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Exposure to Violence and Disaster

�การ�กษาเ�อหาความ�ม�น�ของ traumatic stress �บ psychiatric sequelae �ตามมา พบ�ความ
�ม�น��น�ดเจน ระห�าง Traumatic experience และความเ�ยง�จะ�ใ�เ�ด Posttraumatic stress
disorder (PTSD) และป���ยาตอบสนอง�น

�วอ�างเ�น �การ�กษาในก�มเ�ก�ประสบ�ย�นแรง ในก�มประสบ���เห�จากการเ�นทาง
(Transportation accidents) �กษณะของประสบการ�บางอ�าง��ผล�ใ�เ�ด�อาการก�ม PTSD �อไป
ในอนาคต

ไ�แ� -   การไ��บ�นตราย�อ�วเองโดยตรง

เ�น�เ�นเห�การ� ห�อสภาพศพ��าก�ว โดยเฉพาะของสมา�กในครอบค�ว ห�อเ�อน
ไ��นเ�ยง�องขอความ�วยเห�อ เ�น�น

Object risk factor �อาจ�ผลเ�ยว�อง

การอ�ใก�ๆ�บเห�การ��ายแรง�เ�ด�น
เห�การ��นเ�น�ง�ไ�คาด�ด�าจะเ�ด และระยะเวลา��องประสบเห�การ�
�นวนค�งและ�กษณะของเห�การ��ายแรง�น
เ�น�เ�นเห�การ��น
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ความ�ม�น�ของ����าย�บเห�อ
การใ���ง�นแรง�วม�วย
ระ�บความ�นแรงของเห�การ�

 

Pynoos and co-workers (1987) �กษาโดยการ�ดระ�บของการเผ�ญเห�การ��นแรง ในก�ม�กเ�ยน
ประถม�กษา พบ�า

1) �ความ�ม�น��นระห�าง degree of exposure �บระ�บความ�นแรงของ posttraumatic stress reaction
�เ�ด�น

2) อาการ�างๆ�เ�ด�น�บเ�ก�ผลกระทบค�าย�บ�เ�ด�บ�ให�

3) �ปแบบของอาการ�เ�ด�นเ�นผลจากการสะสมของป���ยา�ตอบสนองภายห�งจากเผ�ญ�บ
เห�การ� โดย �ปแบบของอาการ�น�บระ�บความ�นแรงของป���ยาตอบสนอง�เ�ด �อ

Mild reaction ไ�แ� ความก�ว ความหวาดห�น�วๆไป ห�อ�ความ�ตก�งวลเ�ด�น
Moderate reaction ไ�แ� ความ�องการ�จะห�กเ�ยงความ��กไ���างๆ
Severe reaction ไ�แ� อาการ�งหมดของ PTSD และ�ผล�ใ�เ�ดแยก�วจาก�งคม และ

�งผล�อการเ�ยน� �ตราการลดลงของอาการ��น�บความ�นแรงของ posttraumatic stress reaction �
เ�ด (Nader et al 1990)

Psychopathology �พบไ�แ�

Symptoms of PTSD,
Depressive disorders
Phobic disorders
New onset exacerbation of existing-attention-deflicit disorder
Dissociative disorder
Obcessive-compulsive disorder
Sleep disorders
Somatization disorder
Disorders of attachment and conduct
Substant abuse (Pynoos 1990)

Developmental Psychopathology, Model of Traumatic Stress

Pynoos (1993) ไ�เสนอ model �จะอ�บายการเ�ด psychopathology (ตาราง 1-6)

การเ�ด psychopathology ภายห�งไ��บ Traumatic stress �น จะ�จารณาจาก

1) Traumatic exposure – nature of the experience itself

2) Traumatic reminders

3) Secondary stresses

�ง 3 �อ���วน��ญในเ�องการเ�ด psychiatric symptoms และ comorbid conditions



10/30/13 Exposure to Catastrophic Violence and Disaster in Childhood

www.ramamental.com/topics/inter14.htm 3/10

 

The complexity of Traumatic Experience(s) in Children and Adolescents

การประเ�นประสบการ�เ�ยว�บเห�การ��นแรง�เ�ด�นในเ�กและ�ย�น ใ�ความ��ญในราย
ละเ�ยด�างๆ�ง�

