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เป้าหมายของหนังสือเล่มน้ีคือ

การน าพาทา่นไปพบกบันวัตกรรมสุขภาพจติ

ทีเ่กดิจากพลังแหง่ความคิดสรา้งสรรค์ 

และพลังความรว่มมือของคนในชุมชน

พลังเล็ก ๆ ... ทีก่อ่ใหเ้กดิสังคมสุขภาพจติดี

”

“
เป้าหมายของหนังสือเล่มน้ีคือ

การนำาพาท่านไปพบกับนวัตกรรมสุขภาพจิต

ที่เกิดจากพลังแห่งความคิดสรา้งสรรค์ 

และพลังความรว่มมือจากคนในชุมชน

พลังเล็ก ๆ ... ที่ก่อให้เกิดสังคมสุขภาพจิตดี
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ด้วยความห่วงใย...จากกรมสุขภาพจิต

     อย่างไรก็ตามการดูแลจิตใจประชาชนผ่านกลไก
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรมสุขภาพจิตหน่ึงเดียว 
ไม่อาจแก้ปัญหาของประชาชนได้ทั้งหมด จ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือร ่วมแรงร ่วมใจจาก 
ทุกภาคส่วน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติระดบัอ�าเภอในการส่งเสรมิการมสีขุภาพจติท่ีดี  
รวมถึงการดูแลจติใจเชงิรุกในชมุชนผ่านทมี 3 หมอ
ที่จะมีบทบาทส�าคัญในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือ 
ผู ้ ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชควบคู่ไปกับการดูแลทางกาย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ในชมุชนของตนเอง ให้มีภมูคิุม้กนัทางใจทัง้ในระดบั
บคุคล ครอบครัวและชมุชน สามารถก้าวข้ามวกิฤต
ปัญหาต่างๆ ไปได้อย่างเข้มแข็ง”

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

     “อย่างที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและสุขภาพจิต ทุก
ภาคส่วนต่างก็ช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชน 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนไทยจะต้องมี
คุณภาพชีวติทีด่ขีึน้และปลอดภยัจากเชือ้ไวรสัโควิด 19  
อย่างไรก็ตามการต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต 
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและยาวนานในครั้งนี้ 
ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากต้องอยู ่กับความเครียด 
ความกังวล ความสิ้นหวัง หมดก�าลังใจ ซึ่งในสภาวะ
เช่นนีอ้าจเป็นสาเหตสุ�าคญัทีน่�าไปสูก่ารเจบ็ป่วยทางจิต 
การมีภาวะซึมเศร้าหรือตัดสินใจฆ่าตัวตาย ปัญหา 
เหล่านีล้้วนเป็นความสญูเสยีและน�ามาซึง่ความโศกเศร้า 
ต่อครอบครัว และคนในสังคม ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อ
ให้สามารถปรับตัว ปรับใจและรับมือกับสถานการณ์
วิกฤตได้

     กรมสุขภาพจิตจึงได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างการมีสุขภาพจิตท่ีดีและเฝ้าระวัง 
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การดูแลจิตใจ
ประชาชนเชิงรุกผ ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
รวมถึงมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการดูแลสุขภาพจิต 
ร ่ วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่  ตลอดจนเพิ่มโอกาสการ 
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
ลดผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
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 การบูรณาการการดูแลจิตใจประชาชน

ร ่วมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

การแก้ปัญหาของพื้นท่ีผ่านคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

ให้การดูแลจิตใจประชาชน และบูรณาการ

เข้ากับแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื้นที่

อย่างแท้จริง 

 ผลักดันให้โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลสามารถให ้การดูแล 

สุ ขภาพจิต กับประชาชน ได ้ ตาม

มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

 การสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ 

PCU สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ รวมไปถึงรักษา

ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ้ืองต้นควบคู่ไปกับการดูแล

ทางกาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

นพ. ธิติ  แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 กรมสุขภาพจิตในฐานะหน่วยงานหนึ่งใน

กระทรวงสาธารณสุข มี เป ้าหมายร ่วมกันคือ 

การที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี ได้รับ 

การดแูลและสามารถเข้าถึงบรกิารได้อย่างครอบคลมุ 

ขณะทีใ่นมติขิองสขุภาพจติ เราคาดหวงัให้ทกุกลไก           
ของระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นฟันเฟืองในการ 
ขับเคล่ือนงานสุขภาพจิตที่สามารถบูรณาการ 
การดูแลจิตใจของประชาชนในระดับพื้นที่ได ้  
เพื่อให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย จิต และ

