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ค ำแสดงควำมขอบคุณ 

ขอแสดงความขอบคุณในความร่วมมืออนัดีจากผูเ้ช่ียวชาญและ         
ผูป้ฏิบติังานดา้นจิตสงัคมทัว่โลกในการด าเนินงานในขั้นตอนการ  
พฒันา และทบทวนเอกสารน้ี 

หวัหนา้บรรณาธิการ 
Nana Wiedemann 

ผูเ้ขียนและผูช่้วย 
Wendy Ager, Ea Suzanne Akasha, Peter Berliner, 

Lene Christensen, Judi Fairholm, Elin Jonasdottir, 

Barbara Juen, Louise Juul-Hansen, Pernille Hansen, 

Ilse Lærke Kristensen, Louise Kryger, Maureen Mooney, 

Vivianna Lambrecht Nyroos, Stephen Regel, 

Angela Gordon Stair, Sigridur Björk Thormar, Åsta Ytre 

ศูนยอ์า้งอิงเพ่ือการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหวา่ง
ประเทศ ขอแสดงความขอบคุณผูใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณการจดัท าและเผยแพร่คู่มือชุดน้ี 
ดงัต่อไปน้ี 

นอกจากน้ี ขอขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคในการจดัท าเอกสารน้ี ดงัน้ี 
กาชาดออสเตรีย กาชาดแคนาดา กาชาดฝร่ังเศส 
กาชาดจาไมกา  มหาวทิยาลยัโคเปนเฮเกน และ 
มหาวทิยาลยันอตติงแฮม 
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เป็น เ วลาหลายปี ท่ี เจ้าหน้า ท่ีและอาสาสมัครของ

สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
แก่ผู ้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ และ
ตอบสนองต่อความเจ็บปวดของมนุษยใ์นหลากหลายทาง 
การช่วยเหลือต่อผูเ้ปราะบางผา่นกิจกรรมดา้นจิตสงัคมนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมเป็นอยา่งดี 

การฝึกอบรมเร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมอาจท าไดท้ั้ง
เฉพาะเน้ือหาดา้นน้ี หรือรวมดา้นต่าง ๆ ตามโปรแกรมท่ีมี
อยูเ่ขา้ดว้ยกนั เช่น การเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั, การปฐม
พยาบาลหรือสวสัดิการสังคม อยา่งไรก็ตาม การฝึกอบรม
เฉพาะดา้นน้ีก็เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของการดูแลรักษา
ผูรั้บประโยชน์ และเพื่อให้การสนบัสนุนการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร 

คู่มือส าหรับวิทยากรไดรั้บการพฒันาโดยศูนยอ์า้งอิงเพื่อ
การช่วยเหลือดา้นจิตสังคม สหพนัธ์สภากาชาดและสภา
เ ส้ียววงเ ดือนแดงระหว่างประเทศ (International 

Federation Reference Centre for Psychosocial 

Support: PS Centre) เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจเร่ือง
กระบวนการอบรม และการน าเอาเคร่ืองมือปฏิบติัไปใช้
ในกระบวนการอบรม คู่มือน้ีจดัท าข้ึนจากประสบการณ์
การท างานดา้นจิตสงัคมกวา่ทศวรรษของกาชาดทัว่โลก 

คู่มือส าหรับวิทยากรเป็นการเสนอแนะวิธีฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละบทเรียนของ
การช่วยเหลือดา้นจิตสังคมในระดบัชุมชนดงัท่ีปรากฏใน
คู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม บทเรียนทั้ง 7 บทในคู่มือ
ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใชเ้ป็นโปรแกรมการ
อบรมทักษะเ บ้ืองต้นในการช่วยเหลือด้านจิตสังคม          
ท่ีครบถว้น 

บทเรียนย่อยแต่ละบทยงัสามารถน าไปใช้เม่ือต้องการ
ฝึกอบรมเฉพาะดา้นมากข้ึนได ้ค าแนะน าทั้งหมดส าหรับ
วิทยากรตลอดจนเน้ือหาในบทเรียนส าหรับผูเ้ขา้รับการ
อบรมและสไลด์การน าเสนอเป็นประเด็นส าคญัทั่วไป 
และหากตอ้งการปรับให้เขา้กบับริบทดา้นวฒันธรรมของ
พ้ืนท่ีก็สามารถท าได ้  
คู่มือส าหรับวทิยากรประกอบดว้ย 
• การวางแผนการฝึกอบรมการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม 
ไดแ้ก่ ค  าแนะน าส าหรับการฝึกอบรม 2 หลกัสูตร (การ
ฝึกอบรมส าหรับวิทยากร และการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐาน) 
และการจดัท ารายการประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือ
วางแผนการจัดการฝึกอบรมในแต่ละบริบทของ
สภากาชาดหรือส านกังานสาขา 

• กระบวนการเรียนรู้ในบริบทด้านจิตสังคม เน้ือหา
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ และ
ช้ีไปท่ีประเด็นเฉพาะส าหรับการเรียนรู้และการส่งเสริม
การเรียนรู้ในบริบทดา้นจิตสงัคม 

• การเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการช่วยเหลือ
ดา้นจิตสังคม ให้ค  าแนะน าเร่ืองการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า วิธีการท างานกบัผูแ้ปล และการปฏิบติัการท่ี
จ าเป็นตอ้งพิจารณา 

• การด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ช้ีแนะถึงเทคนิค
ต่าง ๆ ได้แก่ การเร่ิมตน้การฝึกอบรมท่ีดี วิธีการสอน
เช่น การบรรยาย การอภิปรายระหว่างผู ้เข้ารับการ
อบรม) วธีิสรุปทบทวนบทเรียนและการประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

• คู่มือและการบรรยายด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
ส าหรับวิทยากร เป็นเคร่ืองมือการสอนท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจนซ่ึงพฒันาข้ึนส าหรับแต่ละบทเรียน ประกอบดว้ย   
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วัตถุประสงค์การเ รียนรู้ ข้อเสนอแนะส าหรับการ
อภิปรายในประเด็นและกิจกรรมต่าง ๆ สไลด์การ
น าเสนอ และแนวทางการบรรยาย เอกสารประกอบการ
บรรยายท่ีน ามาใชร้ะหวา่งการฝึกอบรมอยูท่า้ยบทเรียน
แต่ละบท 

• ทรัพยากรส าหรับฝึกอบรม แผ่นซีดีประกอบดว้ยคู่มือ
ส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม คู่มือส าหรับวิทยากร สไลด์
การบรรยาย ไฟล์ต้นแบบการบรรยาย (ส าหรับสร้าง
สไลด์การบรรยายดว้ยตนเอง) คู่มือการด าเนินงานดา้น
จิตสังคม คู่มือและแผ่นดีวีดีของศูนย์อ้างอิงเพื่อการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมฯ เร่ือง “ความหวงัสร้างใหม่ได”้ 
สามารถใช้แนะน าสาระหลกัของการฝึกอบรมน้ี หาก
ประสงค์จะปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 
โปรดติดต่อไปท่ีศูนย์อ้างอิงเพ่ือการช่วยเหลือด้าน       
จิตสงัคมฯ 

เยีย่มชมเวบ็ไซต์ของศูนย์อ้ำงองิเพือ่กำรช่วยเหลอื 
ด้ำนจิตสังคมฯ 
ศูนย์อ้างอิงเพ่ือการช่วยเหลือด้านจิตสังคมฯท างานใน
ลกัษณะภาคีร่วมกบัหน่วยงานของกาชาดเพื่อใหบ้ริการแก่
ความตอ้งการดา้นจิตสังคมแก่ปัจเจกบุคคลและชุมชน มี
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงพิมพเ์ร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม
เ ป็ น จ า น วนม า ก  ส า ม า ร ถ เ ข้ า ช ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.ifrc.org/psychosocial เพื่อคน้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม กรณีศึกษาเพ่ิมเติม 
และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมแนวคิดใหม่ ๆ และเขา้
เป็นสมาชิกจดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์รายไตรมาส 
“Coping with Crisis” และจดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์
รายเดือน 

หากสภากาชาดประจ าประเทศไม่มีวทิยากรในพ้ืนท่ี ศูนยอ์า้งอิงเพื่อ
การช่วยเหลือด้านจิตสังคมฯสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการ
จดัหาวทิยากรและใหค้ าแนะน าในการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรม 

The International Federation  

Reference Centre for  

Psychosocial Support 

c/o Danish Red Cross 

Blegdamsvej 27 

2100 Copenhagen, Denmark 

Tel.: +45 3525 9359 

e-mail: psychosocial.center@ifrc.org 

www.ifrc.org/psychosocial 

http://www.ifrc.org/psychosocial%20เพื่อ


กำรใช้งำนคู่มือและกำรบรรยำยด้วย 
โปรแกรมเพำเวอร์พอยต์ส ำหรับวทิยำกร 

แต่ละบุคคลมีวธีิรับขอ้มูลแตกต่างกนัออกไป การบรรยาย
ผ่านการมองเห็น แบบฝึกหัดเชิงรุก และการสอนช่วง    
สั้ น ๆ จะช่วยให้เข้าถึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
วิธีการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย และการทบทวนเน้ือหาจะ
ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีส่วนร่วม 

บันทึกส าหรับวิทยากรประกอบด้วยกิจกรรม แนวการ
บรรยาย และการบรรยายดว้ยวาจา ใชร่้วมกบัการบรรยาย
ดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดอ่้าน
ข้อความในคู่มือล่วงหน้าและเตรียมพร้อมส าหรับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงยงัใชไ้ดผ้ลดีแมว้า่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมจะไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ก็ตาม 

โครงสร้ำงของบทเรียนนี ้มดีงันี ้
• วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ คือ เป้าหมายโดยรวมของ
บทเรียน 

• บทน า วิทยากรช้ีแจงภาพรวมการอบรม แนะน าหัวขอ้
และน าผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ 

• แต่ละบทมีขอ้แนะน าการบรรยาย กิจกรรม และกิจกรรม
กลุ่มซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละบทเรียน 

• กิจกรรมการทบทวนบทเรียน และย  ้าถึงวตัถุประสงคเ์ม่ือ
ส้ินสุดแต่ละบทเรียน 

วิทยากรสามารถสอนแยกแต่ละบทเรียน หรือท าการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการต่อเน่ืองกนั การฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษา 
เหตุการณ์สมมติ และรูปภาพจากบริบทในพ้ืนท่ีฝึกอบรม 
ซ่ึงน าไปใชไ้ดท้ั้ งในบทเรียน กิจกรรม และการบรรยาย
ดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ ดังนั้น กิจกรรม  งานกลุ่ม 
และการบรรยายทั้งหมดตอ้งปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบั
บริบทดา้นวฒันธรรม 

กจิกรรมและกำรอภิปรำย 
บนัทึกส าหรับวิทยากร มีขอ้แนะน าเก่ียวกบัจ านวนของ
กิจกรรมในแต่ละบท ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเพ่ือช่วยให ้    
ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของการฝึกอบรม
กับสถานการณ์ของตนเอง และเพื่อขยายมุมมองการ
ท างานผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม ท่าน
สามารถขา้มกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งการใชไ้ด ้

นอกจากนั้น บนัทึกของวิทยากรมีขอ้แนะน าส าหรับการ
อภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรม วิทยากรสามารถใชก้ระตุน้ 
ผู ้เข้ารับการอบรมให้ ร่วมการอภิปรายซ่ึง ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ส่วนบุคคล เป้าหมายก็เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และกระตุน้ให้มีการสะท้อนความคิดและ
ความตระหนักมากกวา่การหาขอ้สรุป ทั้งน้ีก็เป็นไปตาม
ความต้องการและความสนใจของแต่ละกลุ่ม วิทยากร
สามารถเลือกใชว้ธีิการอภิปรายต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นคู่มือน้ี 



กำรวำงแผนกำรฝึกอบรมกำรช่วยเหลอื 
ด้ำนจิตสังคม 

13 

การเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการช่วยเหลือ
ดา้นจิตสงัคมนั้น มีส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ 
• ระดบัการฝึกอบรมท่ีตอ้งการ  
• เป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
• ความรู้และทกัษะท่ีตอ้งการบูรณาการเขา้กบัการท างาน
ในพ้ืนท่ี 

การฝึกอบรมส าหรับวิทยากรควรถูกมองเป็นจุดเร่ิมตน้ นั่น
คือ ระหวา่งการฝึกอบรมควรกระตุน้ผูเ้ขา้รับการอบรมอยา่ง
จริงจงัใหมี้การวางแผนการจดัการฝึกอบรมต่อไปในอนาคต 
กำรฝึกอบรมส ำหรับวทิยำกร ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ 
• คุน้เคยกบัปฏิกิริยาตอบสนองดา้นสังคมและจิตใจ ความ
ตอ้งการและการด าเนินงาน การเคารพต่อกรอบวฒันธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสม 

• วางแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึงความละเอียดอ่อนต่อ
สภาพการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน 

• วางแผนบทเรียนและการน าไปสอนต่อระหว่างการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับวทิยากร 

• ปรับเปล่ียนอุปกรณ์การอบรมให้เขา้กบับริบททอ้งถ่ิน 
หากจ าเป็นตอ้งมีเอกสารประกอบการบรรยายเพ่ิมเติม ก็
ควรจดัสรรเวลาเพ่ิมดว้ย 

กำรฝึกอบรมส ำหรับวิทยำกร (ToT) 
การฝึกอบรมส าหรับวทิยากร (ToT) เป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการท่ีแนะน าว่าต้องด าเนินการ หากสภากาชาด
ประจ าประเทศมีความรู้เ ก่ียวกับการช่วยเหลือด้าน         
จิตสงัคมบา้งเลก็นอ้ย และมีผูท่ี้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอบรม
จ านวนมาก 
ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรการอบรมส าหรับวิทยากรจะ
ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัหัวขอ้การช่วยเหลือดา้นจิตสังคม 
และทกัษะในการฝึกอบรมให้กบับุคคลอ่ืน (อาสาสมคัร) 
ในเร่ืองของการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการน้ีจดัไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
ของสภากาชาดประจ าประเทศ อยา่งไรก็ตาม ขอแนะน าวา่
การฝึกอบรมส าหรับวทิยากรควรมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 
วนั สามารถด าเนินการอบรมได้โดยวิทยากรหลกัเพียง
หน่ึงท่าน ศูนย์อ้างอิงเพ่ือการช่วยเหลือด้านจิตสังคม
สามารถช่วยเหลือในการจัดหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความเหมาะสมใหก้บัสภากาชาดประจ าประเทศ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมควรมีพ้ืนฐานด้านสุขภาพ สุขภาพจิต 
สงัคมสงเคราะห์ หรือการเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั จ านวน  
ผูเ้ขา้รับการอบรมควรอยูร่ะหวา่ง 12 – 18 คน แนะน าให้
สภากาชาดประจ าประเทศคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมี
โอกาสฝึกอบรมบุคคลอ่ืนต่อในระดบัชุมชน 

วทิยำกรด้ำนกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมควร    
มีทกัษะและควำมรู้ดังนี ้ 
• มีพ้ืนฐานด้านสุขภาพจิต หรือความเขา้ใจการ
ท างานด้านสังคม จิตวิทยา จิตเวช หรือการ
พยาบาลสุขภาพจิต 

• ความรู้เก่ียวกบักาชาด 
• ความรู้ดา้นเง่ือนไขการท างานในภาคสนาม 
• ทกัษะการฝึกอบรมและกระบวนการกลุ่ม และ
ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ 

• ทกัษะและประสบการณ์ในการดูแลบุคคลอ่ืน 



 คู่มือส าหรับวิทยากร 
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โดยปกติแลว้ วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญด าเนินกระบวนการใน   
3 – 4 วนัแรก และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรม 
(วิทยากรในอนาคต) ด าเนินการอบรมในช่วง 1 – 2 วนั
สุดทา้ย ซ่ึงในวนัหรือสองวนันั้นมกัมีการปรับเปล่ียนการ
อบรมและอุปกรณ์การฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับบริบท
ทอ้งถ่ิน 

กำรฝึกอบรมขั้นพืน้ฐำน 
เป้าหมายของการฝึกอบรมน้ี เพื่อน าเขา้สู่สาระเบ้ืองตน้
ของการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม ผูเ้ขา้รับการอบรมมาจาก
หลากหลายภูมิหลัง และไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้าน
สุขภาพ สุขภาพจิต หรือสังคมสงเคราะห์ ระยะเวลาการ
ฝึกอบรมข้ึนอยู่กับความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม 
และส่ิงท่ีตอ้งการจากการฝึกอบรม จ านวนผูเ้ข้ารับการ
อบรมท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 18 คน และวิทยากรควรเป็น
ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมส าหรับวทิยากรแลว้ 

กำรฝึกอบรมนี ้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ 
• คุน้เคยกบัปฏิกิริยาตอบสนองดา้นสงัคมและจิตใจ ความ
ต้องการและการด า เ นินงาน การเคารพต่อกรอบ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสม 

• วางแผนวิธีการด าเนินงานท่ีหลากหลายโดยค านึงถึง
ความละเอียดอ่อนต่อสภาพการณ์ในทอ้งถ่ิน 

บางประเด็นท่ีสามารถหยิบยกข้ึนมาหารือทั้ งในหรือ
ระหวา่งองคก์ร ไดแ้ก่ 
• เหตุผลท่ีสภากาชาดประจ าประเทศ หรือส านกังานสาขา
ตอ้งการจดัการฝึกอบรม และตอ้งท าตอนน้ีเพราะเหตุใด 
ผูเ้ขา้ร่วมคือใคร และให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีโอกาสใช้
ทกัษะใหม่น้ีไดอ้ยา่งไร 

• การติดตามผลการฝึกอบรม มีบุคลากรในสภากาชาด
ประจ าประเทศหรือส านักงานสาขาท่ีจะรับผิดชอบ
ติดตามการน าเอาทกัษะท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการ
ท างานโครงการของเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรหรือไม่ 

• หากเป็นการฝึกอบรมส าหรับวิทยากร มีโอกาสท่ี
วิทยากรในอนาคตจะเห็นดว้ยและก าหนดเวลาส าหรับ
การฝึกอบรมให้กับบุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ จะจัดการ
อบรมอยา่งไร ผูเ้ขา้ร่วมเป็นใคร 

• การวางแผนส าหรับการอบรมฟ้ืนฟหูรืออบรมเพ่ิมเติม 
การฝึกอบรมควรปรับเปล่ียนให้ เข้ากับบริบทด้าน
วฒันธรรมและสภาพภูมิประเทศ วิทยากรไม่เพียงแต่มี
ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์การอบรมเฉพาะท่ีมีอยู่ในคู่มือน้ี
เท่านั้น ยงัจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นจิตสังคม 
และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการอยู่ในพ้ืนท่ีด้วย อาจมี
ส ารวจแผ่นพบั ใบปลิว หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมท่ีเผยแพร่อยูใ่นพ้ืนท่ี และน ามา
วเิคราะห์อีกคร้ัง 
เพ่ือให้การฝึกอบรมมีความเฉพาะเจาะจงกบัแต่ละกลุ่ม
มากยิง่ข้ึน วทิยากรควรเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ตรงของ
ผูเ้ข้ารับการอบรม เช่นเดียวกันกับผู ้ร่วมงานและภาคี
เครือข่ายท้องถ่ิน ตัวอย่างการปฏิบัติ ท่ีดีในโครงการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสังคม และความตอ้งการของโปรแกรม
การช่วยเหลือดา้นจิตสังคมในปัจจุบนันั้น ช่วยให้เกิดการ
ประยกุตกิ์จกรรมและการอภิปรายเขา้กบัการปฏิบติั 

บริบทกำรฝึกอบรม 
เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นประโยชน์ ควรระวงัไม่ให้เกิด
เป็นการปฏิบัติงานท่ีแยกตวัออกมา จ าเป็นตอ้งวางแผน
ร่วมกนักบัการด าเนินงานท่ีริเร่ิมแลว้ดา้นอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับการท างานเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือด้านจิตสังคม ซ่ึงด า เ นินการอยู่แล้วโดย
สภากาชาดประจ าประเทศ และบูรณาการเขา้กับการ
วางแผนยทุธศาสตร์ในอนาคต 
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กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
เป้าหมายท่ีชดัเจนของการฝึกอบรมควรเห็นชอบร่วมกนั
ระหว่างวิทยากรและสภากาชาดประจ าประเทศหรือ 
ส านักงานสาขาซ่ึงควรเป็นความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง เม่ือด าเนินการอบรม เป้าหมายเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัช้ีน ากระบวนการอบรม จึงควรเป็นเป้าหมายท่ีสะทอ้น
ถึงความรู้และทกัษะท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บเม่ือเสร็จ
ส้ินการฝึกอบรม 
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ควรจะ SMART 
• Specific and clear เฉพาะเจาะจงและชดัเจน ไม่
ก ากวมวา่เป้าหมายหมายถึงส่ิงใด 

• Measurable สามารถตรวจวดัได ้ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
ตอ้งตรวจวดัได้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เช่น ผูเ้ขา้รับการ
อบรมผ่านการทดสอบซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความรู้ใน
ระดบัท่ีตอ้งการเม่ือส้ินสุดการอบรม 

• Attainable บรรลุผลส าเร็จได ้เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย
ท่ีระบุไวจ้ าเป็นตอ้งค านึงถึงพ้ืนฐานและประสบการณ์
ของผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย 

• Realistic สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีมีอยู่จริง เป้าหมายตอ้งมี
ความเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์การอบรมท่ีมีอยู ่

• Timely and possible เหมาะสมกบัเวลาและมีความ
เป็นไปได ้ควรจดัตารางเวลา อุปกรณ์อบรมท่ีมีอยู่ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู ้เข้ารับการอบรม
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เป้ำหมำยส ำหรับกำรฝึกอบรม 
เป้ำหมำยทีพ่งึประสงค์ 
เม่ือส้ินสุดบทเรียนท่ี 1 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถระบุ
และอธิบายถึงหลกัการของการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 

เป้ำหมำยทีไ่ม่พงึประสงค์ 
เม่ือส้ินสุดบทเรียน ผูเ้ขา้รับการอบรมยงัคงอ่านเน้ือหา
ในบทเรียนการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 
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กำรส้ินสุดกำรฝึกอบรมและกำรติดตำมผล 
เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและเวลาการ
อบรมทั้ งหมดแลว้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่    
ผูเ้ขา้รับการอบรมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐาน 
หรือการฝึกอบรมวิทยากร หรือหลกัสูตรเฉพาะทางอ่ืน ๆ 
มีข้อแนะน าว่าควรให้ผู ้ผ่านการอบรมและวิทยากร
ปรึกษาหารือกนัถึงกลไกการจดัหลกัสูตรฟ้ืนฟู ขอ้ก าหนด
ของการก ากบัดูแล เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้จะมีนโยบายใน
การติดตามผลและระบบประกนัคุณภาพตามเคา้โครงท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือการปฐมพยาบาล หากเป็นไปได้ควรใช้
หลกัการติดตามผลแบบเดียวกนัเม่ือด าเนินการฝึกอบรม
การช่วยเหลือด้านจิตสังคม สามารถน าแบบฟอร์ม
ประกาศนียบตัรของหลกัสูตรการปฐมพยาบาลมาใชเ้ป็น
ประกาศนียบัตรส าหรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้าน       
จิตสังคมไดเ้ช่นกนั หากมีขอ้สงสัยโปรดติดต่อไปยงัศูนย์
อา้งอิงเพ่ือการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมฯ 



กระบวนกำรฝึกอบรมในบริบทด้ำนจิตสังคม 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแม้จะเป็นโอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะต่าง ๆ แต่ก็ไม่อาจสรุปไดว้า่
ประสบผลส าเร็จเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การฝึกอบรม
ประเด็นดา้นจิตสังคมอาจเกิดความทา้ทายมากกว่าปกติ
เม่ือผูเ้ข้ารับการอบรมระลึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวท่ี
สร้างความเจ็บปวดหรือบาดแผลต่อจิตใจ บทเรียนน้ี
น าเสนอขอ้แนะน าเก่ียวกบักลยทุธ์การอบรมท่ีพิสูจน์แลว้
ว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ส าหรับผู ้ใหญ่ และ
อภิปรายถึงกระบวนการการฝึกอบรมและการเรียนรู้
ประเด็นดา้นจิตสงัคม 

หลำกหลำยวธีิกำรเรียนรู้ 
การเรียนรู้พ้ืนฐานมี 3 ประเภท คือ การเรียนรู้ดว้ยภาพ  
เสียง และสัมผัส บุคคลส่วนใหญ่มีแนวโน้มเลือก
เรียนรู้ผ่านวิธีใดวิธีหน่ึงมากกว่าอีกสองวิธี วิทยากร
ตอ้งค านึงถึงส่ิงน้ีเม่ือท าการวางแผนบทเรียนฝึกอบรม 
ผูเ้รียนรู้ดว้ยภาพจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดโดยการเห็นขอ้มูล  
ค า และตัวเลขท่ีปรากฏอยู่ในข้อความ ภาพ แผนท่ี 
แผนภูมิ หรือส่ิงท่ี เ ป็นภาพลักษณะอ่ืน ๆ ผู ้เ รียน
สามารถสร้าง “ภาพเคล่ือนไหวข้ึนในความคิด” จาก
ขอ้มูลท่ีอ่าน และใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัภาษากาย
ของผูอ่ื้น (การแสดงออกทางสีหน้า สายตา ท่าทาง 
เป็นตน้) 
ผูเ้รียนรู้ด้วยเสียงจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดโดยการฟังและ
การพูด ฟังผูอ่ื้นน าเสนอขอ้มูล และไดรั้บอนุญาตให้
อภิปรายและถามค าถามเก่ียวกับเร่ืองนั้ น ๆ ผูเ้รียน
สามารถจดจ ารายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดย้ินระหว่าง
การสนทนาหรือการฟังบรรยายไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดย
มกัให้ความสนใจกับการสนทนาและสามารถเรียบ
เรียงความคิดของตนไดอ้ยา่งชดัเจน 
ผูเ้รียนรู้ดว้ยการสัมผสัจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดโดยการท า
กิจกรรมทางกายภาพ นัน่คือ “การใชมื้อสัมผสั” หรือ
เป็น “ผูก้ระท า”  ท าให้มีสมาธิมากกว่า และเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเ ม่ือเ ก่ียวข้องกับความรู้สึกทาง
ร่างกาย ประสาทสัมผสั การเคล่ือนไหว เป็นต้น 
ผูเ้รียนเขา้ใจจริงผา่นการกระท าหรือการสร้างตน้แบบ
ทางกายภาพ หรือการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
ดีส าหรับการรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 

กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ใหญ่ 
เม่ือมีการน าเสนอขอ้มูลใหม่ให้กบัผูใ้หญ่ พวกเขาจะไม่
ยอมรับและน าไปปรับใหเ้ขา้กบัชีวติของตนแบบอตัโนมติั 
การเรียนรู้ คือการท าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ การ
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และการ
ประยุกต์ให้เขา้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั
และการท างานของตน ผู ้ใหญ่เ รียนรู้ได้ดี เ ม่ืออยู่ใน
สภาพการณ์ ดงัน้ี 
• เม่ือการเรียนรู้นั้นเร่ิมตน้จากสภาพความเป็นจริงของตน 
หรือเกิดข้ึนจากประสบการณ์ 

• เม่ือการเรียนรู้นั้นบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้
• เม่ือวธีิการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
• เม่ือการเรียนรู้นั้นเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั หรือมี
ความหมายต่ออนาคต 

• เม่ือการเรียนรู้นั้นส่งผลกระทบอยา่งทนัทีทนัใด 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการควรยึดผูเ้รียนรู้เป็นศูนยก์ลาง 
หมายถึง ผูเ้ข้ารับการอบรมต้องมีบทบาทเชิงรุก มีการ
สะทอ้นประเด็นดว้ยการน าเสนอและอภิปรายกบัผูเ้ขา้รับ
การอบรมคนอ่ืน วิทยากรมีบทบาทเพียงเป็นผูอ้  านวยให้
เกิดการเรียนรู้มากกว่าเป็นผูส้อน ท าหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหว่างการอภิปราย และสนับสนุนให้เกิดแนวคิดและ
มุมมองต่าง ๆ วิทยากรอาจช้ีแนะด้วยการเขียนหัวขอ้ท่ี
ชัดเจน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีดีในการรวบยอดความคิดและ
ความรู้สึกหากเป็นการเรียนรู้โดยอาศยัฐานประสบการณ์  

การเช่ือมโยงหัวขอ้ฝึกอบรมเขา้กบัชีวิตและสถานการณ์
การท างานของผู ้เข้ารับการอบรมนับเป็นส่ิงจ าเป็นเม่ือ
ด าเนินการฝึกอบรมเร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม ซ่ึงจะ
ผลกัดนักระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากความรู้ทางทฤษฎีเขา้
กบัการบูรณาการของทกัษะใหม่ การฝึกอบรมมีความเป็น
วิชาการน้อยกวา่ แต่ใกลชิ้ดกบับุคคลมากกวา่ วิทยากรจึง
ควรมีทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 

กำรสนับสนุนผู้เข้ำรับกำรอบรม 

วทิยากรกระบวนการตอ้ง “แสดงใหเ้ห็น” มีการแสดงออก
ถึงทักษะการฟังท่ีดี เพ่ือให้ความมั่นใจแก่ผูเ้ข้ารับการ
อบรม และกระตุ ้นให้เกิดการสนับสนุนด้านอารมณ์
ภายในกลุ่ม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีละเอียดอ่อน ซ่ึงมกัใช้
เป็นกรณีศึกษาเม่ือท าการฝึกอบรมการช่วยเหลือด้าน     
จิตสงัคม 

บทบำทหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของวทิยำกร 
• การรักษาความลบั ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบวา่จะไม่มีการ
น าส่ิงท่ีพูดในชั้นเรียนไปแพร่งพรายขา้งนอก เป็นขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ท่ีทุกคนตอ้งเห็นพอ้งกนั ซ่ึงท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
สามารถระบุถึงส่ิงท่ีส าคญัต่อตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือมีการ
สนทนาในประเด็นท่ีละเอียดอ่อน หรือเป็นประสบการณ์
ส่วนตวัระหวา่งการฝึกอบรม 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมจะถูกกระตุน้ให้แสดงออกถึงมุมมองและ
ขอ้กังวล รวมทั้งพูดคุยถึงความเห็นท่ีแตกต่างกนั ขอย  ้าว่า 
ทุกคนมีสิทธิในการพูดคุย แต่ไม่มีการบงัคบัให้พูด ผูเ้ขา้รับ
การอบรมบางคนอาจไม่พูดในประเด็นเฉพาะ (มีความ
ละเอียดอ่อนมาก) แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ฟัง
หรือไม่เรียนรู้ส่ิงใด โปรดระวงัเร่ืองความแตกต่างทางเพศท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ (เช่น เพศหญิงมักออกความเห็นในเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อนไดง่้ายกวา่เพศชาย) 

• หากผูเ้ขา้รับการอบรมเร่ิมแสดงอาการของความไม่สะดวก
ใจ วิทยากรควรให้ความเช่ือมัน่ ให้ก าลงัใจ การสนับสนุน 
หรือค าแนะน าอยา่งเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 

• สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มตอ้งรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า ดว้ยการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ผูเ้ขา้รับการอบรมจะรู้สึกได้
ถึงการมีส่วนร่วมในการท ากระบวนการ และกระบวนการน้ี
จะเพ่ิมมากข้ึนถา้วทิยากรยอมรับขอ้มูลท่ีเสนอมา 



 
คู่มือส าหรับวิทยากร 
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พึงระลึกไวเ้สมอว่า การพูดคุยเก่ียวกับความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละบุคคลไม่มีค าว่าถูกหรือผิด 
วธีิการพดู หรือแสดงออกต่อผูอ่ื้นต่างหากท่ีมีความส าคญั 
พยายามให้ค  าช้ีแนะแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมเพ่ือแกไ้ขหรือ
หลีกเล่ียงความเข้าใจผิด  วิธีหน่ึงท่ีท าได้ คือ การถาม
สมาชิกกลุ่มว่า มีใครอีกท่ีจะแลกเปล่ียนถึงเ ร่ืองราว 
ปฏิกิริยา หรือความรู้สึกท่ีคลา้ยคลึงกนั 

กำรจัดกำรกบัปฏิกริิยำตอบสนองด้ำนอำรมณ์
ทีรุ่นแรง 
กรณีศึกษาและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการฝึกอบรมอาจท าใหผู้เ้ขา้
รับการอบรมนึกถึงประสบการณ์ส่วนตวั ระหวา่งกิจกรรม
และการอภิปราย ผูเ้ขา้รับการอบรมมกัถูกกระตุน้ให้คิดถึง
ประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงบางคร้ังอาจร้ือฟ้ืนความทรง
จ าหรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเจ็บปวด ดงันั้นวิทยากรอาจ
เลือกให้ผูเ้ขา้รับการอบรมพูดคุยถึงเร่ืองราวหรือปฏิกิริยา
ของเพ่ือนและครอบครัว เพ่ือไม่เป็นการร้ือฟ้ืนความ   
ทรงจ าห รืออารมณ์ ท่ี เ จ็บปวด อย่าพยายามขุด คุ ้ย
ประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรม ควรปล่อยให้บุคคล
ก าหนดเองวา่จะเล่าเร่ืองราวมากนอ้ยเพียงใด และวิทยากร
กระบวนการควรมีสมาธิในการจบัประเด็นวา่มีการจดัการ
กบัเร่ืองราว  ความคิด และความรู้สึกนั้นอยา่งไร 

การสนทนาถึงประสบการณ์ท่ียากล าบากอยา่งฉับพลนัใน
ขณะท่ีกระบวนการยงัไม่สมบูรณ์นั้น อาจเป็นการกระตุน้
ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรุนแรงได้ เช่น ความเศร้า
เสียใจ ความคบัขอ้งใจ และบางคร้ังอาจเกิดการร้องไห ้
หรือความโกรธ แรกเร่ิมอาจดูคลา้ยเป็นความหวาดกลวั 
แต่อาจเป็นโอกาสให้มีการแสดงออกถึงความรู้สึกท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน วิทยากรควรตดัสินใจอย่างรอบคอบถึง 
ส่ิงท่ีเหมาะสมส าหรับจดัการกบัแต่ละประเด็นท่ีปรากฏอยู่
ในกลุ่มโดยรวม บางคร้ังจะเป็นการดีกว่าหากท าเป็น
รายบุคคล 

หากรู้สึกว่ามีความเหมาะสมท่ีจะตอบสนองในลกัษณะ
กลุ่มและมีเวลาเพียงพอ วิทยากรจดัสรรเวลาเท่าท่ีจ าเป็น
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดต้อบสนอง และฟังส่ิงท่ีบุคคลได้
พดูคุย ค าถามท่ีเหมาะสมกบัการใชส้อบถาม เช่น “ในเร่ือง
น้ีเกิดอะไรข้ึนเป็นพิเศษ... คุณท าอย่างไรเม่ือ.... ส่ิงนั้น
ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรเวลาท่ี...” การตอบสนองท่ี
เป็นประโยชน์มาก คือ การตอบรับปฏิกิริยาและปรับให้
เขา้สู่ภาวะปกติ เช่น “ขอบคุณส าหรับการบอกเล่าถึงความ
ทรงจ าหรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ียากล าบากของแต่ละท่าน 
เช่ือว่าทุกท่านเข้าใจถึงความล าบากท่ีเคยเกิดข้ึนว่าเป็น
อยา่งไร บุคคลส่วนใหญ่คน้พบวา่ เป็นเร่ืองเจ็บปวดมากท่ี
จะผา่นพน้สถานการณ์เหล่าน้ีใหไ้ด”้ 

หากมีเวลาจ ากดั วิทยากรอาจแนะน าผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
ว่าสามารถพูดคุยกับผู ้เข้ารับการอบรมคนอ่ืนได้ หรือ
วทิยากรเองอาจใชเ้วลาช่วงระหวา่งพกับทเรียนเพ่ือติดตาม
ผลกับบุคคลนั้น ถา้จ าเป็นอนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
ออกจากห้องเรียนได้แต่ตอ้งแน่ใจว่ามีบุคคลอ่ืนอยู่เป็น
เพื่อนดว้ย ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีไดรั้บผลกระทบ
ออกจากห้องไปให้รอจนกระทัง่กลบัเขา้มา ภายหลงัเกิด
เหตุการณ์ให้พูดคุยกับผูเ้ขา้รับการอบรมทั้ งหมดว่าเป็น
กรณีท่ีมีสิทธิเกิดข้ึนได ้ สร้างบรรยากาศให้สบายท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรับรู้ว่าส่ิง
เหล่าน้ีสร้างความยุง่ยากไดใ้นบางคร้ัง สอบถามว่ามีใคร
อีกบ้างท่ีต้องการบอกเล่าความรู้สึกต่อเร่ืองน้ี หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า หากเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึนจริง บุคคลจะ
สามารถจัดการได้ในเชิงบวก น่ีจะสร้างความมัน่ใจแก่ผู ้
เขา้รับการอบรมวา่มนัไม่เป็นไรท่ีจะแสดงความรู้สึกถึงส่ิง
ท่ีไดเ้ผชิญมาและผลกระทบดา้นอารมณ์ และสามารถจะ
จดัการไดโ้ดยสวสัดิภาพภายในบริบทของกลุ่ม 



กำรเตรียมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เร่ืองกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการตอ้งการการวางแผนล่วงหนา้
อยา่งดี ส่วนใหญ่มกัใชเ้วลาสองเดือนข้ึนไป หรือนานกวา่
นั้นหากมีการแปลเคร่ืองมือส าหรับการฝึกอบรม ส่ิงท่ีใช้
ในภาคปฏิบัติหลายอย่างตอ้งให้ความสนใจ ประเด็นท่ี
ตอ้งใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่  

ข้อ มูลทั่วไปของการฝึกอบรมเ ชิงปฏิบัติการ  เ ช่น 
วตัถุประสงค์สามารถจดัส่งไปพร้อมกบัแบบสอบถามได ้
เพื่อเป็นการช้ีแจงว่าการฝึกอบรมการช่วยเหลือด้าน       
จิตสังคมนั้ นเป็นการค้นหาประเด็นละเอียดอ่อนท่ีอาจ
กระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ท่ีไม่คาดคิดข้ึนได ้

วิทยากรควรได้รับแบบสอบถามคืนก่อนท่ีจะมีการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติม 
ไดแ้ก่ การปรับก าหนดการหรืออุปกรณ์ฝึกอบรมในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับการ
อบรม พยายามท าให้แน่ใจวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้ตรียม
ความพร้อมในการฝึกอบรมด้วยการอ่านและทบทวน
บทเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลเกีย่วกบัผู้เข้ำรับกำรอบรม 
พยายามรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขา้รับการอบรมให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดต้ั้งแต่เน่ิน ๆ ดว้ยการส่งแบบสอบถาม
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมล่วงหน้า ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูล 
ดงัน้ี 
• อายแุละเพศ 
• ความช านาญดา้นภาษา 
• ขอ้มูลการศึกษา 
• ประสบการณ์การท างานดา้นการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ประสบการณ์กบักาชาด 
• ประสบการณ์ฝึกอบรมท่ีผ่านมา (ส าหรับผูท่ี้อบรมเป็น
วทิยากร) 

• ประสบการณ์ท างานกบัอาสาสมคัร (ส าหรับผูท่ี้อบรม
เป็นวทิยากร) 

• ประเด็นท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมต้องการให้มีอยู่ในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ นอกจากนั้นสามารถมอบหมาย
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเตรียมกรณีศึกษา (จากเร่ืองจริงท่ี
เกิดข้ึน) หรือเขียนรายการท่ีแสดงถึงขอบข่ายงานท่ีมี
ความท้าทายต่อการปฏิบัติงานประจ าวนัของตนเอง 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การอบรมสอดคลอ้งกบัประเด็นในพ้ืนท่ี 

• ความคาดหวงัท่ีตอ้งการจากการฝึกอบรม 

กำรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ตวัอยา่งของแผนงานการฝึกอบรมอยูใ่นภาคผนวก 3 เป็น
โครงร่างของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเ ร่ืองการ
ช่วยเหลือด้าน จิตสังคมขั้นพ้ืนฐานตามเน้ือหาบทเรียน     
1 – 7 โปรดสังเกตวา่แผนงานน้ีแสดงถึงตวัอยา่งของการ
วางโครงสร้างเร่ืองระยะเวลาและวิธีการฝึกอบรมเท่านั้น 
วทิยากรจ าเป็นตอ้งวางแผนตารางเวลาเองโดยพิจารณาถึง
ความตอ้งการและบริบท 

