ข้อเสนอแนะสำหรับเหตุกำรณ์รุนแรง
สะเทือนขวัญบริเวณศูนย์กำรค้ำ

และพื้ นที่ภำยในจังหวัดนครรำชสีมำ
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

1. คำแนะนำในกำรนำเสนอข่ำวเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ร้ำย
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
1) เป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความห่วงใย เห็นอกเห็นใจ ให้กาลังใจในการเผชิญความทุกข์
ร่วมกัน
2) ให้ ข้ อ มู ล ช่ อ งทางให้ ค าปรึก ษาทางโทรศั พ ท์ การให้ ค าปรึ ก ษาทางอิ น เตอร์ เ น็ ต บุ ค ลากรหรื อ
หน่วยงานที่สามารถขอความช่วยเหลือได้
3) ให้ข้อมูลความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องแก่สังคมเกี่ยวกับสัญญานเตือนบุคคลที่อยู่ในภาวะเครียด
กดดันที่มีแนวโน้มที่จะก่ออันตราย และการช่วยเหลือเบื้องต้น
4) ให้คาแนะนาในการผ่อนคลายตนเองจากความกดดันในการติดตามข่าวสาร เช่น ไม่ใช้เวลามาก
เกินไปในการรับชม เบนความสนใจไปเรื่องอื่นบ้าง และไม่ติดตามเพจที่ใช้ถ้อยคารุนแรง
5) การสัมภาษณ์ควรสอบถามมุมมองด้านบวก เช่น วิธีปลุกปลอบใจกันให้มีกาลังใจในกลุ่มผู้อยู่ใน
เหตุการณ์
6) คานึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบภาวะวิกฤต มีความตระหนักระมัดระวังการนาเสนอ
ประเด็นเปราะบางทั้งด้านสิทธิมนุษยชน และในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น เยาวชนและครอบครัว ผู้มี
ความเจ็บป่วยทางจิต
7) ลดช่วงเวลาการนาเสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้น้อยลง จากัดการนาเสนอข่าวแบบรายงานสด
หรือทันทีที่เกิดเหตุ เพราะอาจกลายเป็น “ความตื่นเต้น” ของการติดตามข่าว ลดการเสนอข่าว
แบบเร้าอารมณ์ อาจนาเสนอข่าวในรูปของแถบอักษรข่าววิ่ง เพื่อช่วยลดความสนใจในเหตุการณ์ซึ่ง
อาจมีผลทาให้ลดพฤติกรรมเลียนแบบ
8) ระมัดระวังการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะการจาลองเหตุการณ์ ซึ่งต้องไม่เกินกว่าความเป็น
จริง มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ ไม่สร้างความตื่นตระหนกหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1) ให้ความสาคัญกับผู้ก่อเหตุ เอ่ยชื่อซ้า ๆ ลงภาพผู้กระทา
และเหยื่อ วิเคราะห์ตัวตน ปูมหลัง รวมทั้งครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
2) นาเสนอขั้นตอน หรือเหตุผลของการกระทาอย่างละเอียด
3) เปิดคลิปเหตุการณ์วนไปวนมา
4) นาเสนอบรรยายรายละเอียดของพฤติกรรมของผู้กระทา ทั้งก่อน ระหว่างเหตุการณ์ ภายหลัง
เหตุการณ์ เช่น การเตรียมการ อาวุธที่ใช้ วิธีการในการต่อสู้ อาจกลายเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับผู้
เลียนแบบ ควรเน้นที่เหตุการณ์มากกว่าพฤติกรรมของผู้กระทา ยิ่งกล่าวถึงน้อย โอกาสที่จะถูก
เลียนแบบก็จะน้อยลง
5) เสนอภาพข่าวและภาษาที่มีลักษณะอุจาด และสร้างความรู้สึกสยดสยองซ้าเติมความทุกข์โศก
หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
6) การสัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุหรือญาติในลักษณะที่ทาให้เกิดอารมณ์ร่วม ซึ่งจะก่อความเครียด และ
รบกวนการฟื้นตัวทางจิตใจของเขา
7) นาเสนอข้อมู ลความคิดเห็นที่ม าจากผู้ ที่ไม่มี อานาจในการให้ ข้อมูล หรือผู้ ที่ไม่มี ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเหตุดังกล่าว โดยการคาดเดาเหตุการณ์ หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการ
เหตุการณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเหตุการณ์นั้น ๆ
8) นาเสนอข่าวหรือภาพข่าวที่เป็นการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติภารกิจอันจะส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. โรคเครียดภำยหลังภยันตรำย (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) กับกำร
ดูแลตนเองและผู้ใกล้ชิดอำกำรของโรคเครียดภำยหลังภยันตรำย ประกอบด้วย 3 อำกำร
หลัก และระยะเวลำนำนเกินกว่ำ 1 เดือน ดังนี้
1) มีพฤติกรรมนึกถึงเหตุการณ์ร้ายนั้นซ้า ๆ นึกถึงเหตุการณ์ร้ายนั้นซ้า ๆ ฝันร้ายถึงเหตุร้ายนั้นซ้า ๆ
และเห็นภาพเหตุร้ายเหมือนภาพติดตาซ้า ๆ ในขณะตื่น
2) มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ สิ่งเร้า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือ สถานที่ สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์นั้นที่จะกระตุ้นให้นึกถึง จนเกิดอาการตื่นตระหนก ผวา วิตกกังวล
และ ทาให้นึกถึงเหตุร้ายนั้นซ้า ๆ รุนแรงมากขึ้น
3) มี อ าการตื่ น กลั ว ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ มี อ าการหวาดกลั ว ตื่ น ตระหนก ตกใจง่ า ย
กระสับกระส่าย วิตกกังวล คิดมาก มองโลกและตนเองในแง่ลบ นอนไม่หลับ หงุดหงิด สมาธิแย่
ลง บางรายอาจมีความรู้สึกผิด รู้สึกซึมเศร้า หดหู่ สิ้นหวัง หรือ การคิดเรื่องทาร้ายตัวเอง