1)�องเ�าใจรายละเ�ยดของ�งแวด�อม�อ�รอบ�วเ�ก และ�จ�ย�างๆ��งผล�อสภาวะอารม� ความ
�ด

�ง�จด�ออ� และ�ฒนาการใน�วง�เ�กประสบเห�การ��นๆ

2) ประเ�นเห�การ��เ�ด�น�า�ผล�กคามภายใน(�ตใจ) ห�อภายนอก(�างกาย) �ง�ผลใ�เ�กเ�ด
การ�น�วของ�างกาย �การตอบสนองของอารม� และ�กคาม�ตใจ ในขณะเ�ยว�นเ�ก�จะพยายาม
ควบ�มพฤ�กรรม ความ�ด และ�นตนาการของตนไ� และ�ดการ�บสภาวะทาง�างกายและอารม��
เ�ด�น

3)เ�กบางคน เ�อ�อแ� ��อง ห�อเ�อน ประสบ�นตราย เ�กอาจ�ม�จะ�แลความปลอด�ยของตนเอง

ห�อไ�สนใจสมา�กในครอบค�ว�ง��งตกอ�ใน�นตราย �งเ�อเ�ด�นตราย�อตนเองห�อ�คคล�น
เ�กอาจจะ

�ความ�ตก�งวลอ�างมาก�งระ�บความ�นแรงของ�นตราย การ�วยเห�อ ห�อความเ�ยหาย�จะเ�ด
�น เ�อเผ�ญ�บ

เห�การ��นแรง เ�กจะ��ก�า�อง�ง�บควบ�มความ�องการ�จะ�บางอ�าง ห�อ�องเ�บกดความ
�องการ�จะ

โ�ตอบเอาไ�

4) เ�อ��ก�ญเ�ยความเ�น�วเอง ห�อเ�ย�ก�ศ� เ�กจะเ�มเ�ดความก�ว และเ�มใ��นตนาการ �ง
เ�น selt-protective mechanism อ�างห�ง เ�อ��ก�ก�กคามภายใน�ตใจ ไ�แ� dissociative responses
เ�อ�ใ�ตนเอง��ก�าเห�การ��นไ�ไ�เ�ด�น�บตนเองจ�งๆ และ�งพยายาม�จะควบ�ม autonomic
arousalและความ�ตก�งวล เ�อ�กษาego function ใ��งานไ�ปก�(Rose 1991)

5) Traumatic stress �งรวม�งผล�อเ�อง�เ�ดห�งจากเห�การ��นแรงไ�จบไปแ�ว เ�น การ��องอ�
�บสมา�กในครอบค�ว�บาดเ�บห�อตาย การพยายาม�ามเ�อด การพยายาม�วยเห�อสมา�กใน
ครอบค�ว เ�นภาพการ�วยเห�อของ�รวจ ห�อ�ม�กษา การ��องรอ�ง�าว เ�ยว�บอาการของ
สมา�ก เ�น�น

6) เ�ก��ความ�ตก�งวล เ�ยว�บความปลอด�ยของสมา�กในครอบค�วห�อเ�อน ขณะ�เ�ก�องอ�
�ก�องห�ออ��ก�ห�ง จะเ�มความ��ก�งวลมาก�น และอาจ�ใ�เ�ก�ด�งเห�การ�เ�าๆ�เคยเ�ด
ในอ�ต ห�อเ�ดความ��กก�ว �งผล�งสภาพ�ตใจและ�างกาย การเ�นความตายของ�คคล��ก�น
ใก��ด ห�อเ�อน จะกระ�นในเ�กเ�ดป���ยา�อการ�ญเ�ย �งผล�ง��ตของเ�ก�อไปในอนาคตไ�

7) ผลจากเห�การ��นแรง �ผล�อ�ฒนาการ ใน�วนการ�บ��นตรายจากภายนอก (failure of alarm
reaction: H. Krystal 1991)ห�อปรากฎออกมาใน�ป การไ�สามารถ แสดงอารม�ออกมาเ�อ�อง�น
ตนเอง เวลาเ�ด�นตราย�น(Rangell 1991)
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Traumatic Reminders and Secondary Stresses

Traumatic Remindersเ�ดภายห�งไ��บบาดเ�บห�อเผ�ญเห�การ��นแรง �ง�น�บ�กษณะของ
เห�การ��ประสบ และป���ยา�เ�กตอบสนอง �ใ�เ�ด� Traumatic Anxiety ห�อ Avoidant
Behavior �น อาจเ�ดเ�นค�งคราว ห�อ�อาการนานเ�น�วงระยะเวลาห�ง เ�ด�นโดยไ��เ�อ��ว และ
ควบ�มไ�ไ�

ในระยะยาวTraumatic Reminder อาจ�ใ�เ�ดความ��ก�บาย �งผล�อการใ���ต เ�น การ�ป�
�ม�น��บ�คคล�น การ�บ�ความ��กทางกาย ภาวะอารม�ความ��กภายใน เ�ดความ��กระ�ง�ว
มากก�าปก� เ�ดการ�น�ว �ตก�งวล ห�อ พฤ�กรรมห�กห��นไ� ห�อ�งผล�อเ�องไปเ�อโตเ�น
�ให�

Secondary Stresses �เ�ด �น�บช�ดความ�นแรง�ประสบและการตอบสนองจาก�งแวด�อม�อ�รอบ�ว
เ�ก �งเ�น�มาของการเ�ดDistressในเ�ก และเ�นการเ�มความเ�ยงในการเ�ดComorbidity ในภาย
ห�งและ�ผล�บความสามารถในการป�บ�วและการ�ฒนาไปเ�น �ให��อไป

secondary stresses อาจเ�นภาวะ�เ�ดภายห�งประสบเห�การ� ไ�นานห�อเ�ด�นให� ภายห�งจาก�
เห�การ�บางอ�างมากระ�น �งอาจ�องการ การ�กษา�วยยา ใ�การ�วยเห�อ�เหมาะสม และ�การ
�ด�อ�อสาร�ความเ�าใจ �บ�คคล�ใก��ด�บเ�ก เ�ยว�บพฤ�กรรม�างๆ�เ�ด�นภายห�งจาก
ประสบเห�การ��นแรง

Trumatic Stress and Proximal Development

ผลกระทบ�เ�ด�น ภายห�งประสบเห�การ� �แนวโ�มจะเ�ด Extreme Expectation เ�องความ
ปลอด�ย และความ�นคงปลอด�ยใน��ต

ในเ�ก Traumatic Expectation �ผลกระทบ�อการ�ฒนา�งใน�นระยะ�น และระยะยาว

Traumatic Stress �ผล�บการ�ฒนา�คค�กภาพใน�วน�างๆ�ง�

�านการ�ฒนา �ตใจ และ�างกาย
�านความสามารถ
�านการควบ�มอารม� �านความ�ด และความ��กภายใน
�านพฤ�กรรม�เ�ยว�อง�บความก�ว ความก�า ห�อความไ�
ก�ว�างๆ
�าน�นตนาการ และความ�ม�น� �บ�คคล�น �านความ�ด�เ�ม
ส�างสรร�

ผล�เ�ด�นอาจ�งไป�งสมา�กในครอบค�ว�น�อๆไปไ�โดย�านทาง�ท�พล
�านความ�ด

และ�ค�กของ�เ�น�อแ�

การประเ�นภาวะ Posttraumatic Distress ในเ�กและ�ย�น ควร�จารณา�งการ
�ฒนา
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3 �านห�กๆ �อ

การ�ฒนา�านความสามารถ(Cichetti 1989)

Interpersonal and intrafamilial developmantal transitions

Biological plastcity and consolidation(Ornitz 1991)

Neurobiology of Traumatic Remembrances and Expectations

Neurobiology              Neurophysiology

Neurohormonal

Memory

�าน Biological ควบ�มเ�อง       Immediate Response

Future

Traumatic

Reminder

Subsequent stress

เห�การ��นแรง�น จะกระ�นใ��การห�ง Stress hormome �าเ�ด�นใน�ยเ�ก (Early

childhood จะ�ผลกระทบ�อกระบวนการ�ฒนาของระบบประสาท (Selection and Formation) จะเ�ดผล
�อเ�องไปจน�ง�วง�ย�น(Chugani et al. 1987)

Ornitz and Pynoos (1989) เสนอห�กฐาน�า การ� Traumatic Exposure สามารถรบกวน

ความสามารถในการควบ�ม ห�อ�บ�งความสามารถในการ�ดการเ�อเ�ดความก�ว �ไป�การเ�ด
“Neurophysiological Regression.” สมอง�วน Central nucleus ของ Amygdala ควบ�มเ�ยว�บ Fear
Enhanced Startle(Ornitz 1991) เ�อ�ญเ�ยความสามารถในการ �บ�ง เ�อเ�ดความ�นตกใจ �ผลกระ
ทบ �อ �องเ�มความระ�ดระ�งมาก�น �งผล�อการเ�ยน และสมา�

อาการ�นๆ�พบไ�แ� parasomnia

hypervigilance

dysregulation of aggression

irritability

�ห�กฐานแสดงความเ�ยว�อง�นระห�าง ความ�นก�ว�บพฤ�กรรมการนอน �ใ�เ�ด

Posttraumatic sleep disturbance จะเ�ยว�อง�บ�วงnon-repid eye movement (Non-REM) (Pynoos1990
b. ) อาจจะพบ�วง Stage 2 และ Stage 4 ของการนอนยาว�น และใน�วงNon-REM พบ� parasomnia
vocalization motor-restless และnight terror เ�ดเ�นค�งคราว �ง�ม�น��บการ�traumatic reminder ใน
เวลากลาง�น �งผลใ�เ�ดความก�วเ�มมาก�น ในขณะ�นไ� การ�เ�ก�งคง��กษณะของการ
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ระ�ดระ�ง�ว และความ��ก�นตกใจก�วอ�างมาก�น อาจ�ใ�เ�ก�พฤ�กรรม�เป�ยนแปลงไป โดย
เ�กจะ�องแ�ใจเสมอ�า ตนเอง�ความ�นคงและปลอด�ยจาก�คคล�นอ�ตลอดเวลา ความก�ว�เ�ด
�น�จะ�งผล�อ self-concept และ�งไปก�า�น �ง�งผล�งการควบ�มพฤ�กรรม�าว�าว โดยพบ�าเ�ก
จะ�อารม�ห�ดห�ดโกรธ�าย การ�เ�กไ�สามารถควบ�มความ�าว�าวไ���น �งผลใ��ความอดทน
�อยลงเ�อ�องประสบ�บพฤ�กรรมห�อเห�การ�ปก��วไปบางอ�าง �ใ��เ�อน�อย และ�างเ�น
�บคนในครอบค�ว และอาจ�ดตาม�วยการ��ง�พฤ�กรรม�าว�าว ห�อ�พฤ�กรรมห�กห��งคม
เ�มมาก�น (Pynoos et al. 1991)

การ��ภาวะ�น�ว และป�ก�ยาตอบสนอง �อความ��ก�นก�วอ�เ�นระยะเวลานาน จะ
เ�น

�ง�งบอก�า เ�ก� posttraumatic reposes ��นแรงและเ�อ�ง เห�การ��นแรง�ประสบ �ง�ผล
�บcentral catacholaminergic systems �ใ�เ�ดการเป�ยนแปลงเ�องสมา� เ�องการ�บ�
ภายใน(Interoceptive) และการ�บ�ภายนอก(Exteroceptive)โดย�ผล�ใ��การ �บ��งกระ�นภายนอก
  ห�อ�ญญาณ�นตราย�างๆเ�ม�น และ�อใ�เ�ดการตอบสนอง�ไ�เหมาะสม (J. H. Krytal et al 1989)
การเป�ยนอาจเ�มจาก�”anticipatory bias” เ�ดอารม��านลบ และ�ด�ายเ�ด”anxiety of
premonitions” (Kagan 1991)

การเป�ยนแปลง�พบ�อย �อ �การเ�ม�นของ autonomic และ sympathetic reactivity

เ�น การเ�นของ�วใจ ความ�นโล�ต skin conductance �งอาจจะ�งผลระยะยาว�อ�ขภาพ�างกายของ
เ�ก�อไป

Developmental Hierarchy of Response to External and Internal Danger

Pynoos and Noder 1993 ไ�แ�งผล�เ�ดจากการใ��นตนาการของเ�ก เ�อ�องเผ�ญ�ญหา�นแรงออก
เ�น

5 �อ �อ

1) เ�อเป�ยนแปลง �งกระ�น�เ�ด�น

2) เ�อห�ดเห�การ��น

3) แ�ไขผลเ�ยห�อ�นตราย�จะเ�ด�น

4) เ�อใ�ไ��บความปลอด�ย

5) �อง�นเห�การ��ายห�อการ�ญเ�ย�อาจจะเ�ด�น�กในอนาคต�ง�นอ��บประสบการ��พบ
ประสบการ���านมา�อนห�า� และผล�เ�ด�นภายห�ง

เ�ก�อน�ยเ�ยน จะ�ด�งความ�วยเห�อจากภายนอก อาจจะ��นตนาการ�งยอดม�ษ� (Superhuman
powers) เ�น�น�บแรก �จะมา�วยเห�อตนเองใ�ปลอด�ย

เ�ก�ยเ�ยน อาจจะ��นตนาการ เ�น “ อาจเ�าไปแ�ง�นจาก��ายไ�เอง” ห�ออาจ��นตนาการ�า�พ�ง
ความสามารถ�เศษ �โดยปราศจากความก�วห�อ��ก�า�นตราย อาจ��นตนาการ�น��วยเห�อ
ตนเองและ��นใ�ปลอด�ย
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เ�ก�ย�น จะ�ด�าตนเอง และเ�อน�ความสามารถ��ง�างๆไ� บางค�งอาจขาดการไต�ตรองห�อ�
ไป��นตรายไ�

�การ�ด�ง�นตนาการเ�ยว�บการแ�แ�น�ง�อ�าเ�น protective action�นห�ง เ�นเค�อง�ง��งความ
พยายามของเ�ก ในเวลา���กหมดห�ง�ง�งผล�อการควบ�มอารม� ความ��ก �ใ�ไ�สามารถ
ควบ�มความ�าว�าวไ�ไ� �นตนาการจะ�อยๆ�ฒนา�าๆ สอดค�อง�บการ�ฒนาของระบบประสาท
และ�างกาย

�นตนาการจะเป�ยนแปลงไปโดย�การ�ด การ�ด�นใจ��น ใ�ห�กเห�ผล ความเ�นไปไ�มาก�น �ง
จะ�งผลในอนาคต�อเ�องความ�ดส�างสรร�ในงานอา�พ เ�อโต�น�อไป

แ��าเ�กไ�สามารถ�ฒนาไ�ตาม�นตอน compensatory fantasies �ใ� จะออกมาใน�กษณะ���ก�า
ตนเองเ�ง �ความสามารถ (omnipotence)ความสามารถในการคาดเดา ความ�นแรงของ�นตราย�จะ
�กคามตนเองจะ�ก�าความเ�นจ�ง �งผล�อมา�ง�ฒนาการ ความสามารถในการเ�อน และ�อง�น
ตนเองจาก�ย�กคาม เ�มความเ�ยงในการตกเ�นเห�อในสถานการ��างๆ ��ญหาในการ�มครอง
�แลตนเอง อาจ�ผลไปจนเ�น�ให�

Implications for Treatment strategies

การ�แล�กษาเ�ก�เคยประสบเห�การ��นแรง�น ควรใ�ความ��ญ �งรายละเ�ยดของเห�การ��
ประสบมา Traumatic Reminder และSecondary Stress

�เ�ด�นภายห�ง โดยครอบค�วและโรงเ�ยนจะเ�น�วน��ญ เ�อ�วยใ�เ�กสามารถอดทนและ�
ความเ�าใจเห�การ� ��แลเ�อเ�าใจผลกระทบห�อความ�ม�น�ของพฤ�กรรม�างๆ�บเห�การ��
เ�ด�น จะสามารถใ�ความ�วยเห�อ�ง�วเ�ก ครอบค�ว และโรงเ�ยน ใน�าน�างๆ เ�อลดความ��ก
�านลบเ�ยว�บ�วเ�ก พฤ�กรรม�อ �อ�าน พฤ�กรรม�าว�าว ห�อพฤ�กรรมห�กห��งคมไ�

�ดประสง�ในการ�แล�กษา เ�อ

1. ลดผลกระทบ�เ�ด�นภายห�งประสบเห� เ�น �ญหา�านการ
เ�ยน

2. �อง�นการเ�ด secondary stress �อาจเ�ดตามมา เ�น ไ�ประสบ
ผล�เ�จทางการ�กษา เ�อง

จากการ�ญเ�ย�ณ�าในตนเอง (loss of self-esteem)และอาจ��ญหาความ�ม�น��บเ�อน �งจะ�ไป�
การเ�ดพยา�ภาพทาง�ตใจ�อไป

Pynoos and noder 1993 ไ�เสนอการ�แลโดยแ�งเ�น 5 ระ�บ

                    1) Psychological first aid เ�นการ�น��านอารม��แล�ญหาทาง�ตใจ และผลกระทบ

�างๆจากเห�การ� �ประสบ

2) Initial consultations�วยใ�เ�กเ�าใจความ�บ�อนของเห�การ��ตนประสบ
มา

1. Brief therapy ใ��กษณะ Conitive-behavioral approaches เ�อลด
ความ�นแรง
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และความ�ของความ��กก�วและ�งวล �วม�บการใ�
Psychodynamic approaches

2. Pulsed intervention �วยเ�ยว�บการ�ฒนา�อเ�องในอนาคต
และการเจ�ญเ�บโต

อ�างปก��อไป

3. Long-term treatment �อการใ�การ�แลเ�อง intrapsychic conflict
ผลกระทบ�อ�ค�ก

ภาพภาวะอาการกร�เ�นเห�การ��เ�ดในครอบค�ว �อง�แลเ�ยว�บเ�องความ�ม�น�ในครอบค�ว
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