สังคมไปพร้อมๆ กัน โดยกรมสุขภาพจิตมีแนวทาง

การด�าเนินงานสุขภาพจิตที่บูรณาการร่วมกับระบบ

สุขภาพปฐมภูมิที่ส�าคัญด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่

 การส่งเสริมให้ 3 หมอมีความรู ้และมี 

ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือกลุ่ม

เสีย่งและกลุม่ทีม่ปัีญหาสขุภาพจติ เพือ่สามารถ

ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้อย่างทัน

ท่วงที ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการดูแล 

แต่เนิ่นๆ ก่อนจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง 

และเกิดความสูญเสียในอนาคต 

1

3

2

 โดยทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวไปจะเป็นนโยบายส�าคัญที่หวังให้เกิดการบูรณาการการดูแลประชาชน
ร่วมกันทั้งกายและจิต และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม สอดคล้องไปกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด

4
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บทบรรณาธิการ
 จากนโยบายของกรมสขุภาพจติทีมุ่ง่พฒันาศกัยภาพ 
และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน เพือ่ให้ประชาชน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผ่านกลไกของระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ซึ่งเป็นระบบ
สุขภาพด่านแรกที่ประชาชนเข้ามารับบริการ คือกลไก
ที่ประสานความร่วมมือและมีการบูรณาการให้การดูแล
สุขภาพประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ดูแลประชาชนแบบองค์รวม
 กรมสขุภาพจติ โดยกองส่งเสรมิและพฒันาสขุภาพจติ 
กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด 
การดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ เน้นการ 
เพิ่มทักษะและองค์ความรู ้ให้ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพจิตของตนเองได้ รวมถึงการอยู่ในส่ิงแวดล้อม 
ครอบครัว ชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีภายใต ้
การขับเคล่ือนการดูแลจิตใจผ่านกลไกระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิ 

 โดยในปีงบประมาณ 2565 มเีครอืข่ายหลายภาคส่วนจากทัว่ประเทศเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน 
จงึเกดิเป็นต้นแบบการดูแลสขุภาพจติท่ีโดดเด่นจากหลากหลายบริบทการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการสร้างวัคซีนใจในชุมชน ต้นแบบทีม 3 หมอที่ให้การดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ต้นแบบเครือ
ข่ายพชอ.ที่บูรณาการการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม 
ต้นแบบเครือข่ายที่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต ตลอดจนต้นแบบการป้องกันปัญหา 
การฆ่าตัวตายของชุมชน ท�าให้เป็นตัวอย่างการด�าเนินงานที่ควรค่าต่อการเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่
เครือข่ายในพื้นที่อื่นต่อไป 

 ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นแกนน�าชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ภาคประชาสังคม และผู้บริหารทุกระดับที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการดูแลจิตใจประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในช่วงเวลาที่ยากล�าบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 น�าไปสู่การมีภูมิคุ้มกันท่ีช่วยให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็งทางใจ สามารถเผชิญกับสถานการณ์ และจัดการกับปัญหา อุปสรรคต่างๆไปได้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า หนังสือนวัตกรรมเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงจุดประกายความคิด 
หรือต่อยอดการด�าเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชุมชน หรือองค์กร 
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต่อไป 

นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

บรรณาธิการ
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11.  แปลงแนวคิดบริหาร New Public Administration (NPA) สู่การจัดการงาน 60
      New Public Management (NPM) แนวใหม่ กรณีงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
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สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต

รู้หรือไม่?
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 คนไทยเสี่ยงฆ่าตัวตาย

7 – 8% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

และยังพบกลุ่มอายุตำ่ากว่า 20 ปี 
มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าทุกกลุ่มวัย           

(MHCI, 2565)

 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับ

เหตุการณ์วิกฤตท้ังภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

และภัยพิบัติจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น  

น�้าท่วม ไฟไหม้ วิกฤตเศรษฐกิจ และการเกิด 

โรคระบาด เช่น การระบาดของ เชื้อไวรัส 

โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก   

   จากข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 

ของคนไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่มี

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในเดอืนมกราคม 

พ.ศ. 2563 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มของภาวะ

เสี่ยงซึมเศร้า มีความเครียดสูง เสี่ยงฆ่าตัวตาย  

และภาวะหมดไฟเพิ่มสูงขึ้นอย ่างชัดเจน  

โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางทางสงัคม นอกจากนี ้

บุคลากรทางสาธารณสุขก็พบความเครียดสูง

ด้วยเช่นกัน 

   การดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกผ ่านกลไก 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีความสอดคล้อง 