วสัดุอุปกรณ์กำรฝึกอบรม 
สภากาชาดประจ าประเทศหรือส านักงานสาขาอาจไม่มี
งบประมาณส าหรับจัดซ้ือเคร่ืองมือสนับสนุน หรือมี
อุปกรณ์เท่าท่ีจ าเป็น ในบางกรณีวิทยากรอาจจ าเป็นตอ้ง
จดัหาอุปกรณ์ทั้งหมดดว้ยตนเอง พึงระลึกไวว้่า ระหว่าง
การฝึกอบรมต้องจัดหาเอกสารประกอบการบรรยาย 
อุปกรณ์ส าหรับกรณีศึกษา หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
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โดยทัว่ไป อุปกรณ์ทีน่ ำมำใช้ได้แก่ 
• คอมพิวเตอร์พกพา และเคร่ืองโปรเจคเตอร์ส าหรับการ
บรรยายดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์

• โทรทัศน์และซีดีหรือวีซีดีแนะน าสาระหลกัของการ
ฝึกอบรม 

• กระดาษฟลิปชาร์ต  ปากกา  กระดาษโพสต์อิตส าหรับ
กิจกรรมกลุ่ม 

กำรจดัห้องเรียน  
ใหคิ้ดวา่ จะจดัห้องเรียนอยา่งไร วิทยากรตอ้งการให้ผูเ้ขา้
รับการอบรมนั่งในลกัษณะชั้นเรียนในโรงเรียน หรือนั่ง
เป็นตวั U หรือ เป็นโต๊ะกลุ่ม หรือแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะจดั
แบบใดก็ตอ้งแน่ใจว่าผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งหมดสามารถ
มองเห็นวิทยากร และจอภาพ/กระดานด า/แผ่นฟลิปชาร์ต
ได้ชัดเจน การนั่งเป็นวงกลมมีประสิทธิภาพมากเวลา
ท างานในหัวขอ้ท่ีมีความยากและละเอียดอ่อน เม่ือจดัให้
ทุกคนอยู่ในระดบัเดียวกันจะเป็นการลดความไม่สมดุล
ของอ านาจ ซ่ึงสามารถเกิดไดใ้นสถานการณ์ฝึกอบรม 

เช่นเดียวกับการจัดโต๊ะ ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งใช้ตลอด
การอบรมหรือไม่ โดยจดัให้ง่ายต่อการจดับนัทึกและใช้
อุปกรณ์การเขียนร่วมกัน อาจไม่จ าเป็นต้องมีโต๊ะเรียน 
หากตอ้งการสร้างเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน อีกทั้ งยงัง่ายต่อการท าและเข้าร่วมกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ 

กรอบระยะเวลำ 

ระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละวนัเท่ากบัชัว่โมงท างานปกติ
ของผูเ้ขา้รับการอบรม อนุญาตใหย้ดืหยุน่ไดห้ากเกิดความ
ล่าช้าข้ึน (เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ไม่ท างาน หรือมีการ
อภิปรายในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ได้วางแผนไว)้ โดย
ปกติการเรียนด้วยเร่ืองสั้ น ๆ จะได้ผลดีกว่าการเรียน
ติดต่อกันยาว ๆ จ าไวว้่า ควรมีการจัดเวลาส าหรับการ
พูดคุยส่วนตวัและกิจกรรมผ่อนคลาย และจัดบทเรียนท่ี
ส าคญัท่ีสุดไวใ้นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของวนั 

อำหำรและเคร่ืองดืม่ 
การจัดการเ ร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม จัดสรรเวลาท่ี
เหมาะสมส าหรับพกัรับประทานอาหารกลางวนั และ
อาหารว่าง และจดัให้พร้อมใชง้านเสมอ อาจขอให้มีการ
เตรียมน ้ าด่ืมหรือเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ไวเ้สมอในหอ้งฝึกอบรม 
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ในส่วนน้ีกล่าวถึงขั้นตอนของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

และเคล็ดลับของแต่ละขั้ นตอนในทางปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล ขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีน าไปใชไ้ดก้บัโปรแกรม
การฝึกอบรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามก็มีจุดส าคญัเฉพาะ
บางอยา่งส าหรับการฝึกอบรมการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 

กำรแนะน ำบทเรียน 
วนัแรกเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ ควรเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีเป็นเชิงบวก ผูเ้ขา้รับการ
อบรมตอ้งการได้รับความรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศ
รอบตวั และมีเวลาท าความรู้จักกบัวิทยากรและผูเ้ขา้รับ
การอบรมคนอ่ืน ๆ ถ้าเป็นเช่นน้ีได้ระหว่างการอบรม       
ผูเ้ขา้รับการอบรมจะมีโอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์
ดา้นการท างานให้มีความไวว้างใจกนัมากข้ึน เพ่ิมความ
มัน่ใจในการแลกเปล่ียนเร่ืองราวส่วนตัว  และขอ้มูลท่ี
ละเอียดอ่อนในระหวา่งการอบรม 
ขณะท่ีผู ้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน ให้ต้อนรับและ
แนะน าส่ิงต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ตรวจสอบว่ามีป้ายช่ือ
เตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ ถา้เป็นไปไดใ้หต้รวจสอบการพิมพ์
ช่ือวา่นิยมแบบไหน 

ผู ้เข้ารับการอบรมต้องท างานร่วมกันภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกนัของกลุ่มและตามความคาดหวงัของวทิยากร เช่น 
• ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้วา่ ประสบการณ์และทกัษะท่ี
ไดแ้ลกเปล่ียนกนันั้นมีคุณค่า 

• กระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมถามค าถามเม่ือเกิดความ
สบัสน หรือไม่เขา้ใจ 

• ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้ว่า การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัมี
ประโยชน์อยา่งมากต่อทุกคนในกลุ่ม 

• การรักษาความลบั การสร้างความไวว้างใจเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการอบรมลกัษณะน้ี เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียน
เร่ืองราวท่ีเป็นส่วนตัว ผู ้เข้ารับการอบรมอาจแสดง
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัออกมา ดงันั้นการตกลงกนัว่า
ทุกส่ิงท่ีพูดคุยกนัในกลุ่มจะถูกเก็บเป็นความลบัจึงเป็น
เร่ืองส าคญั ทุกคนควรแสดงความเห็นดว้ยกับกติกาน้ี
โดยการยกมือ ถา้ใครไม่เห็นดว้ยก็ไม่ควรเขา้ร่วมในการ
อบรม (แน่นอนว่าวิทยากรควรถามถึงเหตุผลท่ีไม่     
เห็นดว้ย) 

• ร้องขอให้ผูเ้ขา้รับการอบรมปิดโทรศัพท์มือถือ หาก
ไม่ไดก็้ให้เปล่ียนไปใชร้ะบบสั่นเพ่ือไม่ให้รบกวนผูอ่ื้น
ในขณะท่ีอาจจะก าลงัเล่าเร่ืองราวของตนเองอยู่ ซ่ึงอาจ
สร้างความสับสนได้หากถูกแทรกด้วยเสียงโทรศัพท ์
และอาจส่งผลใหเ้กิดการแยกตวัออกจากการอบรม 

• เน้นย  ้าเร่ืองการรักษาเวลา ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้ว่า 
การฝึกอบรมเร่ิมตน้และส้ินสุดตรงเวลา เช่นเดียวกบัการ
กลบัเขา้ห้องเรียนหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั
และอาหารวา่ง 

• แจกตารางเวลาตลอดโปรแกรมให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
(ปรับเปล่ียนได)้ เพ่ือความชดัเจนวา่แต่ละบทเรียนจะใช้
เวลาเ ท่าใด เ ง่ือนไขของการหยุดพักเ ป็นอย่างไร 
เน่ืองจากอาจถูกมองว่าเป็นการไม่สุภาพหากท่านออก
จากห้ อ ง เ รี ยน ในขณะ ท่ี ผู ้ อ่ื น ก า ลัง แลก เป ล่ี ยน
ประสบการณ์ส่วนตวัอยู่ ถา้หากตอ้งการออกจากห้อง
เช่นเพ่ือยืดเส้นยืดสายในเวลาใดก็ได้ ก็ให้ท าขอ้ตกลง
กนัในกลุ่มเพ่ือใหร้บกวนผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด 
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ก าหนดมาตรฐานการเปิดประชุมด้วยการแนะน าตวัเอง 
บอกเล่าถึงอุปนิสัย ประวติัส่วนตวัท่ีท าให้ท่านเช่ือว่าน่ี
เป็นหัวขอ้ส าคญั เป็นความคิดท่ีดี อาจบอกเล่าเร่ืองราวท่ี
ท าให้เร่ิมตระหนักถึงความส าคญัของการช่วยเหลือดา้น
จิตสังคม ซ่ึงจะช่วยจูงใจผูเ้ขา้รับการอบรม ต่อจากนั้นจะ
เป็นการเขา้สู่กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นวธีิเร่ิมตน้การฝึกอบรมอยา่ง
ไม่เป็นทางการ ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ าความรู้จกักบัผูอ่ื้น 
และรู้สึกผ่อนคลายข้ึน ขอ้แนะน าในการท ากิจกรรมน้ีอยู่
ในหนา้ 26 

วิทยากรสามารถช้ีแนะให้มีการตั้งช่ือกลุ่ม  เป็นการช่วย
สร้างเอกลกัษณ์ของกลุ่ม โดยเป็นช่ือท่ีผูเ้ขา้รับการอบรม
เห็นชอบร่วมกนั 

อธิบายถึงการเรียนรู้เร่ืองการช่วยเหลือด้านจิตสังคมว่า
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการดา้นจิตวทิยา และ
สมัพนัธ์กบัความรู้สึก ประสบการณ์ และความทรงจ าของ
บุคคล บางคร้ังอาจท าให้สมาชิกกลุ่มบางคนได้รับ
ผลกระทบด้านอารมณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องเข้าใจและ
ยอมรับใหไ้ด ้

ใช้เวลาพอประมาณในการน าเสนอโปรแกรมโดยรวม 
และอภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรมอยา่งละเอียดรอบคอบ 
ตรวจสอบความคาดหวงัและเห็นชอบร่วมกันกับการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

กจิกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรบรรยำย 
โดยทัว่ไป การฝึกอบรมประกอบดว้ยการน าเสนอหลาย 
รูปแบบ การดึงและรักษาความสนใจเป็นกุญแจส าคัญ     
น่ีคือเคลด็ลบับางประการ 
การแนะน าบทเรียน ดึงความสนใจของกลุ่มโดยการอา้งอิง
ถึงเหตุการณ์หลกั ๆ ในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในชุมชน บอกเล่า
เร่ืองราวสั้น ๆ หรืออาจเร่ิมตน้ดว้ยมุขตลก 
หวัขอ้ ท าใหแ้คบลงเพ่ือใหส้ะดวกและเพียงพอกบัเวลาท่ี
จดัสรรไว ้
การด าเนินการ เลือกหัวขอ้หลกัสองหรือสามประเด็น
ส าหรับอธิบายแนวคิดส าคญั และพฒันาแต่ละหัวขอ้ดว้ย
การใชเ้คร่ืองมือสนบัสนุน 
เคร่ืองมือสนบัสนุน รวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ (จากหนงัสือ 
ว า รสาร  ห รือท า ข้ึ น เ อ งจ ากประสบการ ณ์ )  เ พ่ื อ                
ใชส้นบัสนุนประเด็นของท่าน มองหาส่ิงท่ีน่าสนใจ เช่น 
ตวัอย่าง สถิติ และหลกัฐานอ้างอิง ท่านสามารถค้นหา     
ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์อ้างอิงเพ่ือการช่วยเหลือด้าน      
จิตสงัคมฯ 
การสรุป จบดว้ยขอ้สรุป โดยมีการสรุปความของการ
บรรยายและทบทวนแนวคิดส าคญั 

กจิกรรมกลุ่ม 
การท า กิจกรรมก ลุ่มช่วยให้ผู ้เ ข้า รับการอบรมได้
แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ และมุมมองต่าง ๆ และ
เกิดความเขา้ใจมากข้ึนในงานท่ีรับมอบหมายและสาระ
หลักของกิจกรรมกลุ่ม เช่นเดียวกันกับกิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดส้ะทอ้น
ถึงกระบวนการและ ส่ิง ท่ีได้ท าในกิจกรรม ควรจัด
ห้องเรียนให้แต่ละกลุ่มไม่ไดย้ินกนั หรือสังเกตการณ์ได้
โดยวิทยากรกระบวนการ เม่ือมีการมอบหมายงานให ้   
แต่ละกลุ่มจดัสมาชิกคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาเวลา และอีกคน
เป็นผูจ้ดบนัทึก 
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กำรแสดงบทบำทสมมต ิ
การแสดงบทบาทสมมติเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
ท างานร่วมกนั เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น จดัการ
กบัสถานการณ์ต่าง  ๆ และลองท าพฤติกรรมใหม่ ๆ ผูเ้ขา้
รับการอบรมบางคนสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีมากกว่า
การโดนบังคับให้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและการอภิปราย
รวมทั้งชั้นเรียน การใชว้ธีิแสดงบทบาทสมมติน้ีท าให้การ
อบรมมีความหลากหลาย และควรใชรู้ปแบบการเรียนรู้ 
อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ในเวลาเตรียมการส าหรับการแสดง
บทบาทสมมตินั้น ตอ้งแน่ใจวา่มีการบอกรายละเอียดของ
ทุกบทบาท ถา้เป็นไปไดใ้ห้แจกเป็นเอกสาร ก่อนการท า
กิจกรรมให้ก าหนดสมาชิกหน่ึงคนเป็นผูรั้กษาเวลา อีก
สองคนเป็นผูจ้ดบนัทึกและผูส้งัเกตการณ์ หากจ านวนของ
ผูเ้ข้ารับการอบรมไม่แน่นอนให้จับคู่หรือรวมกลุ่มกัน 
แน่ใจว่ามีการก าหนดบทบาทเฉพาะให้กับผูเ้ขา้รับการ
อบรมแต่ละคน  

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั หรือค าถาม ดงันั้นทุกคนจึงรู้สึกวา่
ตนเองไดมี้ส่วนร่วม 
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ค ำถำมและค ำตอบ 
กระบวนการฝึกอบรมยงัรวมถึงการตรวจสอบว่าผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความเขา้ใจในเน้ือหาหลกัสูตรหรือไม่เพียงใด
โดยการตั้งค าถามหลายๆ แบบ การถามถึงประสบการณ์
ตรงในหัวขอ้ท่ีให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเลือกก็เป็นวิธีหน่ึงท่ี
กระตุน้การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
และอนุญาตให้ผูเ้ขา้รับการอบรมถามค าถามอย่างอิสระ 
ซ่ึงช่วยใหพ้วกเขาไดติ้ดตามในส่ิงท่ีเห็นวา่ส าคญั วิทยากร
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมืออย่างครบถว้น และเตรียม
ตัวส าหรับการตอบค าถาม ด้านล่างเป็นเคล็ดลับบาง
ประการส าหรับการด า เนินกิจกรรมถาม-ตอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมุดบันทกึ 
สมุดบนัทึกเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้รับการ
อบรมในการจดบนัทึกความคิดเห็น ความคิด ค าถาม และ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ กระบวนการ
เขียนช่วยผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจมุมมองของตนไดช้ดัเจน
ข้ึน และสามารถใช้จดแนวคิดส าหรับการท างานใน
อนาคตได้ด้วย  ตัวอย่า ง เ ช่นหลังจากการบรรยาย 
มอบหมายให้     ผูเ้ขา้รับการอบรมเขียนความคิด และ
ปฏิกิริยาตอบสนองแลว้น ามาแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้น หรือ
กลุ่มอ่ืน เป็นการใหเ้วลาเตรียมตวัเองก่อนการพดูคุยดว้ย 

กำรถำมค ำถำม 
คิดล่วงหน้าว่าจะมีการใช้ค  าถามเม่ือไร และคิดรูปแบบ
ค าถามให้หลากหลาย  ค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 
รวมทั้ งค  าถามท่ีใช้จูงใจผูเ้ขา้รับการอบรม แต่ละค าถาม
ควรเป็นค าถามเดียวและชดัเจนในประเด็นท่ีตอ้งการ เป็น
ค าถามท่ีใชไ้ดก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน เชิญผูท่ี้สมคัร
ใจตอบค าถาม หลีกเล่ียงการถามค าถามหรือการตอบ
ค าถามแบบกะทนัหนั 

กำรประชุมรวมทั้งช้ันเรียน 
นอกจากการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มแลว้ ในการอบรม
เชิงปฏิบติัการยงัใชก้ารอภิปรายร่วมกนัทั้งหมด ตลอดจน
การเรียนแบบถาม-ตอบ ในการประชุมรวมนั้น จะมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและมุมมองขา้มกลุ่ม ผูเ้ขา้รับการอบรม
จะถูกกระตุน้ใหเ้ขา้ร่วมดว้ยการถามถึงความคิดเห็น  

กำรจดักำรกบักำรตอบค ำถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
วทิยากรควรฟังดว้ยความละเอียดรอบคอบในส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับ
การอบรมได้พูดออกมาและมองไปยังผู ้ท่ีก าลังพูด 
พยายามสบตาและแสดงความสนใจดว้ยขอ้ความท่ีไม่ใช่
ค าพูด เช่น การแสดงท่าร่างกายในลกัษณะเปิด (ตามอง
ตรงไปขา้งหนา้ ยกมือข้ึน มือและปลายเทา้ผายออก) การ
ให้รางวลัดว้ยการใชท่้าทาง การพยกัหน้า  ไม่ขดัจงัหวะ
ผูต้อบ แต่ใหม้องหาสญัญาณท่ีอาจบ่งบอกวา่มีผูเ้รียนท่าน
อ่ืนตอ้งการท่ีจะตอบค าถาม 
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ส่ิงส าคญัคือการให้ก าลงัใจ เพ่ือแสดงการรับรู้ถึงการตอบ
ค าถาม  และเพื่อใหร้างวลักบัค าตอบท่ีถูกตอ้ง และยอมรับ
ได้แมย้งัไม่สมบูรณ์นัก วิทยากรควรมีชั้นเชิงการพูดกับ
ค าตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง ความนับถือตนเองของผูเ้ขา้รับการ
อบรมเป็นส่ิงส าคญัมาก ควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีและ
เฉพาะเจาะจง เคล็ดลบัคือ การสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมอ่ืน ๆ “ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัค าตอบน้ี 
ท่านช่วยแลกเปล่ียนความรู้สึกเช่นเดียวกนัน้ีไดห้รือไม่” 

เหตุผลที่เป็นไปได้ส ำหรับกำรตอบทีแ่ตกต่ำงกนั 
ไม่มคี ำตอบ  
• ค าถามซบัซอ้นเกินไปหรือไม่ 
• สภาพแวดลอ้มมีความปลอดภยัหรือไม่ 
• ผูเ้รียนใหค้วามสนใจหรือไม่ 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเหน่ือยและไม่มีสมาธิหรือไม่  

ตอบไม่ตรงประเดน็ 
• เป็นค าตอบท่ีมาจากความตอ้งการส่วนตวัต่อเร่ืองท่ี
ตนเองใหค้วามสนใจอยูห่รือไม่ 

• เป็นค าตอบเพ่ือช่วยรักษาหน้าผู ้เข้ารับการอบรม
เน่ืองจากไม่มีใครตอบค าถามหรือไม่ 

เดำค ำตอบ  
• ไม่มีเวลาคิดเพียงพอหรือไม่ 
• โดนกดดนัใหต้อ้งพดูตอบหรือไม่ 
• สบัสนกบัค าถามหรือไม่ 
ตอบผดิ  
• เขา้ใจค าถามผิดหรือไม่ 
• ค าถามยากเกินไป 
• มีค  าท่ีท าใหเ้กิดความสบัสนหรือไม่ 
• ถามหลายค าถามในคร้ังเดียวหรือไม่ 
• ผูเ้รียนมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ 

กำรตอบค ำถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม 

วทิยากรไดรั้บค าถามมากมายระหวา่งการฝึกอบรม และท่ี
ส าคญัคือเป็นการถามอย่างจริงจัง และไม่มีใครอยากถูก
มองว่าโง่หรือไม่ได้รับค าตอบ โดยเฉพาะเม่ือเป็นการ
อบรมเร่ืองการช่วยเหลือด้านจิตสังคม ดังนั้น จึงอย่าตดั
ค าถามท่ียากออก ไม่ตอบค าถามท่ีเป็นส่วนตวั ถามตวัท่าน
เองวา่จริง ๆ แลว้ค าตอบท่ีผูถ้ามตอ้งการคืออะไร มีค าถาม
ซอ้นอยู่ในค าถามหรือไม่ หากจ าเป็นให้ถามค าถามย  ้าให้
ชัดเจน อาจน าไปถามต่อกับผูเ้ขา้รับการอบรมหากเป็น
ค าถามท่ีเหมาะสม  บางคนอาจมีค าตอบท่ีดีส าหรับค าถาม
น้ี ใช้เวลาของท่านในการประมวลค าตอบและพยายาม
ตอบค าถามใหทุ้กคนเขา้ใจร่วมกนั 

บางประเด็นอาจถูกหยิบยกข้ึนมาและเกิดเป็นค าถามข้ึน 
แต่อาจยากเกินไปท่ีจะรับมือกบัประเด็นดงักล่าวในเวลา
นั้น เพ่ือให้แน่ใจวา่ จะไม่หลงลืมประเด็นเหล่าน้ี แนะน า
ให้มีการเขียนไวใ้นกระดาษฟลิปชาร์ตติดท่ีบนผนัง เพื่อ
จะไดเ้ป็นประเด็นส าหรับการอภิปรายต่อไป 

กำรทบทวน 
วตัถุประสงค์ประการหน่ึงของการฝึกอบรมท่ีดี คือ การ 
ท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตเ์อาความรู้และ 

ทกัษะไปใชก้บัสภาพการท างานของตนเองได ้การปล่อย
ให้สมาชิกกลุ่มเหน็ดเหน่ือยกับขอ้มูลท่ีมากเกินไปเป็น
การลดความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาในการท างาน  
ผูเ้ขา้รับการอบรมควรรู้สึกวา่เป็นประสบการณ์ท่ีจบแบบ
สวยงามหรือเสร็จส้ินโดยสมบูรณ์ ดังนั้ นเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายน้ี บทเรียนสุดทา้ยจึงควรเป็นการสรุป ทบทวน 
และประเมินผล และไม่ควรท าอยา่งเร่งรีบ 
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ให้เวลากับผู ้เข้ารับการอบรมในการทบทวนเน้ือหา
ทั้งหมด และมอบหมายให้กลบัไปดูแต่ละส่วนซ ้ าอีกคร้ัง 
การทบทวนท าให้ทุกคนได้ตรวจสอบความเขา้ใจ และ
แน่ใจว่าได้เรียนครอบคลุมทุกหัวขอ้อย่างเพียงพอแล้ว 
ดูแลวา่ไม่มีสมาชิกคนใดในกลุ่มใชเ้วลาส าคญัน้ีไปกบัการ
พูด คุย  เ ป็น ส่ิงส าคัญ ท่ีต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการน้ี 

ส าหรับการติดต่อส่ือสารกันของผูเ้ข้ารับการอบรมใน
อนาคต ควรเตรียมรายการรายละเอียดส าหรับการติดต่อ 
ไวใ้ห้ โดยพิมพ์เป็นเอกสารแจกและเผยแพร่ต่อภายใน
หน่วยงาน 

• เป้าหมายของการฝึกอบรมบรรลุผลส าเร็จในประเด็น
ใดบา้ง 

• เคร่ืองมือในการฝึกอบรมใชง้านไดง่้ายหรือไม่อยา่งไร 
อะไรท่ีใชป้ระโยชน์ได้ดีเป็นพิเศษ มีความยุ่งยากตรง
ส่วนไหนบา้ง 

• ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัส่ิงใดบา้งในการฝึกอบรมน้ี 
• ขอ้เสนอแนะส าหรับปรับปรุงการฝึกอบรม 
• บอกส่ิงส าคญั 3 อยา่งท่ีท่านไดเ้รียนรู้จากการฝึกอบรมน้ี 
• บอกประสบการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงอย่างท่ีท่าน
ไดรั้บระหวา่งการฝึกอบรม 

ความสมัพนัธ์อนัดีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรมช่วย
ให้วิทยากรสามารถสอบถามความคิดเห็นและส่งเสริม  
ใหเ้กิดการวจิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์
หากมีการใชท้ั้ งแบบสอบถามและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ระหว่างการประชุมรวม ควรแจกแบบสอบถามก่อน 
จากนั้ นจึงค่อยใช้การอภิปราย เน่ืองจากอาจส่งผลต่อ
ค าตอบของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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กำรประเมินผล 
การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
วิทยากร ซ่ึงช่วยให้เกิดความชดัเจนข้ึนวา่วตัถุประสงคใ์ด 
ท่ีท าได้จริง และสามารถบรรลุความคาดหวงัท่ีตั้ งไวไ้ด ้ 
ขอ้มูลยอ้นกลบัสนับสนุนให้เกิดคุณภาพของการอบรม
ตลอดเวลา และเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความเป็น      
มืออาชีพของวทิยากร 

ตวัอยา่งแบบการประเมินผลอยู่ในภาคผนวก 5 ซ่ึงท าให้
ไดรั้บภาพรวมของส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมประสบในการ
อบรม แบบสอบถามใชป้ระโยชน์ไดดี้ มีเพียงหน่ึงค าถาม
เท่านั้ นส าหรับการรวบรวมข้อมูลย ้อนกลับ เ พ่ิมเติม
เฉพาะตัวบุคคลและต้องตอบทันทีในช่วงของการ
ประเมินผลภายในกลุ่มฝึกอบรม 

ค ำถำมที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมอำจต้องตอบในกำรอภิปรำย
กลุ่ม ไดแ้ก่ 
• ความรู้ด้านการช่วยเหลือด้านจิตสังคมใดท่ีท่านมีเพ่ิม 
มากข้ึน 

• การฝึกอบรมบรรลุกบัความคาดหวงัของท่านในประเด็น
ใดบา้ง 

กำรกล่ำวค ำอ ำลำ 
หลงัจากใชเ้วลาร่วมกนั 5 วนั ผูเ้ขา้รับการอบรมมกัจะรู้สึก
ผูกพันกับผู ้เข้ารับการอบรมอ่ืนๆ อาจมีการบอกเล่า
เร่ืองราวส่วนตวั และแสดงความอ่อนไหวออกมา ดงันั้น 
ท่านจึงตอ้งใชเ้วลาส าหรับการแยกยา้ยและกล่าวค าอ าลา  
เหมือนกบัท่ีท่านกล่าวอ าลากบัเพ่ือนรักนัน่เอง   



กจิกรรมละลำยพฤติกรรม 
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บุคลกิลกัษณะเฉพำะตัว 
ให้ผู ้เข้ารับการอบรมจับคู่และสัมภาษณ์กันและกัน
เก่ียวกับชีวิตและความสนใจโดยใช้เวลาไม่นานนัก 
รวมกลุ่มกันอีกคร้ังแลว้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแนะน าช่ือ
และลกัษณะเฉพาะสองอยา่งของคู่ของตนเอง 

ป้ำยช่ือ 
จัดเตรียมป้ายช่ือส าหรับผู ้เข้ารับการอบรมและวาง      
แผน่ป้ายไวใ้นกล่องใหผู้เ้ขา้รับการอบรมหยบิเอง ผูเ้ขา้รับ
การอบรมสามารถคน้หาคนได้จากป้ายช่ือ และแนะน า
ตัวเองต่อไป การมีป้ายช่ือมีประโยชน์มากโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่การอบรมท่ีมีจ านวนคนมากกวา่ 20 คนข้ึนไป 

ส่ิงทีท่่ำนช่ืนชอบ  
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมจับคู่กันและผลดักนับอกถึงอาหาร   
ท่ีชอบหรือชนิดของสัตวท่ี์รู้สึกว่าสามารถอธิบายตวัเอง 
ไดดี้ท่ีสุดและเพราะอะไร ขอ้มูลน้ีจะถูกน ามาแลกเปล่ียน
ในกลุ่มเวลาท่ีมีการแนะน าคู่ของตวัเอง 

เร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง 
มอบหมายให้แต่ละบุคคลเขียนค าบรรยายเก่ียวกบัตวัเอง  
4 ขอ้ความ โดยหน่ึงในนั้นเป็นเร่ืองเท็จ แต่ละคนผลดักนั
อ่านขอ้ความดัง ๆ และให้คนอ่ืน ๆ เขียนว่าเร่ืองไหนท่ี  
คิดว่าเป็นเร่ืองเท็จ หลงัจากท าจนครบทุกคนแลว้ให้คน
แรกอ่านข้อความอีกคร้ังและบอกว่าข้อความไหนเป็น
เร่ืองเท็จ คนอ่ืนในกลุ่มก็จะตรวจค าตอบของตนเองว่า
ถูกตอ้งหรือไม่ 

เกมโยนลูกบอล 
ให้ผู ้เข้ารับการอบรมล้อมวงกัน และโยนลูกบอลไป    
รอบวง เม่ือไดรั้บลูกบอลให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแนะน าช่ือ  
แลว้โยนลูกบอลต่อให้คนอ่ืน ๆ เล่นไปซักพกัให้ผูท่ี้เคย 
รับลูกบอลขานช่ือคนท่ีโยนลูกบอลให้ กิจกรรมน้ีย ัง
สามารถใช้ไดต้ลอดช่วงการอบรม โดยแทนท่ีช่ือบุคคล
ดว้ยการแลกเปล่ียนขอ้มูลอย่างรวดเร็ว เช่น วิทยากรอาจ
ถามวา่ “หลกัการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโปรแกรมการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสังคมคืออะไร” หรือ “หลกักาชาด 7 ขอ้
คืออะไร”  ลูกบอลจะโดนโยนไปรอบ ๆ  วง และเม่ือไปอยู่
ท่ีใครคนนั้นก็ตอ้งเป็นคนตอบค าถาม 

ไม้เท้ำวเิศษ 
มอบหมายให้ผู ้เข้า รับการอบรมบอกถึงส่ิงท่ีตนเอง
ตอ้งการท าหากมีไมเ้ท้าวิเศษท่ีอนุญาตให้เปล่ียนแปลง  
ส่ิงต่าง ๆ ได ้3 อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนตวัเอง งาน 
บ้าน โครงการส าคัญ กิจกรรมน้ีช่วยให้กลุ่มได้เรียนรู้
เก่ียวกบัความตอ้งการและความคบัขอ้งใจของผูอ่ื้น 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ิมเติมสามารถสืบคน้ไดท่ี้ 

Reproline – Reproductive Health Online,        

an affiliate of John Hopkins University: 

http://www.reproline.jhu.edu/index.htm 
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บทที ่1 

NOZIMJON KALANDAROV/ INTERNATIONAL FEDERATION 



เหตุกำรณ์วกิฤตแิละ 
กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• เขา้ใจองคป์ระกอบของเหตุการณ์วกิฤติ 
• เขา้ใจองคป์ระกอบของการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 
• อภิปรายประเด็นเร่ืองการช่วยเหลือด้านจิตสังคมตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตวัแทนระหว่างหน่วยงาน 
(Inter-Agency Standing Committee: IASC) ได ้
• บรรยายวธีิการท างานของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรกาชาดได ้
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แนะน ำบทเรียน 
บทเรียนน้ีเป็นการให้นิยามของเหตุการณ์วิกฤติและ   
เกร่ินน าถึงแนวคิดของการช่วยเหลือด้านจิตสังคมตาม
แนวปฏิบติัของ IASC เพื่ออธิบายถึงระดบัความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งอภิปรายถึงบทบาทของอาสาสมคัร
และเจา้หนา้ท่ีในขอบเขตการท างานดา้นจิตสงัคม 

กรณศึีกษำ 

กำรช่วยเหลือผู้รอดชีวติจำกเหตุกำรณ์เคร่ืองบินตก  
ในเปรู 
วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เคร่ืองบิน       
ล าหน่ึงตกใกลส้นามบินปูคลัปา (Pucallpa) และเกิดไฟ
ไหม ้กาชาดเปรูเขา้บรรเทาอุบติัภยัซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ี
นักบินพยายามน าเคร่ืองลงจอดเน่ืองจากสภาพอากาศ
เลวร้าย อาสาสมคัรจ านวน 12 คนจากกาชาดเปรูถูกส่งเขา้
ไปในพ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุเพ่ือให้การช่วยเหลือผูร้อดชีวิต  
52 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง ไม่ว่า     
จะเป็นแผลไฟไหม้ขั้นรุนแรงหรือกระดูกหัก มานูเอล    
เซนาส เปเรส (Manuela Seijas Pérez) หัวหน้า
อาสาสมัครกล่าวว่า อาสาสมัครท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยดับ เพลิง  ต ารวจ  และหน่วยงาน
สาธารณสุขในการคน้หาผูร้อดชีวติตลอดปฏิบติัการกูภ้ยั 



 บทที่  1 เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 
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แนะน าบทเรียนและเนน้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
• นิยามของเหตุการณ์วกิฤติคืออะไร  
• การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมคืออะไร 
• การตอบสนองต่อความต้องการท่ีแตกต่างกันด้วย     
แนวปฏิบติัของ IASC ท าไดอ้ยา่งไร 

• บทบาทของเจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรในขอบเขตงาน
ดา้นจิตสงัคม 

กจิกรรมที ่1.1 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

หน้ำ 18-19 ในคู่มอื 
เป้ำหมำย 
เพื่อ เ รียนรู้ ถึงนิยามของเหตุการณ์วิกฤติ  และ
ปฏิกิริยาตอบสนองโดยทัว่ไปต่อเหตุการณ์วกิฤติ 

ประเภทของเหตุกำรณ์วกิฤติ 

สรุปคร่าว ๆ เก่ียวกับเหตุการณ์วิกฤติ การรับมือทั้ งใน
ระดบับุคคลและชุมชน 

“เหตุการณ์วิกฤติ คือ เหตุการณ์ส าคัญนอกเหนือจาก
ประสบการณ์ประจ าวนัตามปกติ ซ่ึงก าลงัคุกคามอย่าง
รุนแรงต่อส่ิงท่ีเก่ียวข้อง โดยทั่วไปมักตามติดมาด้วย
ความรู้สึกหมดหนทาง หวาดกลวั หรือวติกกงัวล” 

คุณลกัษณะของเหตุการณ์วกิฤติ 
• เกิดข้ึนกะทนัหนั 
• มีอิทธิพลสูง  
• นอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตโดยปกติทัว่ไปของ
มนุษย ์

• มาพร้อมกบัผลกระทบดา้นอารมณ์อยา่งรุนแรงต่อบุคคล 
• โดยทัว่ไปมกัมีผลต่อทกัษะการจดัการความเครียดอยา่งมี
ประสิทธิภาพของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กรณีศึกษา (กรณีเคร่ืองบินตกท่ีเปรู)  หรือใช้ดีวีดี 
โดยเฉพาะกรณีอ่ืน ๆ ท่ีมาจากบริบทในพ้ืนท่ี 

ขั้นตอน 

อธิบายวตัถุประสงค์ของกิจกรรมแก่ผูเ้ข้ารับการ
อบรม 
ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
การเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติอย่างน้อยคร้ังหน่ึง
ในช่วงชีวติเป็นส่วนหน่ึงของสภาพชีวิตมนุษย ์ท่าน
มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์วิกฤติท่ี
เกิดข้ึนกบัตวัท่านเองหรือท่ีไดพ้บเห็นจากบุคคลอ่ืน 
ส่ิงท่ีท าใหเ้หตุการณ์นั้นเกิดเป็นวิกฤติคืออะไร ท่าน
และบุคคลอ่ืนตอบสนองอยา่งไร ส่ิงท่ีก่อให้เกิดเป็น
ความฝังใจมากท่ีสุดคืออะไร 



เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม บทที่ 1 

ตวัอยา่งในแผนท่ี 
แผน่ดินไหวในประเทศอิหร่านเม่ือปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
•  ผูเ้สียชีวติ: 30,000 
•  ผูบ้าดเจบ็: 30,000 
•  ผูไ้ร้ท่ีอยูอ่าศยั: 75,000  
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สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงผ่านการท างานดา้น
จิตสังคมใน เหตุก าร ณ์วิกฤ ติหลากหลาย รูปแบบ             
ดังตวัอย่างของภยัพิบัติทางธรรมชาติ ความขดัแยง้ทาง
การทหาร วิกฤติการณ์ดา้นสุขภาพ การปฐมพยาบาลดา้น
จิตใจ ดงัปรากฏอยูใ่นสไลด ์

1. เมืองบาม (Bam) ประเทศปากีสถาน – แผน่ดินไหว 
2. เมืองเบสลนั (Beslan) ประเทศรัสเซีย – วิกฤติจบัตวั
ประกนัในโรงเรียน 
3. ประเทศซิมบบัเว/แอฟริกาใต ้–ไวรัสเอชไอวี หรือโรค
เอดส์ 
4. ประเทศบลัแกเรีย – สายด่วนและการให้ค  าปรึกษาแก่
เหยือ่การคา้มนุษย ์
5. ปาเลสไตน์ – เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้
ทางการทหาร 
6. ประเทศโคลมัเบีย – ผูพ้ลดัถ่ินภายในประเทศ 
7. ประเทศอินโดนีเซีย/ศรีลงักา – ภยัพิบติัสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดีย 
8. ประเทศซีเรีย – ผูล้ี้ภยั 
9. ประเทศเลบานอน – ความขดัแยง้ทางการทหาร 
10. ประเทศอิสราเอล/ออสเตรีย – พนกังานขบัรถฉุกเฉิน 
11. ประเทศเดนมาร์ค – สายด่วนส าหรับผูโ้ดดเด่ียววยั
หนุ่มสาว 

ตวัอยา่งในแผนท่ี 
เหตุวิกฤติจบัตวัประกนัในโรงเรียนเมืองเบสลนั เม่ือปี 
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
• เด็กนกัเรียนและผูใ้หญ่ 1,200 คนถูกจบัเป็นตวัประกนั 
• มีผูถู้กสงัหารอยา่งนอ้ย 334 ราย เป็นเด็ก 155 ราย 

ตวัอยา่งในแผนท่ี 
ประชากรผูติ้ดเช้ือ HIV หรือโรคเอดส์ ในประเทศ
ซิมบบัเว (ตวัเลขปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
• 20 % หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรวยั 15 – 49 ปี 
เป็นผูไ้ดรั้บเช้ือเอชไอว ีหรือโรคเอดส์ 
• ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 4 ของเด็ก เป็นก าพร้าเน่ืองจาก
โรคเอดส์ 



บทที่ 1 เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

กจิกรรมที ่1.2 
จบัคู่กนัอภิปรายตามดว้ยการอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
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เพื่อระบุคุณลกัษณะของเหตุการณ์วกิฤติท่ีมี
ความส าคญั 

ขั้นตอน 

อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
มอบหมายงานใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบัคู่ตอบค าถาม 
ใชเ้วลา 10 นาที 

แนะน าความหมายปัจจยัป้องกนัและปัจจยัเส่ียง 
• ปัจจยัป้องกนั หมายถึง “ปกป้องตวับุคคล” เป็นปัจจยัท่ี
ลดผลกระทบของความทุกขท์รมานและความเดือดร้อน 
• ปัจจยัเส่ียง หมายถึง “ท าให้บุคคลเกิดความเส่ียง” เป็น
ปัจจัยท่ีเพ่ิมผลกระทบของความทุกข์ทรมานและความ
เดือดร้อน 

ปัจจัยป้องกันและปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลต่อผลกระทบด้าน   
จิตสงัคมของเหตุวกิฤติถูกก าหนดโดย 
• คุณลกัษณะของเหตุการณ์ 
เหตุการณ์นั้ นเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของ
มนุษย์ เจตนาหรือไม่ ความสามารถในการป้องกัน 
ขอบเขตของผลกระทบ ความเสียหาย ระดบัของส่ิงท่ี
คาดการณ์ไว ้ระยะเวลา 

• สภาพแวดลอ้มช่วงวกิฤติและก่อนเกิดวกิฤติ  
สภาพอากาศ ช่วงเวลาของวนั ความสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ี 
จ านวนความเสียหายดา้นกายภาพ จ านวนผูร้อดชีวติและ
ผูเ้สียชีวติ จ านวนเด็กท่ีเสียชีวติ 

• คุณลกัษณะส่วนบุคคล  
เพศ ความพิการ อาย ุสถานะเศรษฐกิจ สุขภาพกายและ
จิต ประสบการณ์การบาดเจ็บท่ีเคยประสบมาก่อน 

• ครอบครัวและทรัพยากรในชุมชน 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งเด็กและผูดู้แล  เครือข่าย 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 

คุณลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีน าเสนอคืออะไร 
ปัจจยัท่ีท าใหก้ลายเป็นเหตุการณ์วกิฤติคืออะไร 

ติดตามผลในการประชุมรวมของทุกกลุ่ม และให ้      
ผูเ้ขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมรูปแบบอ่ืน ๆ ของ  
เหตุการณ์วกิฤติ 