หมายเหตุ เมื่อเกิดอาการใน 3 ข้อนี้ นานเกินกว่า 1 เดือน จาเป็นต้องพบจิตแพทย์ เนื่องจากโรค
เครียดภายหลังภยันตราย เป็นอาการที่ส่งผลกระทบกับจิตใจและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
อย่างมาก

กำรดูแลตนเอง และผู้ใกล้ชิดเมื่อเกิดภำวะโรคเครียด
ภำยหลังภยันตรำย ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้
1. กำรดูแลด้ำนจิตใจ
1.1 งดการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ที่ยิ่งกระตุ้นให้นึกถึงเหตุการณ์ร้าย ในทุกช่องทาง
ควรงดสื่อโซเชียล รายการข่าวต่าง ๆ รวมถึงการงดการพูดคุยซักถามถึงเหตุการณ์ที่ยิ่ง
กระตุ้นให้นึกถึง เพราะจะกระตุ้นให้อาการเครียดเป็นมากขึ้น และไม่ส่งผลดีอะไร
1.2 การกลับมาดูแลฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจอย่างเหมาะสม
การทากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การออกกาลังกาย การรับประทาน
อาหารที่ดี ต่อสุขภาพ การพักผ่อนหย่อนใจที่รู้สึกสบายใจ การทากิจกรรมดี ๆ กับครอบครัว
เพื่อ นฝูง โดยงดการพูด ถึงเหตุก ารณ์ร้ายนั้น และการมี เวลาหลั บพัก ผ่อนให้ เพีย งพอ การทา
กิจกรรมผ่อนคลายบาบัด เช่น การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงบรรเลงที่ช่วยให้ใจสบาย การทา
โยคะ การผ่อนคลายด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก (exercise breathing) เป็นต้น
1.3 การรับฟัง อย่างเปิดใจ และเข้าใจ
การเปิดใจรับฟังด้วยความเห็นใจ และเข้าใจ เป็นต้นทางของการเยียวยาใจที่ดีกับทั้งกับคน
รอบข้าง และกับคนในสังคม มีแนวทางดังนี้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
1) รับฟังอย่างใส่ใจ
2) รับฟังด้วยความเคารพในกันและกัน
3) รับฟังโดยไม่ตัดสิน
4) รับฟังอย่างไม่มีอคติ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1) การตาหนิติเตียนกัน เช่น เตือนแล้วไม่เชื่อเลยต้องไปเจอเหตุการณ์นี้
2) การให้คาแนะนา สั่งสอน ทั้งที่ยังไม่ได้รับฟัง และยังไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเขา เช่น อย่าเครียด
คิดมากไป ทาใจ สบายๆเดี๋ยวก็หายเครียด หรือ สู้สู้ อย่าอ่อนแอ เป็นต้น