กับบริบทและวัฒนธรรมในแต ่ละชุมชน  

จงึมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการเพิม่ 

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และเป็น

กลไกท่ีท�าให้เกิดการดูแลประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ
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10“ตราบใดที่ยัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย งาน Primary care หรือ สุขภาพปฐมภูมิ 
ยังเป็นภารกิจหลักในระบบบริการสขุภาพ”

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ กลไกท่ีประสานความร่วมมือและมีการบูรณาการให้การดูแลสุขภาพ
ประชาชนแบบองค์รวม คือ การดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค 
ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

รู้จักระบบสขุภาพปฐมภมูิ

2. การประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Risk stratification) คือ 
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลใน
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

อ้างอิง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2564

(นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง, รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ)

3. ออกแบบเวชปฏิบัติที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customization) 
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ 

4. แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of care) คือ การ
พบปะพูดคุย ท าความรู้จักประชาชน และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนเปน็ระยะอย่างต่อเนือ่ง 

1. การลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุก (Registration) คือ การทราบตัวตน ต าแหน่งที่อยู่ แนะน าตัว ท าความ
รู้จักกับประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักเรา

Primary Health Care

“ตราบใดที่ยัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย งาน Primary care หรือ สุขภาพปฐมภูมิ 
ยังเป็นภารกิจหลักในระบบบริการสขุภาพ”

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ กลไกท่ีประสานความร่วมมือและมีการบูรณาการให้การดูแลสุขภาพ
ประชาชนแบบองค์รวม คือ การดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค 
ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

รู้จักระบบสขุภาพปฐมภมูิ

2. การประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Risk stratification) คือ 
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลใน
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

อ้างอิง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2564

(นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง, รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ)

3. ออกแบบเวชปฏิบัติที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customization) 
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ 

4. แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of care) คือ การ
พบปะพูดคุย ท าความรู้จักประชาชน และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนเปน็ระยะอย่างต่อเนือ่ง 

1. การลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุก (Registration) คือ การทราบตัวตน ต าแหน่งที่อยู่ แนะน าตัว ท าความ
รู้จักกับประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักเรา

Primary Health Care

รูจ้ักระบบสุขภาพปฐมภูมิ
 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  คือ กลไกท่ีประสานความร ่วมมือและ 
มีการบูรณาการให้การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม คือ การดูแลต้ังแต่ 
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งมีข้ันตอน
การให้บริการผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

การลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุก (Registration) คือ การทราบ 
ตวัตน ต�าแหน่งทีอ่ยู ่แนะน�าตวั ท�าความรูจั้กกบัประชาชนในพืน้ทีใ่ห้รูจั้กเรา

1. 

3. 4. 

การประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Risk stratification) 
คือ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึง 
การให้ข้อมูลในการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้ เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี เป็นต้น 

2. 

ออกแบบเวชปฏบิติัทีม่ผีูป่้วยเป็น 
ศูนย์กลาง (Customization) 
ท้ั งด ้ านการส ่ ง เสริมสุขภาพ  
และป้องกันความเสีย่งในการดแูล
สุขภาพ 

แนวปฏิบัติเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 
(Continuity Of care) คือ 
การพบปะ พูดคุย ท�าความรู ้จัก
ประชาชน และประเมินความเสี่ยง
ด ้านสุขภาพของประชาชนเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 

ตราบใดทีย่ัง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย

งาน Primary care
หรอื สุขภาพปฐมภูมิ 
ยังเป็นภารกิจหลัก

ในระบบบรกิาร
สุขภาพ
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11“ตราบใดที่ยัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย งาน Primary care หรือ สุขภาพปฐมภูมิ 
ยังเป็นภารกิจหลักในระบบบริการสขุภาพ”

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ กลไกท่ีประสานความร่วมมือและมีการบูรณาการให้การดูแลสุขภาพ
ประชาชนแบบองค์รวม คือ การดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค 
ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