เหตุการณ์จะส่งผลกระทบเช่นไรต่อตวับุคคลและชุมชน
เป็นผลมาจากหลาย ปัจจัย  ลักษณะเหตุการณ์และ
ความสามารถในการปรับตัวและฟ้ืนตัวของผู ้ได้รับ
ผลกระทบจะมีอิทธิพลต่อผลกระทบด้านจิตสังคมจาก
เหตุการณ์วกิฤติ 

บุคคลส่วนใหญ่แสดงออกถึงการฟ้ืนตวั นั่นคือสามารถ
รับมือกบัความยากล าบากไดเ้ป็นอยา่งดี ปัจจยัดา้นสังคม 
ชีววิทยา และจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อการพฒันาหรือการ
แสดงออกของการฟ้ืนตวัคืนสู่สภาพเดิมเม่ือบุคคลตอ้ง
เผชิญกบัความยากล าบาก 



 

เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม บทที่ 1 

สังคมท่ีมีอยู่ การท างานร่วมกันในชุมชน ระบบศาสนา
และพิธีกรรม สภาพเศรษฐกิจ และโอกาสดา้นการศึกษา 
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กจิกรรมที ่1.3 
กิจกรรมกลุ่ม และการประชุมรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
เพ่ือเรียนรู้ส่ิงท่ีท าใหผ้ลกระทบดา้นจิตสงัคมจาก    
เหตุภยัพิบติัเพ่ิมมากข้ึน 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
เอกสารกรณีศึกษา “แผน่ดินไหวในปากีสถาน ปี    
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เหตุระเบิดในกรุงลอนดอน   
เม่ือ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และกระดาษ    
ฟลิปชาร์ตส าหรับแต่ละกลุ่ม 
ขั้นตอน 

อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมออกเป็น 3 - 4 กลุ่มยอ่ย 
ใหเ้วลาอ่านกรณีศึกษาและอภิปรายในกลุ่ม 10 นาที 
เขียนค าตอบของค าถามอภิปรายลงบนกระดาษ     
ฟลิปชาร์ต และน าเสนอตอนประชุมรวมทั้งชั้นเรียน 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ปัจจยัอะไรท่ีท าใหผ้ลกระทบดา้นจิตสงัคมของ
เหตุการณ์น้ีเพ่ิมมากข้ึน 



บทที่ 1 เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

กรณีศึกษา 
เหตุแผ่นดนิไหวในปำกสีถำน ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
• ผูเ้สียชีวติ 80,000 ราย 
• ผูบ้าดเจ็บ 100,000 ราย 
• ผูไ้ร้ท่ีอยูอ่าศยั 3.5 ลา้นราย 

34 แผ่นดินไหวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็น
เหตุให้ชาวปากีสถานกว่า 80,000 รายเสียชีวิต และไดรั้บ
บาดเจ็บประมาณ 100,000 ราย ผูป้ระสบภยัส่วนใหญ่เป็น
เด็ก ด้วยสภาพอากาศท่ีรุนแรงภายหลงัเกิดแผ่นดินไหว  
ท าให้ยากต่อการเข้าไปยงัพ้ืนท่ี อีกทั้ งยงัขาดแคลนส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน และยารักษา
โรคท่ีส าคญั ท่ีหลบภยัและการบรรเทาทุกข์รูปแบบอ่ืน ๆ 
ยิ่งส่งผลเพ่ิมข้ึนต่อความเปราะบางของผูป้ระสบภยัหลงั
เกิดภยัพิบติั 

ทนัทีหลงัจากแผน่ดินไหวในพ้ืนท่ีเตม็ไปดว้ยอนัตราย การ
เขา้ไปในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างยากล าบาก อากาศหนาวเย็น
มาก และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดรั้บความเสียหาย ระยะ
ต่อมาได้มีการบรรเทาผลกระทบของแผ่นดินไหวเท่าท่ี
เป็นไปได้ เช่น การสร้างจุดปลอดภัยส าหรับเด็ก จัดหา
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพส าหรับผูห้ญิง และความรู้เร่ือง
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีผิดปกติ 

ผลกระทบของแผน่ดินไหวลดนอ้ยลงจากอะไรบา้ง 
• ประชาชนใหก้ารช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
• ผูช้ายช่วยกนัลงมือซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 
• เม่ือความช่วยเหลือเข้ามาถึง มีการเร่ิมเปิดโรงเรียน
ชั่วคราว ซ่ึงการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญยิ่งต่อสุขภาวะ      
ของเด็ก 

• ผูห้ญิงพดูคุยกนัและพบวา่พวกเธอก าลงัเผชิญกบัปัญหา
หลายอยา่งคลา้ยคลึงกนั 

ผลกระทบของแผน่ดินไหวเพ่ิมมากข้ึนจากอะไรบา้ง 
• ขอบเขตของผลกระทบ/ขนาดของแผน่ดินไหว 

• มีผูเ้สียชีวติจ านวนมาก 
• สถานท่ี พ้ืนท่ีภูเขาท าใหเ้ขา้ถึงไดย้าก และบางพ้ืนท่ีตอ้ง
ใชเ้ฉพาะเฮลิคอปเตอร์เท่านั้น 

• การเขา้ไปบรรเทาทุกขใ์ชเ้วลานานเน่ืองจากยากต่อการ
เขา้ถึง 

• สภาพอากาศ อยูใ่นช่วงฤดูหนาว 
• แผน่ดินไหวตามหลงัการเกิดแผน่ดินไหวขนาดใหญ่ 

กรณศึีกษำ 
เหตุระเบิดในกรุงลอนดอน 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
  • ผูเ้สียชีวติ 52 ราย 

• ผูบ้าดเจ็บ 700 ราย 
• ความเสียหายต่อระบบการขนส่งของเมือง 
• ความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโทรคมนาคม
ของประเทศ 

เหตุระเบิดในกรุงลอนดอนเม่ือ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
(ค.ศ. 2005) เป็นการวางระเบิดต่อเน่ืองซ่ึงสร้างความ
เสียหายให้กับระบบการขนส่งสาธารณะของกรุง
ลอนดอนระหวา่งชัว่โมงเร่งด่วนในตอนเชา้ จากการโจมตี
ของกลุ่มมุสลิมหวัรุนแรงชาวองักฤษ การระเบิดฆ่าตวัตาย
น้ีมีแรงจูงใจมาจากการเขา้ร่วมในสงครามอิรักขององักฤษ
และความขดัแยง้อ่ืน ๆ 

เวลา 8.50 น. เกิดเหตุระเบิดรถไฟใต้ดินสามขบวน
ต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละขบวนระเบิดห่างกนั 50 วินาที  อีก
หน่ึงชัว่โมงต่อมา รถเมล์อีกคนัหน่ึงก็ถูกระเบิดเม่ือเวลา 
9.47 น.ในบริเวณเทวิสต็อกสแควร์ เหตุระเบิดท าให้มี
ผูเ้สียชีวิต 52 ราย บาดเจ็บอีก 700 ราย และเป็นสาเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อระบบการคมนาคมขนส่งของเมือง 
(อย่างรุนแรงในวนัแรก) เหตุระเบิดฆ่าตวัตายต่อเน่ืองน้ี
นับเป็นเหตุก่อการร้ายท่ีโจมตีระบบคมนาคมของกรุง
ลอนดอนค ร้ังใหญ่ ท่ี สุดและ มีผู ้เ สี ย ชีวิตมากท่ี สุด            
ในประวติัศาสตร์ 



    เหตุกำรณ์วกิฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม บทที่ 1 

ผลกระทบของเหตุระเบิดลดนอ้ยลงจากอะไรบา้ง 
การช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บและผูป้ระสบภยัท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารครบวงจรถูกจดัตั้งข้ึนทนัทีและเศษวตัถุ
ระเบิดไดรั้บการเก็บกูอ้ยา่งรวดเร็ว มีการจดัตั้งจุดบริการ
ข่าวสารส าหรับผูป้ระสบภยัทนัทีหลงัจากนั้น มีการจดัท า
แผนฉุกเฉินเตรียมพร้อมไวก่้อนเกิดเหตุระเบิดข้ึน 

ผลกระทบของเหตุระเบิดเพ่ิมมากข้ึนจากอะไรบา้ง 
การพบขอ้เท็จจริงวา่ ผูก่้อเหตุระเบิดอาศยัอยูใ่นชุมชนนั้น 
และเป็นท่ีน่าตกใจเพ่ิมข้ึนเม่ือพบว่าเหตุระเบิดได้มีการ
เตรียมการและปฏิบติัการอยา่งพิถีพิถนั ชาวลอนดอนส่วน
ใหญ่รู้สึกวา่ตนเองตกเป็นเหยือ่ของเหตุการณ์น้ี 

ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทเรียนอ่ืน ๆ ในชุดเคร่ืองมือฝึกอบรม
น้ีท่ีมีบทเรียนเฉพาะ ยกตวัอยา่งเช่น 
• เด็ก และความตอ้งการเฉพาะของเด็ก 
• การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมในระดบัชุมชน 
• การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ และการส่ือสารแบบ
ประคบัประคอง 

บทเรียนเหล่าน้ีจะเปิดโอกาสให้พูดคุยเก่ียวกับหัวข้อ    
ต่าง ๆ และฝึกทกัษะในประเด็นเฉพาะทาง 
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กจิกรรมที ่1.4 
การอภิปรายกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมคิดวเิคราะห์เก่ียวกบัแง่มุม 
ต่าง ๆ ของการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม หน้ำ 23-25 ในคู่มอื 
เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

• พิจารณาถึงนิยามของการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม และ
การน าไปใชจ้ริงกบักรณีตวัอยา่ง 
• พิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือท่ีระดบัต่าง ๆ ทัว่ทั้ ง
ชุมชน ตามหลกัปิรามิดของ IASC  

กระดาษฟลิปชาร์ต 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
บนัทึกส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมพิจารณาวา่เป็นการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมลงในกระดาษฟลิปชาร์ต 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย  
องคป์ระกอบใดท่ีท่านพิจารณาวา่จดัอยูใ่นการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 



 

บทที่ 1 เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

มิติดา้นจิตใจ = กระบวนการทางความคิดและอารมณ์ท่ี 
เกิดข้ึนภายในตวับุคคล ความรู้สึก และปฏิกิริยาตอบสนอง 

มิติดา้นสังคม = ความสัมพนัธ์ ครอบครัวและเครือข่าย
ชุมชน คุณค่าทางสงัคม และระเบียบปฏิบติัทางวฒันธรรม 

• การท างานระดบัชุมชนแทนการท างานในระดบับุคคล  
นับ เ ป็นวิ ธีการ ท่ี มีประสิท ธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือผูค้นจ านวนมาก ดว้ยวิธีน้ี การช่วยเหลือดา้น
จิตสังคมจึงเป็นตวัหนุนให้เกิดหรือสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับเครือข่ายทางสังคมของชุมชนหากเกิดความ
ผิดปกติข้ึน และยงัช่วยให้บุคคลเรียนรู้วิธีป้องกนัตวัเอง
และผูอ่ื้น เป็นการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟตูนเอง 

• การเขา้ร่วมกบัชุมชนในการวางแผนงานและด าเนินงาน
กิจกรรมดา้นจิตสงัคมเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์และไขขอ้กงัวลของผูป้ระสบภยั 

• การให้บริการของสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ส่วนใหญ่กระท าโดยอาสาสมัคร  โดยทั่วไปแล้ว 
เจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรเป็นคนท่ีอยู่ในชุมชน ดงันั้น 
การให้ความช่วยเหลือโดยสภากาชาดและสภาเส้ียววง
เดือนแดงจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจ านวนมาก และ
สะทอ้นถึงความตอ้งการของชุมชน 

แนวปฏิบัติของ IASC อธิบายไวใ้นรูปแบบปิรามิด 
“ระบบท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ ของการช่วยเหลือท่ีครบถว้น” 
แต่ละชั้นแสดงให้เห็นความตอ้งการการช่วยเหลือแบบ 
ต่าง ๆ ทั้งในช่วงเวลาวิกฤติ ช่วงแรกของการฟ้ืนฟูบูรณะ
ความ เ สียหาย ห รือในสถานการณ์ความทุกข์ย าก               
ท่ีผูป้ระสบภยัตอ้งเผชิญต่อเน่ืองไปอีกหลายปี 
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การช่วยเหลือท าไดใ้น 4 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรบริกำรและควำมมัน่คงปลอดภัยขั้นพืน้ฐำน 
สุขภาวะของประชาชนไดรั้บการคุม้ครองจากการไดรั้บ
ส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐาน และสิทธิดา้นความมัน่คงปลอดภยั การ
ดูแลจากรัฐ และบริการท่ีจ าเป็น เช่น อาหาร น ้ าสะอาด 
การดูแลสุขภาพ และท่ีอยูอ่าศยั 

• การตอบสนองดา้นจิตสังคมในท่ีน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
สนบัสนุนบริการขั้นพ้ืนฐานและการดูแลป้องกนัตามท่ี
ควรจะไดรั้บ และไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและ
เหมาะสมกบัสภาพสงัคม 

2. กำรช่วยเหลอืของครอบครัวและชุมชน 
มีผูค้นจ านวนนอ้ยมากท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือให้กลบั
เข้า สู่การสนับสนุนหลักของครอบครัวและชุมชน 
เน่ืองจากในช่วงภาวะฉุกเฉินมักพบว่า ครอบครัวหรือ
เครือข่ายสงัคมเกิดการพลดัพรากจากกนัได ้

• การตอบสนองดา้นจิตสังคมในท่ีน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดตามและการกลบัคืนสู่ครอบครัว หรืออาจเก่ียวขอ้ง
กบัการกระตุน้การช่วยเหลือของเครือข่ายสงัคม 
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3. กำรช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 
มีผูค้นจ านวนเล็กน้อยท่ีตอ้งการการช่วยเหลือเฉพาะซ่ึง
มุ่งเน้นท่ีสุขภาวะด้านจิตสังคม การด าเนินงานอาจท าได้
ทั้ งส่วนบุคคล ครอบครัว หรือกลุ่ม โดยปกติตอ้งปฏิบัติ
โดยผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 

• การตอบสนองดา้นจิตสังคมในท่ีน้ีอาจรวมถึงกิจกรรม
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงทางเพศ เช่น กลุ่มช่วยเหลือส าหรับเหยื่อจากการ
ถูกข่มขืน หรือ กิจกรรมส าหรับกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี
หรือเอดส์ 

4. บริกำรเฉพำะด้ำน 
ยอดบนสุดของปิรามิด คือการช่วยเหลือพิเศษส าหรับ
ประชากรท่ีมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดท่ีมีอาการมากเกินไป และ
ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้ตามปกติ ถึงแมว้่าได้รับ
การช่วยเหลือไปแลว้ก็ตาม 

• การช่วยเหลือในท่ีน้ีอาจรวมถึงการช่วยเหลือดา้นจิตเวช
และจิตวิทยาส าหรับผูท่ี้มีความผิดปกติดา้นจิตใจ ซ่ึงไม่
สามารถบ าบดัรักษาอย่างเหมาะสมดว้ยการบริการดา้น
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 

กจิกรรมที่ 1.5 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการช่วยเหลือด้าน   
จิตสงัคม 37 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กรณีศึกษา ใชต้วัอยา่งจากประเทศซิมบบัเว 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม  
แบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นกลุ่มยอ่ย 3 – 4 กลุ่ม ให้
เวลาอ่านกรณีศึกษาและอภิปรายภายในกลุ่ม 10 นาที 
ในการประชุมรวมให้เขียนส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับการอบรม
เห็นวา่เป็นประโยชน์ของการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม
และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหากกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมลงในกระดาษ ฟลิปชาร์ต 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ประโยชน์ของการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมคืออะไร 
ผลท่ีจะเกิดตามมาหากกลุ่มผูติ้ดเช้ือเอชไอวีไม่ไดรั้บ
การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมคืออะไร 
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กลุ่มผู้ตดิเช้ือเอชไอว ีหรือ เอดส์ในประเทศซิมบับเว 
ปฏิกิริยาตอบสนอง ไดแ้ก่ แยกตวัออกจากสังคม สูญเสีย
ความรู้สึกการมีส่วนร่วม รู้สึกถูกตีตรา อับอาย รู้สึกผิด 
กังวลเก่ียวกับอนาคต วิตกกังวล รู้สึกกดดัน ไม่เป็นท่ี
ยอมรับจากสงัคม 

ความตอ้งการดา้นจิตสงัคม 
• ขอ้มูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกบัการให้บริการด้าน
การแพทย์และการช่วยเหลือในชุมชน (เ ช่น กลุ่ม
สนบัสนุน) เพื่อป้องกนัการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอว ี
และการถูกตีตรา 

• การช่วยเหลือและสร้างความเขา้ใจ ทั้งผูติ้ดเช้ือและญาติ 
รวมทั้งชุมชน 

• การช่วยเหลือเชิงปฏิบัติ การซ้ือหาอาหารอุปกรณ์        
ท าความสะอาด เป็นตน้ 

การด าเนินงานดา้นจิตสงัคม 
• สมุดบนัทึกความจ าและสมุดฮีโร่ ความรู้ดา้นการปฏิบติั
และความทรงจ าของครอบครัว 

• การดูแลผูป่้วยตามบา้นโดยอาสาสมคัร ส าหรับผูติ้ดเช้ือ
เอชไอวี  หรือเอดส์ และเด็กก าพร้า รวมทั้ ง เด็ก ท่ี
เปราะบางต่อโรคเอดส์ 

• การช่วยเหลือเชิงปฏิบติั  
• การดูแลส าหรับผูดู้แล กลุ่มสนบัสนุน อุปกรณ์ป้องกนั
การติดเช้ือ (สบู่ ถุงมือ) 

• กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์รวมถึงการถูกตีตราของบุคคลใน
ชุมชน 

• กิจกรรมใหค้วามรู้ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ลดการตีตรา 

กจิกรรมที่ 1.6 
อภิปรายกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เพื่อระบุถึงความตอ้งการดา้นจิตสงัคมของบุคคล 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษฟลิปชาร์ต 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ให้ท่านคิดเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหาของ
บุคคลท่ีท่านรู้จกั  ท่านระบุไดอ้ยา่งไรวา่นั้นคือความ
ตอ้งการ ความต้องการของเขาคืออะไร ท่านหรือ
บุคคลอ่ืนสนองตอบต่อความตอ้งการนั้นไดอ้ยา่งไร 
เขียนการช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษ     
ฟลิปชาร์ต 

พึงระลึกวา่ ควรให้ความสนใจต่อผูเ้ขา้รับการอบรม
ระหวา่งและหลงัการท ากิจกรรมน้ี  เน่ืองจากมีความ
เป็นไปได้ท่ีผู ้เข้ารับการอบรมบางท่านอาจเกิด
ความ รู้ สึกผิ ดหวัง  โปรดพร้อมท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนของบทน า 
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คุณสมบติัหรือลกัษณะทัว่ไปของผูช่้วยเหลือ 
• ทกัษะการฟังท่ีดี และมีความใส่ใจเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
• ความรู้เร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมและทกัษะการ
ช่วยเหลือท่ีดี 
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หน้ำ 23-25 ในคู่มอื 

บทบำทของเจ้ำหน้ำทีแ่ละอำสำสมัคร 

ขอ้ดีของอาสาสมคัร 
• สามารถการเขา้ถึงและไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบง่าย รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี 

• สามารถยื่นมือเข้าไปในสถานการณ์ยุ่งยากได้ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ความตอ้งการของอาสาสมคัร 
• ความรู้เบ้ืองตน้ของการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 
• การสนบัสนุนและการใหก้ าลงัใจ 
• ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

กิจกรรมหลกัของการฝึกอบรม 
• การฟังโดยไม่มีอคติ 
• การใหข้อ้มูลท่ีน าไปปฏิบติัได ้
• การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสงบปลอดภยั 
• การสนองตอบต่อความตอ้งการพ้ืนฐานในประเด็นท่ีมี
ความละเอียดอ่อนดา้นวฒันธรรม 

• การจ าแนกและการส่งต่อบุคคลท่ีอาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
บริการดา้นสุขภาพจิต 

ถึงแมว้า่บุคคลส่วนใหญ่สามารถดูแลและใหก้ารช่วยเหลือ
บางอย่างแก่ผูอ่ื้นได้ในเวลาท่ียุ่งยาก การฝึกอบรมการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมจะช่วยใหอ้าสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ี
ตระหนกัถึงหลกัการเบ้ืองตน้และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีมี
ประโยชน์ต่อการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

การจดจ าไดว้่าทกัษะใดเป็นส่ิงจ าเป็น และการเรียนรู้ถึง
วิธีการพฒันาและประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนนับเป็นเป้าหมายประการหน่ึงของ
การฝึกอบรมน้ี 
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กำรทบทวนบทเรียน กจิกรรมที่ 1.7 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
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เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตเ์อาแนวคิด
และความรู้เร่ืองความตอ้งการดา้นจิตสงัคมไปใชก้บั
สถานการณ์ในพ้ืนท่ีของตนเองได ้

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับแต่ละกลุ่ม 

วิทยากรกล่าวน าการอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นส าคญัของ
บทเรียน และท าใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมยอ้นกลบัไป
ท่ีวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
• จงยกตัวอย่างของเหตุการณ์วิกฤติท่ีต้องการการ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 

• คุณลกัษณะของเหตุการณ์วกิฤติเหล่านั้นคืออะไร 
• การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมคืออะไร  
• การช่วยเหลือด้านจิตสังคมช่วยในการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์วกิฤติไดอ้ยา่งไร 

• ท่านคิดวา่ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากบทเรียนน้ีไป
ใช้ในการท างานในสภากาชาดหรือสภาเส้ียววงเดือน
แดงไดอ้ยา่งไร 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
มอบหมายให้ผู ้เข้ารับการอบรมท างานกลุ่มตาม
แบบฝึกหดัท่ีใหไ้วข้า้งตน้ 
ใชเ้วลาอภิปราย 20 นาที จดบนัทึกประเด็นส าคญัลง
ในกระดาษฟลิปชาร์ต และรายงานในการประชุม
รวม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย  
ความตอ้งการดา้นจิตสงัคมในชุมชนของท่านคืออะไร 
ท่านรับมือกบัความตอ้งการเหล่าน้ีอยา่งไร 
ระบุถึงความตอ้งการมาหน่ึงอยา่งและบอกถึงวธีิการ
รับมือกบัความตอ้งการนั้น 
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กรณีศึกษำเพิม่เติม 
กรณศึีกษำที ่1 
ผู้เสียหำยจำกน ำ้ท่วมยงัคงมอียู่ในสำธำรณรัฐโตโก 
ผู ้ป ร ะสบภัย ในห มู่บ้ านอ ากัว ติ เ มอ ร์  อ า คูม าส ซิ 
(Agotimé-Akoumassi)ไม่ไดรั้บการเยียวยาบาดแผลทาง
จิตใจเลยภายหลัง เหตุน ้ าท่วมเป็นบริเวณกว้างทาง
ภาคเหนือของโตโกเน่ืองจากฝนท่ีตกกระหน ่าลงมาก่อน
หนา้นั้นไหลเขา้ท่วมหมู่บา้น เป็นฝันร้ายส าหรับผูอ้าศยัใน
เขตอุดมสมบูรณ์น้ี ฝนท่ีตกอย่างหนักท าให้ระดบัน ้ าใน
แม่น ้ าไหลลน้ตล่ิง บา้นเรือนถูกท าลายและพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ไดรั้บความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนนบัพนัคนไร้ท่ีอยู่
อาศยั 
“พวกเราสูญเสียทุกอย่าง ฝนท าลายไร่และกวาดเอา
ทรัพย์สินและข้าวของเคร่ืองใช้ของเราไปหมด พ้ืนนา    
ถูกน ้ าท่วม แมแ้ต่สัตวเ์ล้ียงก็ไม่รอด” ค าคร ่ าครวญของ          
เตเต กอชชี เอ็มมานูเอล (Tété Koffi Emmanuel) ผูน้ า
ชุมชนท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นศูนยพ์กัพิงของผูเ้สียหาย
กวา่ 700 ราย “ประชาชนหลายร้อยคนท่ีติดอยูใ่นหมู่บา้น
ยงัคงถูกตดัขาดจากภายนอก จนถึงตอนน้ีพวกเขายงัไม่ได้
รับการช่วยเหลือเลย” 
ผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเลวร้าย และภยัคุกคามจากการ
ขาดแคลนอาหารปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนทั้งการระบาด
อย่างหนักของโรคท้องร่วง โรคทางเดินอาหารอกัเสบ 
และมาลาเรียในพ้ืนท่ี และความเสียหายของไร่ขา้วโพด 
สัตวเ์ล้ียงสูญหายไปกบัน ้ าท่วม เกิดผลกระทบอย่างหนัก
ต่อการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
กรณศึีกษำที ่2 

การคา้ และวดัฮินดูในเขตเมืองเก่า ระเบิดลูกท่ี 8 ถูก
คน้พบและเก็บกูโ้ดยเจา้หน้าท่ีต ารวจ มีผูเ้สียชีวิตเพ่ิมข้ึน
ในชัว่ขา้มคืนถึง 80 ราย โดยเสียชีวติภายหลงัจากถูกน าส่ง
โรงพยาบาล และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บตามท่ีไดรั้บการรายงาน
อีก 200 ราย 
ภายหลงัเหตุระเบิด พยานหลายคนให้การว่า สังเกตเห็น      
ผูข่ี้จกัรยานและสามลอ้หลายคนกระจายกนัอยู่รอบถนน
ภายในก าแพงเมือง เจา้หน้าท่ีต ารวจพบเศษช้ินส่วนของ
รถจกัรยานยนต์ในหลายพ้ืนท่ีการระเบิด ซ่ึงเป็นการบ่งช้ี
วา่รถถูกน ามาใชเ้พ่ือซุกซ่อนวตัถุระเบิด 

เหตุระเบิดต่อเน่ืองจ านวน 7 ลูกใกลว้ดัฮินดูซ่ึงนับถือ    
หนุมานเม่ือเวลาประมาณ 19.30 น. และในยา่นการคา้และ
อนุสาวรีย์ท่ีอยู่ใกล้เคียง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมในศตวรรษท่ี 18 ท่ีเรียกวา่ ฮาวา มาฮาล (Hawa 

Mahal) และย่านการค้าอัญมณีโชหริ บาซาร์(Johri 

Bazaar) ความแตกต่ืนเกิดข้ึนทนัทีหลงัเหตุระเบิด 
กรณศึีกษำที ่3 
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กำรอยู่อำศัยในเขตสงครำม 
“เอลามาล (El Amal)” หรือ “ความหวงั” เป็นค าท่ีไม่
คุน้เคยของผูค้นกวา่ 1.4 ลา้นคนท่ีอาศยัอยูใ่นฉนวนกาซา 
อาณาบริเวณแคบ ๆ ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
อิสราเอล และแหลมไซนาย ประเทศอียิปต์ ประชาชน
รู้สึกเหมือนว่าตนก าลังอาศัยอยู่ในคุกขนาดใหญ่ตั้งแต่     
มีการปิดชายแดน ชาวประมงออกไปจับปลาอย่าง
ยากล าบากเน่ืองจากกองทัพเรืออิสราเอลยิงเรือทุกล า       
ท่ีออกจากฝ่ังเกินหน่ึงกิโลเมตร 

สถานการณ์ในกาซาท าให้ความยากจนของประชาชน
เลวร้ายลง ตั้งแต่เหตุระเบิดสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่เม่ือช่วง
ส้ินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ท าให้การผลิต
กระแสไฟฟ้าไม่มีเสถียรภาพ การน าเขา้เช้ือเพลิงถูกจ ากดั 
แมก้ระทัง่น ้ าด่ืมก็มีใชเ้ป็นบางเวลาเท่านั้น 

กำรโจมตขีองผู้ก่อกำรร้ำยในอนิเดยี 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เกิดเหตุ
ระเบิดต่อเน่ืองท่ีเมืองชยัปุระ (Jaipur) นับเป็นเหตุโจมตี
ของผูก่้อการร้ายท่ีมีผูเ้สียชีวิตมากท่ีสุดของประเทศใน
รอบหลายปีท่ีผา่นมา  มีการระเบิดอยา่งนอ้ย 7 คร้ังในเวลา
ไล่เล่ียกนัท่ามกลางฝงูชนท่ีแออดักนัอยูใ่นตลาดเยน็ ยา่น 



บทที่ 1 เหตุกำรณ์วิกฤติและกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 

42 

ความรุนแรงมีอยู่ ทุก ท่ี  เค ร่ืองบินรบของอิสราเอล
ปฏิบติัการโจมตีตอนกลางคืนท าลายบา้นเรือนท่ีสงสัยว่า
จะเป็นแหล่งสะสมอาวธุท่ีเก็บซ่อนไว ้ การปะทะกบักอง
ก าลงัรักษาความสงบชาวปาเลสไตน์เกิดข้ึนเกือบทุกวนั 
และการโจมตีจากทางการทหารก็เ กิด ข้ึนบ่อยคร้ัง
เช่นเดียวกนั 
“ท่ีน่ีมีอาวธุมากกวา่อาหารซะอีก และวยัรุ่นท่ีไม่มีงานท าก็
จะถูกชกัจูงใหจ้บัปืน” อาสาสมคัรวยัรุ่นคนหน่ึงเล่าให้ฟัง
วา่ เขาเป็นคนหน่ึงท่ีเลือกท าให้ชีวิตมีความหมายดว้ยการ
เขา้ร่วมท างานกบัสภาเส้ียววงเดือนแดง 

กรณศึีกษำที ่4  

เกอร์ทรูดไม่รู้วา่จะไปอาศยัอยูท่ี่ไหน แต่คิดวา่คงตอ้งเป็น
พ้ืนท่ีท่ีสูงกว่าตอนน้ี เน่ืองจากหวาดกลวัวา่จะเกิดปัญหา 
น ้ าท่วมอีก เธอสูญเสียทุกส่ิงทุกอยา่งและตอ้งเร่ิมนบัจาก
ศูนยใ์หม่อีกคร้ัง 

กรณศึีกษำที ่5 
เร่ืองรำวของทหำรเดก็ 
“ฉันหวงัว่าสงครามจะส้ินสุดโดยเร็ว” จอห์น (John) 
กล่าว ถึงแมจ้ะคิดวา่ครอบครัวของตนตอ้งใชเ้วลาหลายปี
ในการฟ้ืนตัว “ฉันไม่ เคยฝันใหญ่โตถึงอนาคตเลย         
ฉันต้องการแค่เรียนให้จบและได้งานท า” จอห์นกล่าว
พร้อมกบัรอยยิม้เลก็นอ้ยอีกวา่ “ฉนัมีความสุขมากท่ีมีชีวิต
รอดกลบัมา” 
จอห์น อายุ 18 ปี เป็นอดีตทหารเด็กของกลุ่มติดอาวุธ
ต่อตา้นรัฐบาลในยูกันดา โดยถูกลกัพาตวัจากบ้านสอง
คร้ัง “ก่อนโดนลักพาตัว ฉันเป็นนักเรียนคนหน่ึงท่ีมี
ความสุข ฉนัมีพี่สาวหา้คน และพี่ชายหน่ึงคน” “เม่ือพี่ชาย
และฉันถูกลกัพาตวั ฉันรู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัเรา เรารู้ว่า 
กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลเป็นคนลักพาตัวเด็กไป
ทรมาน และขู่บงัคบัให้ลกัพาตวักบฏ” “พวกเขาฝึกเราให้
เป็นทหาร ฉันเคยอยู่ในสนามรบมากมายจนนับไม่ถว้น
ทีเดียว” 

พี่ชายของจอห์นถูกสังหารขณะท่ีอยู่กับกลุ่มติดอาวุธ  
กลุ่มกบฏบอกพวกเด็ก ๆ ว่า ถ้าพวกเด็กหนี กองทัพ
ยกูนัดาจะฆ่าพวกเขา หรือถูกวางยาพิษ “วนัหน่ึงขณะท่ีเรา
ก าลงัพกัหลงัจากการต่อสู้ท่ีรุนแรง ฝนได้ตกลงมาและ  
ทุกคนเหน็ดเหน่ือยกนัมาก ฉันเร่ิมคิดถึงบา้นและเพ่ือน ๆ 
ฉนัอดทนต่อไปไม่ไหวแลว้ จึงลุกข้ึนแลว้เร่ิมเดินออกมา”  
จอห์นกล่าว ไม่มีใครออกตามเขามา  และเขาประหลาดใจ 

ภัยน ำ้ท่วม  
เกอร์ทรูด (Gertrude) กังวลเ ก่ียวกับมาร์กาเ ร็ต 
(Margaret) ลูกสาววยัสองขวบซ่ึงก าลงัร้องไหอ้ยา่งหนกั
และอาจก าลงัไดรั้บความเจ็บปวดจากภาวะช็อค 

เกอร์ทรูดและมาร์กาเร็ตอาศัยอยู่ในซิมบับเวในพ้ืนท่ี       
ท่ีได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมอย่างรุนแรงซ่ึงเกิดข้ึน      
ทัว่แอฟริกาใตใ้นปี พ.ศ. 2550 - 2551 (ค.ศ. 2007-2008) 
กระท่อมและยุ ้งฉางของทั้ งสองคนถูกท าลายจาก
กระแสน ้ า คร้ังแรกพวกเธออพยพมาอยูท่ี่โรงเรียนมธัยม 
และต่อมารถบรรทุกของรัฐบาลก็ไดข้นยา้ยพวกเธอไปอยู่
ท่ีค่ายพักพิงของกาชาด หลายครอบครัวต้องสูญเสีย
บา้นเรือน  ผลผลิต และสัตวเ์ล้ียงไปกบัน ้ าท่วม และตอ้ง
อพยพออกจากหมู่บา้นของตนเอง 

มีปัญหามากมายในพ้ืนท่ีน ้ าท่วม ทั้ งการขาดแคลน         
น ้ าสะอาด ยุงชุกชุม และอนาคตท่ีดูมืดมน เกอร์ทรูด
สูญเสียบา้นและพืชผล และยงัไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไร 
ข้ึนอีก 
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มากเม่ือทหารของกองทพัยกูนัดาไม่ไดฆ่้าเขา แต่กลบัช่วย
พาไปส่งท่ีค่ายทหาร 

สามปีต่อมาจอห์นไดก้ลบับา้นอีกคร้ัง “ฉันไปร่วมพิธีลา้ง
บาปตามประเพณี ภายหลงัการตอ้นรับกลบับา้นยงัมีบาง
คนตะโกนว่า แกฆ่าพ่อแม่ของฉัน ฉันพยายามบอกพวก
เขาวา่ ฉนัไม่ไดต้อ้งการไปท าอยา่งนั้น ฉนัถูกลกัพาตวัไป” 

จอห์นเร่ิมเขา้เรียนในโรงเรียนเทคนิคแห่งหน่ึงเพ่ือเป็น
ช่างไม ้“เป็นเร่ืองยากมากในช่วงแรก เพ่ือนนักเรียนเรียก
ฉันด้วยช่ือท่ีน่ารังเกียจ และท าให้นึกถึงความทรงจ า
เหล่านั้น ดงันั้นฉันจึงแยกตวัอยูค่นเดียว แต่ทุกส่ิงค่อย ๆ  
ดีข้ึน และเร่ิมมีเพ่ือนมากข้ึน” แต่หลงัจากนั้นอีกสองปี
ในช่วงกลางดึก จอห์นถูกลกัพาตวัอีกคร้ัง 

“ฉันกลวัมาก เน่ืองจากมีค าสั่งให้ฆ่าผูท่ี้หนีออกมาจาก
กลุ่มติดอาวุธ” กลุ่มกบฏลากตัวเขาไป ทุบตีเขา และ
ปรึกษากนัวา่จะฆ่าเขาอย่างไร แต่จอห์นโชคดีท่ีผูน้ ากลุ่ม
ติดอาวุธคนหน่ึงตัดสินใจไว้ชีวิต เขา เ น่ืองจากเขา             
มีการศึกษาท่ีดีและเป็นทหารท่ีมีประสบการณ์ 

“ฉันคิดแต่เพียงวา่ตอ้งหลบหนีอีกคร้ัง แต่ตอนน้ีพวกเขา
ไม่เช่ือใจฉันแลว้ และจับตาดูฉันตลอดเวลา" ไม่ก่ีเดือน
ต่อมา จอห์นโชคดีอีกคร้ัง ระหว่างการสู้รบเขาถูกยิงท่ี
สะโพก กลุ่มกบฏท้ิงเขาไวเ้บ้ืองหลงั จอห์นจึงยอ้นกลบัไป
ท่ีค่ายทหาร “ฉันคิดถึงส่ิงมากมายท่ีเคยเกิดข้ึนกบัฉัน แต่
กลบักลายเป็นความทรงจ าท่ีคลุมเครือมากข้ึนทุกวนั  และ 

ยงัคงหวงัวา่วนัหน่ึงจะลืมมนัได ้ฉันตั้งตารอคอยการกลบั
บา้นและเร่ิมไปโรงเรียนอีกคร้ัง แต่ฉันไม่คิดวา่จะกลบัมา
เดินไดป้กติเหมือนเดิมอีกแลว้” 
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ควำมเครียดและกำรจดักำรควำมเครียด 

วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• จ าแนกความแตกต่างระหวา่งปฏิกิริยาตอบสนองทัว่ไปต่อความเครียด 
ความเครียดขั้นรุนแรง และผลท่ีตามมาในระยะยาวของความเครียด 

• เขา้ใจกลไกการจดัการความเครียดแบบต่าง ๆ 
• ฝึกปฏิบติัการจดัการกบัความเครียด 
• ระบุเหตุผลในการส่งต่อไปรับความช่วยเหลือโดยผูเ้ช่ียวชาญ  45 

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีอธิบายถึงรูปแบบความเครียดโดยทั่วไปและ
ระดับท่ีรุนแรงข้ึน กลยุทธ์การจัดการความเครียด และ
แนะแนวทางการช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร 
และเม่ือใดท่ีตอ้งส่งต่อไปยงัการช่วยเหลือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

หน้ำ 27-28 ในคู่มอื 

ควำมเครียดและปฏิกริิยำตอบสนองโดยทัว่ไป 

เกร่ินน ำโดยย่อ  
ทุกคนตอ้งเคยเผชิญกบัความเครียดอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงใน
ชีวิต แต่บางบุคคลอาจเจอมากกว่าคนอ่ืน ผูท่ี้เคยผ่าน
เหตุการณ์วิกฤติอาจประสบกบัความเครียดในรูปแบบท่ี
รุนแรง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบัการบริการช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือดา้นจิตใจหรือสังคม ซ่ึง
ออกแบบมาเพ่ือช่วยผูค้นเม่ือจ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ท่ีมีระดบัความเครียดสูงมาก 



 

บทที่ 2 ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด 

กจิกรรมที่ 2.1 
การอภิปรายกลุ่มต่อดว้ยการอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
เพ่ือใหส้ามารถจ าแนกปฏิกิริยาตอบสนองแบบต่าง ๆ  
และสญัญาณของความเครียดได ้

ขั้นตอน 

46 ความเครียดเป็นการตอบสนองโดยปกติต่อการกระตุน้
ด้านอารมณ์หรือกายภาพ  เกิดข้ึนเม่ือความต้องการ        
ไม่สมดุลกบัทรัพยากรท่ีใชส้ าหรับรับมือกบัความตอ้งการ 

อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมออกเป็นกลุ่มยอ่ย 3-4 กลุ่ม      
ใหเ้วลา 10 นาทีเพื่อตอบค าถาม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
สญัญาณและปฏิกิริยาตอบสนองโดยทัว่ไปจาก
ความเครียดใดบา้งท่ีท่านพบเห็นจากเพ่ือน ผูร่้วมงาน 
หรือญาติของท่าน 
บรรยายรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองดา้นกายภาพ
หรือพฤติกรรมอยา่งนอ้ย 5 ชนิดท่ีบ่งช้ีถึงความเครียด 

อภิปรายวา่ความเครียดคืออะไรในการประชุมรวม 
และเขียนปฏิกิริยาตอบสนองและสญัญาณของ
ความเครียดลงในกระดาษฟลิปชาร์ต 
ต่อมาใหย้อ้นกลบัไปท่ีประเด็นเหล่าน้ีเม่ือผา่นการ
บรรยายในสไลด ์  

ความเครียดแบบต่าง ๆ 
• ควำมเครียดในแต่ละวนั (พ้ืนฐาน) แสดงให้เห็นถึงความ
ทา้ทายในชีวิตซ่ึงท าให้เราต่ืนตวั และเตรียมพร้อมอยู่
เสมอ หากปราศจากส่ิงเหล่าน้ีอาจท าให้หลายคนขาด
ชีวติชีวา และอยูอ่ยา่งไร้ค่าในท่ีสุด 



ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด บทที่ 2 

• ควำมเครียดสะสม (ความตึงเครียด) เกิดข้ึนเม่ือแหล่งท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดคงอยูต่่อเน่ืองเป็นเวลานาน และ
แทรกแซงรูปแบบการด าเนินชีวติตามปกติ 

• ควำมเครียดขั้นวิกฤติ (ช็อค) แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการ
ตามท่ีวางไว้ได้ และประสบกับความล้มเหลวด้าน
ร่างกายหรือจิตใจ 

สญัญาณโดยทัว่ไปของความเครียด ประกอบดว้ย 
• สัญญำณด้ำนร่ำงกำย เช่น ปวดทอ้ง เหน่ือยลา้ 
• สัญญำณด้ำนจติใจ เช่น ไม่มีสมาธิ สูญเสียการรู้เวลา 
• สัญญำณด้ำนอำรมณ์ เช่น วติกกงัวล ซึมเศร้า 
• สัญญำณด้ำนกำรรับรู้ตนเอง เช่น รู้สึกชีวิตไม่มีจุดหมาย
รู้สึกไร้ประโยชน์ 
• สัญญำณด้ำนพฤติกรรม เช่น การใชแ้อลกอฮอล ์(ขาด
ความยบัย ั้งชัง่ใจ)  

• สัญญำณด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เช่น แยกตวั 
ขดัแยง้กบัคนอ่ืน 

เกิดข้ึนไดบ่้อยในสถานการณ์การท างานของสภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดือนแดง 

พูด คุย เ ก่ียวกับปฏิ กิ ริยาตอบสนองโดยทั่วไปของ
ความเครียดแต่ละชนิด 

ยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีประชาชนประสบกบัความเครียด
ขั้นรุนแรง 

47 

หน้ำ 27-28 ในคู่มอื 

ควำมเครียดขั้นรุนแรงและปฏิกริิยำ
ตอบสนองโดยทัว่ไป 

ในดินแดนท่ีถูกยึดครองโดยชาวปาเลสไตน์ ประชาชน
ด าเนินชีวิตอยูภ่ายใตค้วามเครียดรุนแรงทุกวนั ตวัอยา่งเช่น 
จากปฏิบติัการทางทหาร และการร้ือท าลายบา้นเรือน ความ
เคล่ือนไหวของประชาชนถูกจ ากดั และหลายคนถูกยึดท่ีดิน 
ในขณะท่ีการตั้งถ่ินฐานขยายตวัท่ามกลางความรุนแรงท่ีมี
อยู่อย่างต่อ เ น่ือง ความกลัวจากการสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว คนรัก และชีวิตตนเองเป็นผลลพัธ์ตามธรรมชาติ
ของสถานการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความตึงเครียด 

พิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีซบัซ้อนยิ่งข้ึนของความเครียด 
เม่ือความเครียดเพ่ิมระดบัความรุนแรงซ่ึงมกัเป็นกรณีท่ี 



บทที่ 2 ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด 

กจิกรรมที ่2.2 
การอภิปรายกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เ พ่ือ ฝึกปฏิบั ติการประเ มินสา เหตุและปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองของความเครียดขั้นรุนแรง 
เ พ่ือเข้าใจถึงชนิดของความเครียดท่ี เ ก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์วกิฤติในรูปแบบต่าง ๆ 

กล้าลงไปในทะเลบริเวณท่ีเคยอาศัยอยู่ก่อนเกิดภัย       
สึนามิ อายูฝันร้ายและหมดส้ินศรัทธาในอนาคต (ใน
สไลด ์ อายยูนือยูห่นา้บริเวณท่ีเคยเป็นบา้นของเธอก่อน
เหตุภยัพิบติัเม่ือผา่นไปหน่ึงปีหลงัเกิดเหตุการณ์) 

ถามค าถามผูเ้ขา้รับการอบรม ท่านคิดวา่ อายมีูปฏิกิริยา
เช่นน้ีเพราะอะไร จากนั้ นให้บอกช่ือของปฏิกิริยา
ตอบสนองโดยทั่วไปต่อความเค รียดขั้ น รุนแรง 
ครอบคลุมทั้ งสามกลุ่มของปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น 
ดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม 

48 เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
หน่ึงเหตุการณ์จ าลองต่อหน่ึงกลุ่ม 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม แบ่ง
ผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นกลุ่มย่อย 3-4 กลุ่ม ให้เวลาอ่าน
เหตุการณ์จ าลองและอภิปรายกลุ่ม 20 นาที 
มอบหมายให้แต่ ละก ลุ่มบัน ทึกข้อค้นพบลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ต และเตรียมการน าเสนอสั้น ๆ ในการ
ประชุมรวม หมุนเวยีนกนัน าเสนอจนครบทุกกลุ่ม 
ให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่กลุ่มท่ีน าเสนอ ถ้ามีเวลาพอให้
สอบถามถึงวธีิการไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบเหล่านั้น 

กจิกรรมเพิม่เติม 
ท างานเป็นคูต่่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย  
เพื่อเพ่ิมความเขา้ใจของแต่ละบุคคลเร่ืองปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความเครียดขั้นรุนแรงใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษและปากกา 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผู ้เข้ารับการอบรม     
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไตร่ตรองค าถาม 1 – 2 นาทีและ
เขียนค าตอบ จากนั้นให้จบัคู่กนัและแลกเปล่ียนเร่ืองท่ี
คิดและปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไดเ้ขียนค าตอบไว ้ในการ
ประชุมรวมถามบางคู่ว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีตอบ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัก่ีขอ้ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
สาเหตุของความเครียดและปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเป็น  
ไปไดข้องคนกลุ่มต่าง ๆ (เด็ก ผูห้ญิง ผูช้าย ผูสู้งอาย ุ      
ผูพิ้การ) ในสถานการณ์ท่ีก าหนดใหคื้ออะไร 

เหตุกำรณ์จ ำลองจำกประเทศอนิโดนีเซีย 
ภำยหลงัภัยพบิัตสึินำมใินมหำสมทุรอนิเดยี  
อายู (Ayu) มีอายุ 14 ปี เม่ือเกิดคล่ืนสึนามิโจมตีเมือง
เมอลาโบห์ (Meulaboh) ประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) เธอสูญเสียบา้น ขา้วของเคร่ืองใช ้
เพื่อน และท่ีเลวร้ายท่ีสุด คือ การสูญเสียยูลิ (Yuli)  
พ่ีสาวซ่ึงอายมุากกวา่เธอ 2 ปี เป็นเวลาส่ีเดือนท่ีเธอไม่ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 

ถา้เพื่อนสนิทของท่านประสบกบัเหตุการณ์สูญเสียบา้น 
ทรัพยสิ์นทั้งหมด และยงัสูญเสียคนส าคญัในครอบครัว
ดว้ย ผลดา้นอารมณ์ท่ีเกิดตามมาคืออะไร เพ่ือนของท่าน
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์นั้ นอย่างไร เขียน
ปฏิกิริยาตอบสนองมา 5 ชนิด 
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เพ่ิมเติมขอ้อา้งอิงโดยสรุปของผลลพัธ์ของความเครียด
รุนแรงในระยะยาว 
• อาการผิดปกติทางจิตท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ โรควิตก
กงัวล โรคซึมเศร้า และโรคเครียดหลงัเผชิญเหตุการณ์
รุนแรง (PTSD) ความผิดปกติเหล่าน้ีอาจมีอาการหลาย
อยา่งเหมือนกนั แต่วธีิการบ าบดัรักษาแตกต่างกนั 

• อธิบายว่าการฝึกอบรมน้ีไม่ครอบคลุมอาการผิดปกติ
ขา้งตน้ซ่ึงสะทอ้นถึงความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ี 4 ของ    
ปิรามิด IASC ซ่ึงต้องเป็นการอบรมท่ีใช้เวลานาน
พร้อมกับการก ากับ ดูแล เ พ่ือให้สามารถให้การ
บ าบดัรักษาเป็นพิเศษอยา่งเหมาะสม 

กจิกรรมที่ 2.3 
กิจกรรมกลุ่ม 
แนะน ากิจกรรม ใหเ้วลาผูเ้ขา้รับการอบรมท างานกลุ่ม 
10 นาที และติดตามผลในการอภิปรายรวมกลุ่มใหญ่ 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับทุกกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเชิงลึกเก่ียวกบักลไกการจดัการ
ความเครียดและการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือด้วย      
กลยทุธ์การจดัการความเครียด 

49 

ขั้นตอน 
หน้ำ 33-36 ในคู่มอื อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 

มอบหมายงานให้กลุ่มเขียนขอ้คน้พบลงในกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต และเตรียมน าเสนอสั้น ๆ ในการประชุม
รวม 

กำรจัดกำรและกำรช่วยเหลอืในภำวะแวดล้อม      
ทีต่ึงเครียด 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
อภิปรายถึงกลยทุธ์การจดัการความเครียดท่ีเป็นไปได ้
และการน าไปใช้จ าแนกตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก 
ผูห้ญิง ผูช้าย ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในแต่ละประเด็นขอ้เสนอแนะของ
แต่ละกลุ่ม อาจท าโดยการมอบหมายให้ท่ีประชุม
ประเมินข้อเสนอแนะเหล่านั้ น และ/หรือโดยการ
แสดงความคิดเห็นดว้ยตวัวทิยากรเอง 

• พิจารณาถึงกลไกการจดัการความเครียดรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงเก่ียวโยงกบัความเครียดขั้นรุนแรง 

• พูดคุยกันเก่ียวกับการช่วยเหลือบุคคลหรือชุมชนท่ี
ประสบกบัความเครียดขั้นรุนแรง 



บทที่ 2 ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด 

• จากตวัอย่างแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงผลของการใช้
ความ รู้  ค่ า นิยม และการลงมือปฏิบัติของชุมชน 
ประชาชนท่ีได้เข้าร่วมโครงการลกัษณะเช่นน้ีจะเกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของกบัโครงการมากข้ึน และตระหนกั
ถึงความมีคุณค่าความส าคญั และพลงัอ านาจในตวัเอง 

ตวัอย่ำงของกำรจดักำรควำมเครียด 
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ให้ดูตัวอย่างหรือมอบหมายให้ผู ้รับเข้ารับการอบรม
ยกตัวอย่ า ง กิ จกรรมตามตัวอย่ า งของการจัดการ
ความเครียดท่ีปรากฏอยูใ่นสไลด ์• การหลบเล่ียง การปฏิเสธความจริง และการแยก

บุคลิกภาพ (เช่น กรณีอายจูากประเทศอินโดนีเซีย) 
• การเขา้หา พยายามท่ีจะคน้หาความหมาย ขอรับความ
ช่วยเหลือ และลงมือปฏิบติั 

• ตวัอยา่งจากประเทศอินโดนีเซียในคู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับ
การอบรมหน้า 56 เงินเล็กน้อยกบักาแฟส่งผลดา้นจิต
สงัคมอยา่งไร 
โจฮาริมานา และ ฮาลิมา (Jauharimana and 

Halima) คู่สามีภรรยาชาวอินโดนีเซีย อาศยัอยูใ่นค่าย
พกัพิงชัว่คราวภายหลงัเหตุภยัพิบติัสึนามิในมหาสมุทร
อินเดียปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ได้รับเงินจ านวน
เล็กน้อยจากอาสาสมคัรของกาชาด จึงตดัสินใจน าเงิน
บางส่วนไปใช้เปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ข้ึนหน้าบ้านท่ีใช้
อาศยัชัว่คราว และเร่ิมตน้ชีวิตใหม่อีกคร้ัง การด่ืมกาแฟ
มีความส าคญักับชาวอินโดนีเซีย และร้านกาแฟเล็ก ๆ 
ของทั้งคู่ค่อย ๆ กลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เน่ืองจาก
ผูค้นจ านวนมากแวะด่ืมกาแฟและพูดคุยกนั ร้านคา้ถูก
จดัใหเ้ป็นสถานท่ีรวมตวักนั และช่วยคืนชีวิตให้กบัทั้งคู่
ทั้งดา้นอารมณ์จิตใจ และสังคม กาชาดอินโดนีเซียรู้สึก
ประทับใจในความเรียบง่าย และความส าเร็จของร้าน
กาแฟแห่งน้ี จึงไดน้ าเอาแนวคิดน้ีไปใชใ้นค่ายพกัพิงอีก
สามแห่ง 



ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด บทที่ 2 

กำรจดักำรควำมเครียดทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนคอือะไร 
• มุ่งเนน้การดูแลและป้องกนัทางดา้นร่างกายเป็นเบ้ืองตน้ 
• การเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด 
• การดูแลใหค้วามสะดวกสบายและการสร้างความมัน่ใจ 
• การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
• การช่วยประชาชนท ากิจกรรม 
• การช่วยใหเ้ห็นถึงมุมมองดา้นอ่ืน ๆ 

หน้ำ 37-39 ในคู่มอื 
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กจิกรรมที่ 2.4 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 
เป้ำหมำย 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ขั้นตอนของความโศกเศร้าทั้งปกติและไม่ปกติ 
ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม ให้
อภิปรายถึงพฤติการณ์ของบุคคลในสถานการณ์ทั้ ง
สามท่ีปรากฏอยู่ในสไลด์ ซ่ึงจ า เ ป็นต้องรับการ
ช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 
• ผูห้ญิงคนหน่ึงป่วยดว้ยโรคร้ายแรง 
• ผูช้ายคนหน่ึงสูญเสียภรรยาจากอุบติัเหตุทางรถยนต ์
• เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงติดเช้ือเอชไอว ี

ด าเนินการพูดคุยเก่ียวกบัการส่งต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบให้
ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งส่งต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบคืออะไร      
ใครสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้



  

บทที่ 2 ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด 
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การส่งต่อใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญควรท า
เม่ือใด 
• มีปัญหาดา้นการนอนหลบัอยา่งรุนแรง  
• ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีรุนแรงได ้  
• พดูเร่ืองการฆ่าตวัตาย 
• มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเร้ือรัง  
• พึ่งพาแอลกอฮอลห์รือยาเสพติด 
• มีพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียงต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  
• มีอาการผิดปกติทางจิตใจหรือซึมเศร้าเร้ือรัง  
• พบปะกบัผูอ่ื้นนอ้ยลง  
• เม่ือระบุไดว้า่ก่ออาชญากรรมหรือการทารุณกรรม 

กำรส่งต่อท ำอย่ำงไร  

• แจง้ใหผู้ถู้กส่งต่อรับทราบ 
• เสนอทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได ้
• ปรึกษาหารือในการปฏิบติั 

ทำงเลอืกอืน่ ๆ หำกกำรส่งต่อท ำไม่ได้ 

• คน้หาทางเลือกจากองคก์รพฒันาเอกชนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมี
หนทางในการเขา้ถึงการช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 

• ประสานความร่วมมือกบัการสนบัสนุนของชุมชน เช่น 
ในสาธารณรัฐชาดตะวนัออก องค์กรพัฒนาเอกชน
ระหวา่งประเทศไดจ้ดัใหมี้การดูแลสุขภาพจิตรวมอยูใ่น
การบริการด้านสาธารณสุข โดยท างานร่วมกับหมอ
พ้ืนบ้านจากเผ่าดาฟูเยียน (Dafurian) ในค่ายผูล้ี้ภยั 
(จากแนวปฏิบติัของ IASC หนา้ 141) 

• ให้ความช่วยเหลือดา้นจิตสังคมแก่ผูป่้วยโรควิตกกงัวล 
โรคซึมเศร้า และโรคเครียดจากการเผชิญกบัเหตุการณ์
รุนแรง ถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู
โดยตรง ผูป่้วยจะรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแลและช่วยบรรเทา
ความทุกข ์

วิทยากรควรตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการอบรม
ในประเด็นน้ี และขยายความเพ่ิมเติมหากจ าเป็น 



ควำมเครียดและกำรจัดกำรควำมเครียด บทที่ 2 

ทบทวนบทเรียน 
น าเขา้สู่การอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นหลกัและวตัถุประสงค์
ของบทเรียน 
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• อธิบายถึงความเครียดชนิดต่าง ๆ ความเครียดประจ าวนั
และความเครียดขั้นรุนแรง 

• โดยปกติ บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด
อยา่งไร 

• การจดัการความเครียดคืออะไร เนน้ถึงกลไกการจดัการ
ชนิดต่าง ๆ 

• ท่านในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัร
สามารถช่วยเหลือประชาชนในการจดัการความเครียด
ไดอ้ยา่งไร 



บทที ่3 

HECTOR EMMANUEL/AMERICAN RED CROSS 



ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• จ าแนกประเภทของสภาวการณ์ท่ีเกิดจากความสูญเสียได ้
• อธิบายถึงกระบวนการแสดงอาการโศกเศร้าโดยปกติและท่ีมีความซบัซอ้นได ้
• ฝึกปฏิบติัการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ก าลงัโศกเศร้า 

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีการรับมือและจัดการกับความ
สูญเสียและความโศกเศร้าท่ีเก่ียวโยงกบัการเสียชีวิตของ
บุคคลใกลชิ้ด มีการอธิบายถึงกระบวนการแสดงอาการ
โศกเศร้าโดยปกติและท่ีมีความซับซ้อน รวมทั้งเน้นให้
เห็นถึงความส าคัญของการช่วยเหลือด้านสังคมโดยให้
ค  าแนะน าถึงวธีิการช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงัโศกเศร้า 

หน้ำ 41-42 ในคู่มอื 

ควำมสูญเสียคืออะไร 
ในบทเรียนน้ีพิจารณาถึงประเภทต่าง ๆ ของความสูญเสีย 

ความสูญเสียทุกประเภทเป็นภาวะท่ีไม่น่าพึงพอใจ แต่เม่ือ
เกิดการเสียชีวิตข้ึน โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นการสูญเสียท่ี
สร้างความเสียใจมากท่ีสุด เม่ือมีการพดูถึงการสูญเสียชีวิต 
ในบทเรียนน้ีหมายถึงสภาวการณ์ซ่ึง ยกตวัอย่างเช่น เกิด
การเสียชีวิตของบุคคลท่ีมีความส าคญั การพบเห็นการ
เสียชีวิต หรือการพยายามช่วยรักษาชีวิตคนอ่ืนแต่ไม่
ส าเร็จ 
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บทที่ 3 ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

ประเภทของควำมสูญเสีย 
การสูญเสียอ านาจในการควบคุมชีวิตตนเอง การสูญเสีย
ความคิดริเร่ิม และความตั้งใจในการท างาน หรือขอรับ
ความช่วยเหลือ การสูญเสียศักด์ิศรี ความไวว้างใจและ
ความมั่นคงปลอดภัย การสูญเสียความภาคภูมิใจ และ
ความเช่ือมั่นต่ออนาคต การสูญเสียความผูกพันและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสงัคม 

กจิกรรมที่ 3.1 
เล่าเร่ืองราว อ่านบทกลอน หรือขอ้ความท่ีคดัมาจาก
หนงัสือ หรือแสดงบทพูดสั้น ๆ ท่ีตดัตอนมาจากดีวีดี
ท่ีเก่ียวกบัการสูญเสีย อาจเป็นเร่ืองราวบางอยา่งท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลท่ีท่านรู้จกั 

กจิกรรมที ่3.2 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 
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ใชต้วัอยา่งขา้งล่างน้ีไดห้ากตอ้งการ 
ผูช้ายคนหน่ึง (ผูข้บัรถ) รอดชีวติจากอุบติัเหตุบนถนน 
ซ่ึงเป็นเหตุให้ภรรยาและลูกทั้ งสองคนเสียชีวิต 
รถยนตข์องเขาชนประสานงากบัรถบรรทุก เน่ืองจาก
คนขบัรถบรรทุกมองไม่เห็นรถยนตค์นัดงักล่าว 
• จินตนาการถึงความรู้สึกของคนขบัรถยนต์ และ
ปฏิกิริยาตอบสนองในอีกหน่ึงชัว่โมง และหลายวนั
ต่อมาหลงัเกิดอุบติัเหตุ 

• แสดงให้เห็นว่าความสูญเสียและความโศกเศร้า
ส่งผลกระทบต่อบุคคลอยา่งลึกซ้ึงและเปล่ียนแปลง
เป้าหมายของชีวติไดอ้ยา่งไร 

• หากท่านมีเวลา ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียน
ความคิด และความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้น้ี 

เป้ำหมำย 
เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสะท้อนถึงความสูญเสียท่ี
ตอ้งรับมือในการท างาน กิจกรรมกลุ่มจะช่วยอ านวย
ให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับประเภทของความสูญเสียท่ี     
ผูเ้ขา้รับการอบรมสนใจเรียนรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน และ
ควรมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนใดในบทเรียนน้ี 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 – 4 กลุ่ม ให้เวลา 10 นาทีส าหรับ
การเขียนประเภทของความสูญเสีย ก่อนเขา้ร่วมการ
อภิปรายรวม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ตรวจสอบสถานการณ์จากงานของท่านท่ีได้เคยพบ
เห็นความสูญเสียของบุคคลอ่ืน เขียนประเภทของ
ความสูญเสียท่ีท่านจ าไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชนิด 

ติดตามผลในการประชุมรวม มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม
เขียนประเภทของความสูญเสียมาอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 



 

ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ บทที่ 3 

กำรสูญเสียทรัพย์สิน 

ค ำถำมทีว่ทิยำกรใช้ถำมกลุ่ม 

ค ำถำมทีว่ทิยำกรใช้ถำมกลุ่ม 
ท่านคิดว่าผู ้หญิงในภาพน้ีได้รับผลกระทบจากความ
สูญเสียอยา่งไร 

จินตนาการว่า พ่อของเด็กสาวคนน้ีรู้สึกเช่นไรเม่ือไม่
สามารถหาเล้ียงครอบครัวได ้
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กำรสูญเสียอำชีพ 

จินตนาการว่า ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรจากการ
สูญเสียจ านวนมากเน่ืองจากเหตุการณ์วกิฤติ 



 

   บทที่ 3 ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

กำรสูญเสียบุคคลส ำคญั 
การสูญเสียบุคคลส าคัญ เป็นการสูญเสียท่ีสร้างความ
เสียใจมากท่ีสุด 
• คุณลกัษณะของการสูญเสียโดยกะทนัหัน เกิดข้ึนโดยไม่
มีการเตือนล่วงหน้า และไม่เปิดโอกาสให้เตรียมพร้อม
ส าหรับความสูญเสียและการเสียชีวิตของบุคคลอนัเป็น
ท่ีรัก ไม่มีแม้แต่เวลาได้สะสางเร่ืองท่ีค้างคาใจ หรือ
กล่าวค าอ าลา 

• การสูญเสียโดยกะทันหันเก่ียวขอ้งไดท้ั้ งการเสียชีวิต 
และสูญหาย เช่น การคา้มนุษย ์หรือสูญหายจากความ
ขดัแยง้ 
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ความสูญเสียแต่ละอย่างไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนั
ได ้ความสูญเสียไม่วา่จะกะทนัหันหรือไม่ก็ตามก่อให้เกิด
ความทา้ทายเฉพาะอย่าง ส่ิงส าคญัคือการยอมให้ผูท่ี้รอด
ชีวติแสดงความโศกเศร้าดว้ยวธีิการเฉพาะของตวัเอง 
• เช่นเดียวกันกับการสูญเสียทั้ งหมด การสูญเสียโดย
กะทันหันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และ
มกัจะส่งผลกระทบต่อผูร้อดชีวติในหลายดา้น 

• ความรู้สึกผิดของผูร้อดชีวิต เกิดความสงสัยวา่ท าไมตน
รอดชีวิตในขณะท่ีผูอ่ื้นเสียชีวิต เช่ือว่าไม่ได้ลงมือท า
บางอยา่งเพ่ือช่วยชีวติผูอ่ื้น 

• การฆ่าตวัตายสามารถกระตุน้ความรู้สึกผิด อบัอาย และ
โกรธของญาติหรือเพื่อนสนิท 

• หากไม่พบร่างของผูสู้ญหาย ครอบครัวอาจไม่สามารถ
ท าใจใหเ้ช่ือไดว้า่บุคคลนั้นเสียชีวติไปแลว้จริง ๆ 

ปกติบุคคลสามารถจัดการกับความสูญเสียได้ด้วยการ
แสดงความโศกเศร้า การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในเวลา
ดงักล่าวจึงมีความส าคญั 

ปฏิกิริยาตอบสนองโดยทัว่ไปต่อการสูญเสียโดยกะทนัหนั 
ได้แก่ ปฏิเสธความจริง ซึมเศร้า ส้ินหวงั เฉ่ือยชา และ
คน้หาความหมายของชีวิต ความเช่ือดา้นศาสนาและจิต
วิญญาณได้รับการท้าทาย เป้าหมายและแผนการด าเนิน
ชีวติถูกปรับเปล่ียน 
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หน้ำ 42-47 ในคู่มอื 

กระบวนกำรแสดงอำกำรโศกเศร้ำ                                
และปัจจัยทีท่ ำให้กระบวนกำรมีควำมซับซ้อน 
• ในส่วนน้ี มุ่งเนน้ไปท่ีระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองจากการสูญเสีย
บุคคลส าคัญ นั่นคือ ระยะเวลาของการแสดงอาการ
โศกเศร้า 

• ความโศกเศร้า คือการปรับตวัของบุคคลต่อการสูญเสีย 
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามปกติแต่เจ็บปวด บางคร้ัง
กระบวนการน้ีอาจมีความซบัซอ้นจากหลายปัจจยั 

• อธิบายตวัอยา่งโดยการใชก้รณีศึกษา หรือมอบหมายให ้  
ผูเ้ขา้รับการอบรมยกตวัอยา่งจากผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการฟ้ืนฟู
ภายหลัง สูญ เ สีย บุคคลส าคัญ  ห รือยกตัวอย่ า งผู ้ ท่ี            
ไม่สามารถใชชี้วติตามรูปแบบเดิมได ้และผูท่ี้ยงัคงใชชี้วิต
ยดึติดกบัอดีต 

กจิกรรมที่ 3.3 
แบบฝึกหดัรายบุคคล ต่อดว้ยการอภิปรายรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเชิงลึกเก่ียวกบัความสูญเสียและ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียให้กบัผูเ้ขา้รับการ
อบรม 
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ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
เร่ิมตน้ดว้ยการมอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแตล่ะ
คนคิดค าถามส าหรับอภิปราย ต่อจากนั้นให้บางคน
ได้สะท้อนข้อคิดเห็นในการประชุมรวม การ
อภิปรายรวมจะมุ่งเน้นไปท่ีการสังเกตปฏิกิริยา
ตอบสนองของผูเ้ขา้รับการอบรมคนอ่ืนแทนท่ีจะ
เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของตวัเองต่อสถานการณ์
นั้น ๆ 
ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
คิดทบทวนถึงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความสูญเสีย     
ท่ี เป็นไปได้จากการสูญเสียท่ีท่านได้ยกมาเป็น
ตวัอยา่ง 
ปฏิกิริยาตอบสนองใดท่ีท่านเคยพบเห็นมา 
บุคคลเหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง 
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีประสบการณ์อยา่งไรในสถานการณ์นั้น 
ติดตามผลการอภิปรายดว้ยสไลดถ์ดัไป 



 

บทที่ 3 ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

กจิกรรมที ่3.4 
แบบฝึกหดัรายบุคคลต่อดว้ยการอภิปรายรวม 

เป้ำหมำย 

เพื่อแนะน าถึงกระบวนการแสดงอาการโศกเศร้า 

• ทกัษะ การเกิดทกัษะใหม่ เช่น การเตรียมการเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น พิธีศพ เศรษฐกิจ การขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน
หรือญาติ 

• อนาคต การเรียนรู้วธีิท่ีจะกา้วต่อไปขา้งหนา้ดว้ยตวัเอง 

บางบุคคลอาจอยากแยกตวัอยู่คนเดียวขณะท่ีก าลงัผ่าน  
ขั้นการปรับตวัเหล่าน้ี 

ในแบบ ฝึกหั ด สุดท้ า ย  ให้ แสด งความ คิ ด เ ห็นว่ า 
องค์ประกอบขา้งตน้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีผูเ้ขา้รับ
การอบรมน าเสนอไวใ้นกระดาษฟลิปชาร์ตอยา่งไร 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม    
ให้เวลา 5 นาทีเพื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
รายบุคคล ติดตามผลในการประชุมรวมและบนัทึก
ข้อคิดเห็นของผู ้เข้ารับการอบรมลงในกระดาษ     
ฟลิปชาร์ต 

60 ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
คุณลกัษณะของกระบวนการแสดงอาการโศกเศร้าคือ
อะไร 
เขียนสามค าตอบแรกท่ีท่านคิดออก 

ปัจจยัทีส่่งผลให้กระบวนกำรแสดงอำกำรโศกเศร้ำมคีวำม
ซับซ้อน 

• สภาวการณ์ท่ีมีความตึงเครียดสูง  เช่น ไม่พบศพ
ผูเ้สียชีวติ การทารุณกรรมศพ การสูญเสียกะทนัหัน การ
เสียชีวติดว้ยความเจ็บปวดทรมาน การเห็นผูอ่ื้นเสียชีวิต
ดว้ยความทรมาน 

คุณลกัษณะของกระบวนการแสดงอาการโศกเศร้า 
มีการปรับตวัทางดา้นอารมณ์ 4 ประการท่ีจ าเป็นต่อการ
รับมือกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ 
• การจดจ าได ้เป็นระยะของการรับรู้ขอ้เท็จจริงท่ีวา่บุคคล
นั้นไม่มีวนักลบัมา 

• ความรู้สึก ใชชี้วติอยูท่่ามกลางความรู้สึกโกรธ เศร้า และ
คบัขอ้งใจ 
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กจิกรรมที่ 3.5 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือเป็นการปรับใชส่ิ้งท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้
จากการฝึกจ าแนกประเภทของความสูญเสีย และเพื่อ
อภิปรายถึงการตอบสนองดา้นอารมณ์ท่ีจ าเป็นในแต่
ละสถานการณ์ 
เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 

• การเสียชีวติของคนจ านวนมาก การจดัการกบัความรู้สึก
จากการสูญเสียคราวละมาก ๆ ท าไดย้ากกวา่การสูญเสีย
ชีวติจากความเจ็บป่วย 

• ความรู้สึกคลุมเครือ หมายความถึง การเกิดความรู้สึกท่ี
ขดัแยง้กันเอง เช่น รู้สึกหมดภาระเม่ือผูท่ี้ป่วยมานาน
เสียชีวิตลง เม่ือความสัมพนัธ์ของโรคมีความซับซ้อน
ข้ึน 

 • เม่ือการแสดงอาการโศกเศร้าเกิดข้ึนเป็นเวลานาน 
สามารถอธิบายได้ว่า เ ป็นความโศกเศร้า ท่ีมีความ
ซบัซอ้น หมายถึงกระบวนการแสดงอาการโศกเศร้าถูก
ขดัขวาง หรือชะงักอยู่กับการสูญเสียนั้ น ท าให้การ
ท างานดา้นจิตใจและสังคมบกพร่อง เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูท่ี้
ได้รับความสูญเสียจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

• ความสูญเสียและความโศกเศร้าเพ่ิมมากข้ึนไดจ้ากสภาพ
การด ารงชีวิตท่ียากล าบากของผู ้รอดชีวิต เช่น การ
สูญเสียหลายๆ ดา้น การขาดแคลนอาหารและท่ีพกัอาศยั 
การสูญเสียความเป็นส่วนตวั การขาดโอกาสแสดงความ
สนใจกบัความตอ้งการดา้นศาสนาและจิตวิญญาณ หรือ
ความรู้สึกไม่ปลอดภยั 

กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับแต่ละกลุ่ม และ
กรณีศึกษา การสูญเสียพอ่แม่ และ พายไุตฝุ้่ น (ดู
กรณีศึกษาทา้ยบทเรียนน้ี) 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 3-4 กลุ่ม มอบหมายใหว้เิคราะห์
กรณีศึกษา และบนัทึกขอ้คน้พบลงในกระดาษ     
ฟลิปชาร์ต เพื่อน าเสนอขอ้สรุปในการประชุมรวม 
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ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ใหเ้ขียนการสูญเสียและปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดข้ึน 
อธิบายปัจจยัท่ีอาจท าใหก้ระบวนการแสดงอาการ
โศกเศร้าซบัซอ้นข้ึน 



บทที่ 3 ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

หน้ำ 47-49 ในคู่มอื 

กำรช่วยเหลือในระดับชุมชนแก่ผู้ที่โศกเศร้ำ 
พิจารณาวา่ ผูท่ี้ก าลงัโศกเศร้ามีความตอ้งการอะไร จะเห็น
ได้ว่าความช่วยเหลือด้านสังคมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ี
เขม้แขง็ต่อการฟ้ืนคืนกลบัสู่สภาพเดิมและการบ าบดัรักษา 
พิจารณาถึงบทบาทของผูเ้ขา้รับการอบรมในฐานะสมาชิก
ของเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรผูใ้หก้ารช่วยเหลือ 

ให้ผู ้เข้ารับการอบรมบอกสถานการณ์ท่ี เคยให้ความ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นในเหตุความสูญเสียต่าง ๆ หรือท่ีเคยพบ
เห็นการช่วยเหลือผู ้ท่ีโศกเศร้าของบุคคลใกล้ชิดหรือ
ชุมชน 
• การช่วยเหลือท าไดท้ั้งดา้นอารมณ์และการกระท า เช่น 
การเตรียมพิธีศพและพิธีอ่ืน ๆ ใหเ้วลาส าหรับการพูดคุย
กบัผูท่ี้ไดรั้บความสูญเสียหรือญาติ บุคคลทัว่ไปตอ้งการ
บอกเล่าเร่ืองราวของตนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกนับเป็นหนทาง
หน่ึงในการจดัการกบัประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

• เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด รับฟังและใหก้ารดูแล  
• การช่วยเหลือด้านสังคมจากครอบครัวและเพื่อน           
มีบทบาทส าคญัในการป้องกนัความเศร้าโศกท่ีซบัซอ้น 
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องช่วยเหลือผูค้นให้สามารถด าเนิน
ชีวิตต่อไปได้ แม้จะเป็นการสูญเสียท่ีมากเกินกว่าจะ   
รับได ้

ตวัอย่ำงสถำนกำรณ์ทีอ่ำสำสมคัรสภำกำชำดและสภำเส้ียว
วงเดอืนแดงได้ท ำกำรช่วยเหลอืผู้ทีอ่ยู่ในควำมโศกเศร้ำ 

62 เมอืงเบสลนั ภายหลงัการบุกลอ้มโรงเรียนในปี พ.ศ. 2547 
(ค.ศ. 2004) ซ่ึงกาชาดรัสเซียได้ระดมเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมคัรจ านวนมากเขา้ไปให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ ไดมี้การจดัโปรแกรมท่ีมีองค์ประกอบหลกั
ประการหน่ึง คือ การเสริมสร้างศกัยภาพดว้ยการฝึกอบรม
เจา้หนา้ท่ี มีการจดัสมัมนาเร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม 
12 คร้ัง เสริมดว้ยการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการพฒันา
องค์กรดา้นการวางแผนร่วมกนั การเขียนโครงการ การ
ระดมเงินสนับสนุน การบริหารจัดการอาสาสมคัร และ
การอบรมการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมส าหรับวิทยากร การ
ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นการเพ่ิมทกัษะส่วนบุคคลและ
ความเป็นมืออาชีพให้กบัเจา้หนา้ท่ี ท าให้เกิดความมัน่ใจ
ในการท างาน และเปล่ียนแปลงสุขภาวะดา้นจิตใจท่ีดีข้ึน 
กิจกรรมการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมไดแ้ก่ การดูแลท่ีบา้น
ดว้ยการใช้องค์ประกอบด้านจิตสังคมซ่ึงผูช่้วยเหลือให้
ความเอาใจใส่ทั้ งความต้องการด้านการแพทย์และจิต
สงัคม เด็กไดรั้บการช่วยเหลือใหส้ามารถผ่านพน้ช่วงเวลา
ท่ียุ่งยากดว้ยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีจัดข้ึนในโรงเรียน 
และผูห้ญิงเขา้ร่วมกลุ่มสนบัสนุน 
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อียิปต์ ภายหลงัเหตุรถไฟตกรางทางตอนเหนือของกรุง
ไคโรในปี พ.ศ.  2549 (ค.ศ. 2006) อาสาสมคัรทอ้งถ่ินซ่ึง
ได้รับการฝึกอบรมจากเส้ียววงเดือนแดงอียิปต์รุดเขา้สู่
สถานท่ีเกิดเหตุเพื่อปฐมพยาบาลและช่วยเหลือด้านจิต
สังคมแก่ผูเ้คราะห์ร้าย จากเหตุการณ์ดงักล่าวมีผูเ้สียชีวิต 
58 รายและบาดเจ็บ 140 ราย อาสาสมคัรเดินทางไป
บริจาคโลหิตท่ีโรงพยาบาล และให้การช่วยเหลือดา้นจิต
สังคมแก่ผู ้รอดชีวิต นอกจากนั้ นย ังให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู ้เ สียชีวิต และรับฟังส่ิงท่ีบุคคลเหล่านั้ น
ตอ้งการบอกเล่า หรือพดูคุยเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

สเปน วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เกิดเหตุ
ระเบิดต่อเน่ืองในชั่วโมงเร่งด่วนซ่ึงสร้างความหายนะ
อยา่งใหญ่หลวงกบัผูโ้ดยสารรถไฟชาวมาดริด ส่งผลให้มี
ผูเ้สียชีวิต 200 ราย และผูบ้าดเจ็บมากกว่า 1,400 ราย 
อาสาสมคัรและเจ้าหน้าท่ีของกาชาดสเปนผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกันปฏิบัติงานตลอดเวลา ทั้ งการรักษาทาง
การแพทย ์การช่วยเหลือดา้นจิตใจ และการรับโทรศพัท์ท่ี
ศูนยติ์ดตามผูป้ระสบภยั อาสาสมคัรช่วยเหลือประชาชน
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1,200 คน การติดตามหาญาติ โดยเฉพาะเด็ก 
ๆ ในสถานท่ีเก็บศพชัว่คราวและโรงพยาบาล รวมทั้งการ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมา 

จำไมกำ คลา้ยคลึงกบัสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือน
แดงประเทศต่าง ๆ กาชาดจาไมกาก าลงัท างานเพ่ือลดการ
ถูกตีตราและการดูถูกเหยียดหยามผูติ้ดเช้ือเอชไอวี หรือ
เอดส์ กิจกรรมการส่ือสารต่อสาธารณะหลายวิธีถูก
น าไปใชท้ัว่โลก เช่น ในประเทศจาไมกา วนัวาเลนไทน์
ของทุกปี อาสาสมคัรพร้อมเคร่ืองมือให้ความรู้และถุงยาง
อนามยัในมือช่วยกันเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือเอชไอว ี
หรือเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ ท่ีปลอดภัย ให้กับ
ผูโ้ดยสารรถบสัสาธารณะ การสร้างความตระหนกัช่วยลด
ความกลัว ดังนั้ นพวกเขาจึงได้สาธิตวิธีการใช้ถุงยาง
อนามยั แจกถุงยาง และอธิบายถึงการแพร่ของเช้ือเอชไอว ี  

นอร์เวย์ เด็กจ านวนมากกว่า 2000 คนใช้เวลาท่ีศูนย์
วิกฤตการณ์แห่งชาติ เ ป็นประจ าทุกปี  เพื่อ เ ป็นการ
ช่วยเหลือพวกเด็กๆให้รู้สึกผ่อนคลายจากประสบการณ์น้ี
และให้หันไปสนใจอย่างอ่ืนบ้าง กาชาดนอร์เวย์จึงได้
จดัตั้ งกลุ่มช่วยเหลือส าหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยกลุ่มซ่ึงน าโดยอาสาสมคัร ไดแ้ก่ การทศันศึกษา การ
เล่นเกมส์ และกีฬา 

กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ภายหลงัเหตุภยัพิบติัสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) มีการจดัตั้ง
กลุ่มช่วยเหลือส าหรับผูร้อดชีวติและผูไ้ดรั้บผลกระทบซ่ึง
ยงัคงมีความเคล่ือนไหวอยูใ่นหลายปีต่อมา ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
แบ่งปันประสบการณ์ พดูคุยกนัถึงส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ชีวิต  และ ส่ิง น้ี ช่วยพวกเขาในการด า เ นินกิจกรรม
ประจ าวนัและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรแม้จะเกิด
ความสูญเสียข้ึน นอกจากนั้ นยงัมีการจัดท าเว็บไซต์
ส าหรับผูร้อดชีวิตและผูไ้ด้รับผลกระทบ เพ่ือแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสาร ติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนขอ้แนะน าใน
การจดัการกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างดีท่ีสุด 
เว็บไซต์ยงัเป็นตวัช่วยเช่ือมโยงผูค้นซ่ึงเคยติดต่อกนัใน
บางประเด็นระหวา่งช่วงหลงัเกิดภยัพิบติั 
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กจิกรรมที่ 3.6 
กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ ต่อด้วยการ  
ประชุมรวม 

แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมอ่าน
สถานการณ์จ าลองและแบ่งบทบาทกนั 
ให้เวลา 25 นาทีส าหรับกิจกรรมกลุ่ม ตามดว้ยการ
ประชุมรวม ถ้ากลุ่มใดใช้สถานการณ์จ าลองท่ี
ต่างกนั ให้เร่ิมการน าเสนอดว้ยการเล่าสถานการณ์
โดยย่อให้ ท่ีประชุมฟัง ก่อน การน า เสนอควร
สอดคลอ้งกับค าถามท่ีอยู่ในเอกสารประกอบการ
บรรยาย 

เป้ำหมำย 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเชิงลึกเก่ียวกบัปฏิกิริยาตอบสนอง
และความตอ้งการต่าง ๆ ในช่วงหลงัเกิดเหตุวกิฤติทนัที 
เ พ่ือฝึกปฏิบัติการตอบสนองท่ี เหมาะสมหลังเ กิด
เหตุการณ์วกิฤติ 
การแสดงบทบาทสมมติ มอบหมายให้ทุกกลุ่มแสดง
บทบาทสมมติในสถานการณ์เดียวกันหรือเลือกจาก
เหตุการณ์จ าลองอ่ืนก็ได ้(3 สถานการณ์จ าลอง) หาก
ต้องการคิดสถานการณ์จ าลองอ่ืน ๆท่ี เหมาะสมก็
สามารถท าได ้ตวัเลือกของสถานการณ์จ าลองอาจข้ึนอยู่
กบับริบทดา้นวฒันธรรม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
จินตนาการวา่ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเพ่ิง
เกิดข้ึนไม่ก่ีชัว่โมง 
จินตนาการวา่ผูป้ระสบภยัแต่ละคนตอบสนองและมี
ความตอ้งการอะไรบา้ง  
ท่านจะรู้สึกเช่นไรหากเป็นผูป้ระสบภยัโดยตรง 
ท่านมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไร 
ความตอ้งการของท่านคืออะไร 
อาสาสมคัรสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงให้
การช่วยเหลืออย่างดีท่ีสุดแก่ผูป้ระสบภยัแต่ละคน
อยา่งไร 
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เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
สถานการณ์จ าลองส าหรับแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม  

สถำนกำรณ์จ ำลองทีห่นึ่ง 
ไฟไหม้ซุปเปอร์มำร์เกต็ 
เกิดไฟไหมอ้ยา่งรุนแรงท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตบริเวณชานเมือง
ท่ีเน่ืองแน่นไปดว้ยผูค้น เหตุไฟไหมเ้ช่ือไดว้า่เร่ิมข้ึนราว
เท่ียงวนัในบริเวณใกลก้บัศูนยอ์าหารของศูนยก์ารคา้ท่ีเต็ม
ไปดว้ยครอบครัวท่ีก าลงัจบัจ่ายซ้ือของแห่งน้ี 

เม่ือผูป้ระสบภยัพยายามหนีออกมาก็พบวา่ประตูทางออก
ถูกปิดลอ็ค  และอีกบานหน่ึงก็มีร่องรอยถูกเช่ือมปิดไว ้
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เพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ซ้ื้อเดินออกไปโดยไม่จ่ายเงิน พนกังาน
ดบัเพลิงพบว่า ทางเขา้ออกหลกั ๆ ปิดอยู่ตอนท่ีพวกเขา
มาถึง 

หลายครอบครัวเสียชีวติหมดทั้งครอบครัว มีผูเ้สียชีวิตราว 
364 ราย และอีก 256 รายพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล 

ภัยพิบัติ ท่ี เ กิด ข้ึนมีขนาดใหญ่เ กินกว่าศักยภาพการ
ตอบสนองของประเทศ ซ่ึงไม่เคยประสบกบัภาวะฉุกเฉิน
รุนแรง โรงพยาบาลประสบกบัความยุ่งยากในการรับมือ
กบัการทะลกัเขา้มาของผูบ้าดเจ็บ และหน่วยงานกูภ้ยัต่าง 
ๆ ไม่สามารถประสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบ่งบทบาทกนัดงัตอ่ไปน้ี 
• พนกังานดบัเพลิงหน่ึงคน 
• ผูท่ี้ติดอยูภ่ายในร้านคา้หน่ึงคน 
• ผูช้ายท่ีสูญเสียภรรยาจากเหตุไฟไหมห้น่ึงคน 
• เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลหน่ึงคน 

สถำนกำรณ์จ ำลองทีส่อง 

มีผูเ้สียชีวิต 12 ราย ปัจจุบนัมีอาสาสมคัรซ่ึงไดรั้บการ
อบรมแลว้เตรียมพร้อมไวส้ าหรับเหตุการณ์ดงักล่าว 
ผูค้นจ านวนมากรวมตวักนัรอบ ๆ พ้ืนท่ีเกิดเหตุเพ่ือมุงดูวา่
เกิดอะไรข้ึน ท าให้การเขา้ไปในพ้ืนท่ี การน าผูบ้าดเจ็บ
มายงัรถฉุกเฉิน และพาส่งโรงพยาบาลของอาสาสมคัร
เป็นไปอยา่งยากล าบาก 

มีทั้ งศพผูเ้สียชีวิต เด็กท่ีก าลังเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ
สาหสั ครอบครัวของผูเ้สียชีวิต และบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูใ่น
อาการตีโพยตีพาย ประชาชนต่างรู้สึกช็อคกบัการระเบิด
เน่ืองจากสถานทูตตั้งอยูบ่ริเวณถนนสายหลกัซ่ึงทุกคนคิด
วา่มีความปลอดภยั 

แบ่งบทบาทกนัดงัตอ่ไปน้ี 
• อาสาสมคัรจากทีมกูภ้ยัหน่ึงคน 
• ผูร้อดชีวติจากเหตุระเบิดหน่ึงคน 
• ญาติของผูร้อดชีวติหน่ึงคน 
• คนมุงดูสถานการณ์หน่ึงคน 

สถำนกำรณ์จ ำลองทีส่ำม 
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เหตุระเบิดใกล้กบัสถำนทูต 
มีการระเบิดข้ึนใกล้กับสถานทูตประเทศหน่ึงในเมือง
หลวง มีผูเ้สียชีวิตจ านวน 9 ราย และมีผูส้ัญจรท่ีไดรั้บ
บาดเจ็บจากเศษกระจกและเศษวสัดุก่อสร้างอีกอยา่งนอ้ย 
180 ราย 

น่ีไม่ใช่คร้ังแรกของประเทศท่ีประสบกับเหตุการณ์      
วางระเบิด เม่ือสองปีท่ีแล้วเกิดเหตุระเบิดซ่ึงคร่าชีวิต
ประชาชนไปกวา่ 200 ราย และคร้ังล่าสุดเม่ือปีท่ีผา่นมา  

อุบัตเิหตุเหมอืงระเบิด 
เม่ือหน่ึงเดือนก่อน มีการระเบิดของก๊าซมีเทนในเหมือง 
ถ่านหินทอ้งถ่ิน คนงานเหมือง 101 รายเสียชีวิต และ
บาดเจ็บ 40 ราย ทีมกูภ้ยัไดล้งไปในหลุมไฟเพ่ือช่วยกูชี้พ
ผูร้อดชีวติแต่มีเพียง 18 ศพเท่านั้นท่ีสามารถช่วยข้ึนมาได ้

ผูเ้คราะห์ร้ายส่วนใหญ่ถูกเผาจากการระเบิด 

สองสัปดาห์ต่อมา ทีมกู้ภยัตอ้งกลบัเขา้มาดับเพลิงท่ีทวี
ความรุนแรงข้ึนจากการลุกลาม พนกังานกูภ้ยัคนหน่ึงลม้
หมดสติจากการระเบิดอย่างรุนแรง เช่นเดียวกบัคนอ่ืนท่ี
ไดรั้บบาดเจ็บจากการระเบิด  พนกังานกูภ้ยัถูกส่งไปยงั 



บทที่ 3 ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ 

ศูนยก์ารบ าบดัดา้นสุขภาพจิต ปัจจุบนัเป็นเวลาสองเดือน
หลังจากได้รับอุบัติเหตุ เขายงัคงมีอาการต่ืนกลัวเสียง
ระเบิด (shell-shocked) และยงัมีอาการเจ็บปวดจากการ
บาดเจ็บหลายแห่ง มีอาการปวดหัวและฝันร้ายซ่ึงรบกวน
การนอนหลบั สายตาแยล่ง และเกิดอาการชาตามน้ิวมือทั้ง
สองขา้ง 

คนงานเหมืองคนหน่ึงท่ีโชคดีรอดชีวิตมาไดก็้รายงานวา่มี
อาการฝันร้ายเช่นกัน ฝันร้ายมีผลทั้ งต่อตัวเขาเองและ
ครอบครัว โดยสร้างผลกระทบทั้ งด้านอารมณ์และ
เศรษฐกิจ ภายหลงัโศกนาฏกรรมคร้ังน้ีเขาไม่สามารถ
กลบัไปท างานไดอี้ก แมจ้ะลองกลบัไปท างานเหมืองอีก
คร้ัง แต่เขาก็ไม่สามารถขยบัขาไดเ้ม่ือเขา้ไปใกลส่้วนของ
ชั้นถ่านหินท่ีจะถูกตดั  

จากทั้งสองกรณีท่ีกล่าวถึงขา้งตน้เป็นเพียงสองคนจากอีก
จ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ในเขตน้ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และมักมีอุบัติเหตุ ท่ีไม่
คาดการณ์ไดเ้กิดข้ึนบ่อย ๆ แต่ละคร้ังคนงานเหมืองและ
ครอบครัว ญาติหรือเพ่ือนบา้นตอ้งประสบกับบาดแผล
ทางจิตใจซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก หลาย ๆ ปัญหาท่ีซ่อนอยู่เร่ิมท่ีจะ
แสดงตวัออกมาในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี ผูท่ี้เป็น
หม้ายและเด็ก ๆ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายท่ีก่อน
หนา้น้ีคู่สมรสเป็นผูจ้ดัการทั้งส้ิน 

แบ่งบทบาทกนัดงัตอ่ไปน้ี 
• เจา้หนา้ท่ีทีมกูภ้ยัหน่ึงคน 
• ผูร้อดชีวติจากเหมืองหน่ึงคน 
• ญาติของผูร้อดชีวติหน่ึงคน 
• เจา้หนา้ท่ีจากศูนยด์า้นสุขภาพจิตหน่ึงคน 

กรณศึีกษำ 
กำรสูญเสียพ่อแม่ 
มาร์ติน (Martin) วยั 16 ปี สูญเสียแม่ไปดว้ยโรคมะเร็ง 
จากท่ีเคยเป็นคนคล่องแคล่ว และชอบเขา้สังคมกบัเพ่ือน
ฝูงมากมาย กระตือรือร้นในการไปโรงเรียนและท า
กิจกรรม หลงัจากแม่เสียชีวติ ส่ิงเหล่าน้ีก็เปล่ียนแปลงไป 

มาร์ตินนึกถึงเร่ืองราวมากมายเก่ียวกับแม่และคิดถึงเธอ
มาก เขาพบว่า เป็นเร่ืองยากท่ีจะยอมรับให้ไดว้่าแม่ของ
ตนจากไปแลว้ และจะไม่ไดเ้ห็นเธออีก มาร์ตินครุ่นคิดถึง
แต่ค  าถามว่า “ท าไมแม่ไม่อยู่ท่ีน่ีแลว้ ท าไมตอ้งเป็นเธอ 
และฉนัท าอะไรผิดจึงตอ้งถูกลงโทษแบบน้ี” มาร์ตินคิดวา่
ตนเองไม่เคยเอาชนะความรู้สึกโศกเศร้าและความ 
อยติุธรรมน้ีได ้

บางคร้ังกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าก็ไม่มีความหมาย ไม่ว่า
มาร์ตินท าอะไรหรือท าอยา่งไรก็ไม่ส าคญั มาร์ตินพบว่า
ตวัเองแค่อยากนัง่เฉย ๆ ไม่ท าอะไร ไม่รู้สึกอยากออกไป
พบเพื่อนฝูง นาน ๆ คร้ังมนัเป็นเหมือนกบัว่าผา้ห่มแห่ง
ความว่างเปล่าผืนใหญ่ก าลงัปกคลุมรอบตวั และไม่รู้ว่า
ตอ้งท าอะไร 

บางคร้ังมาร์ตินพูดคุยกบัแม่โดยคิดวา่แม่ยงัคงวนเวียนอยู่
รอบตวัด้วยเหตุใดก็ตามที  แต่ก็ช่วยได้เพียงระยะสั้ น ๆ 
เท่านั้น มาร์ตินพบวา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะพดูคุยกบัครอบครัว
และเพ่ือนเก่ียวกบัความนึกคิดและความรู้สึกของตน กลวั
ว่ า บุ คคล เห ล่ านั้ น จะไ ม่ เข้า ใ จ  ห รือ คิดว่ าตน เอง
เปล่ียนแปลงไป 
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ควำมสูญเสียและควำมโศกเศร้ำ บทที่ 3 

การเ ร่ิมต้นใหม่  และในประเทศท่ีถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
ช่วงเวลาปกติก็ตาม ผูย้ากจนก็ยงัตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพ่ือหาท่ี
อยู่อาศัย  ปั จ จุบันครอบครัว น้ีตกอยู่ ในความทุกข์
ยากล าบากท่ีเลวร้าย 
สมาชิกครอบครัวทั้งหมดพกัอาศัยอยู่ในบริเวณมุมหน่ึง
ของศูนยห์ลบภยัชั่วคราวท่ีช่วยป้องกนัภยัจากพายุท่ีอาจ
เกิดข้ึนอีก แต่ทุกคนก็รู้สึกดว้ยวา่เหมือนติดกบัดกั ไม่มีท่ี
อ่ืนใหไ้ป 

ทบทวนบทเรียน 
มอบหมายให้ผู ้เข้ารับการอบรมสรุปประเด็นหลักใน
บทเรียนน้ี 

กรณศึีกษำ 
พำยุไต้ฝุ่น  
ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) พายุไตฝุ้่ นหลายลูกเขา้โจมตี
ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนาม ในเวียดนามบ้านเรือน
ราว 200,000 หลงัไดรั้บความเสียหาย และในฟิลิปปินส์
บา้นเรือนประมาณ 310,000 หลงัถูกท าลาย 

ไตฝุ้่ น ฝนตกหนกั และภยัคุกคามจากการปะทุของภูเขาไฟ
เป็นอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในพ้ืนท่ีส่วนน้ีของ
ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เกิดข้ึน
มากเป็นประวติัการณ์ 
มาร์ลอน (Marlon) ผูอ้าศยัอยู่ในท้องถ่ิน ตอ้งต่อสู้เอา
ชีวติรอดจากการโจมตีของพายดุว้ยการเกาะอยูบ่นหลงัคา
ของบ้านหลังหน่ึงเป็นเวลาถึงสามวนัท่ามกลางความ
รุนแรงของกระแสน ้ าท่วม บ้าน ท่ีดิน หมูท่ีชนะการ
ประกวด  และรถสามลอ้ของครอบครัวถูกท าลายทั้งหมด
จากโคลนและหินท่ีถล่มลงมาจากฝ่ังหน่ึงของภูเขามายอน 
(Mayon) รถสามลอ้เป็นแหล่งรายไดเ้พียงอยา่งเดียวท่ีใช้
หาเล้ียงครอบครัวทั้ง 9 คน เน่ืองจากไม่มีเงินออมส าหรับ 

แบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมออกเป็น 4 – 5 กลุ่ม และมอบหมาย
ให้กลุ่มตกลงกนัว่าขอ้ความส าคญัท่ีสุด 3 ขอ้ความของ
บทเรียนน้ีมีอะไรบา้ง เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตและ
น าเสนอต่อท่ีประชุมรวม 
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บทที ่4 

MYANMAR RED CROSS 



กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคม 
ในระดบัชุมชน 

วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• เขา้ใจถึงอิทธิพลของชุมชนท่ีมีตอ่ตวับุคคล และสุขภาวะดา้นจิตสงัคมของบุคคล 
• สะทอ้นความส าคญัของสภาพแวดลอ้มดา้นวฒันธรรมและสงัคมต่อกิจกรรมดา้นจิตสงัคม 
• ระบุกิจกรรมการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมในระดบัชุมชน 

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีมุ่งไปท่ีอิทธิพลของชุมชนท่ีมีต่อตวับุคคลและ
สุขภาวะดา้นจิตสังคม และการระบุถึงวิธีการท างานเพื่อ
น าเอามุมมองดา้นจิตสังคมใส่ไวใ้นโปรแกรมเฉพาะหรือ
บูรณาการในโปรแกรมทัว่ไป 

สร้างบรรยากาศดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราวหรือบางส่ิงซ่ึง
แนะน าและอธิบายถึงหัวข้อของการช่วยเหลือด้านจิต
สงัคม ควรเป็นเร่ืองท่ีมาจากชุมชนท่ีท่านอาศยัหรือให้การ
ช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมอยู ่
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แนะน าเน้ือหาของบทเรียน 
• ทุกแง่มุมของชีวิต บุคคลล้วนได้รับผลกระทบจาก
บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติด้านสังคมและ
วฒันธรรมของชุมชนตนเอง ผลกระทบของเหตุการณ์
วกิฤติ วธีิรับมือกบัความสูญเสียและความโศกเศร้า และ
รูปแบบของการจดัการความเครียดก็มีความหลากหลาย
ไปตามวฒันธรรม 

• บทเรียนน้ีพยายามอธิบายถึงความส าคญัของปัจจยัดา้น
สงัคมและวฒันธรรม 

• บรรยายถึงขอ้เสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมด้าน     
จิตสังคมในระดบัชุมชน ซ่ึงไม่ไดห้มายความแค่เพียง
การจดักิจกรรมในชุมชนเท่านั้น ยงัรวมถึงแนวทางการ
พฒันาและการน ากิจกรรมการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม
ไปใช ้และเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติชุมชนไดอ้ยา่งไร 



  บทที่ 4 กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน 

หน้ำ 51-53 ในคู่มอื 

ชุมชนและสุขภำวะด้ำนจิตสังคม 

ปัจจยัปกป้องต่าง ๆ ในชีวติสร้าง ‘เกราะ’ ดา้นจิตใจให้กบั
บุคคล และลดผลกระทบดา้นจิตใจเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
เม่ือต้องเผชิญกับความยากล าบากหรือความเจ็บปวด 
ปัจจยัปกป้องหมายรวมถึง 
• การมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวหรือชุมชน  

• การรักษาประเพณแีละวฒันธรรม 

• การมีควำมเช่ือทำงศำสนำ หรืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง
ที่เข้มแข็ง ซ่ึงให้ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในส่ิงท่ี
ยิง่ใหญ่กวา่เร่ืองของตวัเอง 

• ส าหรับเด็ก ปัจจัยปกป้องท่ีส าคัญประกอบด้วย 
สัมพันธภำพทำงอำรมณ์ที่มั่นคงกับผู้ใหญ่ และกำร
สนับสนุนทางสงัคมทั้งจำกในและนอกครอบครัว 

ยกตวัอย่างของวิธีท่ีชุมชนก าหนดรูปแบบของตวับุคคล
ภายในชุมชน ซ่ึงอาจผ่านทางความเ ช่ือด้านศาสนา  
ค่านิยมท่ีมีร่วมกนั พิธีกรรม เช่น การแต่งงาน งานศพ พิธี
ฉลองการจบการศึกษา วิธีแสดงออกทางอารมณ์ บทบาท
ของชายและหญิงในสังคม หรืออาจเป็นเชิงลบ เช่น การ
ควบคุมทางสงัคม และการดูถูกเหยยีดหยาม เป็นตน้ 
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เร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาว่า ชุมชนหมายถึงอะไรส าหรับ
ประชาชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ชุมชนคือ กลุ่มของ
ประชาชนท่ีมีเอกลกัษณ์ร่วมกนัประการหน่ึงซ่ึงสัมพนัธ์
กบัปัจจยัใดปัจจัยหน่ึง เช่น ภูมิศาสตร์ ภาษา ค่านิยม 
ทศันคติ แบบแผนพฤติกรรม หรือความสนใจ 

ชุมชน คือ การรวมตัวกันทางจิตใจและสังคมส าหรับ
บุคคล ครอบครัวและกลุ่ม เช่น การมีส่วนร่วม การ
แบ่งปัน ค่านิยม เอกลักษณ์ บรรทัดฐาน โครงสร้าง
ส าหรับสุขภาพ การศึกษา เป็นตน้ 



    กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน บทที่ 4 

กจิกรรมที่ 4.1 
กิจกรรมกลุ่ม ต่อดว้ยการอภิปรายในการประชุมรวม 

หน้ำ 53-55 ในคู่มอื 

ชุมชนทีป่ระสบกบัควำมเครียด 
พิจารณาวา่ เหตุการณ์วกิฤติส่งผลกระทบต่อชุมชนได้
อยา่งไร 

“สงครามหลายคร้ังท่ีเกิดข้ึนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก การข่มขืนได้ถูกใช้เป็นอาวุธเพ่ือบ่อนท าลาย
โครงสร้างทางสังคมทั้งหมด” ค าบอกเล่าของ วิลเฮล์มิน 
เอ็นทาเกพุกะ (Wilhelmine Ntakebuka) หัวหนา้ศูนย์
ส าหรับเหยื่อความรุนแรงทางเพศวีโก (Vico) ในเมือง  
บากุฟู (Bakuvu) และเมืองวาลงักุ (Walungu) ความ
รุนแรงทางเพศมกัถูกใชเ้พ่ือท าใหฝ่้ายตรงขา้มอ่อนแอลง 

ผลกระทบของเหตุการณ์วิกฤติสามารถส่งผลต่อชุมชนได้
หลายรูปแบบ เช่น ความไม่มัน่คงปลอดภยั การหยดุชะงกั
ของการใชชี้วิตตามปกติ การพงัทลายของโครงสร้างทาง
สงัคม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือเกร่ินน าหวัขอ้เร่ืองชุมชน สมาชิกของชุมชน 
และแนวคิดของกลุ่มยอ่ยต่างๆในชุมชนใหก้บัผูเ้ขา้
รับการอบรม 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับแต่ละกลุ่ม 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม   
ให้ผู ้เข้า รับการอบรมสะท้อนความคิดเห็นต่อ
ประเด็นค าถามส าหรับอภิปรายเลก็นอ้ยก่อนจบัคูก่บั
ผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีนั่งติดกนั ให้เวลา 10 นาทีเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อค้นพบ และบันทึกลงในกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต ติดตามผลในการประชุมรวม 71 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ชุมชนของท่านประกอบด้วยใครบ้าง ชุมชนมี
ความหมายอะไรต่อสมาชิกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมนั้ น บุคคลเขา้ร่วมได้อย่างไรและมีบทบาท
อะไร ในขณะท่ีบุคคลส่วนใหญ่เขา้ร่วมกบักลุ่มยอ่ย
หลายกลุ่มในชุมชน เม่ือพิจารณาจากคุณลกัษณะต่าง 
ๆ ของชุมชนของท่านเอง ตวัท่านไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่ม
ยอ่ยใดบา้ง เช่น ครอบครัว หมู่บา้น ชมรมกีฬา กลุ่ม
ผูร่้วมงาน 



บทที่ 4 กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน 

กจิกรรมที ่4.2 
เกมส์ส าหรับกลุ่ม 

เป้ำหมำย  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเขา้ร่วมกลุ่ม
หรือสงัคม และเพื่อดึงความสนใจไปยงัขอ้เท็จจริงท่ีวา่
แต่ละกลุ่มมีประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติัเฉพาะของ
กลุ่มซ่ึงดูแตกต่างจากภายนอก 
เพ่ือพฒันาความเขา้ใจเร่ืองกลุ่มเปราะบางซ่ึงมีความ
ตอ้งการดา้นจิตสงัคมเป็นพิเศษ 

บาง ชุมชนจัดการประคับประคองภาวะปกติและ
ปฏิสัมพนัธ์ไวใ้นระดับหน่ึงแม้อยู่ในช่วงเวลาท่ียุ่งยาก 
เตือนความจ าผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัแนวคิดของการ
ฟ้ืนตวัสู่สภาพเดิม 

บุคคลต่าง ๆ แตกแยกกนัไดห้ากวา่ 
• กฎระเบียบของสงัคมถูกละเมิด 
• ชุมชนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยสัญญาณของความ  
ไม่ไวว้างใจ ความกลวั และความไม่มัน่คงปลอดภยั 

• เกิดความสบัสนดา้นศีลธรรมและศาสนา 
• ขาดผูน้ าท่ีน่าเคารพ  
• มีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายและลม้ลา้งสงัคม 
• น่ิงเฉยต่อสงัคม และสูญเสียความเช่ือใจและความหวงั 

ภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยม์กัมีเจตนาโดยตรง
ไปท่ีการท าลายชุมชน และระเบียบทางสังคม เช่น 
สงครามในดินแดนดาร์ฟูร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

บางกลุ่มอาจตกอยู่ในความเส่ียงมากกว่าหน่ึงประเด็น 
ยกตวัอยา่งเช่น หญิงวา่งงานซ่ึงติดเช้ือเอชไอวี หรือเอดส์
อาจเป็นผูเ้ปราะบางเป็นพิเศษ บุคคลท่ีเปราะบางมากกวา่ 
ก็จะมีผลกระทบดา้นจิตสงัคมจากวกิฤตการณ์มากกวา่ดว้ย 

แมจ้ะเป็นบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง แต่ก็อาจปรับตัวได้
ค่อนขา้งดีเม่ือตกอยู่ในเหตุการณ์วิกฤติ บางกลุ่มอาจถูก
ละเลยและไม่สามารถเขา้ถึงการสนับสนุนดา้นจิตสังคม
ได ้เช่น ผูห้ญิงสูงอาย ุหญิงม่าย และผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรม ขออาสาสมคัรจากผูเ้ขา้
รับการอบรม 2 – 3 คนออกไปนอกห้องเรียน จากนั้น
ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมท่ีเหลือคิดกติกาบางอยา่งส าหรับ
การแสดงพฤติกรรม เช่น ทุกคร้ังท่ีพูดกับบุคคลอ่ืน
ตอ้งจบัมือเขาดว้ย ออกเสียงว่า "ป๊ีบ” แทนค าว่า “ได้
โปรด” และ “ขอบคุณ” ให้พูดเฉพาะกบัคนท่ีคุณหัน
หลงัไปเจอ และให้คิดหาวิธีการปรับส าหรับผูท่ี้ไม่ท า
ตามกฎ 
จากนั้นให้เรียกอาสาสมคัรกลบัเขา้มาในห้อง และให้
มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้ข้ารับการอบรมคนอ่ืน หลังจาก
ผ่านไป 10 นาทีให้หยุดเกมส์ และถามอาสาสมคัรว่า 
การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มท าให้รู้สึกอย่างไร วิทยากร
อาจท ากิจกรรมน้ีอีกคร้ังกบักลุ่มอาสาสมคัรใหม่และ
ตั้งกติกาใหม่ 
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ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
พึงพอใจหรือไม่ อาสาสมคัรรู้สึกยนิดีหรือไม่ รู้สึก
ยุง่ยากในการตีความกติกาของกลุ่มหรือไม่ และ
ตีความกติกาอยา่งไร 



     กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน บทที่ 4 

กจิกรรมที ่4.3 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าเอาความรู้ไปใชใ้นการ
ฝึกปฏิบติักรณีศึกษา 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กรณีศึกษา “ยอ้นกลบัไปท่ีความว่างเปล่า” ซ่ึงเป็น
กรณีของเ มืองกองจิ  (Gangi) ในซูดานใต ้                
ท่ีประชาชนก าลงัซ่อมแซมชุมชนภายหลงัสงคราม
กลาง เ มืองและการแย่ง ชิง พ้ืนท่ีกว่า  20 ปี                
(ดูกรณีศึกษาไดท่ี้ทา้ยบทเรียน) 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรม แบ่งกลุ่มเป็น 3 – 4 
กลุ่ม หลังจากอ่านกรณีศึกษา ให้เวลา 15 นาที
ส าหรับการอภิปรายในกลุ่ม ติดตามผลในการ
ประชุมรวมดว้ยการให้กลุ่มน าเสนอขอ้คน้พบ และ
การอภิปรายถึงส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งแต่ละกลุ่ม 
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การท าการประเมินเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ปัจจยัเส่ียงและ
ทรัพยากรด้านสังคม เศรษฐกิจ และศาสนาท่ีสามารถ
น ามาใชพ้ิจารณาและประเมินบุคคลได ้เช่น  
• ทกัษะส่วนบุคคล เช่น การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง 
• การมีผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ท่ีรัฐทอ้งถ่ิน หมอแผนโบราณ 
• การมีท่ีดิน เงินออม พืชผลทางการเกษตร และสัตวเ์ล้ียง 
อาชีพ 

• การมีโรงเรียนและครู สถานพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีดา้น
สาธารณสุข 

• การมีผูน้ าทางศาสนา การสวดมนต์ภาวนาและการ
ประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีศพ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ความเครียดท่ีชุมชนได้รับจากความขดัแยง้ภายใน    
คืออะไร 
ผลกระทบดา้นจิตสงัคมท่ีเกิดกบัชุมชนคืออะไร 



  บทที่ 4 กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน 

หน้ำ 57-61 ในคู่มอื 

กจิกรรมกำรช่วยเหลือในระดับชุมชน 
ต่อไปเ ป็นการพิจารณาบทบาทของเจ้าหน้า ท่ีและ
อาสาสมคัรสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง และ
วธีิการพฒันาและสนบัสนุนกิจกรรมในระดบัชุมชน 

กจิกรรมที่ 4.3 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเชิงลึกเก่ียวกับความตอ้งการ
ของกลุ่มเปราะบางในชุมชน 

74 ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรม ใช้เวลาในการ
อภิปรายรวมตามค าถามส าหรับการอภิปราย 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ในชุมชน ใครท่ีก าลงัถูกแยกออกจากสังคม ถูกท้ิง   
ใหโ้ดดเด่ียว หรือถูกเลือกปฏิบติัอยา่งเหยยีดหยาม 
ท่านคิดว่าผลกระทบด้านจิตสังคมเม่ือท่านรู้สึกว่า
ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชนคืออะไร 
ท่านสามารถระบุกลุ่มย่อยของผู ้ท่ีไม่ได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนไดห้รือไม่ 

ตัวอย่างหน่ึงของการช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับ
ชุมชน คือ โครงการโรงละครในประเทศซิมบับเวใน
บริเวณท่ีเรียกวา่ เชอแดงวิสซา (Chitungwiza) ชานกรุง
ฮาราเร (Harare) เด็กก าพร้ากว่าหน่ึงร้อยคนนัดพบกนั
ทุกสัปดาห์เพ่ือพูดคุยกันถึงปัญหาประจ าวนั และแสดง
ความรู้สึกผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ในขณะเดียวกนัก็
ไดเ้รียนรู้วิธีท่ีจะจดัการกบัปัญหาหลาย ๆ อย่างท่ีเกิดข้ึน
เม่ือสูญเสียพ่อและแม่จากโรคเอดส์ ในประเทศซ่ึงมีผูค้น
จ านวนน้อยมากท่ีมีโทรทศัน์เป็นของตวัเอง น่ีเป็นความ
บันเ ทิงชั้ นดี ท่ีได้มีโอกาสดูการแสดงในโรงละคร 
โครงการน้ีได้รับการริเร่ิมโดยอาสาสมัครของกาชาด
ซิมบบัเว  
อีกตวัอย่างหน่ึง คือ เร่ืองของเงินและร้านกาแฟจากหน้า  
56 ในคู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม 



   กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน บทที่ 4 

พูดคุยถึงส่ิงทั่วไปท่ีควรพิจารณาเก่ียวกับลักษณะของ
กิจกรรมการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมท่ีเป็นไปได ้การท าให้
เกิดความสมดุลระหวา่งความเปราะบางและทรัพยากรใน
ชุมชน อภิปรายถึงปัจจยัเส่ียงและปัจจยัปกป้อง 

ปัจจยัเส่ียง 
ปัจจยัดา้นร่างกายและจิตใจท่ีมีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงท าให้ความ
เปราะบางมีมากข้ึนและลดความสามารถในการปรับตวั
หลงัประสบภยั 

อีกห น่ึงตัวอย่ า ง  พ้ืน ท่ี ส่วนใหญ่ของชุมชนลัมโน 
(Lamno) ประเทศอินโดนีเซียถูกกวาดลา้งจากคล่ืนยกัษ์ 
สึนามิในมหาสมุทรอินเดียซ่ึงเกิดข้ึนตอนเชา้วนัอาทิตย ์  
ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประชากรในชุมชนหน่ึงในสาม
เสียชีวิต และอีกกวา่หน่ึงพนัคนตอ้งมีชีวิตอยา่งพลิกหน้า
มือเป็นหลงัมือ อบัดุลลา (Abdullah) และซาบรี (Sabri) 
คือ สองคนท่ีเป็นผูร้อดชีวิต อบัดุลลา สูญเสียญาติ 6 คน 
บา้นเรือน และทรัพยสิ์นทั้งหมด เหลือเพียงเส้ือผา้ท่ีใส่ติด
ตวัเท่านั้ น ภายหลังภยัพิบัติสึนามิ อับดุลลาอาศัยอยู่ใน
เต้นท์กับภรรยา ส่วนซาบรีสูญเสียทรัพย์สินทั้ งหมด
เช่นกัน แต่ ท่ียิ่ งสร้างความเ สียหายมากกว่านั้ น คือ           
เขาสูญเสียภรรยาและลูกชายวยัส่ีขวบดว้ย  ซาบรีนัง่อยูบ่น
ยอดเขา และเฝ้ามองส่ิงต่าง ๆ ค่อย ๆ หายไปจากชีวิต 
ปัจจุบนัซาบรีมีบา้นหลงัใหม่ซ่ึงใกลจ้ะสร้างเสร็จแลว้ 

กาชาดได้แจกจ่ายชุด เค ร่ืองมือ เ พ่ือบูรณะฟ้ืนฟูแ ก่
ครอบครัวในชุมชน และชุมชนก าลงัร่วมกนัฟ้ืนฟูชุมชน
เป็นเวลาหลายเดือนหลังเกิดสึนามิ ผู ้รอดชีวิตจาก
เหตุการณ์ได้รวมตวักันประกอบพิธีร าลึกครบ 100 วนั 
เพื่อเป็นการระลึกถึงผูเ้คราะห์ร้ายจ านวนมาก หลงัจากวนั
นั้น ทุกชุมชนต่างก็เห็นดว้ยกบัการมองต่อไปในอนาคต 

ปัจจยัปกป้อง 
ปัจจยัดา้นร่างกายและจิตใจท่ีมีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงท าให้การ
ฟ้ืนคืนกลบัสู่ปกติไดม้ากข้ึน และช่วยให้การตอบสนองดี
ข้ึนในระหวา่งสถานการณ์อนัเลวร้าย 
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บทที่ 4 กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน 

กจิกรรมที่ 4.4 
กิจกรรมกลุ่ม  การท าแผนท่ี ต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อแนะน าเคร่ืองมือท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชุมชนของตนเอง และเพ่ือน าส่ิงท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปปฏิบติั 

อ่านค าบรรยายบนสไลด์หัวขอ้ “การวางแผนกิจกรรมใน
ระดบัชุมชน” และถามผูเ้ขา้รับการอบรมว่า ค  าบรรยายน้ี
หมายความวา่อะไร และพวกเขาเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับแต่ละกลุ่ม ดินสอสี 
กระดาษ กล่อง กรรไกร กาว และเชือกไหมพรม 

ขั้นตอน 
ใชก้ลุ่มเดิมจากกิจกรรมท่ี 4.3 อธิบายเป้าหมายของ
กิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม ให้เวลาอยา่งน้อย 30 
นาทีส าหรับการท ากิจกรรม 
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ข้อแนะน ำ 
วาดหรือสร้างแผนท่ีชุมชนของท่านเอง ใส่หน่วย
บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน เช่น โรงเรียน 
สถานพยาบาล ศาลาประชาคม สนามกีฬา และ
สถานท่ีประกอบพิธีกรรม อภิปรายถึงปัจจัยเส่ียง
และปัจจยัปกป้องท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

กรอกขอ้มูลลงในตารางจากภาคผนวก 4 ส าหรับทั้ง
ชุมชน หรือเลือกหน่ึงกลุ่มยอ่ยท่ีอยูใ่นชุมชน 

ต่อเน่ืองด้วยเร่ืองแนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับการวางแผน
กิจกรรมในระดบัชุมชน 
• บรรทัดฐานและค่านิยม แสดงความคิดเก่ียวกับการ
กระท าและวธีิการพดูคุยกบัผูร้อดชีวติ 

• ความเก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วม และความเป็นเจา้ของของ
บุคคลในท้องถ่ิน พูดคุยเก่ียวกับโครงสร้างทางสังคม 
บทบาทของครอบครัวและผูน้ าศาสนา เป็นตน้ 

• การสนบัสนุนของครอบครัวและชุมชน การเพ่ิมความ
ร่วมมือกนัระหวา่งบุคคล และความรู้สึกของการท างาน
ท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 



      กำรช่วยเหลือด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน บทที่ 4 

อธิบายแต่ละขั้ นตอนของกระบวนการวางแผนการ
ช่ ว ย เห ลือด้ า น จิ ตสั ง คม ใน ระดับ ชุ มชน  อ้า ง ถึ ง
ผลประโยชน์ต่อชุมชนและผูไ้ด้รับผลประโยชน์เม่ือถึง
สไลดน้ี์ 

ถา้เป็นไปไดใ้หย้กตวัอยา่งของการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม
ในระดับ ชุมชน ท่ีประสบความส า เ ร็จ  เ น่ืองจากมี
กระบวนการวางแผนท่ีดี และท่ีลม้เหลวเน่ืองจากไม่ไดใ้ส่
ใจมากพอกบักระบวนการวางแผน 

อภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรมในประเด็นดงัต่อไปน้ีเม่ือถึง
สไลดข์องกระบวนการวางแผน 

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวางแผนกิจกรรม 
- วสิยัทศัน์และเป้าหมายมีความจ าเป็นเพราะเหตุใด 
- ส่ิงท่ีจ าเป็นในการพฒันาแผนท่ีเป็นไปไดแ้ละสมบูรณ์
คืออะไร 
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บทที่ 4 กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน 

การมีส่วนร่วมในชุมชนและ 
• ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของกระบวนการการมีส่วนร่วม 
• ปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความยัง่ยนืของโปรแกรม 

กจิกรรมที่ 4.5 
กิจกรรมกลุ่ม ต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือพฒันาความเขา้ใจเชิงลึกของกิจกรรมดา้น 
จิตสงัคม 

78 
ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
ใชก้ลุ่มเดิมจากกิจกรรมท่ีแลว้ บนัทึกขอ้คน้พบและ
รายงานต่อท่ีประชุมรวม 
อภิปรายถึงประโยชน์ของกิจกรรมท่ีแนะน าไปให้
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ 
และการส่งเสริมการช่วยเหลือของครอบครัวและ
ชุมชน 

การสร้างพลงัอ านาจแก่สมาชิกในชุมชน 
• การจ าแนกผูน้ าชุมชนแบบต่าง ๆ ท าไดอ้ยา่งไร 
• การเร่ิมตน้การสนทนาและการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูน้ า
ชุมชนท าไดอ้ยา่งไร 

• การกระตุน้ความสนใจของสมาชิกชุมชนท าไดอ้ยา่งไร 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
กิจกรรมดา้นจิตสงัคมท่ีท่านแนะน าใหก้บัชุมชน
หรือกลุ่มยอ่ยในชุมชนท่ีท างานดว้ยในแบบฝึกหดั
ก่อนหนา้คือกิจกรรมใด 



    กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมในระดบัชุมชน บทที่ 4 

ทบทวนบทเรียน กรณศึีกษำ 
กลบัสู่ควำมว่ำงเปล่ำ 
สงครามในซูดานด าเนินมากวา่ 20 ปี มีประชาชนเสียชีวิต
แลว้สองลา้นคน และหลบหนีภยัสงครามมากเป็นสองเท่า 
กองจิ (Gangi) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งการสู้รบของ
สองกลุ่ม และเป็นพ้ืนท่ีแนวหนา้ ชีวิตผูบ้ริสุทธ์ิมากมาย
ตอ้งสูญเสียไปในสนามรบ ทุกวนัชาวบ้านตอ้งต่อสู้กัน
และก าลงักลายเป็นหมู่บา้นร้างไปอยา่งชา้ ๆ ปัจจุบนัแมจ้ะ
มีสนัติภาพในซูดาน แต่วกิฤตการณ์ยงัไม่จบส้ิน 