1.4 การแสดงความรัก ความห่วงใย และการให้กาลังใจ
การแสดงความรั ก ความห่ วงใย และ การให้
กาลังใจ ด้วยคาพูด สีหน้า แววตา การแสดงออกที่ส่ง
ความรู้สึกดี ๆ ความรัก ความห่วงใย เช่น รอยยิ้ม การ
สั ม ผั ส การโอบกอด การถามไถ่ ทุก ข์ สุ ข จากใจที่ มี
ความรั ก ความห่ ว งใย เป็ น พลั ง ที่ ดี ที่ ช่ ว ยให้ ผ่ า น
ช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปได้
1.5 การกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
เมื่อร่างกายเริ่มแข็งแรง แนะนาการกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติ จะทาให้อาการทางจิตใจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

2. กำรพบจิตแพทย์
เนื่องจากอาการนี้เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก ควรได้รับการรักษาจากแพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญควบคู่ กั บ การดู แ ลจิ ต ใจตนเองและผู้ ใ กล้ ชิ ด จะช่ ว ยบรรเทาอาการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และ สร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากอาการได้ การรักษา
ประกอบด้วยการทาจิตบาบัด ร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการ
3. กำรดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่รับรู้เหตุกำรณ์ร้ำย
1) ลดหรืองดการเสพข่าวสาร
การเสพข่าวสารที่เป็นเหตุการณ์ร้ายซ้า ๆ จะกระตุ้นความคิดให้วนเวียนกับเหตุการณ์ร้าย
นั้นซ้า ๆ ส่งผลให้จิตใจเศร้าหดหู่ เจ็บปวด โกรธแค้น ซึ่งอารมณ์เหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้เสพข่าว การลดหรืองดการเสพข่าวสารจะส่งผลดีต่อจิตใจที่ไม่ต้องวนเวียน
อยู่กับความคิดและอารมณ์ด้านลบตลอดเวลาโดยไม่จาเป็น
2) หากิจกรรมผ่อนคลายที่เหมาะสมต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในรูปแบบอื่น นอกจากการเล่น
Social media หรือ เสพข่าวสาร
ควรมี การผ่ อนคลายอารมณ์ในรูป แบบอื่ น ที่ ทาให้ จิต ใจเบิ กบานผ่ อนคลาย ส่ งผลดี กั บ
สุขภาพกายและใจ เช่น การออกกาลังกาย การอ่านหนังสือเล่มโปรด การดูหนัง ฟังเพลง การ
พบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือคนในครอบครัว พูดคุยในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องเหตุการณ์ร้าย
เป็นการได้ผ่อนคลายที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการได้สร้างสัมพันธภาพและการปลอบ
ขวัญกันภายในครอบครัว