รู้จักระบบสขุภาพปฐมภมูิ

2. การประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Risk stratification) คือ 
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลใน
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

อ้างอิง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2564

(นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง, รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ)

3. ออกแบบเวชปฏิบัติที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customization) 
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ 

4. แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of care) คือ การ
พบปะพูดคุย ท าความรู้จักประชาชน และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนเปน็ระยะอย่างต่อเนือ่ง 

1. การลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุก (Registration) คือ การทราบตัวตน ต าแหน่งที่อยู่ แนะน าตัว ท าความ
รู้จักกับประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักเรา

Primary Health Care

“ตราบใดที่ยัง เกิด แก่ เจ็บ ตาย งาน Primary care หรือ สุขภาพปฐมภูมิ 
ยังเป็นภารกิจหลักในระบบบริการสขุภาพ”

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือ กลไกท่ีประสานความร่วมมือและมีการบูรณาการให้การดูแลสุขภาพ
ประชาชนแบบองค์รวม คือ การดูแลตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยโรค 
ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

รู้จักระบบสขุภาพปฐมภมูิ

2. การประเมินและจัดกลุ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Risk stratification) คือ 
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ข้อมูลใน
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 

อ้างอิง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2564

(นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง, รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ)

3. ออกแบบเวชปฏิบัติที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customization) 
ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงในการดูแลสุขภาพ 

4. แนวปฏิบัติเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Continuity Of care) คือ การ
พบปะพูดคุย ท าความรู้จักประชาชน และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนเปน็ระยะอย่างต่อเนือ่ง 

1. การลงทะเบียนในพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุก (Registration) คือ การทราบตัวตน ต าแหน่งที่อยู่ แนะน าตัว ท าความ
รู้จักกับประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักเรา

Primary Health Care

รูปจากซ้ายไปขวา: นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร, นพ.ธิติ แสวงธรรม, พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์, และนายปองพล ชุษณะโชติ 

“ก้าวต่อไปของงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ”
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร, รองผู ้อำานวยการ  
สำานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

1. ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแล
ประชาชนผ่านกลไกสุขภาพปฐมภูมิ เป็นอย่างไร?
 กระทรวงฯ มีการดูแล 2 ระดับ คือ Hospital care 
และ Primary care ที่ช่วยส่งเสริม ป้องกันปัญหา และ
ฟื้นฟูสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นความต่อเน่ืองและ 
ความเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาล ท่ีจะช่วยลดความ
กังวลในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน 

2. แนวทางหรอืช่องทางการผลกัดนัการดแูลจิตใจ 
บูรณาการเข้ากับกลไกสุขภาพปฐมภูมิในระดับเขต
สุขภาพและระดับจังหวัด?
1)  ต้องไม่รอแต่นโยบาย แต่พร้อมท�างานสนับสนุนเขต  
2)  แก้ที่ต้นตอของปัญหาก่อนจะบานปลาย 
3) ส่งนโยบายให้ถงึคนท�างาน ให้หลายฝ่ายรบัรูส้ถานการณ์ 
 ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 
4)  งานจิตเวชต้องท�าด้านส่งเสริมและป้องกัน 

พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ 
นายกเทศบาลตำาบลเหมืองจี้ จังหวัดลำาพูน 

นพ.ธิติ แสวงธรรม, รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

1.  กรมสุขภาพจิตมีนโยบายการดำาเนินงานสุขภาพจิต 
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างไร?
 เราด�าเนนิงานผ่าน 4 กลไกทีส่�าคญั คือ 1) บูรณาการร่วมกบั 
เครือข่ายพชอ. 2) ดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่านเครือข่าย 3 หมอ  
3) PCU เน้นการเข้าถึงชุมชน และกระจายการบริการ 4) รพสต. 
มีมาตรฐานในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ 
เข้าถงึกลุม่เปราะบาง นอกจากนีย้งัมกีารบังคบัใช้พรบ.สขุภาพจติ 
เพือ่ให้การคุม้ครองสงัคมให้ปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
จากผู้ป่วยทางจิตเวช 