จาคอบ กวาเย โยชวั (Jacob Kwaje Joshua) และ
ครอบครัวเคยอยู่ในสถานการณ์สู้รบส่วนใหญ่ ไม่ก่ีเดือน
ท่ีผา่นมาจาคอบไดเ้ดินทางกลบัไปท่ีบา้น ถึงแมว้า่สงคราม
ไดท้ าลายทุกส่ิง แต่เขาก็มีมากกวา่ความสุขท่ีไดก้ลบับา้น 
หมู่บา้นเร่ิมเติบโตข้ึนอยา่งชา้ ๆ อีกคร้ังหน่ึง จนถึงตอนน้ี
ชาวบา้นไดส้ร้างกระท่อม 75 หลงัท่ีท าจากฟางและดิน
เหนียว แต่ทั้ งหมดยงัตอ้งใช้เวลา ยงัไม่มีบริการหรือ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไม่มีน ้ าสะอาด อาหาร หรือความ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์
ในแต่ละเดือนมีผูย้า้ยถ่ินฐานเดินทางเขา้มาท่ีหมู่บา้นหลาย
คร้ัง และทุกคร้ังจะมีการฉลองกนั เม่ือมีผูต้ ั้งถ่ินฐานใหม่ก็
หมายถึงความต้องการใหม่และความจ าเป็นท่ีมากข้ึน 
สถานพยาบาลและโรงเรียนเป็นความปรารถนาสูงสุดของ
หมู่บา้น แต่ทุกส่ิงท่ีตอ้งการในขณะน้ีคือความอยู่รอดขั้น
พ้ืนฐาน ชาวบา้นพยายามท าการเพาะปลูก แต่ระเบิดท่ีถูก
ฝังไวส้ร้างความล าบากใหก้บัชาวบา้น ผูค้นถูกท้ิงไวใ้ห้อยู่
กบัความหิวโหย 

ทุกส่ิงทุกอยา่งถูกสร้างข้ึนโดยเร่ิมนบัจากศูนยใ์หม่ ครูท่ีมี
การศึกษา มีน ้ าด่ืมสะอาดไหลผ่านป๊ัมน ้ าอีกคร้ัง และท่ีดิน
ท่ีท าการเพาะปลูกได ้

น าการอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นหลกัของบทเรียน และให้
แน่ใจวา่ไดก้ล่าวย  ้าถึงวตัถุประสงคข์องบทเรียน 
• ท่านสามารถใหค้  านิยามของชุมชนไดห้รือไม่ 
• ชุมชนมีอิทธิพลต่อชีวติของบุคคลอยา่งไร 
• เกิดอะไรข้ึนกบัชุมชนท่ีอยูภ่ายใตค้วามเครียดขั้นรุนแรง 
• ท่านสามารถอา้งถึงองคป์ระกอบหลกับางประการของ
กิจกรรมการช่วยเหลือในระดบัชุมชนไดห้รือไม่ 

• องคป์ระกอบเหล่าน้ีส าคญัเพราะเหตุใด 
• ท่านรู้สึกว่าตนเองสามารถน าเอากระบวนการการใช้
ชุมชนเป็นฐานไปใชใ้นการท างานของท่านไดห้รือไม่ 
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บทที ่5 

RODNEY DEKKER/AUSTRALIAN RED CROSS 



 กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจ 
และกำรส่ือสำรแบบประคบัประคอง 

วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจขั้นพ้ืนฐาน และการช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ผูท่ี้ประสบสถานการณ์วกิฤติได ้
• เขา้ใจถึงการส่ือสารแบบประคบัประคอง 
• ใหก้ารช่วยเหลือทางโทรศพัทไ์ด ้  
• เขา้ใจในหลกัการและประโยชน์ต่าง ๆ ของกลุ่มสนบัสนุน 

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีแนะน าถึงหลักการเ บ้ืองต้นของการปฐม
พยาบาลด้านจิตใจและการส่ือสารแบบประคบัประคอง   
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถฝึกทกัษะการฟังอย่างตั้งใจ มี
การอภิปรายถึงการช่วยเหลือทางโทรศพัท ์และการอ านวย
ความสะดวกใหก้บักลุ่มสนบัสนุน 

เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรตอ้งรู้สึกมัน่ใจเก่ียวกบัวธีิท่ีจะท า
ให้เกิดการส่ือสารท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่าง
มาก ตวัอยา่งเช่น อาสาสมคัรดา้นการปฐมพยาบาลตอ้ง
รู้สึกมั่นใจท่ีจะแจ้งข้อมูลอาการบาดเจ็บให้กับญาติ 
อาสาสมคัรท่ีท างานกับผูติ้ดเช้ือเอชไอวี หรือเอดส์ตอ้ง
ส่ือสารในรูปแบบประคบัประคองกบับุคคลซ่ึงเพ่ิงทราบ
วา่ตนเองติดเช้ือเอชไอว ีเป็นตน้ 

ทั้งน้ีตอ้งท าโดยใชก้ารฟังอยา่งตั้งใจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
หลกัของการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจและการส่ือสารแบบ
ประคบัประคอง 
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ในบทเรียนน้ีมีแบบฝึกหัดจ านวนมากส าหรับฝึกการฟัง
อย่างตั้งใจ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ และการส่ือสาร
แบบประคบัประคอง ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นรากฐานของ
การใหก้ารช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมในทางปฏิบติั 



 

 บทที่ 5 กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจและกำรส่ือสำรแบบประคบัประคอง 

หน้ำ 64-66 ในคู่มอื 
กำรฟังอย่ำงตั้งใจและ 
กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจ 

ตวัอยา่งของขอ้ความท่ีสร้างความชดัเจน 
"คุณหมายความวา่อยา่งไรเม่ือพดูวา่ …" 
"ฉนัไม่แน่ใจวา่ฉนัเขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีคุณพดูถึง …" 

ตวัอยา่งของขอ้ความท่ีสรุปประเด็นส าคญั 
"คุณก าลงัพดูวา่คุณ…" 
"ฉนัเขา้ใจถูกตอ้งหรือไม่วา่คุณ… " 

กจิกรรมที่ 5.1 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 

• ขั้นแรกพิจารณาถึงแนวปฏิบติัเบ้ืองตน้ส าหรับการฟัง
อยา่งตั้งใจ 

• ขั้นต่อมาพูดคุยเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ ซ่ึง
เป็นการช่วยเหลือทนัทีกบับุคคลในสถานการณ์วกิฤติ 

• ขั้นสุดทา้ยพิจารณาถึงองคป์ระกอบของการส่ือสารแบบ
ประคบัประคอง 

เพื่อแนะน าถึงองคป์ระกอบส าคญัในการฟังอยา่งตั้งใจ 
เพ่ิมความตระหนักของผูเ้ข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
ความสามารถของตวัเองท่ีมีต่อการฟังอยา่งตั้งใจ 

ขั้นตอน 
มอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบัคู่กนั และตดัสินใจ
วา่ใครจะรับบทบาทของผูฟั้ง อีกคนหน่ึงจะเป็นผูพู้ด 
และเลือกเร่ืองราวส่วนตัวในชีวิตประจ าวนัมาหน่ึง
อย่าง ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์วิกฤติ ให้เวลา 5 
นาทีส าหรับแบบฝึกหดัการฟังอยา่งตั้งใจ 
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แนะน าองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของการฟังอยา่งตั้งใจโดย 
ยกตวัอยา่งการสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจน และการสรุป
ประเด็นส าคญั 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ผูฟั้งรับฟังอย่างตั้ งใจโดยถามค าถามท่ีสร้างความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนและการสรุปประเด็นส าคญั 

ติดตามผลในการประชุมรวมโดยการถามผูพู้ดวา่ เม่ือ
ถูกถามดว้ยค าถามเหล่าน้ี ท่านรู้สึกอย่างไร เป็นการ
ยืนยันความจริง กระตุ ้นเตือน หรือท าให้ร าคาญ
หรือไม่ และถามผูฟั้งวา่ ท่านมีวิธีถามค าถามอย่างไร
ระหว่างการสนทนา เป็นส่ิงท่ียุ่งยาก อึดอัดใจ หรือ
เป็นเร่ืองปกติธรรมดาหรือไม่ 



 

กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจและกำรส่ือสำรแบบประคบัประคอง บทที่ 5 

แนะน าถึงการตอบสนองต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นการฟัง
อยา่งตั้งใจ โดยใชบ้ทสนทนาจากคู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการ
อบรม หนา้ 68 

สอบถามผูเ้ขา้รับการอบรมวา่ จ าเป็นตอ้งปฐมพยาบาล
ดา้นจิตใจเม่ือใดบา้ง 
• ภยัพิบติั  
• การปฐมพยาบาล  
• การเยีย่มบา้น  
• การช่วยเหลือทางโทรศพัทห์รือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

กจิกรรมที่ 5.2 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

เป้ำหมำย 
เพื่อแนะน าถึงการตอบสนองต่าง ๆ ในการฟังอยา่ง
ตั้งใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ให้เวลาอ่านบทสนทนาเก่ียวกบัการ
ส่ือสารแบบประคบัประคองและการฟังอยา่งตั้งใจใน
คู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมหนา้ 68 ติดตามผลดว้ย
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียนถึงการตอบสนองในบท
สนทนา 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
 จ าแนกถึงรูปแบบของการตอบสนองท่ีอาสาสมคัร
แสดงออกในการแลกเปล่ียนบทสนทนากนัตามหน้า 
68 ในคู่มือส าหรับผู ้เข้ารับการอบรมแต่ละคร้ัง 
ยกตวัอย่างของการตอบสนองอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในการแลกเปล่ียนบทสนทนากนั 
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บทที่ 5 กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจและกำรส่ือสำรแบบประคบัประคอง 

 แนะน าและอภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรมถึงองคป์ระกอบ
ส าคญั 4 ประการ 
• การฟังอยา่งตั้งใจ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกั  
• การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด การอยู่ใกล้ชิดเป็นการ
แสดงออกถึงความห่วงใย  

• การยอมรับความรู้สึก ยอมรับการตีความหมายเหตุการณ์
ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

• การใหก้ารดูแลทัว่ไปและการช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์ 
ซ่ึงเป็นหนทางหน่ึงของการแสดงความห่วงใยเช่นกนั 

กจิกรรมที่ 5.3 
สาธิตการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ ต่อดว้ยการประชุมรวม 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมให ้  
ผูเ้ขา้รับการอบรมจับคู่กันและเลือกตวัอย่างกรณีหน่ึง
กรณีจากดา้นล่างน้ีเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ โดยให้หน่ึง
คนเป็นอาสาสมคัรสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง 
และอีกคนเป็นผูรั้บประโยชน์ ใชเ้วลา 10 นาทีต่อดว้ย
การอภิปรายกนัถึงการใชอ้งคป์ระกอบ 4 ประการของ
การปฐมพยาบาลด้านจิตใจของผู ้ท่ี รับบทบาทเป็น
อาสาสมคัร จากนั้นให้สลบับทบาทกนัโดยใชต้วัอย่าง
กรณีอีกหน่ึงกรณี ท าเช่นเดียวกนักบัก่อนหนา้น้ี ติดตาม
ผลในการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึงวธีิปฏิบติัในการปฐม
พยาบาลดา้นจิตใจ 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผู ้เข้ารับการอบรม 
วทิยากรสาธิตการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจโดยการแสดง
บทบาทสมมติร่วมกบัผูเ้ขา้รับการอบรม วิทยากรสวม
บทบาทเป็นอาสาสมัครสภากาชาดและสภาเส้ียววง
เดือนแดง และผูเ้ขา้รับการอบรมหน่ึงคนสวมบทบาท
เป็นผูท่ี้ประสบกับเหตุการณ์วิกฤติ ให้ตดัสินใจเลือก
สถานการณ์จ าลองก่อนเร่ิมแสดงบทบาทสมมติ ใชเ้วลา 
10 นาที และติดตามผลในการประชุมรวม ในการ
ประชุมรวมมอบหมายให้ผู ้เข้ารับการอบรมระบุถึง
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการของการปฐมพยาบาลด้าน
จิตใจ 
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ตวัอย่ำงกรณีทีเ่ป็นไปได้ 
• ผูดู้แล ซ่ึงลูกชายของเขาไดรั้บบาดเจ็บจากการถูกท า
ร้ายโดยไม่มีแรงจูงใจจากวยัรุ่นสามคนบนถนนละแวก
ใกลเ้คียง 
• ผูห้ญิงซ่ึงสูญเสียสามีจากอุบติัเหตุ 
• คนวยัท างานซ่ึงประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว     
ส่งผลใหบ้า้นถูกท าลาย 
• ลูกจ้างซ่ึงถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการ และไม่รู้ว่า     
จะหาเล้ียงครอบครัวไดอ้ยา่งไร 

กจิกรรมเพิม่เติม 
จบัคู่ท าแบบฝึกหดัและต่อดว้ยการประชุมรวม 
เป้ำหมำย 
เพื่อฝึกการใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ 



 กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจและกำรส่ือสำรแบบประคับประคอง บทที่ 5 

กจิกรรมที่ 5.4 
การแสดงบทบาทสมมติ ต่อดว้ยการประชุมรวม 

หน้ำ 66 - 71 ในคู่มอื 

กำรส่ือสำรแบบประคับประคอง 
พิจารณาเร่ืองการส่ือสารแบบประคบัประคอง รวมไปถึง
การช่วยเหลือทางโทรศพัท์ และเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร
ควรน ามาใชป้ระโยชน์เม่ือใด 

เป้ำหมำย 
เพื่อฝึกผูเ้ขา้รับการอบรมในเร่ืองการปฐมพยาบาลดา้น
จิตใจ 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
เอกสารประกอบการบรรยาย: สถานการณ์จ าลอง 
“เหตุไฟไหมท่ี้บา้นของซิซิเลีย (Cecilia)” (ดูไดท่ี้ทา้ย
บทเรียนน้ี) 
ขั้นตอน 

อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม ให้
แบ่งกลุ่มกนัเอง 3 กลุ่ม และเลือกบทบาทในการแสดง
บทบาทสมมติ หลงัจากอ่านสถานการณ์จ าลองใหเ้วลา 
10 นาทีส าหรับการแสดงบทบาทสมมติ 
ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
มีสามบทบาท คือ 
• ซิซิเลีย ซ่ึงเผชิญกบัเหตุการณ์วกิฤติ 
• ผูท้  าการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ 
• ผูส้งัเกตการณ์ท าหนา้ท่ีระบุองคป์ระกอบทั้งส่ีของ
การปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ 

ติดตามผลในการประชุมรวมโดยการสอบถามถ้า       
ผู ้สังเกตการณ์สามารถระบุถึงองค์ประกอบทั้ ง 4 
ประการของการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจได ้ 
ผูท่ี้แสดงเป็นซิซิเลียรู้สึกไดรั้บการช่วยเหลือหรือไม่ 
ผูช่้วยเหลือซ่ึงไดท้ าการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจพบว่า
มนัเป็นเร่ืองท่ีง่ายหรือยาก 

กจิกรรมที่ 5.5 
การประชุมรวม 

ดูสไลด์ “ค่านิยมท่ีเป็นกุญแจส าคัญในการส่ือสาร 
แบบประคบัประคอง” 
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สอบถำมผู้เข้ำรับกำรอบรม 
• ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความเหล่าน้ีหรือไม่  
• ขอ้ความเหล่าน้ีแสดงถึงนยัยะอะไร  
• ส่ิงเหล่าน้ีมีความหมายอะไรต่อการท างานของท่าน
ในสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง 
• ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมยกตวัอยา่งจากชีวติของตวัเอง 
ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบังาน 



บทที่ 5 กำรปฐมพยำบำลด้ำนจิตใจและกำรส่ือสำรแบบประคบัประคอง 

ค่านิยมเพ่ิมเติมบางประการ 
• ความจริงใจ 
• การยอมรับผูอ่ื้นในเชิงบวก 
• การรักษาความลบั 
• ความน่าไวว้างใจ และปฏิบติัตามค าพูดดว้ยการกระท าท่ี
เหมาะสม 

• ไม่แสวงหาประโยชน์จากความสัมพนัธ์ของตนเองกบั       
ผูรั้บประโยชน์ 

• เคารพสิทธิในการตดัสินใจของผูอ่ื้น 
• ไม่โออ้วดทกัษะหรือความสามารถเกินจริง 
• ระมดัระวงัเร่ืองอคติและการด่วนตดัสินใจ 

• ใหก้ารยอ้นกลบัเชิงสนบัสนุนโดยไม่ตอ้งตดัสิน เช่น มนั
ตอ้งเป็นเร่ืองยาก/เจ็บปวดมากท่ีรู้สึกอย่างนั้น หรือไม่
รู้สึกอยา่งนั้น 

• มีสมาธิกบัส่ิงท่ีบุคคลก าลงัพูด และไม่พะวงอยูก่บัการ
ยกตวัอย่างจ านวนมากจากชีวิตหรือประสบการณ์ของ
ท่าน จ าไวเ้สมอวา่ น่ีเป็นพ้ืนท่ีส าหรับผูอ่ื้นเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ 

กจิกรรมที่ 5.5 
จบัคู่ท าแบบฝึกหดัเพ่ิมเติม ต่อดว้ยการประชุมรวม 

กำรตอบสนองต่อบุคคลทีเ่ผชิญกบัภำวะวกิฤต ิ เป้ำหมำย 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจเชิงลึกเก่ียวกบัผลกระทบดา้น  
จิตสงัคมของการส่ือสารแบบประคบัประคองใหก้บั    
ผูเ้ขา้รับการอบรม 
เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
ปากกาและกระดาษ 

ขั้นตอน 
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อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
มอบหมายให้ผูเ้ขา้รับการอบรมคิดยอ้นกลบัไปเม่ือ
ตอนท่ีบุคคลได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์         
ท่ียากล าบาก ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเขียนองคป์ระกอบ    
4 ประการท่ีช่วยไดม้ากท่ีสุด และการประคบัประคอง
ท่ีใช้ในการสนทนา โดยให้จับคู่กันและแลกเปล่ียน  
ส่ิงท่ีเขียนไว ้ติดตามผลในการประชุมรวม 

• ตอบสนองต่อบุคคลท่ีเผชิญเหตุวิกฤติดว้ยค าถามหรือ
ค าตอบซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดอุปสรรค 

• ใชก้ารบรรยายแทนท่ีการถามค าถามหรือการใหค้  าตอบ 
• เป็นการคิดหาขอ้สรุปจากเหตุผลท่ีมีอยูแ่ละมุ่งเนน้ส่ิงท่ี
สามารถท าใหเ้ปล่ียนแปลงได ้

• มุ่งเนน้ท่ีความคิดและความรู้สึกของบุคคล ถามค าถาม
ปลายเปิด เช่น คุณรู้สึกอยา่งไร แทนท่ีจะถามวา่ คุณรู้สึก
เศร้าหรือไม่ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
การสนทนาแบบใดท่ีเป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์  
ส่ิงท่ีผูฟั้งท าแลว้ท่านช่ืนชมและเป็นส่ิงท่ีช่วยท่าน    
ไดคื้ออะไร 
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การส่ือสารโดยไม่ใช้ค  าพูดกับการส่ือสารด้วยค าพูดมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั เคลด็ลบัท่ีดี คือ 
• มองหนา้ผูพ้ดู 
• อยู่ในท่าทางท่ีมีลกัษณะเปิด ตามองตรงไปขา้งหน้า     
ยกแขนข้ึน มือและเทา้ผายออก โดยเฉพาะแขนของท่าน 

• รักษาระยะห่างท่ีเหมาะสม ความใกลชิ้ดสะทอ้นความ
สนใจ แต่อาจส่ือถึงความสนิทสนม ความไม่เป็นทางการ 
หรือความไม่มีมารยาทไดด้ว้ย 

• สบตาเป็นระยะ ผูเ้ข้ารับการอบรมตอ้งตระหนักถึง  
ธรรมเนียมปฏิบัติด้านวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันไป
ส าหรับพฤติกรรมน้ี 

• แสดงท่าทีท่ีสงบและผอ่นคลาย  ขอ้ควรพิจารณาดา้นจริยธรรมท่ีเป็นแนวทางในการแสดง
ปฏิสมัพนัธ์ของท่าน 
• ไม่ท าใหเ้กิดผลร้ายต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
• มีความน่าไวว้างใจ 
• ไม่แสวงหาประโยชน์จากความสมัพนัธ์ของท่าน 
• เคารพสิทธิในการตดัสินใจของบุคคลอ่ืน 
• ไม่โออ้วดทกัษะหรือความสามารถเกินจริง 
• ระมดัระวงัเร่ืองอคติและการด่วนตดัสินใจ   
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กจิกรรมที่ 5.6 
กิจกรรมกลุ่มตามดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อสร้างเสริมความตระหนกัของผูเ้ขา้รับการอบรม 
เร่ืององคป์ระกอบของการส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพดูเชิง
ประคบัประคอง 

วธีิการไม่ใชค้  าพดูแบบไม่ประคบัประคอง สญัญาณท่ี
ไม่ใช่ค าพดูอะไรท่ีสนบัสนุนและกระตุน้ผูพ้ดู สญัญาณ
ท่ีไม่ใช่ค าพดูอะไรท่ีไม่สนบัสนุนและไม่กระตุน้ผูพ้ดู 

ขั้นตอน  
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม ให้ผู ้
เขา้รับการอบรมจบัคู่กนัและตดัสินใจวา่ใครจะพูดและ
ใครจะฟังในการฝึกปฏิบติั เนน้ย  ้าว่าระหวา่งฝึกปฏิบติั 
ผูฟั้งสามารถตอบสนองด้วยการไม่ใช้ค  าพูดได้เพียง
อย่างเดียว หลงัจากนั้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท ารายการ
ของสัญญาณการส่ือสารแบบประคบัประคองและไม่
ประคบัประคอง ให้เวลา 10 นาทีส าหรับการฝึกปฏิบติั
ของทุกกลุ่ม ก่อนเขา้ร่วมการประชุมรวม 

กจิกรรมเพิม่เตมิ 
การแสดงบทบาทสมมติ 

เป้ำหมำย 
เพื่อฝึกทกัษะการส่ือสารแบบประคบัประคองของผูเ้ขา้
รับการอบรม 

ขั้นตอน 
จดัใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้กลุ่ม 3 กลุ่ม แยกตามบทบาท
เป็นผูช่้วยเหลือ ผูรั้บการช่วยเหลือ และผูส้ังเกตการณ์ 
ผู ้รับการ ช่วย เห ลือพูด คุย เ ก่ี ยวกับสถานการณ์ ท่ี
ยากล าบากท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของสภากาชาดและสภา
เส้ียววงเดือนแดง ให้เวลาแสดงบทบาทสมมติ 10 นาที 
อีก 5 นาทีส าหรับการให้ข้อมูลยอ้นกลับ และการ
อภิปราย จากนั้นใหส้ลบับทบาทหากมีเวลาพอ 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ในการฝึกปฏิบติัผูพ้ดูบอกผูฟั้งถึงแผนส าหรับวนัหยดุ
สุดสปัดาห์หรือวนัหยดุพกัผอ่นคราวหนา้ของพวกเขา 
ส าหรับสามนาทีแรกของการฝึกปฏิบติั ใหผู้ฟั้งฟังโดย
วธีิการไม่ใชค้  าพดูแบบประคบัประคองซ่ึงกระตุน้ให ้   
ผูพ้ดูพดูต่อไป ส าหรับสามนาทีตอ่มาใหผู้ฟั้งฟังโดย 
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ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ผูช่้วยเหลือท าส่ิงใดบา้งทั้งท่ีใช่ค าพดูและไม่ใช่ค าพดู
เพ่ือส่ือสารอยา่งประคบัประคอง 
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กำรช่วยเหลอืผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
ดูล าดบัขั้นตอนส าหรับการช่วยเหลือทางโทรศพัทภ์ายใน
กรอบขอ้ความ 

หน้ำ 73 ในคู่มอื 

กลุ่มสนับสนุน 
บางคร้ัง กลุ่มของผูท่ี้ประสบปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกันย่อมไดรั้บผลประโยชน์จากการร่วม
พบปะกนั เช่น ผูติ้ดเช้ือเอชไอว ีหรือเอดส์ หรือผูท่ี้สูญเสีย
สมาชิกในครอบครัวจากแผ่นดินไหว ในสถานการณ์
ดังกล่าว การจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนอาจเป็นวิธีการสร้าง
เสริมพลงัใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้บุคคลสามารถสนบัสนุนคนอ่ืนๆ และเรียนรู้วา่ตนเอง
สามารถสร้าง ส่ิง ท่ีมีคุณค่าให้กับสมาชิกในกลุ่มได ้
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัคือ ไม่น าเอากลุ่มสนบัสนุนไปใช้
แทนการช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญในกรณีท่ีจ าเป็น 

ล ำดับขั้นตอนส ำหรับกำรช่วยเหลอืทำงโทรศัพท์ 
1. แจง้ต าแหน่งและบทบาทของท่าน โดยเฉพาะการ
ติดต่อกนัทางโทรศพัทค์ร้ังแรก อธิบายถึงบทบาทของ 
ผูช่้วยเหลือและเป้าหมายของการโทรศพัทอ์ยา่งชดัเจน 
2. สนบัสนุนใหผู้รั้บการช่วยเหลือมีความรู้สึกวา่สามารถ
จดัการชีวติได ้กระตุน้ไม่ใหม้องแต่เฉพาะดา้นลบ 
3. พึงระลึกไวว้า่ หา้มเสนอความช่วยเหลือท่ีไม่สามารถ
จดัหาใหไ้ด ้
4. ท าการส่งต่อหากสถานการณ์อยูน่อกเหนือความ 
สามารถในการท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือของท่าน หรือ
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาวะของผูรั้บการช่วยเหลือ 
5. จ ากดัระยะเวลาการโทร ควรยติุการสนทนาหากไม่มี
ประเด็นสนทนาแลว้ หรือผูรั้บการช่วยเหลือพดูซ ้ าใน
ประเด็นเดิม ทั้งน้ีเป็นการช่วยในการ 
   ก. สรุปรวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้บ่งปันกนั 
   ข. รับทราบถึงสถานการณ์ของบุคคลอ่ืน 
   ค. พยายามไปใหถึ้งขอ้ตกลงถึงส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนใน

คร้ังหนา้ แนะน าทางเลือกต่าง ๆ และกระตุน้ให้
เกิดการตดัสินใจ 

กจิกรรมที่ 5.7 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 

สอบถามผู ้เข้า รับการอบรมว่า  หากประสบกับ
สถานการณ์ ท่ี ตน เอง มีทักษะการ ส่ือสารแบบ
ประคบัประคองไม่เพียงพอ  ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ใน
สถานการณ์ น้ี คืออะไรโดยให้อ ภิปราย ร่วมกัน 
สอบถามผู ้เข้ารับการอบรมถึงทักษะการส่ือสารท่ี
ตอ้งการพฒันาเพ่ือท าการใหค้วามช่วยเหลือ 
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บางคร้ังสมาชิกในกลุ่มอาจประสบกบัปัญหารุนแรงและ
เจ็บปวดอยา่งมาก จนไม่สามารถท่ีจะด าเนินกระบวนการ
กลุ่มได้ด้วยตวัเอง ในสถานการณ์เช่นน้ี ผูช่้วยเหลือท่ีมี
ความช านาญหรืออาสาสมคัรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ควรเขา้มาอ านวยการกลุ่มแทน  

ทบทวนบทเรียน 

ด าเนินกิจกรรมต่อด้วยตัวอย่างต่าง ๆ จากชุมชนของ   
ท่านเอง 
อาสาสมคัรท่ีมีประสบการณ์ซ่ึงเคยไดรั้บการฝึกอบรมการ
ช่ ว ย เห ลื อด้ าน จิ ตสั ง ค มม า ก่ อนส าม ารถด า เ นิ น
กระบวนการกลุ่มสนับสนุนได้ บ่อยคร้ังบุคคลซ่ึงเคย
เรียนรู้การจดัการกบัปัญหาบางอยา่งสามารถกลายเป็นตวั
ตน้แบบท่ีดี และเป็นผูด้  าเนินกระบวนการท่ีดีได้ในการ
เร่ิมตน้ของกลุ่ม แนวคิดคือ เม่ือเวลาผ่านไป กลุ่มควรจะ
อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืดว้ยตวัเอง 
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น าการอภิปรายเก่ียวกบัประเด็นหลกัของบทเรียนน้ี และ
ใหแ้น่ใจวา่ไดท้บทวนถึงวตัถุประสงค ์
• องคป์ระกอบพ้ืนฐาน 4 ประการของการปฐมพยาบาล
ดา้นจิตใจคืออะไร และมีความส าคญัอยา่งไร 

• การส่ือสารแบบประคบัประคองหมายถึงอะไร 
• กลุ่มสนบัสนุนคืออะไร และด าเนินการอยา่งไร 
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บทเรียนน้ีสามารถเสริมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย      
ทั้งเร่ืองของการฝึกการฟังอยา่งตั้งใจ และการส่ือสารแบบ
ประคบัประคอง หากวิทยากรมีเวลาเพียงพอ ให้ช่วยผูเ้ขา้
รับการอบรมพัฒนาทักษะส าคัญในการติดต่อส่ือสาร
เพ่ิมเติม 

กรณศึีกษำ 
เหตุไฟไหม้ทีบ้่ำนของซิซิเลยี 

บ่ายวนัหน่ึง เกิดการระเบิดข้ึนในหมู่บา้นของซิซิเลีย เป็น
เหตุใหเ้กิดไฟไหมรุ้นแรง ไม่มีใครรู้สาเหตุของการระเบิด 
แต่บา้นเรือนหลายหลงัท่ีอยูใ่นรัศมีถูกไฟไหมว้อดหมดทั้ง
หลัง ผูใ้หญ่ส่วนมากออกไปท างานตั้ งแต่ช่วงเช้า และ
ไม่ไดอ้ยูบ่า้นตอนเกิดไฟไหม ้ในตอนเชา้ ลูกคนหน่ึงของ
ซิซิเลียมีอาการป่วย ดงันั้นเธอจึงตดัสินใจพาลูกไปหาหมอ 
ลูกสาวคนโตของเธอหยดุโรงเรียนอยูท่ี่บา้นเพ่ือดูแลนอ้ง
อีกสองคน 

เม่ือซิซิเลียกลบัมาท่ีหมู่บา้นในตอนบ่าย ภาพท่ีเห็นสร้าง
ความหวาดกลวัให้เธอมาก บา้นของเธอแทบไม่เหลือเคา้
เดิมให้เห็น มนัไม่ใช่บา้นอีกต่อไปแลว้ ซิซิเลียวิ่งตรงเขา้
ไปในซากบา้น ดว้ยความหวงัวา่ลูก ๆ จะยงัคงมีชีวิตรอด 
รอบ ๆ ตัวเต็มไปด้วยบ้านท่ีก าลังถูกไฟไหม้ และนัก
ดบัเพลิงท่ีก าลงัระดมก าลงัสกดัเพลิงอยู่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
จับตัวซิซิเลียไวไ้ด้ทันก่อนท่ีจะเขา้ไปใกลบ้้าน และพา     
เธอและลูกชายไปยงัท่ีหลบภยัท่ีอยู่ใกล ้ๆ ซิซิเลียกังวล
ตลอดเวลาถึงลูก ๆ ท่ีถูกท้ิงให้อยู่บา้น ต ารวจเองก็ยงัไม่
สามารถบอกอะไรกบัเธอได ้วนัต่อมาซิซิเลียจึงทราบว่า
ลูกทั้งสามคนเสียชีวติในกองไฟ 

กจิกรรมที่ 5.8 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน 
ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมอ่านสไลด ์“กลุ่มสนบัสนุน” และ 
“ด าเนินกระบวนการกลุ่มสนับสนุน” และสอบถาม
ความคิดเห็น 
สอบถามผูเ้ขา้รับการอบรมหากเคยมีส่วนร่วม หรือเคย
ท างานกับกลุ่มสนับสนุน ประสบการณ์ของการ
ท างานกับกลุ่มสนับสนุนมีอะไรบา้ง สมาชิกในกลุ่ม
ไดรั้บประโยชน์อยา่งไร 
มอบหมายให้ผู ้เข้ารับการอบรมเขียนรายช่ือกลุ่ม
สนับสนุนเท่าท่ีจะจัดตั้ ง ข้ึนได้ในชุมชนของตน 
วทิยากรน าการอภิปรายถึงประโยชน์ท่ีสมาชิกในกลุ่ม
จะไดรั้บวา่เป็นอยา่งไร 
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บทที ่6 

LESLIE OTTO GREBST/DANISH RED CROSS 



  เดก็ 

ประเด็นกำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• เขา้ใจถึงความเปราะบางพิเศษเฉพาะของเด็ก ทราบวธีิคุม้ครองเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
• จ าแนกรูปแบบของการทารุณกรรมเด็ก และทราบส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัหากสงสยัวา่เกิดการกระท าข้ึน  
• เขา้ใจปฏิกิริยาตอบสนองของเดก็ต่อความเครียดขั้นรุนแรง การทารุณกรรม และความโศกเศร้า 

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีพิจารณาถึงการคุม้ครองเด็กในเหตุการณ์วิกฤติ 
โดยอธิบายถึงความเปราะบางพิเศษเฉพาะของเด็กใน
สถานการณ์เหล่าน้ี จ าแนกรูปแบบต่าง ๆ ของการทารุณ
กรรมเด็ก และวธีิท่ีเด็กตอบสนองต่อความเครียดในแต่ละ
ขั้นตอนพัฒนาการ ก าหนดบทบาทของเจ้าหน้าท่ีและ
อาสาสมคัรใหส้มัพนัธ์กบัมาตรการคุม้ครองเด็ก 

หน้ำ 75 ในคู่มอื 

• เด็กนบัเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเหตุการณ์วิกฤติ ในบทเรียนน้ี พิจารณาถึงความ
ตอ้งการต่าง ๆ ของเด็ก และกลไกการรับมือ โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษกบัหวัขอ้การทารุณกรรมเด็กซ่ึงท า
ใหค้วามเปราะบางของเด็กเพ่ิมสูงข้ึนอีก เช่น ระดบัของ
การทารุณกรรม  ซ่ึงโชคร้ายท่ีส่วนใหญ่มักเพ่ิมข้ึน
ในช่วงเกิดภยัพิบติัและการบูรณะฟ้ืนฟหูลงัเกิดภยัพิบติั 
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บทที่ 6 เดก็ 

กรณศึีกษำ 
ไม่มคีวำมหวงัส ำหรับชีวติทีด่ขีึน้ 
ควำมรุนแรงทำงเพศในคองโก  

วยัรุ่นคนหน่ึง (นามสมมติวา่ โซโซ) เป็นผูเ้คราะห์ร้ายจาก
การถูกบุกเขา้ข่มขืนถึงสองคร้ัง โดยกลุ่มติดอาวธุในพ้ืนท่ี
อันตรายทางตะวนัออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก “คร้ังแรกท่ีเกิดข้ึน ตอนนั้นฉันอาย ุ14 ปี พวกเขา
บุกเขา้มาในบา้นตอนกลางคืน ทุบตีพ่อ และยึดเอาของมี
ค่าทุกอยา่งไป พวกเราตอ้งขนของท่ีถูกปลน้มากลบัเขา้ไป
ในป่าให้พวกเขา” โซโซ และเด็กผูห้ญิงอีกคนหน่ึงถูกน า
ตวัเขา้ไปในป่าและถูกข่มขืนท่ีนัน่ 

“ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) กลุ่มติดอาวธุกลบัมาอีกคร้ัง 
จบัตวัหวัหนา้หมู่บา้นมดัไวใ้นบา้นและจุดไฟเผา หลงัจาก
นั้นก็ลงมือข่มขืนเด็กผูห้ญิงทีละคน พวกเขามกัคน้เจอว่า
พวกเราซ่อนอยูท่ี่ไหน และนัน่ก็หมายความวา่เราไม่มีทาง
ปกป้องตวัเองไดเ้ลย” 

“หลงัจากการถูกท าร้ายคร้ังสุดทา้ยฉนัตั้งทอ้ง และมีชีวิตท่ี
ยากล าบากข้ึน พ่อของฉันเสียชีวิต และครอบครัวก็แสดง
ให้เห็นชดัเจนว่าไม่ตอ้งการดูแลฉัน แต่โชคยงัดีท่ี วิโก 
(Vico) แม่ของฉันยอมรับ เธอพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อ
ดูแลฉันและลูกชาย ตวัฉันส้ินศรัทธา หรือหมดหวงักับ
การมีชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต ฉันแต่งงานไม่ไดอี้กเพราะมี
ลูกแล้ว ถ้าลูกป่วยตัวฉันก็คงไม่สามารถดูแลลูกหรือ
แมก้ระทัง่หาอาหารและเส้ือผา้ตามอตัภาพใหลู้กได ้

กจิกรรมที่ 6.1 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัความเปราะบางของเด็ก 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
ปากกาและกระดาษ 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม  
ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบัคู่กนั เขียนค าตอบและรายงาน
ในการประชุมรวม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ท าไมเด็กจึงมีความเปราะบางมากวา่ผูใ้หญ่ใน
สถานการณ์ท่ีวกิฤติ 
ในการประชุมรวม เพ่ิมประเดน็ดงัต่อไปน้ีถา้พวกเขา
ไม่ไดก้ล่าวถึง 
• อาย ุ
• การขาดวฒิุภาวะ 
• ประสบการณ์และความรู้ท่ีจ ากดั 
• การพึ่งพิงบุคคลอ่ืน 
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เดก็ บทที่ 6 

หน้ำ 76 - 77 ในคู่มอื 

ควำมต้องกำรเฉพำะของเด็ก 
บันทึกส ำหรับวิทยำกร ก่อนการอบรมเน้ือหาต่อไปน้ี 
วทิยากรควรส ารวจวา่ประเทศท่ีท่านก าลงัท าการอบรมนั้น
ไดมี้การลงนามในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention 
on the Rights of the Child)  

นับเป็นส่ิงส าคัญท่ีวิทยากรต้องส ารวจว่าสภากาชาด
ประจ าประเทศท่ีท่านก าลงัท าการอบรมนั้นมีนโยบายดา้น
เด็กและมีทศันะอยา่งไรต่อการใหค้วามคุม้ครองเด็ก ความ
ปลอดภัยของเด็ก ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลอย่างไรกับกิจกรรม   
ต่าง ๆ เก่ียวกบัเด็ก ค าถามเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีควรถามภายใต ้      
ทุกสถานการณ์ตลอดการฝึกอบรม 

เด็กเปราะบางกว่าผู ้ใหญ่มากยิ่งข้ึนระหว่างระยะการ
บรรเทาทุกขภ์ายหลงัเกิดภยัพิบติัเน่ืองจาก 
• ความเครียดระดับสูงท่ีมีในสภาพแวดลอ้มจะส่งผล
กระทบต่อการท าหนา้ท่ีของครอบครัว 

• คนแปลกหน้าเขา้มาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นการเพ่ิม
ความเส่ียงของการทารุณกรรมเด็กและการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก 

• การขาดโครงสร้างดา้นสงัคมและการคุม้ครองเด็ก 

เด็กเปราะบางกวา่ผูใ้หญ่มากยิ่งข้ึนระหวา่งระยะการฟ้ืนฟู
ภายหลงัเกิดภยัพิบติัเน่ืองจาก 
• การขาดแคลนอาชีพและการจา้งงาน น าไปสู่ความส้ิน
หวงัและความคบัขอ้งใจในครอบครัว 

• เกิดความเส่ียงของการคุกคาม และการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ตวัอย่างเช่น การผลักภาระในการแสวงหาทรัพยากร 
ต่าง ๆ ใหเ้ด็ก 

• การปฏิเสธ การลดสถานะ และการขู่เข็ญเกิดข้ึนไดง่้าย
มากยิง่ข้ึนในช่วงการบูรณะหลงัเกิดภยัพิบติั 

• เด็กเปราะบางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระหวา่งและ
ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ พิจารณาถึงความต้องการและ
กลไกการจดัการต่าง ๆ 
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บทที่ 6 เดก็ 

หน้ำ 79 - 80 ในคู่มอื 

ปฏิกริิยำตอบสนองโดยทั่วไปต่อควำมเครียด
และควำมโศกเศร้ำ 

• เด็กตอบสนองแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
• 6 - 10 ปี รู้สึกผิด รู้สึกถึงความลม้เหลว โกรธ การเพอ้ฝัน
วา่ตนเองเล่นบทของผูช่้วยชีวติ หมกมุ่นอยา่งหนกัอยูก่บั
รายละเอียดของเหตุการณ์   

• 11 - 18 ปี ตอบสนองคลา้ยคลึงกบัปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผูใ้หญ่ ขุ่นเคืองใจ การปฏิเสธกฎเกณฑต์่าง ๆ และ
พฤติกรรมก้าวร้าว กลัว เก็บกด พฤติกรรมเส่ียง อาจ
พยายามฆ่าตวัตาย 

กจิกรรมที่ 6.2 
กิจกรรมกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เด็กตอบสนองต่อความเครียดและความโศกเศร้าแตกต่าง
จากผูใ้หญ่ 

เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกนัไปตามอาย ุ
• 0 - 2 ปี หงุดหงิดง่าย ร้องไห้ กลายเป็นติดแม่หรือ
กา้วร้าว 
• 2 - 6 ปี มกัจะรู้สึกส้ินหวงัและไม่มีพลงัอ านาจ กลวัการ
พลัดพราก กิจกรรมการเล่นอาจเก่ียวขอ้งกับลักษณะ
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ปฏิเสธและแยกตวัเอง กลายเป็น
คนเงียบไม่พดูจา และหลบเล่ียงเพ่ือนเล่นและผูใ้หญ่ 

เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการอบรมในเร่ือง
อารมณ์และกลไกการจดัการของเด็ก 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
แบ่งกลุ่มเป็น 3 – 4 กลุ่ม ให้เวลา 10 นาทีส าหรับการ
อภิปรายกรณีศึกษา “อามีนะ (Amina) และ ฟาตีมะ 
(Fatima)” และเ ขียนค าตอบของกลุ่ม ต่อจากนั้ น
รายงานในการประชุมรวม 
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เดก็ บทที่ 6 

เช่ือมโยงกบักลไกการจดัการปัญหาในกรณีของ อามีนะ 
และ ฟาตีมะ 

• ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีสามารถส่งผลต่อวิธีการจดัการของ
เด็ก รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในครอบครัว โรงเรียน เพื่อน 
การใชเ้วลาวา่ง 

การจดัการแบ่งเป็นสองชนิด 
• เนน้อารมณ์เป็นหลกั เป็นการเปล่ียนแปลงความเช่ือ การ
รู้คิด การควบคุมอารมณ์ ความเครียด 

• เนน้ปัญหาเป็นหลกั เป็นความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ปัญหา 

เด็กมีปฏิกิริยาแตกต่างกันกับผูใ้หญ่หากสูญเสียบุคคล
ส าคญั 

บางคร้ังปฏิกิริยาของเด็กอาจปรากฏในแบบท่ีไม่คุน้เคย
และไม่ต่อเน่ือง เด็กมักแสดงสัญญาณของพฤติกรรม
กา้วร้าว วิตกกงัวลกบัการพลดัพราก การแยกตวั และการ
ปฏิเสธ 
น่ีคือปฏิกิริยาตอบสนองโดยทั่วไปต่อการสูญเสียบุคคล
ส าคญั หลงัจาก 6 เดือน กิจวตัรต่าง ๆ ควรกลบัไปสู่ปกติ 

ลกัษณะของการสูญเสียชีวติส าหรับเด็ก 
• มีความเขา้ใจจ ากดัเก่ียวกบัความตาย   
• มีศักยภาพจ ากัดในการอดกลั้นต่อความเจ็บปวดทาง
อารมณ์ 

• มีความสามารถจ ากดัในการพูดคุยเก่ียวกบัอารมณ์ของ
ตนเอง 

• อ่อนไหวกบัความเป็นอยูข่องตนท่ีแตกต่างไปจากเพื่อน
คนอ่ืน ๆ 
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• สังเกตเด็กโดยเปรียบเทียบกับเด็กคนอ่ืน สังเกต
พฤติกรรมและการเล่นวา่ เด็กแสดงอาการโกรธ คบัขอ้ง
ใจ หรือกลวัหรือไม่ 

• ส่ือสารแบบประคบัประคอง ถามค าถามปลายเปิด ไม่
ด่วนสรุปและตดัสินเอง 

• ให้การดูแลพิเศษ ให้ความเอาใจใส่มากข้ึนส าหรับ
ช่วงเวลาน้ี เช่น ไม่ปล่อยใหน้อนคนเดียว เปิดไฟไวเ้วลา
นอน มีการสมัผสัดา้นร่างกายมากกวา่ปกติ 

• ท ากิจวตัรประจ าวนัตามปกติ 
• ส่งต่อหากมีความจ าเป็น  

กจิกรรมที่ 6.3 
กิจกรรมกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดฝึ้กความสามารถในการ
ส่งเสริมเด็กใหมี้ทกัษะการจดัการความเครียด 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษและปากกา 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม ใช้
กลุ่มเดิมจากกิจกรรมท่ีแลว้ ให้เวลา 15 นาทีส าหรับ
การอภิปรายในกลุ่ม และเขียนค าตอบของค าถาม
อภิปราย รายงานขอ้สรุปในการประชุมรวม 
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ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
อามีนะควรไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งไรเพ่ือใหจ้ดัการ
กบัความเครียดไดดี้มากข้ึน 

ในการประชุมรวม เนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการให้
การสนบัสนุนในการจดัการในประเด็นเหล่าน้ี 
• การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
• การพดูคุยเก่ียวกบัผูเ้สียชีวติ 
• การช่วยเหลือในการประกอบพิธีต่าง ๆ 
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กจิกรรมที่ 6.4 
กิจกรรมกลุ่มเพ่ิมเติม 
เป้ำหมำย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความสามารถในการ
ช่วยเหลือใหเ้ด็กจดัการความเครียดหลงัจาก
เหตุการณ์วกิฤติ 
เคร่ืองมอือบรม 
อ่านกรณีศึกษาใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฟัง 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ให้เวลา 10 นาทีส าหรับ
กิจกรรมกลุ่ม ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขียนค าตอบและ
รายงานในการประชุมรวม 

อาเมียร์(Amir) อายุ 9 ปี เร่ิมปัสสาวะรดท่ีนอน
หลงัจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว เขาสวมหมวกตลอด
และเม่ือถอดออกก็จะรู้ว่าเพราะอะไร อาเมียร์ทุกข์
ทรมานจากความวิตกกังวลตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว 
เขาเร่ิมดึงผมตวัเองออกตรงจุดเดิมตลอด ตอนน้ีท่าน
จะเห็นวา่  อาเมียร์มีหวัลา้นอยูห่ยอ่มหน่ึง 

หน้ำ 77 - 79 ในคู่มอื 

ควำมรุนแรงและกำรทำรุณกรรม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีเหมือนกบัอาเมียร์ใน
การจดัการความเครียดไดอ้ยา่งไร 

ติดตามผลในการประชุมรวม โดยใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ในประเดน็ท่ีตรงกบัขอ้เสนอแนะของแต่ละกลุ่ม 

• พูดคุยถึงความรุนแรงชนิดต่าง ๆ และการทารุณกรรม
เด็ ก ท่ีสามารถ เ กิด ข้ึนได้  โดย เฉพาะอย่า งยิ่ ง ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดภยัพิบติั 99 
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กจิกรรมที่ 6.5 
การระดมความคิดเห็น 

เป้ำหมำย 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสะทอ้นแง่มุมต่าง ๆ ของการ
ทารุณกรรมเด็กและผลกระทบท่ีมีต่อเด็ก 

• การทารุณกรรมทางร่างกายเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีมีอ านาจ
หรือผูท่ี้เด็กไวว้างใจท าร้าย หรือข่มขู่ท่ีจะท าร้ายเด็ก 
ตวัอยา่งเช่น ดว้ยการตี การเขยา่ตวั การเอาไฟเผา การตบ 
หรือการเตะ 

• การทอดท้ิง คือ เจตนาท่ีจะท าให้เกิดความลม้เหลวใน
การตอบสนองความตอ้งการเบ้ืองตน้ของเด็ก เช่น ท่ีพกั
อาศัย อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ เค ร่ืองนุ่งห่มท่ี
เพียงพอ การดูแลรักษาโรค การพกัผ่อน สภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความปลอดภัย การออกก าลังกาย การก ากับดูแล 
และการไดรั้บความรักหรือความเอาใจใส่ 

• การทารุณกรรมทางเพศเกิดข้ึนเม่ือผูท่ี้มีอายมุากกวา่หรือ
เด็ก วยัรุ่นหรือวยัผูใ้หญ่ท่ีมีก าลงัมากกว่าใชป้ระโยชน์
จากผูท่ี้มีอายุน้อยกว่าหรือมีก าลงัน้อยกว่าเพื่อเหตุผล
ทางเพศ เด็กและเยาวชนเป็นผูท่ี้ไม่สามารถให้ความ
ยนิยอมในการกระท าการทางเพศกบัผูใ้หญ่ไดเ้น่ืองจาก
เด็กและเยาวชนไม่มีก าลงัเพียงพอหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดานส าหรับเขียนหรือกระดาษฟลิปชาร์ต 
ขั้นตอน 
เขียนวลีเก่ียวกบัการทารุณกรรมเด็กบนกระดานหรือ
กระดาษฟลิปชาร์ต ระดมความคิดเห็นว่าผูเ้ขา้รับการ
อบรมเขา้ใจวา่การทารุณกรรมเด็กคืออะไร ต่อจากนั้น
สอบถามถึงชนิดของการทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ใหเ้วลา 5 – 10 นาทีส าหรับการอภิปราย ติด
กระดาษฟลิปชาร์ตไวใ้นท่ีมองเห็นไดต้ลอดการเรียน
บทเรียนน้ี และใช้เ ป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างการ
บรรยาย 

ติดตามผลการระดมความคิดเห็นโดยการจ าแนกรูปแบบ
ความรุนแรงและการทารุณกรรมเด็กท่ีสามารถพบเห็นได ้

100 • ความรุนแรงในครอบครัว คือ การกระท าท่ีเป็นเหตุให้
เกิดอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทาง
ร่างกาย เพศ หรือจิตใจ รวมถึงการตบตี การลบหลู่ หรือ
การกกัขงัหน่วงเหน่ียวผูอ่ื้น 

• การทารุณกรรมด้านจิตใจประกอบด้วยการท าลาย
ความรู้สึกเคารพนับถือตวัเองของเด็กอย่างสม ่าเสมอ 
เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการท าร้ายดา้นจิตใจจากบุคคลผูมี้
อ านาจ มีก าลงั หรือผูท่ี้เด็กไวว้างใจ 
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มอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมอภิปรายวา่การกระท าเพ่ือ
คุม้ครองเด็กคืออะไร 

หลกัการของ “การยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ควรถูก
น าไปใชใ้นทุกโครงการและการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก 
หมายความว่า การพิจารณาเบ้ืองตน้ของทุกกิจกรรมควร
เช่ือมโยงกบัผลดา้นสุขภาวะของเด็ก น่ีคือความรับผิดชอบ
หลกัของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรทุกคนท่ีท างานกบัเด็ก
และครอบครัว 

การคุม้ครองเด็กมีสองแง่มุม 
1. การปฏิบติัตามมาตรการคุม้ครองเด็กโดยทัว่ไป 
2. การปฏิบติัหากสงสยัวา่เด็กไดรั้บการทารุณกรรม 

1. มำตรกำรคุ้มครองเดก็โดยทัว่ไป 
• จดัท าทะเบียนเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีทั้งหมด 
• จดัท าเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลส าคญัของเด็ก 
• เฝ้าระวงัผูใ้หญ่ทุกคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เด็กท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูใ้หญ่ 

• ผูท่ี้ท างานกบัเด็กทั้งหมดตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่ง
เป็นทางการ 

2. กำรปฏิบัตใินกรณีทีส่งสัยว่ำมกีำรทำรุณกรรมเดก็ 
เม่ือสงสัยหรือมีการเปิดเผยว่ามีการทารุณกรรม ตอ้ง
ปฏิบติั (ACT) ดงัน้ี 
A:  รับรู้สถานการณ์และความรู้สึกของเด็ก 

 รายงานเพื่อใหเ้ด็กเขา้ถึงการช่วยเหลือ และสนบัสนุน 
C:  รับฟังส่ิงท่ีเด็กพดูดว้ยความเอาใจใส่ 
      สร้างความสะดวกแก่เด็ก ใหแ้น่ใจวา่เด็กปลอดภยั 
T:  จดบนัทึกเป็นเอกสารเก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กบอกและส่ิงท่ี

สงัเกตเห็น 
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• เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้า ท่ี เสมอหากมีข้อกังวลใดๆ
เก่ียวกบัสวสัดิภาพของเด็ก 
• เช่ือเด็ก หากเด็กบอกวา่รู้สึกไม่ปลอดภยัหรือมีความกงัวล
กบับุคคลใดเป็นพิเศษ จ าไวว้า่ตอ้งให้ความส าคญักบัความ
ปลอดภยัของเด็กก่อน 
• ช่วยเหลือเด็กให้สามารถจดัการกบัการสูญเสียหรือความ
เศร้าจากสูญเสีย 
• จดัหาท่ีพกัท่ีปลอดภยัส าหรับเด็กท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูใ้หญ่ 
• ให้ความส าคญักบัการติดตามหาครอบครัวส าหรับเด็กท่ี
พลดัพรากจากครอบครัว  



บทที่ 6 เดก็ 

กจิกรรมที่ 6.6 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถลงมือปฏิบติังานได้
หากสงสยัวา่มีการทารุณกรรมเด็ก 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
เอกสารประกอบส าหรับกรณีศึกษา 

ในหลายประเทศ การทารุณกรรมเด็กเป็นความผดิตาม
กฎหมาย 

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ขอ้ท่ี 19 ระบุว่า เด็กตอ้งไดรั้บ
การคุม้ครองจาก “รูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การท าร้ายหรือการกระท าอนัมิชอบ การ
ทอดท้ิงหรือการปฏิบติัโดยประมาท การปฏิบติัท่ีผิดหรือ
การแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท าอนัมิชอบทางเพศ
ขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา ผู ้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเด็กนั้นอยูใ่นความดูแล” 

หากรู้เห็นหรือมีเหตุอนัชวนสงสัยวา่มีการทารุณกรรม ให้
รายงานไปยงัผูบ้ังคบับัญชา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรือ
ผูบ้ริหารระดับสูงในสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดง
ประจ าประเทศ หรือองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งอาจติดต่อไปยงั
หน่วยบริการดา้นสงัคมหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4- 5 กลุ่ม หลงัจากอ่านกรณีศึกษา
แลว้ใหเ้วลา 15 นาทีส าหรับการอภิปราย แลว้น าเสนอ
ขอ้คน้พบต่อท่ีประชุมรวม 

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
อาสาสมคัรสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดงตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์น้ี 
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กรณีศึกษำ 
มิชา (Misha) เป็นเยาวชนหญิงอาย ุ10 ปีซ่ึงอาศยัอยูใ่น
หมู่บ้านแห่งหน่ึง ได้เขา้ร่วมกลุ่มซ่ึงจัดโดยอาสาสมคัร
ของสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดงกบัเด็กคนอ่ืนๆ เป็น
ประจ าเป็นเวลาหลายเดือนมาแลว้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั
ท่านสังเกตไดว้่า มิชาไม่ค่อยมา และเร่ิมท่ีจะแยกตวัมาก
ข้ึน อาสาสมคัรคนหน่ึงเห็นรอยฟกช ้ าบนแขนของมิชา
ในช่วงหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา  เม่ือท่านไปหาเธอท่ีบ้าน
เพ่ือชวนกลบัเขา้กลุ่ม พบวา่ แม่มีท่าทีเงียบขรึมตอนท่ีให้
ท่านเข้าไปในบ้าน ส่วนพ่ออยู่ในอีกห้องหน่ึงและดู
เหมือนวา่อารมณ์เสีย 



เดก็ บทที่ 6 

บันทกึพเิศษส ำหรับวทิยำกร 
เ ม่ือท่านด าเนินกิจกรรมน้ีและให้ผู ้เข้ารับการอบรม
น าเสนอขอ้คน้พบในการประชุมรวม ท่านจ าเป็นตอ้งมี
ค าตอบและแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานการณ์เช่นน้ี 
อภิปรายร่วมกบัสภากาชาดประจ าประเทศถึงวธีิจดัการกบั
กรณีลกัษณะเช่นน้ี ใครเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในเร่ืองการ
คุม้ครองเด็ก และหากผูเ้ขา้รับการอบรมมีขอ้สงสัยควร
ติดต่อกบัผูจ้ดัการหรือผูบ้งัคบับญัชาของตนเสมอ 

ทบทวนบทเรียน 
มอบหมายให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสรุปถึงประเด็นส าคัญ
ทั้งหมดและเขียนลงในกระดาษเป็นรายบุคคล ต่อจากนั้น
ให้แบ่งกลุ่ม 4 - 5 กลุ่ม และอภิปรายถึงประเด็นท่ีเขียนไว ้
ท าการคัดเลือกข้อความส าคัญท่ีสุด 3 ข้อความของ
บทเรียนน้ี แลว้น าเสนอผลของแต่ละกลุ่มต่อท่ีประชุมรวม 
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กำรช่วยเหลอื 
อำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถ 
• เขา้ใจถึงสาเหตขุองความเครียดส าหรับอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดง 
• รับรู้ถึงสญัญาณของความรู้สึกอ่อนลา้อนัเกิดจากการท่ีตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดเป็น
เวลานาน 
• ดูแลผูร่้วมงานและตนเองได ้

เกร่ินน ำ 
บทเรียนน้ีพิจารณาถึงสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบั
อาสาสมัครและเจ้าหน้า ท่ี ท่ีท างานในสถานการณ์
ยากล าบาก และการรับรู้ถึงสัญญาณของความเครียด 
แนะน าวิธีท่ีผูร่้วมงานและฝ่ายบริหารจะสามารถน าไปใช้
ช่วยเหลือให้เกิดสุขภาวะดา้นจิตสังคมของเจา้หน้าท่ีและ
อาสาสมคัร รวมทั้งวิธีการในการดูแลตวัเองและป้องกนั
ความรู้สึกอ่อนลา้จากการท างาน 
สอบถามผูเ้ข้ารับการอบรมทั้ งชั้นเรียนว่า ประเด็นน้ีมี
ความส าคญัเพราะเหตุใด โดยเขียนค าตอบลงในกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครของสภากาชาด  สภาเ ส้ียว         
วงเดือนแดงท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ียุ่งยากท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความเครียดอยู่เป็นประจ า 
หลายคร้ังท่ีผู ้ปฏิบัติงานลืมนึกถึงตัวเอง และมัวแต่
กระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บประโยชน์ 

เล่าเร่ืองราวท่ีเนน้ย  ้าถึงประเดน็ท่ีไดก้ล่าวถึงในช่วงเกร่ินน า 105 



บทที่ 7 กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 

หน้ำ 93 - 95 ในคู่มอื 

ควำมเครียดของอำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 

เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือน
แดงท่ีท างานในสภาพแวดล้อมท่ีวิกฤติมักประสบกับ
ความเครียดและแรงกดดนั 

ตรงข้ามกับความคิดของบุคคลส่วนใหญ่ ความรุนแรง
หรือประสบการณ์ท่ี ร้ายแรงไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิด
ความเครียดกับตัวเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครเท่านั้ น 
บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ห้ความช่วยเหลือคน้พบความหมายในงานท่ี
ท า และส่ิงน้ีช่วยให้ผูป้ฏิบติังานจดัการกบัสถานการณ์ท่ี
ประสบอยูไ่ด ้บ่อยคร้ังปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด
ของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรพิสูจน์ไดว้า่มีสาเหตุมาจาก
สภาพการท างานและการบริหารจดัการดา้นองคก์ร เช่น 
• ความไม่ชดัเจนในรายละเอียดของงาน 
• การเตรียมความพร้อมไม่ดี 
• ความไม่ชดัเจนในขอบเขตของงานและการสนบัสนุน 
• การก ากบัดูแลไม่เพียงพอ 
• อุปสรรคดา้นกายภาพ 
• ประเดน็ความขดัแยง้ดา้นศีลธรรมหรือจริยธรรม 
• การเผชิญกบัสถานการณ์ภยัพิบติัเป็นระยะเวลานาน 
• การสูญเสียความผกูพนัจากครอบครัว 
• ความรู้สึกของการมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  

ติดตามผลกิจกรรมด้วยการให้ค  านิยามของความรู้สึก  
อ่อนลา้ 
สภาวะทางอารมณ์เน่ืองจากเผชิญกบัความเครียดระยะยาว 
เป็นลักษณะอาการของการเหน่ือยล้าทางอารมณ์เร้ือรัง
สูญเสียพลงังานอยา่งมาก ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ
ในการท างานลดลง ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
ความรู้สึกบรรลุผลส าเร็จส่วนตวัลดลง การมองโลกในแง่
ร้ายและการเกลียดสงัคม 

กจิกรรมที่ 7.1 
กิจกรรมรายบุคคลและการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือพฒันาความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบั
สาเหตุและปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษและปากกา 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม   
ให้เวลา 10 นาทีเขียนค าตอบของค าถามส าหรับ
อภิปราย และรายงานขอ้คน้พบต่อท่ีประชุมรวม 
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ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ท่านหรือผูอ่ื้นรู้สึกเครียดในช่วงระยะเวลาท่ีตึงเครียด
เน่ืองจากสาเหตุใด 
มีการแสดงความเครียดแสดงออกมาอยา่งไรบา้ง 
ติดตามผลในการประชุมรวมโดยการเขียนประเด็น
ส าคญัลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต และอภิปรายกบัผูเ้ขา้
รับการอบรม 



 

    กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ บทที่ 7 

กจิกรรมที่ 7.2 
แบบทดสอบความเครียด กิจกรรมส่วนบุคคล 

เป้ำหมำย 
เพ่ือให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ระดบัความเครียดของตนเองและวิธีรับรู้สัญญาณของ
ความรู้สึกอ่อนลา้ 
เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
รายการส าหรับตรวจวดัความเครียด  (ดูได้ท่ีท้าย
บทเรียน) 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 
มอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมกรอกแบบสอบถามใช้
เวลา 10 นาที แลว้เก็บรวบรวม อภิปรายผลจากการท า
แบบสอบถามของผู ้เข้ารับการอบรมโดยไม่มีการ
บงัคบัใหใ้ครตอ้งพดูคุยเก่ียวกบัระดบัความเครียดของ
ตนเอง การแลกเปล่ียนควรท าโดยสมคัรใจ 

หน้ำ 96 – 97 ในคู่มอื 

กำรดูแลส ำหรับอำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 
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บทที่ 7 กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 

ในเน้ือหาส่วนน้ีพิจารณาถึงวิธีการลดความเครียดและ
ความอ่อนลา้ท่ีเกิดข้ึนของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร 
เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรรู้สึกเป็นทุกขจ์ากความอ่อนลา้
นอ้ยลงหากพวกเขาไดรั้บส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
• ค าแนะน า การสนับสนุน การประชุมอย่างสม ่าเสมอ  
การรักษาความลบั และการท างานเป็นทีม 

• การก ากบัดูแลแบบสนบัสนุน และการส่งต่อ  

ผู ้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุนด้านอารมณ์แก่
อาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีภายในทีมดว้ย กล่าวไดอี้กว่า มี
ความคาดหวงัวา่ ผูบ้งัคบับญัชาจะให้การดูแลเอาใจใส่แก่
อาสาสมคัรและเจ้าหน้าท่ี ปกป้องพวกเขาในฐานะของ
ทรัพยากรมนุษย์ และก าหนดขีดจ ากัดของการขยาย
ขอบเขตงาน 

กำรท ำงำนเป็นทมี 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานมีผลต่อการสร้าง
ความเป็นทีม และช่วยป้องกนัปัญหาดา้นจิตใจ ปฏิกิริยา
ตอบสนองซ่ึงไม่ได้รับมือและจัดการให้ตรงจุดอาจ
น าไปสู่ความเครียดท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเปล่ียนไปเป็นภาวะ
วิกฤติในท่ีสุด การแบ่งปันอุปสรรคกบับุคคลอ่ืนจะเป็น
การลดความเขา้ใจท่ีผิดพลาดและการแปลความหมายท่ีไม่
ถูกตอ้ง สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีการกระตุน้ให้พูดถึง
ปฏิกิริยาตอบสนองด้านอารมณ์และข้อจ ากัด เพื่อช่วย
ยืนยนัถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรม และสุข
ภาวะของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร 108 

กำรก ำกบัดูแลแบบสนับสนุน 
บทบาทของผูบ้งัคบับญัชาแบบประเพณีนิยม คือการเฝ้าดู
การปฏิบัติงานของอาสาสมคัรและเจ้าหน้าท่ีด้วยความ
เขม้งวดและเต็มท่ี  และการรักษาคุณภาพของงานให้อยู่
ในมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ อยา่งไรก็ตาม  



กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ บทที่ 7 

กำรส่งต่อ 
หลายคร้ังท่ีเจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรอาจแสดงสัญญาณ
ของปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดท่ีรุนแรง หรือ
ปัญหาดา้นสุขภาพจิตอ่ืน ๆ แต่ละโครงการควรมีกลไก
การส่งต่อภายในสภากาชาดประจ าประเทศส าหรับบุคคล
ท่ีตอ้งการการช่วยเหลือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

วธีิท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ประกอบดว้ย 
• พูดคุยกับใครบางคนท่ีท่านรู้สึกสบายใจท่ีจะคุยด้วย 
อธิบายความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ ของท่าน 

• รับฟังและท าความเขา้ใจว่าผูอ่ื้นพูดและคิดเห็นอะไร
เก่ียวกบัเหตุการณ์นั้น 

• ดูแลตวัเองเป็นพิเศษ การกินอาหารท่ีดี จ ากัดการด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละสูบบุหร่ี และการดูแลสุขภาพ 

• หลีกเล่ียงความคาดหวงัท่ีสมบูรณ์แบบเกินไป เพราะมกั
น าไปสู่ความผิดหวงัและความขดัแยง้ 

• ไม่ปิดความวติกกงัวลหรือปัญหานอนไม่หลบั 
• ไม่ใชย้าเอง ควรไปพบแพทยเ์พ่ือขอค าปรึกษา 
• ท างานตามกิจวตัรประจ าวนัอยา่งต่อเน่ือง บอกเล่าเพ่ือน
และหวัหนา้ทีมเก่ียวกบัความรู้สึกและความตอ้งการของ
ท่านเพ่ือสร้างความเขา้ใจ 

• คน้หาทางออกท่ีดีต่อสุขภาพ การเขียน ออกก าลงักาย 
หรือเล่นดนตรี 

• ไม่เร่งรัดตัวเอง ต้องให้เวลาจัดการกับเหตุการณ์ท่ี
ยากล าบาก 

• ขอรับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ หากท่านยงัคงรู้สึกเป็น
ทุกขเ์ก่ียวกบัความรู้สึกของตนเองหลงัจากเกิดเหตุการณ์
ไม่ก่ีสปัดาห์ 
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บทที่ 7  กำรช่วยเหลืออำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 

กจิกรรมที่ 7.3 
กิจกรรมกลุ่ม 

พิจารณาถึงรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือโดย
เพ่ือนร่วมงานมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

เป้ำหมำย 
เ พ่ือให้ผู ้เข้า รับการอบรมคิดเ ก่ียวกับสาเหตุของ
ความเครียดและการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ในสภาพการ
ท างานของพวกเขา และเพื่อให้พวกเขาสามารถผนวก
เอาความรู้และเทคนิคท่ีไดรั้บไปใชใ้นการปฏิบติั 

เคร่ืองมอือบรมทีใ่ช้ 
กระดาษและปากกา 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม   
ใหจ้บัคู่กนัท ากิจกรรม ใชเ้วลา 15 นาที 

• การช่วยเหลือโดยผูท่ี้รู้สถานการณ์ 
• การช่วยเหลือสามารถท าไดใ้นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
• การช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงานอย่างทันทีทนัใดช่วย
ป้องกนัปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดตามมา 

• ผูท่ี้อยูภ่ายใตค้วามเครียดอาจเพียงตอ้งการการช่วยเหลือ
ในระยะสั้น ๆ และไม่ไดมี้ปัญหาทางจิตใจท่ีส าคญัแต่
อยา่งใด 

• การช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงานช่วยให้บุคคลพฒันา
ทกัษะการจดัการกบัความเครียดส่วนตวัของตนเองได ้

ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
ท่านสามารถจดัการกบัสาเหตุของความเครียดท่ีระบุ
ไวอ้ยา่งไร 
เทคนิคการดูแลใดท่ีท่านสามารถน าไปใช้บรรเทา
ความเครียด 

หน้ำ 97 – 99 ในคู่มอื 

กำรช่วยเหลือโดยเพือ่นร่วมงำน 
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กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ บทที่ 7 

กจิกรรมที่ 7.4 
การประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพ่ือให้ผู ้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจเก่ียวกับ    
การช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงาน 

เขียนวลี “การช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงาน” ลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ต และสอบถามผูเ้ขา้รับการอบรมถึง
ส่ิงท่ีเขา้ใจจากวลีน้ีว่ามีอะไรบา้ง เขียนขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ขา้รับการอบรมลงไปและท าการสรุปดว้ยการ
ระดมความคิดเห็นโดยการเขียนค าจ ากัดความท่ีคิด
ร่วมกนัลงในกระดาษฟลิปชาร์ต 

องค์ประกอบส าคญั คือ การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทท่ีชดัเจน การท างานเป็นทีม การแกไ้ขปัญหา 

ติดตามผลการระดมความคิดเห็นโดยต่อเน่ืองไปยงั 
เร่ืองขอ้ดีของการรวมตวักนักบัเพ่ือนร่วมงาน 
• สอบถามกลุ่มวา่เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไรกบัขอ้ความ 
• มีขอ้ดอ้ยหรือไม่ 

• ให้ก าลงัใจ เป็นส่ิงส าคญัเพ่ือกระตุน้การอธิบายเชิงบวก 
ถึงแมว้า่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นเท็จก็ตาม 

• รักษาความลบั เป็นพ้ืนฐานหลกัของการช่วยเหลือโดย
เพ่ือนร่วมงาน (เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
ทั้งหมด) 

• ติดตามผลในลกัษณะของการไม่ท าใหรู้้สึกวา่ถูกกา้วก่าย 
ด าเนินการอบรมต่อไปยงัเร่ืองค าแนะน าและให้เวลาผูเ้ขา้
รับการอบรม 5 นาที เ ช่ือมโยงค าแนะน าเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มการท างานระดบัทอ้งถ่ินวา่ มีความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัหรือไม่ มีความเหมาะสมเพราะเหตุใด 

กรณศึีกษำ 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรช่วยเหลอืโดยเพือ่นร่วมงำน 
• เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้รู้สึกว่าไม่ถูกกา้วก่าย ถา้
บุคคลนั้นไม่ตอ้งการพดูคุย ใหอ้ยูข่า้ง ๆ ก็เพียงพอแลว้ 

• จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมและระบุแหล่งทรัพยากร         
หาสถานท่ีเงียบ ๆ และคน้หาตวับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ท่ีสามารถช่วยเหลือได้ เ ช่น ครอบครัว เ พ่ือน การ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์

• ให้ขอ้มูลข่าวสาร องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงของ
การได้มาซ่ึงการควบคุม คือ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์ 

• ช่วยเหลือในการเสริมสร้างการควบคุมตนเอง ปฏิบติักบั
ผูอ่ื้นเสมือนผูร่้วมงานหรือเพ่ือน ไม่ใช่ผูเ้คราะห์ร้าย 

กำรช่วยเหลอืโดยเพือ่นร่วมงำนส ำหรับปีเตอร์ ( Peter) 
ท่านคือทีมอาสาสมคัร 5 คนจากเมืองใหญ่แห่งหน่ึง ซ่ึงได้
เขา้ร่วมในกิจกรรมดา้นจิตสังคมมากมาย เช่น การเยี่ยม
บ้าน กิจกรรรมการละเล่น และการฝึกอบรม ตลอด
ระยะเวลาหกเดือนท่ีผ่านมาภายหลงัเกิดเหตุการณ์วิกฤติ
ไดมี้การสรรหาอาสาสมคัรใหม่เป็นจ านวนมาก ปีเตอร์
เป็นคนหน่ึงท่ีเป็นสมาชิกใหม่ของทีม เขามีพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปในช่วงเดือนท่ีผา่นมา ท างานหนกัแต่กลบั
โกรธง่ายและบ่นเร่ืองอาการนอนไม่หลบั สมาชิกอ่ืน ๆ 
ในทีมพบว่า ปีเตอร์มีอุปสรรคกบัการท างานในปัจจุบัน 
สมาชิกคนหน่ึงพยายามพูดคุยและบอกกบัปีเตอร์ว่า ทุก
คนในทีมรู้สึกว่า ตวัเขาเครียด แต่ปีเตอร์กลบัโกรธมาก
และยอ้นกลบัวา่ไม่ใช่ธุระอะไรของท่าน 
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บทที่ 7 กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ 

กจิกรรมที่ 7.5 
จบัคู่ท ากิจกรรม แลว้ต่อดว้ยการประชุมรวม 

กจิกรรมเพิม่เติม 
กิจกรรมกลุ่มต่อดว้ยการประชุมรวม 

เป้ำหมำย 
เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีประสบการณ์เร่ืองผลท่ี
ได้รับจากการช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงาน และฝึก
ทกัษะในการช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงาน 

เป้ำหมำย 
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมวางแผนวิธีการท างานเป็นทีม
และการเสนอการช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงานได ้

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 

ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมจบัคู่กันและตดัสินใจว่าใครจะ
เป็นผูใ้ห้และใครจะเป็นผูรั้บการช่วยเหลือโดยเพ่ือน
ร่วมงาน 
ผูรั้บการช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงานเลือกประเด็นขอ้
กงัวลท่ีมีต่อกิจกรรมของสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือน
แดง มอบหมายใหผู้ฟั้งใชท้กัษะการฟังอยา่งตั้งใจและ
การส่ือสารแบบประคบัประคอง ให้เวลา 15 นาที
ส าหรับการท ากิจกรรมและ 5 นาทีส าหรับการ
อภิปรายกบัคู่ของตนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้
พดู 
ติดตามผลในการประชุมรวม ให้ผูเ้ข้ารับการอบรม
แสดงความคิดเห็นถึงผลท่ีไดรั้บจากการช่วยเหลือโดย
เพ่ือนร่วมงาน ส่ิงท่ีพวกเขาพบวา่ใหค้วามช่วยเหลือได้
คืออะไร และไดเ้รียนรู้อะไรจากการฝึกปฏิบติั 

ขั้นตอน 
อธิบายเป้าหมายของกิจกรรมแก่ผู ้เข้ารับการอบรม 
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม อ่านกรณีศึกษาใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฟัง 
(ดูดา้นล่าง) และให้เวลา 15 นาทีส าหรับการอภิปราย 
กลุ่มน าเสนอแนวคิดวิธีการเสนอการช่วยเหลือโดย
เพ่ือนร่วมงานในการประชุมรวม 
ค ำถำมส ำหรับอภิปรำย 
วธีิการเขา้หาอาสาสมคัรท่ีเป็นผูร่้วมงานท่ีดีท่ีสุดภายใต้
สถานการณ์น้ีคืออะไร การช่วยเหลือโดยเพ่ือนร่วมงาน
แบบใดท่ีทีมสามารถเสนอใหก้บัปีเตอร์ 
ในการอภิปรายรวม วิทยากรอาจถามผูเ้ขา้รับการอบรม
ว่า หากพบกับสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกัน พวกเขาท า
อะไรท่ีช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
เนน้ย  ้าวา่ถึงแมจ้ะเป็นการยากในการคน้หาทางแกไ้ข แต่
ก็ควรลงมือปฏิบติัเพ่ือเป็นการป้องกันผูรั้บประโยชน์
เช่นเดียวกับตัวอาสาสมัครเอง อีกทั้ งอาจจ าเป็นต้อง
เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการของสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือน
แดงในบางประเด็นดว้ย 

ทบทวนบทเรียน 
กิจกรรมส่วนบุคคลและการประชุมรวม 
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มอบหมายให้ผูเ้ข้ารับการอบรมแต่ละคนสรุปประเด็น
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กำรช่วยเหลอือำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ บทที่ 7 

หน้ำ 93-95 ในคู่มอื 

แบบสอบถำมย่อเร่ืองควำมเครียด  
การแปลความหมาย ไม่น าเอาบรรทัดฐานปกติท่ีเป็น
ทางการมาใชส้ าหรับมาตรวดัน้ี ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของแต่ละ
หัวข้อ คะแนน 0 – 15 บ่งบอกว่าบุคคลจัดการกับ
ความเครียดจากงานไดเ้หมาะสมเพียงพอ คะแนน 16-25 
บ่งบอกวา่บุคคลเป็นทุกขจ์ากความเครียดจากงานและควร
แนะน าใหป้ฏิบติัตนในเชิงป้องกนั คะแนน 26-35 บ่งบอก
ว่ามีความเป็นไปได้ของอาการอ่อนล้าจากงาน คะแนน
มากกวา่ 35 บ่งช้ีวา่มีอาการอ่อนลา้จากงานอยา่งชดัเจน 

ขอ้แนะน า ใหค้ะแนนแต่ละหวัขอ้ต่อไปน้ีในแง่ของอาการ
เหล่าน้ีเกิดข้ึนจริงกบัท่านมากนอ้ยเพียงใดในช่วงหน่ึง
เดือนท่ีผา่นมา 
0 = ไม่เคยเกิด 
1 = เกิดบา้งเป็นคร้ังคราว 
2 = เกิดค่อนขา้งบ่อย 
3 = เกิดบ่อย ๆ 
4 = เกิดข้ึนเกือบเป็นประจ า 
1.  ท่านเหน่ือยง่ายหรือไม่ ท่านรู้สึกเหน็ดเหน่ือยเกือบ

ตลอดเวลาทั้ง ๆ ท่ีนอนหลบัอยา่งเพียงพอ 

2.  คนอ่ืนก าลงัรบกวนท่านดว้ยความตอ้งการและ
เร่ืองราวเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัของพวกเขา
หรือไม่ ความไม่สะดวกสบายเลก็นอ้ยท าใหท่้าน
ฉุนเฉียวง่ายหรือกระสบักระส่ายหรือไม่ 

3.  ท่านวพิากษว์จิารณ์ ดูถูกเหยยีดหยาม ปลาบปล้ืม
ผูอ่ื้นเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ 

4.   ท่านไดรั้บผลกระทบจากความเศร้าเสียใจท่ีท่านไม่
สามารถอธิบายไดห้รือไม่ ท่านร้องไหม้ากกวา่ปกติ
หรือไม่ 

5.  ท่านหลงลืมการนดัหมาย ก าหนดเวลาส่งงาน ส่ิงของ
ของตนเองหรือไม่ ท่านเร่ิมมีอาการใจลอยหรือไม่ 

6.  ท่านพบปะกบัเพ่ือนสนิทและสมาชิกในครอบครัว
บ่อยคร้ังน้อยลงหรือไม่ ท่านพบว่าตนเองก าลัง
ตอ้งการอยูค่นเดียวและหลีกเล่ียงแมก้ระทัง่เพ่ือนสนิท
หรือไม่ 

7.  ท่านตอ้งพยายามท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยท าเป็นกิจวตัร
หรือไม่ 

8.  ท่านก าลงัเจ็บปวดจากสาเหตุทางร่างกาย เช่น ปวด
ทอ้ง ปวดหวั ไขเ้ร้ือรัง อาการเจ็บปวดทัว่ไปหรือไม่ 

9.  ท่านรู้สึกสบัสนหรือเร่ิมตน้ใหม่ไม่ถูกเม่ือกิจกรรมของ
แต่ละวนัเกิดการหยดุชะงกัหรือไม่ 

10. ท่านหมดความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท่านเคย
สนใจหรือเคยเพลิดเพลินมาก่อนหรือไม่ 

11. ท่านมีความกระตือรือร้นเพียงเลก็นอ้ยกบังานของท่าน
หรือไม่ ท่านรู้สึกในแง่ลบ ไม่มีประโยชน์ หรือหดหู่
เก่ียวกบังานของท่านหรือไม่ 

12. ท่านมีประสิทธิภาพน้อยกว่าท่ีท่านคิดว่าควรเป็น
หรือไม่ 

13. ท่านรับประทานอาหารมากข้ึน (หรือนอ้ยลง) สูบบุหร่ีมาก
ข้ึน พ่ึงพาแอลกอฮอลห์รือยาในการจดัการกบังานของท่าน
หรือไม่ 

คะแนนรวม  
(รวมคะแนนจากขอ้ 1-13) 
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 ภำคผนวก 

ภาคผนวก 1 การเปิดและปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ภาคผนวก 2 การท างานร่วมกบัผูแ้ปล 
ภาคผนวก 3 แผนงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ภาคผนวก 4 ตารางกิจกรรมท่ี 4.4 
ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มการประเมินผล 
ภาคผนวก 6 ทรัพยากร 

ภำคผนวก 1 กำรเปิดและปิดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ก่อนการบรรยาย 
• ปรับบทเรียนใหเ้ขา้กบับริบทหากมีความจ าเป็น 
• จดัพิมพเ์อกสารเก่ียวกบัโครงการ 
• จดัพิมพเ์อกสารประกอบการบรรยาย 
• จดัพิมพก์รณีศึกษาท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละบทเรียน 
• เตรียมตารางการอบรม  
• ตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคและทดสอบวา่ใชง้านได ้
• ใหแ้น่ใจวา่ท่านสามารถฉายภาพยนตร์ เปิดเพลง และใช้
งานโปรแกรมเพาเวอร์พอยตไ์ด ้