3) ดูแลจิตใจอย่างมีสติ
การเสพข่าวสารอย่างมีสติ รู้เท่าทันความคิด อารมณ์
ความคาดหวั ง จะช่ ว ยให้ ค วามคิ ด อารมณ์ แ ละ ความ
คาดหวัง ไม่มารบกวนจิตใจมากจนเกินไป ความทุกข์หลาย
ครั้งเกิดจากความคิดปรุงแต่ง หรือเกิดจากถูกอารมณ์ด้าน
ลบครอบงา เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์กังวล
หรือ ทุ กข์ เพราะความคาดหวัง ดั งนั้ นการกลั บมาตั้ งสติ
ตระหนักรู้สภาพจิตใจและร่างกายจะช่วยให้รู้ว่าจิตใจ หรือ
ร่างกายกาลังทุกข์อยู่ และทุกข์เพราะอะไร เช่นทุกข์เพราะ
คิดมาก ทุกข์เพราะอารมณ์โกรธ ทุกข์เพราะผิดหวัง หรือ
ทุกข์เพราะร่างกายกาลังย่าแย่ เป็นต้น
การเข้ า ใจในสิ่ ง เหล่ านี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ราสามารถดู แ ล
จิตใจ และร่างกายได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็น
การจัดการที่ต้นเหตุที่ทาให้ทุกข์ เช่นรับรู้ได้ว่าจิตใจกาลัง
เศร้ า หดหู่ หรื อ ร่ า งกายก าลั ง ปวดศี ร ษะจากการเสพ
ข่าวสาร เมื่อเกิดสติรู้ตัว ให้หยุดเสพข่าวสารนั้น
4) ไม่แชร์ภาพหรือข่าวเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น
การแชร์ภาพ หรือข่าวเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิด
การวนเวี ย นอยู่ กั บ ความคิ ด และอารมณ์ ด้ า นลบ อั น ไม่
เกิดผลดีต่อผู้ใด นอกจากนี้เหตุการณ์ร้ายที่เป็นจุดสนใจ
ของสังคมมาก สามารถส่งผลให้คนจานวนหนึ่งสนใจที่จะ
อยาก มีพฤติกรรมในแบบนั้นบ้าง การแชร์ภาพหรือข่าวซ้า
ๆ อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบทาให้เกิด
ความรุนแรงในแบบเดียวกันขึ้นได้ ประชาชนและสื่อจึงต้อง
มีความตระหนักระมัดระวังในการส่งข่าวหรือข้อมูล
ดังนั้น ทุกคนสามารถช่วยกันรักษาสังคมนี้ได้ ด้วย
การ งดการแชร์ ภ าพ บทความ หรื อ ข้ อ ความจาก
เหตุ ก ารณ์ ร้ า ยนั้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ พ ฤติ ก รรมนั้ น กลายเป็ น
พฤติกรรมที่โดดเด่น โด่งดัง หรือเป็นจุดสนใจ ที่จะดึงดูดให้
คนบางกลุ่มสนใจอยากทาตาม

5) การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควรแสดงความเห็ น ด้ ว ยความเคารพ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ก่อเหตุ ครอบครัวผู้ก่อเหตุ ผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
การแสดงความคิดเห็นควรเป็นไปแบบสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ให้ข้อคิดที่ดี
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม งดการแสดงความเห็นที่ตาหนิติเตียน ตัดสิน ด่าทอ ในทุก
ฝ่าย เพราะการใช้ถ้อยคารุนแรง จะยิ่งกระตุ้นและส่งผ่านความรุนแรงให้เกิดต่อเนื่องไปในสังคม
รวมถึงสร้างบาดแผลทางใจได้อย่างมาก ไม่แพ้ความรุนแรงจากการกระทาอื่น จึงสมควรระวัง
และใส่ใจการแสดงความคิดเห็นต่อคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เราไม่ได้รู้จักเขาดีพอ
ในทางจิตวิทยาพบว่าการจัดการความรุนแรงด้วยความรุนแรง ไม่เคยให้ผลที่ดีในระยะยาว
แต่กลับเป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรม เพราะได้สร้างรอยแผลใจจากความเจ็บช้า และ
ความโกรธแค้น การร่วมสร้างสังคมที่ไม่มีโศกนาฏกรรมความรุนแรง จึงจาเป็นต้องเริ่มต้นจากตัว
เราก่ อ น ด้ ว ยการหยุ ด ส่ ง ต่ อ ความรุ น แรงไม่ ว่ า จะในรู ป แบบใด ทั้ ง ท่ า ที ค าพู ด ความเห็ น
ข้อความ บทความที่ไม่เคารพต่อกัน ที่ตัดสินกัน ที่ทาร้ายจิตใจกัน เพราะความรุนแรงหลายครั้ง
เริ่มต้นจากความเจ็บปวด เมื่อรู้สึกเจ็บปวดมาก ความเจ็บปวดนั้นจะกลายร่างเป็นความโกรธ
แค้นได้ในที่สุด

6) เรียนรู้จากเหตุการณ์
ทุกเหตุการณ์นามาเป็นบทเรียนได้เสมอ การกลับมาทาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และช่วยกัน
เรียนรู้ ไม่กล่าวโทษใคร หรือฝ่ายใด แต่มาทาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ จะช่วยให้มี
แนวทางที่ดีในการป้องกันปัญหาและแก้ไ ขปัญหาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สังคมจะดีไ ด้
ต่อเมื่อทุกคนช่วยเหลือกันอย่างมีสติ มีความเข้าใจที่ดี ทั้งในการดูแลจิตใจตนเอง ครอบครัว คน
ใกล้ชิดและคนในสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างสรรค์