2.  เป้าหมายในอนาคตของการดำาเนินงานสุขภาพจิต 
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิคืออะไร?
    การร่วมกับเครือข่ายติดอาวุธทางด้านความรู้และทักษะ 
แก่บุคลากรท่ีด�าเนินงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยทักษะที่
จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ 1) ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ  
2) การประเมินสุขภาพจิตทางไกล (Telepsychiatry) ที่น�า 
มาประยุกต์ในสถานการณ์โควิด-19 และ 3) การพัฒนา AI  
ในการตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกและประเมินสภาวะของจิตใจ   
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพลัง อึด ฮึด สู ้  
(Resilience) สามารถก้าวข้ามวิกฤตไปได้

ท้องถิ่นจะมีบทบาทในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตในพื้นที่ได้อย่างไร? 
 ในฐานะของท้องถิ่นเรามีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านนโยบายในหลากหลายด้าน เช่น  
ด้านเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ประชาชน 
มีความหวังในการด�าเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม กองทุนสุขภาพ
ประชาชน เป็นต้น ประชาชนก็มีความสุขจากนโยบายที่พัฒนาขึ้น สุขภาพจิตก็ดีตามมา 11
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ฐานคิดนวัตกรรมสุขภาพจิตจากชุมชน

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมใช ้
  เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิตดีในชุมชน”

 นวัตกรรม (innovation) หรือ การทำาลายอย่าง
สร้างสรรค์ (creative destruction) หมายถึง เมื่อมีการคิดค้น
สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการขึ้นมา สิ่งเหล่านั้นจะท�าลาย

สิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชมหรือองค์กร

 แนวคิดของการสร้างนวัตกรรมแพร่หลายไปในทุกภาคส่วน  
รวมถึงการน�าแนวคิดมาสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ท้ังกาย ใจ สังคม 
ผลลพัธ์ของการเกิดนวตักรรมท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างก้าวกระโดด
จึงเป็นเหตุให้มีการผลักดันให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพใหม่ๆ 
ออกมาอย่างต่อเนื่อง

 ในการออกแบบนวัตกรรมนั้นมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่จะ
ต้องใช้ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และค�านึงถึงหัวใจ
ส�าคัญ 4 ประการในการออกแบบ ดังนี้  
 1.  Desirability คอื สิง่ทีจ่ะออกแบบนัน้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือไม่ “มันเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้หรือไม่?”                             
 2.  Feasibility คือ ความเป็นไปได้ในการผลิต โดยเฉพาะ 
ความพร้อมทางเทคโนโลยี มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิตหรือไม่
 3.  Viability คือ นวัตกรรมที่จะสร้างขึ้นนั้น สามารถสร้าง
รายได้ หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจได้หรือไม่ อย่างไร                          
 4.  Sustainability คอื นวตักรรมหรอืวธิแีก้ไขปัญหาทีค่ดิค้น
ขึ้นต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม  

 ในปัจจุบันด้วยหลักการต่าง ๆ ของนวัตกรรมสุขภาพ  
โดยเฉพาะด้านสขุภาพจติท�าให้เกิดการวจิยัพฒันานวตักรรมสขุภาพจติ 
ขึ้นมาอย่างมากมาย แต่น่าเสียดายที่นวัตกรรมมากมายที่ถูกผลิต
ขึ้นไม่ได้ถูกน�ามาใช้ในชุมชนจนเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หนึ่งใน
สาเหตสุ�าคญัมาจากบริบทวฒันธรรมท่ีหลากหลายของแต่ละชุมชน 
ท�าให้หนึ่งนวัตกรรมไม่สามารถใช้ได้ในทุกบริบทชุมชน  
 นอกจากนี้ในแต่ละชุมชนยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
ในเร่ืองของศักยภาพของชุมชน ท�าให้การใช้นวัตกรรมสุขภาพจิต
ไม่สามารถด�าเนินงานให้ส�าเร็จได้ในทุกชุมชน

Mental Health Innovations

กระบวนการของนวัตกรรม 

       แบ่งออกเป็นสี่มิติ

1. การประดิษฐ์ (invention)

2. นวัตกรรม (innovation)

3. การแพร่กระจาย (diffusion)

4. การเลียนแบบ (imitation) 