การฝึกอบรมในประเด็นดา้นจิตสังคมนั้นท าให้เกิดความ
ทา้ทายพิเศษหลายประการตั้งแต่ตวัของหัวขอ้ท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน และผูเ้ขา้รับการอบรมอาจถูกท าให้นึกถึง
ประสบการณ์ส่วนตวัท่ีรุนแรงและเจ็บปวดเป็นอยา่งมาก 
วิทยากรกระบวนการตอ้งเป็นตน้แบบท่ีดี หมายความว่า
จ าเป็นตอ้งสาธิตใหเ้ห็นถึงทกัษะการฟังท่ีดี ท าให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความมั่นใจอีกคร้ัง และอ านวยให้เกิดการ
ช่วยเหลือดา้นอารมณ์เชิงบวกภายในกลุ่ม 
ส่ิงส าคัญอย่างยิ่งคือ มีการเปิดและปิดการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสม 
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เกร่ินน ำ 
• เปิดการประชุมด้วยการแนะน าตัวเองของวิทยากร 
คุณลกัษณะส่วนตวั ขอ้มูลเบ้ืองตน้ สาเหตุท่ีท่านเช่ือว่า
ประเด็นน้ีส าคญั ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละคนแนะน า
ตัวเอง วิธีการท่ีใช้เ ร่ิมต้นการฝึกอบรมแบบไม่เป็น
ทางการมากกวา่คือ การใชกิ้จกรรมละลายพฤติกรรม ซ่ึง
ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้จกักนัและกนัและรู้สึกสะดวก
ใจในการอยู่ ร่วมกัน ข้อแนะน าส าหรับการละลาย
พฤติกรรมอยูใ่นส่วนของบทแรก 

• อธิบายว่าการเรียนรู้เก่ียวกบัการช่วยเหลือทางดา้นจิต
สังคมเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการดา้น
จิตใจ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความรู้สึกและประสบการณ์ส่วน
บุคคล บางคร้ังอาจน าไปสู่ผลกระทบดา้นอารมณ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม และน่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและ
ยอมรับใหไ้ด ้

ก ำหนดกติกำร่วมกนั  
• สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัโดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
รู้ว่ามีการรักษาทุกอย่างเป็นความลับ ส่ิงท่ีพูดกันใน
หอ้งเรียนจะอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น 

• เนน้ย  ้าว่าทุกคนมีสิทธ์ในการพูด แต่ไม่มีใครถูกบงัคบั 
ใหพ้ดู 

• กระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแสดงออกถึงมุมมองและ 
ขอ้กงัวลของตนเอง และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทุก
การมีส่วนร่วมจะไดรั้บการช่ืนชม 

• ท าให้เกิดความชัดเจนเม่ือผูเ้ข้ารับการอบรมพูดคุย
เก่ียวกบัความรู้สึกและปฏิกิริยาตอบสนองส่วนตวั ไม่
ตดัสินวา่ถูกหรือผิด 

• ก าหนดกติกาส าหรับการแสดงปฏิสัมพันธ์กันใน
หอ้งเรียนในการร่วมมือกบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

• ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความตระหนกัในกติกาและ
ความคาดหวงัของกลุ่มท่ีวางไว ้ (หากไม่ไดก้ าหนดส่ิง
เหล่าน้ีดว้ยตนเอง) 

  - ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมปิดโทรศพัท์มือถือ หากไม่ได ้ให้
เปิดระบบสัน่เพ่ือไม่ใหร้บกวนคนอ่ืน 

  - เนน้ย  ้าเร่ืองการตรงต่อเวลา 
  - แจง้ก าหนดตารางเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดแก่ผูเ้ขา้รับ

การอบรม (ยืดหยุ่นได)้ มีหลกัเกณฑ์ชดัเจนวา่ แต่ละ
บทเรียนจะด าเนินการอยา่งไร และพกัช่วงไหนใชเ้วลา
เท่าไร ท าให้เขา้ใจชดัเจนวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมอาจถูก
มองวา่ขาดความเคารพถา้ออกจากห้องในขณะท่ีผูอ่ื้น
ก าลงัแลกเปล่ียนประสบการณ์ส่วนตวั 

  - เน้นย  ้ าเป็นพิเศษเร่ืองท่ีผูเ้ข้ารับการอบรมจะถูก
คาดหวงัให้ถามค าถามเม่ือเกิดความสับสนหรือไม่
เขา้ใจ 

• น าเสนอตวัโครงการและอภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรม
ว่าน่ีคือส่ิงท่ีพวกเขาคาดหวงัหรือไม่ ตอ้งการใชเ้วลา
มากกว่าหรือน้อยกว่ากับส่ิงใดบ้าง  พร้อมท่ีจะ
ปรับเปล่ียนแลว้แต่กรณี 
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กำรปิดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำร 
• เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการใหเ้วลากบัการปิดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการดว้ยการให้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้สึกพร้อมท่ี
จะจากลาและตอ้งการด าเนินการตามแนวคิดท่ีดีท่ีตน
ไดรั้บจากการฝึกอบรม ดงันั้น การประเมินผลไม่ว่าจะ
เป็นการเขียนหรือสอบถามปากเปล่าจึงเป็นเร่ืองส าคญั 
ต่อไปน้ีเป็นแนวคิดเร่ืองวธีิการประเมินผล 

• ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแต่ละคนกรอกแบบประเมินผล 
เช่น ตวัอยา่งในภาคผนวก 5 

• ท าการประเมินผลในการประชุมรวมดว้ยค าถาม เช่น 
ท่านคิดว่าความรู้เร่ืองการช่วยเหลือด้านจิตสังคมของ
ท่านเพ่ิมข้ึนหรือไม่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการน้ีเป็นไป
ตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ ท่านคิดว่าการ
ฝึกอบรมคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
การติดตามการบรรยายยากหรือง่ายเพียงใด อะไรคือส่ิง
ท่ีท าให้ท่านสนุกสนานระหว่างการเรียน ท่านมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงบทเรียนให้ดี ข้ึน
หรือไม่ 

• ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมลอ้มวงกัน และให้บอกถึงส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีสุดท่ีได้เ รียนรู้มา 3 อย่าง หรือบอกถึง
ประสบการณ์ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุด 1 อย่างท่ีผูเ้ขา้รับ
การอบรมไดรั้บระหวา่งการฝึกอบรม 

• หากมีการใชท้ั้งแบบสอบถามและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ในการประ ชุมรวม  ให้ผู ้ เ ข้า รับการอบรมกรอก
แบบสอบถามก่อน เน่ืองจากการประชุมรวมอาจมี
อิทธิพลต่อค าตอบของผูเ้ขา้รับการอบรม 

ส้ินสุดกำรอบรมแต่ละวนั  
• ผูเ้ขา้รับการอบรมจ าเป็นตอ้งรู้วา่หมดเวลาอบรมของวนั
แลว้ ดงันั้นการสรุปหรือทบทวนจึงเป็นส่ิงส าคญั 

• เม่ือส้ินสุดวนั ให้ท าการสรุปเน้ือหา สอบถามหากมี
ค าถามและแนะน าโปรแกรมของวนัถดัไป 

• ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท าการทบทวนในการประชุมรวม
เม่ือส้ินสุดวนั ตัวอย่างเช่น ถามผูเ้ข้ารับการอบรมว่า
ประทบัใจอะไรมากท่ีสุดระหวา่งวนัน้ี หรือส่ิงใดท่ีท่าน
สามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัทีหลงัการฝึกอบรม 
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แนวคิดอ่ืน ๆ ส าหรับการกล่าวค าอ าลา 
• ร้องเพลงซ่ึงเป็นท่ีนิยมในชุมชนร่วมกนั 
• เดินไปรอบ ๆ เพ่ือกล่าวค าอ าลาเป็นการส่วนตวักบัแต่ละ
คน และทุกคน 

• ยนืลอ้มเป็นวงกลมและกล่าวอ าลา อาจจบัมือกนัหากมี
ความเหมาะสมดา้นวฒันธรรม 

มีอีกหลายวิธีในการกล่าวค าอ าลาท่ีท่านสามารถเลือกใช้
ได ้อย่างไรก็ตามให้แน่ใจวา่ท่านไดเ้ลือกในส่ิงท่ีท าให้ผู ้
เขา้รับการอบรมไดก้ล่าวค าอ าลาและรู้สึกวา่การฝึกอบรม
ส้ินสุดลงด้วยความอบอุ่นสร้างสรรค์ กระตุน้ให้สมาชิก
กลุ่มรักษาจิตวญิญาณท่ีดีและน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ระหวา่งการ
ฝึกอบรมไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ส าหรับชุมชนและเพื่อน
ร่วมงาน 

กล่ำวค ำอ ำลำ  
• แจกกระดาษขนาดใหญ่ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมพร้อมดว้ย
ดินสอสี ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเดินไปหาบุคคลอ่ืน และ
เขียนส่ิงท่ีเรียนรู้จากบุคคลนั้ น ส่ิงใดท่ีท่านช่ืนชม
เก่ียวกบับุคคลนั้นหรืออวยพรใหก้บับุคคลนั้น 

• เตรียมค าขอบคุณและค าอ าลาสั้น ๆ เพ่ือกล่าวขอบคุณ   
ผูเ้ขา้รับการอบรมส าหรับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วม และกระตุน้ผูเ้ขา้รับการอบรมให้รักษาการท างานท่ี
ดีต่อไป ให้แน่ใจว่าพวกเขาไดรั้บทะเบียนส าหรับการ
ติดต่อท่ีครบถว้น (หากตอ้งการ) และกระตุน้ให้มีการ
ติดต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหพ้วกเขายงัคงแลกเปล่ียน
ข่าวสาร มุมมอง และความท้าทายอย่างต่อเน่ือง มอบ
ประกาศนียบตัรและอยา่ลืมขอบคุณผูท่ี้ให้การช่วยเหลือ
ในกระบวนการต่าง ๆ ทุกคน 
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ภำคผนวก 2 กำรท ำงำนร่วมกบัผู้แปล 

การด าเนินการฝึกอบรมการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมท่ีตอ้ง
ใช้ผู ้แปลเป็นกระบวนการท่ียุ่งยากจึงต้องการการ
เตรียมการเป็นอยา่งดี 
เป็นเร่ืองยากในการแปลค าศพัทแ์ละค าพดูดา้นจิตวิทยาซ่ึง
เ ป็นการอธิบาย ถึงอารมณ์ต่ า ง  ๆ  เ น่ืองจากค า ท่ี มี
ความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงท่ีใชอ้ธิบายลกัษณะดา้น
อารมณ์เฉพาะอยา่งถูกตอ้งแม่นย  านั้นอาจไม่ปรากฏอยูใ่น
การแปลความหมายภาษาท่ีใช้ทั่วไป ความแตกต่าง
ทางด้านวฒันธรรมในการแสดงออกด้านอารมณ์และ
ปฏิกิริยาตอบสนองดา้นจิตใจก็มีผลดว้ยเช่นกนั ส่ิงส าคญั
คือผูแ้ปลตอ้งตระหนักรู้และแปลความหมายของแนวคิด
และความรู้สึกใหถู้กตอ้งมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

เพื่อให้กระบวนการแปลความหมายมีความต่อเน่ืองกัน
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ควรเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเป็น
เอกสารและการบรรยายด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต ์
เน้ือหาบทเรียนทั้ งหมดท่ีจะน าไปใช้มอบให้กับผูแ้ปล
ล่วงหน้า การน าเสนอดว้ยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์และ
เอกสารประกอบการบรรยายทั้ งหมดควรไดรั้บการแปล
เป็นภาษาของผูเ้ขา้รับการอบรม 

ถา้สามารถหาผูแ้ปลได้มากกว่าหน่ึงคน มีค าแนะน าซ่ึง
พอจะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
คดัเลือกดงัต่อไปน้ี หากการฝึกอบรมใชเ้วลานานกวา่สอง
สามชัว่โมง หรือไม่มีผูแ้ปลซ่ึงมีความช านาญ (ซ่ึงมกัเป็น
กรณีท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด) การท างานกบัผูแ้ปลมากกวา่หน่ึง
คนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด หากผูแ้ปลรู้สึกเหน่ือยจะท าให้การ
แปลลดถอยลงและผิดพลาดมากข้ึน 

ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

• สบตากบัผูท่ี้ก าลงัพดูหรือผูท่ี้ท่านพดูดว้ยเป็นระยะ 
ไม่ใช่กบัผูแ้ปล 

• ใชภ้าษาง่าย ๆ 
• พดูประโยคสั้น ๆ ถา้วทิยากรตอ้งการแปลโดยตรง 
• อยา่ลืมเวน้จงัหวะระหวา่งพดู 
• ใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจขอ้ความอยา่ง
ชดัเจน 

• จดัเวลาพกัใหก้บัผูแ้ปล และสบัเปล่ียนหากเป็นไปได ้

อภิปรายบทเรียนกบัผูแ้ปลล่วงหนา้ แจง้ให้ทราบเก่ียวกบั
การฝึกอบรมและเป้าหมาย อภิปรายแต่ละหัวขอ้เพ่ือให้ผู ้
แปลไดถ้ามค าถาม อยา่ลืมวา่ผูแ้ปลตอ้งรู้และเขา้ใจเน้ือหา
มากพอสมควรเพื่อให้การแปลมีคุณภาพสูงสุด เน้น
ความส าคัญของการแปลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ละท้ิง
ขอ้มูลใด ๆ หรือเพ่ิมความคิดหรือแนวคิดของตนเองลงไป 
การแปลโดยผูแ้ปลท่ีไม่ช านาญอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน
ไดบ่้อย ส่ิงส าคญัคือผูแ้ปลตอ้งไม่เสริมแต่งการแสดงออก
ของความรู้สึกหรืออธิบายถึงประสบการณ์ส่วนตวัของผู ้
เขา้รับการอบรม เน้นย  ้าว่าหากผูแ้ปลพลาดส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือไม่เขา้ใจก็สามารถถามได ้แทนท่ีจะแปลความหมาย
ไปอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
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เม่ือท างานร่วมกบัผูแ้ปล จ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงเวลาท่ีเพ่ิม
มากข้ึนส าหรับการแปล หากมีเวลาเพียงสั้ น ๆ อาจตอ้ง
แปลด้วยความเร่งรีบและเกิดความไม่ชัดเจนข้ึนได้ มี
เคร่ืองมือประมาณ 60 % เม่ือเทียบกบัการส่ือสารโดยตรง
ท่ีมีความเป็นไปไดว้า่ตอ้งแปล  

เช่นเดียวกบัผูเ้ขา้รับการอบรม ผูแ้ปลอาจไดรั้บผลกระทบ
ด้านอารมณ์จากเร่ืองราวท่ีได้รับการบอกเล่า วิทยากร
สามารถปฏิบัติต่อผูแ้ปลได้เช่นเดียวกันกับผูเ้ข้ารับการ
อบรม ( ดู เ น้ือหาหัวข้อ  “วิ ธีการจัดการกับปฏิกิ ริยา
ตอบสนองทางอารมณ์ท่ีรุนแรง” ในหนา้ 18) 

หากเป็นไปได ้ควรมีการประชุมกบัผูแ้ปลเม่ือส้ินสุดการ
อบรมของแต่ละวนั ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบวา่ 
• ผูแ้ปลรู้สึกวา่สามารถแปลทุกอยา่งไดห้รือไม่ 
• มีประเด็นใดบา้งท่ียงัตอ้งการความชดัเจน 
• ควรมีการปรับบทเรียนให้หลากหลายเพ่ือให้ง่ายต่อการ
แปลหรือไม่ 

• ผูแ้ปลพบวา่มีความยุง่ยากในการฟังตวัอยา่งหรือเร่ืองราว
ต่าง ๆ หรือไม่ 

คุณสมบัติของผู้แปลทีด่ี 
ซ่ึงเหมำะสมกบัเป้ำหมำยนีค้ือ 

• มีความเขา้ใจอยา่งช ่าชองในภาษาต่างประเทศ 
• มีความเขา้ใจในเร่ืองการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม  
• มีความรู้ในวฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
• มีการพิจารณาในรายละเอียด  
• มีความรู้เก่ียวกบัศพัทด์า้นจิตวทิยา และยนิดีท่ีจะ
คน้ควา้เพ่ิมเติมหากจ าเป็น 

• มีการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ 
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ภำคผนวก 3 แผนงำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
แผนกำรฝึกอบรม – วนัทีห่นึ่ง 
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 
เป้าหมายของการฝึกอบรม 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้ขา้ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมคุน้เคยกบัการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมรูปแบบต่างๆ 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถอธิบายถึงความเครียดและปฏิกิริยาตอบสนองโดยทัว่ไปได ้  
เวลำ 
09:00-11:00 
หัวข้อ   กจิกรรม 
09:00-11:00                กล่าวตอ้นรับและพิธีเปิด           สภากาชาดประเทศ/ส านกังานสาขาเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
                                     การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ      เกร่ินน า 
                                                                           เกมส์ละลายพฤติกรรม “ส่ิงท่ีท่านโปรดปราน” 
                                                                           อภิปรายกบัผูเ้ขา้รับการอบรมถึงขอ้แนะน าส าหรับกติกาพื้นฐาน  
                                                                    การบรรยายเป้าหมายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ อภิปรายกบั 
                                                                           ผูเ้ขา้รับการอบรม 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 1 เหตุการณ์วิกฤต     การบรรยายเร่ืองเหตุการณ์วิกฤติ 
และการช่วยเหลือดา้น         กิจกรรมท่ี 1.2 เหตุการณ์วิกฤติเกิดจากอะไร 
จิตสงัคม        กิจกรรมท่ี 1.3 ผลกระทบดา้นอารมณ์เพิ่มข้ึนไดจ้ากอะไร + ติดตามผล 
พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 1 (ต่อ)                กิจกรรมท่ี 1.4, 1.5 และหรือ 1.6 

       กิจกรรมท่ี 1.7 การบรรยายเร่ืองบทบาทของเจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัร 
                             ในการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 

ทบทวนบทเรียน 
14:45-15:00 
15:00-17:00 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 2 ความเครียด 
และการจดัการความเครียด 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 
กระดาษฟลิปชาร์ต 
ป้ายช่ือหรือลูกบอล 

11:00-11:15 
11:15-12:00   ไฟลน์ าเสนอบทท่ี 1, สไลด ์1-4 

   เอกสารกรณีศึกษา,  
  กระดาษฟลิปชาร์ต, สไลด ์5-9  

  สไลด ์10-14 
  สไลด ์15-16 

  สไลด ์17 

12:00-13:00 
13:00-14:45 

กิจกรรมท่ี 2.1 การบรรยายเร่ืองความเครียดคืออะไรและ                สไลด์ 1-5 
ปฏิกิริยาตอบสนองทัว่ไปต่อความเครียด 
กิจกรรมท่ี 2.2 ความเครียดขั้นรุนแรงและปฏิกิริยาตอบสนองทัว่ไป       สไลด ์6-8 

หมายเหต:ุ แผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการควรเป็นไปตามตวัอยา่งน้ีเท่านั้น ใชผ้งัตารางในหนา้สุดทา้ยเพ่ือจดัท าโครงสร้าง    
การฝึกอบรมซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการและบริบทของการฝึกอบรมเฉพาะของท่าน 
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แผนกำรฝึกอบรม – วนัทีส่อง 
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 
เป้าหมายของการฝึกอบรม 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจในกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดขั้นรุนแรง และเพ่ิมศกัยภาพในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจในกลไกของความสูญเสียและความโศกเศร้า และการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ         
ผูป้ระสบกบัความสูญเสียใหดี้ยิง่ข้ึน 

เวลำ 
09:00-09.30 

หัวข้อ   กจิกรรม 
ติดตามผลของวนัท่ีหน่ึง        ทกัทายช่วงเชา้ สอบถามเก่ียวกบัความคิด ความประทบัใจ/ความรู้สึก 
             จากวนัท่ีหน่ึง 

       ทบทวนบทเรียนวนัท่ีหน่ึง ใชค้  าถามและค าตอบ 
บทเรียน 2 (ต่อ)            กิจกรรมท่ี 2.3 กลยุทธ์การจดัการความเครียด 

การบรรยายเร่ืองการจดัการความเครียดท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 
กิจกรรมท่ี 2.4 

 

บทเรียน 2 (ต่อ)            กิจกรรมท่ี 2.4 การบรรยายเร่ืองการส่งต่อ 

บทเรียน 3 ความสูญเสียและ 
ความเศร้าโศก 
พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 3 (ต่อ) 

ทบทวนบทเรียน 
กิจกรรมท่ี 3.1 และ 3.2 การบรรยายเร่ืองความสูญเสียคืออะไร 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 

09:30-10:30 สไลด ์9-12 
สไลด ์13-14 
กระดาษฟลิปชาร์ต, สไลด ์16-19 

สไลด ์15-20 
สไลด ์21 
ไฟลน์ าเสนอบทท่ี 3, สไลด ์1-8 

10:30-10:45 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10:45-11:15 

11:15-12:15 

12:15-13:00 
13:00-15:00  คุณลกัษณะของขั้นตอนความโศกเศร้า กิจกรรมท่ี 3.3            สไลด ์9-11, กระดาษฟลิปชาร์ต 

 การบรรยายเร่ืองการปรับตวัทางอารมณ์ 4 ประการ ปัจจยัท่ีท าให ้               สไลด ์12-15 
 ขั้นตอนความโศกเศร้าซบัซอ้นข้ึน การช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงัโศกเศร้า 
 กิจกรรมท่ี 3.5              สไลด ์16-17, กรณีศึกษา, 
                                                               กระดาษฟลิปชาร์ต 
 กิจกรรมท่ี 3.6 การแสดงบทบาทสมมติ + ติดตามผล                 สไลด์ 18 
 ทบทวนบทเรียน                    สไลด์ 19 

ไฟลน์ าเสนอบทท่ี 4, สไลด ์1-4 
กระดาษฟลิปชาร์ต 
สไลด ์5 
สไลด ์6-8 
สไลด ์9 – เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

15:00-15:15 
15:15-16:45 

16:45 -17:00 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 4 การช่วยเหลือดา้น   การบรรยายเร่ืองชุมชนและการสร้างรูปแบบของตวับุคคล 
จิตสงัคมในระดบัชุมชน        กิจกรรมท่ี 4.1 ความหมายของชุมชน  
             กิจกรรมท่ี 4.2 การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
                           การบรรยายเร่ืองกลุ่มเปราะบางในชุมชน 
                           กิจกรรมท่ี 4.3 ผลกระทบของความเครียดในชุมชม 

           – กรณีของประเทศซูดาน + ติดตามผล 
 

การประเมินระหวา่งอบรม     การอภิปรายรวมในชั้นเรียน ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจในเน้ือหาเพียงใด 
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แผนกำรฝึกอบรม – วนัทีส่ำม 
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 
เป้าหมายของการฝึกอบรม 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถระบุถึงองคป์ระกอบของกิจกรรมการช่วยเหลือในระดบัชุมชนและสามารถใชว้ธีิการใชชุ้มชนเป็น
ฐานในการท างานได ้

• ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถท าการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจไดแ้ละพฒันาทกัษะการส่ือสารแบบประคบัประคอง 
เวลำ 
09:00-09:30 

หัวข้อ 
ติดตามผลของวนัท่ีสอง 

   กจิกรรม 
 ทกัทายช่วงเชา้ สอบถามเก่ียวกบัความคิด ความประทบัใจ/ความรู้สึก 
 จากวนัท่ีสอง 
 ทบทวนบทเรียนวนัท่ีสอง ใชค้  าถามและค าตอบ 
 การบรรยายเร่ืองกิจกรรมการช่วยเหลือในระดบัชุมชน 
 

 กิจกรรมท่ี 4.4 การท าแผนท่ีความตอ้งการดา้นจิตสงัคม 
 + การติดตามผล 

กิจกรรมท่ี 4.5 การวางแผนกิจกรรม กิจกรรมใดสามารถท าได ้
ขั้นตอนในการวางแผนกิจกรรม 
ทบทวนบทเรียน 

12:00-13:00 
13.00-15:00 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 5 การปฐมพยาบาล 
ดา้นจิตใจ และการส่ือสาร 
แบบประคบัประคอง 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 5 (ต่อ) 

การประเมินผลระหวา่ง 
การอบรม 

การบรรยายเร่ืองการปฐมพยาบาลดา้นจิตใจควรกระท าเม่ือใด 
 

กิจกรรมท่ี 5.2, 5.3 การใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ หรือ 5.4 

การบรรยายเร่ืองการส่ือสารแบบประคบัประคอง 
15:00-15:15 
15:15-16:45 

16:45-17:00 

กิจกรรมท่ี 5.5 การส่ือสารแบบประคบัประคอง 
กิจกรรมท่ี 5.5 การตอบสนองในช่วงวิกฤติ 
การอภิปรายรวมทั้งชั้นเรียน สอบถามผูเ้ขา้รับการอบรมวา่ ขั้นตอน 
/เน้ือหาท่ีอบรมไปแลว้ส่วนใดบา้งท่ีตอ้งการใหมี้การปรับปรุงเพื่อ 
ท าการประเมินผลระหวา่งการอบรม 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 

09:30-10:45 บทเรียน 4 (ต่อ) สไลด ์10-12 

สไลด ์13-14, เอกสารประกอบการ 
บรรยาย (ตาราง) 

สไลด ์15-20 

สไลด ์21 

สไลด ์1-6 

บทสนทนาของผูเ้ขา้รับการอบรม 
หนา้ 68  และ สไลด ์7-8 
สไลด ์9 

สไลด ์9 
สไลด ์10 

10:45-11:00 
11:00-12:00 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 4 (ต่อ) 
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ภำคผนวก คู่มือส ำหรับวทิยำกร 

แผนกำรฝึกอบรม – วนัทีส่ี่ 
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 

เป้าหมายของการฝึกอบรม 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจในหลกัการของการท างานกลุ่มและการใหค้  าปรึกษา 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมคุน้เคยกบัปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์วกิฤติ ความสูญเสียและกลไกส าหรับการจดัการของเด็ก 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจกลไกของความรุนแรงและการทารุณกรรมเด็ก 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมไดพ้ฒันาความสามารถในการช่วยเหลือเด็ก 

เวลำ 
09:00-09:15 

09:15-11:00 

หัวข้อ 
ติดตามผลของวนัท่ีสาม 
 

บทเรียน 5 (ต่อ) 

  กจิกรรม 
ทบทวนบทเรียนวนัท่ีสาม ใชค้  าถามและค าตอบ 
 

การส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพดู กิจกรรมท่ี 5.6 หรือกิจกรรมเพิ่มเติม 
ท่ี 5.6 + ขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรม 
การบรรยายเร่ืองการช่วยเหลือทางโทรศพัทแ์ละกลุ่มสนบัสนุน 
 

ทบทวนบทเรียน 

การบรรยายเร่ืองเด็กเปราะบางมากกวา่เพราะเหตุใด + กิจกรรมท่ี 6.1 

การบรรยายเร่ืองเด็กเปราะบางมากกวา่ในสถานการณ์วิกฤติ 
เพราะเหตุใด 

การบรรยายเร่ืองปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กต่อความเครียดและ 
ความโศกเศร้า 

กิจกรรมท่ี 6.2 วิธีการจดัการแบบต่าง ๆ 
การบรรยายเร่ืองกลไกการจดัการของเด็ก 
การใหก้ารช่วยเหลือในการจดัการท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 

กิจกรรมท่ี 6.5 การทารุณกรรมเด็กคืออะไร  
การบรรยายเร่ืองการทารุณกรรมเด็ก 
กิจกรรม ควรมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งไรต่อการทารุณกรรมเด็ก 
กิจกรรมท่ี 6.6 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 

สไลด ์11-14 

สไลด ์15-16 

สไลด ์17 

ไฟลน์ าเสนอบทท่ี 6, 
สไลด ์1-2 
สไลด ์3-6 

สไลด ์7-8 

11:00-11:15 
11:15-12:15 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 6: เด็ก 

12:15-13:00 
13:00-15:00 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
บทเรียน 6 (ต่อ) สไลด ์9 

สไลด ์10-12 
สไลด ์13-16 

สไลด ์17-19, กระดาษฟลิปชาร์ต 
สไลด ์20-22 
สไลด ์23 
สไลด ์24 

15:00-15:15 
15:15-17:00 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 6 (ต่อ) 
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คู่มือส ำหรับวทิยำกร ภำคผนวก 

แผนกำรฝึกอบรม – วนัทีห่า้ 
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 

เป้าหมายของการฝึกอบรม 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจเง่ือนไขท่ีเป็นสาเหตขุองความเครียดของอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีซ่ึงท างานภายใตส้ถานการณ์ท่ี
ยากล าบาก 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้วธีิช่วยเหลือผูอ่ื้นและตนเอง 
เวลำ 
09:00-09:15 

09:15-10:30 

หัวข้อ 
ติดตามผลของวนัท่ีส่ี 
 

บทเรียน 7 การช่วยเหลือ 
อาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ี 

พกัรับประทานอาหารวา่ง 
บทเรียน 7 (ต่อ) 
การบรรยาย 

11:45-13:00 
13:00-14:15 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
กิจกรรมท่ี 7.5 และกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีศึกษาหนา้ 111 
 

ทบทวนบทเรียน 
พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
ติดตามผลและประเมินผล สรุปประเด็นส าคญัสั้น ๆ ในทุกบทเรียน 

 

ใหเ้วลาส าหรับประเด็นเด่นๆ ท่ีควรท าใหเ้กิดความชดัเจน 
ประเมินผลโดยการอภิปรายรวม  (ใชร้ายการค าถามหนา้ 25)             เอกสารประกอบ (แบบสอบถาม) 
 

การใหค้ะแนนส าหรับการจดัการฝึกอบรมรายบุคคล 
พิธีปิดโดยสภากาชาดประเทศ/ส านกังานสาขา แจง้ข่าวสารในขั้น 
ต่อไป 
กล่าวอ าลา และแลกเปล่ียนขอ้มูลติดต่อ 

  กจิกรรม 
ทบทวนบทเรียนของวนัท่ีส่ี ใชค้  าถามและค าตอบ 
 

การบรรยายเร่ืองความเครียดของอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ี 
กิจกรรมท่ี 7.1 
กิจกรรมท่ี 7.2 แบบทดสอบความเครียด 
การบรรยายเร่ืองเง่ือนไขท่ีเป็นสาเหตุของความเครียด 

การบรรยายเร่ืองการดูแลตนเองและผูอ่ื้น 

การบรรยายเร่ืองการช่วยเหลือโดยเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมท่ี 7.4 

เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 

ไฟลน์ าเสนอบทท่ี 7, สไลด ์1-2,  
กระดาษฟลิปชาร์ต 
สไลด ์3, เอกสารประกอบ 
สไลด ์4-5 

10:30-10:45 
10:45-12:00 สไลด ์6-10 

สไลด ์11-12, กระดาษฟลิปชาร์ต 

สไลด ์10-15 

สไลด ์16 
14:15-14:30 
14:30-15:30 

15:30-16:00 พิธีปิดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบติัการ 
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ภำคผนวก คู่มือส ำหรับวทิยำกร 

แผนกำรฝึกอบรม – วนัที ่
สภากาชาดประเทศ: 
การจดัหอ้งเรียน: 
วนัท่ี: 
วทิยากร: 
จ านวนของผูเ้ขา้รับการอบรม: 

เป้าหมายของการฝึกอบรม 

เวลำ หัวข้อ กจิกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์สนับสนุน 
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คู่มือส ำหรับวทิยำกร ภำคผนวก 

ภำคผนวก 4 ตำรำงส ำหรับกิจกรรมที่ 4.4 ผู้เข้ำรับกำรอบรมระบุทรัพยำกรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกำร
สนองตอบควำมต้องกำรของชุมชน 

ควำมต้องกำรของชุมชน ทรัพยำกรที่มีอยู่ ทักษะที่มีอยู่ ทรัพยำกร/ทักษะที่ต้องเพิม่เติม 
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ภำคผนวก คู่มือส ำหรับวทิยำกร 

ภำคผนวก 5 แบบฟอร์มกำรประเมินผล 

วนัท่ี: 
สถานท่ี: 

โปรดระบุค าตอบของท่านตามขอ้ความต่อไปน้ี โดยใหค้ะแนนตามเกณฑค์ะแนนขา้งล่างน้ี 
ควรปรับปรุง 

0 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

ไม่พึงพอใจ 
2 3 

พึงพอใจ 
4 5 

ดี 
6 7 

ดีมาก 
8 

การฝึกอบรมเก่ียวขอ้งกบัการท างานของท่านในสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดง  

การฝึกอบรมไดรั้บการวางแผนและน าเสนออยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
ก. การสอนภาคทฤษฎีเหมาะสมส าหรับท่าน 
ข. การสอนทกัษะต่าง ๆ เหมาะสมส าหรับท่าน 
องคป์ระกอบของทกัษะและทฤษฎีมีความสมดุลกนัเป็นอยา่งดี 
ก. การฝึกอบรมครอบคลุมครบทุกหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. คู่มือส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรม สไลดก์ารบรรยาย และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
ก. กิจกรรมและการอภิปรายครอบคลุมทุกหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข. กิจกรรมและการอภิปรายเป็นวิธีท่ีท  าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของวิทยากรมีประโยชน์อยา่งมากต่อการท ากิจกรรมและการท างานกลุ่ม 
การให้คะแนนของแต่ละบทเรียน (โปรดให้คะแนนบทเรียนท่ีท่านเขา้รับการอบรม) 
1. เหตุการณ์วิกฤติและการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม 
2. ความเครียดและการจดัการความเครียด 
3. ความสูญเสียและความโศกเศร้า 
4. การช่วยเหลือดา้นจิตสังคมในระดบัชุมชน 
5. การปฐมพยาบาลดา้นจิตใจและการส่ือสารแบบประคบัประคอง 
6. เด็ก 
7. การช่วยเหลืออาสาสมคัรและเจา้หน้าท่ี 

9 โปรดแสดงความคิดเห็นวา่ ศกัยภาพของท่านในการให้การช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมไดรั้บการพฒันาอยา่งไร 
(โปรดระบขุอบข่ายเน้ือหาโดยเฉพาะของการเรียนรู้) 

10 โปรดระบุวา่กิจกรรมส่วนใดท่ีควรเพ่ิมเวลาให้มากข้ึน 

11 โปรดระบุวา่กิจกรรมส่วนใดท่ีควรลดเวลาให้นอ้ยลง 

12 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (หากเน้ือท่ีไม่พอ โปรดเขียนต่อเพ่ิมเติมดา้นหลงักระดาษน้ี) 
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14 

คะแนนโดยรวมของเน้ือหา (ตามเกณฑค์ะแนนดา้นบน) 
คะแนนโดยรวมของการน าเสนอ (ตามเกณฑค์ะแนนดา้นบน) 



คู่มือส ำหรับวทิยำกร ภำคผนวก 

ภำคผนวก 6 ทรัพยำกร 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของ
กำชำด 
ส าหรับกิจกรรมสภากาชาด สภาเส้ียววงเดือนแดงทั้งหมด 
มีแนวทางปฏิบติังานท่ีแน่นอนและมีขั้นตอนตามระเบียบ
ขององค์กรท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เม่ือวางแผนจัดท า
โครงการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม ก็ตอ้งมีการปฏิบติัตาม
วงจรมาตรฐานของการด าเนินงานโครงการ 

1.  ด าเนินการประเมินความตอ้งการเพื่ออธิบายถึง
สถานการณ์โดยรวมหลงัจากภาวะฉุกเฉิน ก าหนด
ล าดบัความส าคญัในทอ้งถ่ินให้ชดัเจน และระบุถึงสุข
ภาวะดา้นจิตสงัคมในบริบทเฉพาะ ในระยะแรกน้ีเป็น
ขั้ นของการพัฒนาตัว ช้ีว ัด ซ่ึงแสดงถึงเ ป้าหมาย
โดยรวมของส่ิงท่ีโครงการต้องการด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จ 

2.  พฒันาเอกสารโครงการตามกรอบการท างานเชิง
ตรรกะ (หรือกรอบตรรกะ) ซ่ึงแสดงเหตุผลของ
โครงการ และออกแบบหลักเบ้ืองต้นของการวาง
แผนการด าเนินงาน และการก าหนดหลกัปฏิบติัในการ
ติดตามผล 

3.  ออกแบบและด าเนินการส ารวจฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เป็นการให้ขอ้มูลในเร่ืองขอบเขตโครงการ และความ
เปล่ียนแปลงท่ีต้องการ เห็นจากการด า เ นินงาน 
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้อธิบายถึงสถานภาพของตวัช้ีวดัท่ี
ไดค้ดัเลือกไวใ้นระยะก่อนการด าเนินงาน 

4.  วางแผนและด าเนินการติดตามผลตวัช้ีวดัและประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (ทั้งท่ี
วางแผนไวห้รือไม่ไดว้างแผนไว)้ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
ระยะของการด าเนินงาน 

5.  จดัท าการประเมินผล ซ่ึงอธิบายถึงกระบวนการของ
การด าเนินงานโครงการและการวดัระดบัความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีไดก้ าหนดไว ้

2. แนวปฏิบัติกำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมและสุขภำพจิต 
ในภำวะฉุกเฉินของ IASC  
แนวปฏิบติัการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมและสุขภาพจิตใน
ภาวะฉุกเฉิน (ปี พ.ศ. 2550/ค.ศ. 2007) ของคณะกรรมการ
ตวัแทนระหวา่งหน่วยงาน (IASC) เป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการวางแผนการตอบสนองขั้นต ่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

IASC ได้พฒันารายการตรวจสอบส าหรับใช้ในพ้ืนท่ี 
บรรจุอยู่ในแนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้านจิตสังคมและ
สุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉิน (ปี พ.ศ. 2551/ค.ศ. 2008) ของ 
IASC 
แนวปฏิบติัและรายการตรวจสอบส าหรับใชใ้นพ้ืนท่ี
สามารถสืบคน้ไดท้างเวบ็ไซต ์
http://www.humani-tarianinfo.org/iasc/ 
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3. คณะท ำงำนด้ำนจิตสังคม 
คณะท างานดา้นจิตสงัคม 
www.forcedmigration.org/psychosocial ไดพ้ฒันา
เอกสารคู่มือแนวทางซ่ึงสมัพนัธ์กบักรอบแนวคิดการ
ท างานของการพฒันาการด าเนินงานดา้นจิตสงัคม 

แหล่งอา้งอิงโดยเฉพาะส าหรับขั้นต่าง ๆ ของวงจรการ
ด าเนินโครงการ มีดงัน้ี 

กำรประเมนิควำมต้องกำร 
แนวปฏิบติัการของ IASC หนา้ 38-45 

ตวัช้ีวดั 
หมายเหตุแนวปฏิบติังานของศูนยอ์า้งอิงเพ่ือการช่วยเหลือ
ดา้นจิตสงัคมฯ ในส่วนของตวัช้ีวดั สืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซต ์
www.ifrc.org/psychosocial 
http://www.forcedmigration.org 

กรอบกำรท ำงำนเชิงตรรกะ 
คู่มือกระบวนการวางแผนโครงการ (ปี พ.ศ. 2545/ค.ศ. 
2002) ของ IFRC สืบคน้ไดท่ี้ 
http://participation.110mb.com/PCD/ 

PP-Phandbook.pdf 

กำรตดิตำมผล 
คู่มือแนวทางของ IASC หนา้ 46-49 สืบคน้ไดท่ี้ 
http://www.globalpolicy.org/ngos/aid/2007/ 

0209goodenough.pdf 

กำรประเมนิผล 
คู่มือการติดตามและประเมินผล (ปี พ.ศ. 2550/ค.ศ. 2007) 
ของ IFRC สืบคน้ไดท่ี้ 
http://www.interventionjournal.com/ 

4. ศูนย์อ้ำงองิเพือ่กำรช่วยเหลอืด้ำนจิตสังคมฯ 
คู่มือการด าเนินงานด้านจิตสังคม เป็นคู่มือส าหรับการ
วางแผนและด าเนินงานโครงการดา้นจิตสังคม ผลิตและ
เผยแพร่โดยศูนยอ์า้งอิงเพ่ือการช่วยเหลือดา้นจิตสังคมฯ  
(ปี พ.ศ. 2552/ค.ศ. 2009) 

รายละเอียดในแต่ละขั้นของวงจรโครงการอธิบายอยู่ใน
คู่มือแนวทางของศูนย์อ้างอิงเพ่ือการช่วยเหลือด้านจิต
สังคมฯ แสดงถึงวิธีด าเนินกิจกรรมดา้นจิตสังคมภายหลงั
ภาวะฉุกเฉิน 

เอกสารทั้งสองฉบบัสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องศูนยอ์า้งอิง
เพ่ือการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคมฯ
www.ifrc.org/psychosocial 
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