 นิยามใหม่ของนวัตกรรม
 สุขภาพจิตในชุมชน

 การด�าเนินงานสุขภาพจิตในระบบ
สุขภาพปฐมภมูซ่ึิงเน้นการส่งเสริมสุขภาพจติ
ในระดบัชมุชน ท�าให้เราเหน็ถงึปรากฎการณ์
การเกิดนวัตกรรมสุขภาพจิตในชุมชนขึ้น  
ท่ีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และ
ร่วมกันใช้ เพื่อดูแลสุขภาพจิตของกันและ
กันในชุมชน และถึงแม้นวัตกรรมในชุมชน
จะไม่ครอบคลมุนยิามของนวตักรรมสขุภาพ 
ที่กล ่าวมา แต่กลับเกิดผลลัพธ์ที่ ดีและ 
ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย ท�าให้เราสรุป
ได้ว่าแนวคิด วิธีการ หรือเครื่องมือใหม่  
ท่ีถูกพัฒนาข้ึนจากคนในชุมชนสามารถ 
นับเป ็นนวัตกรรมสุขภาพจิตได ้ โดยมี 
เกณฑ์ใหม่ง่าย ๆ 2 ข้อ คือ 
 1. เป็นส่ิงท่ีคนในชุมชนร่วมกันคิด  
ร่วมกันสร้างด้วยศักยภาพของคนในชุมชน
 2. เป็นส่ิงที่คนในชุมชนร่วมกันใช้งาน
เพื่อดูแลสุขภาพจิตในชุมชน
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นวตักรรมวคัซีนใจในชุมชน
GUIDE MAP

นวัตกรรมวคัซีนใจในชุมชน
GUIDE MAP

shorturl.at/gmuY2

1. กระเป๋าตังค์มีปัญหา 
ให้ปรึกษา ธกส.  
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย

shorturl.at/aFJPS

2. หลักธรรม น าใจให้สงบ 
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

shorturl.at/fCHL4

3. แอพพลิเคชั่น:           
“บุ่งเข้ชนะ
ชุมชนบ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

shorturl.at/jnuw6

4. เข็มทิศน าทาง 
ต้านวิกฤตโควิด-19
ชุมชนต าบลเขาพระ เขต 1
อ.เมือง จ.นครนายก

shorturl.at/oRS07

5. กลุ่มเปราะบางคนล าไทร 
สร้างพลังใจ  เสริมรายได้ยาม
วิกฤต
ชุมชนต าบลล าไทร อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรีอยุธยา

6. กระเตงทัวร์ ส่งยา            
ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน 
ชุมชนต าบลห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

shorturl.at/aEJR7

7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 
ชุมชนต าบลเขาสามสิบ 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
shorturl.at/aIW58

8. ชมรมวัคซีนใจใน
ชุมชนบ้านคลองตูล
ชุมชนต าบลทุ่งคลอง 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์

shorturl.at/ez146

9. กล่องส่องใจ 
วังหลวงสู้ภัย 
COVID-19
ชุมชนต าบลวังหลวง 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
shorturl.at/muWZ8

QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน
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วิกฤต
ชุมชนต าบลล าไทร อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรีอยุธยา

6. กระเตงทัวร์ ส่งยา            
ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน 
ชุมชนต าบลห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
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7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 
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ชุมชนบ้านคลองตูล
ชุมชนต าบลทุ่งคลอง 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์
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9. กล่องส่องใจ 
วังหลวงสู้ภัย 
COVID-19
ชุมชนต าบลวังหลวง 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
shorturl.at/muWZ8

QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน

14



15

นวัตกรรมวคัซนีใจในชุมชน
GUIDE MAP

shorturl.at/gmuY2

1. กระเป๋าตังค์มีปัญหา 
ให้ปรึกษา ธกส.  
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย

shorturl.at/aFJPS

2. หลักธรรม น าใจให้สงบ 
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

shorturl.at/fCHL4

3. แอพพลิเคชั่น:           
“บุ่งเข้ชนะ
ชุมชนบ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

shorturl.at/jnuw6

4. เข็มทิศน าทาง 
ต้านวิกฤตโควิด-19
ชุมชนต าบลเขาพระ เขต 1
อ.เมือง จ.นครนายก

shorturl.at/oRS07

5. กลุ่มเปราะบางคนล าไทร 
สร้างพลังใจ  เสริมรายได้ยาม
วิกฤต
ชุมชนต าบลล าไทร อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรีอยุธยา

6. กระเตงทัวร์ ส่งยา            
ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน 
ชุมชนต าบลห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

shorturl.at/aEJR7

7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 
ชุมชนต าบลเขาสามสิบ 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
shorturl.at/aIW58

8. ชมรมวัคซีนใจใน
ชุมชนบ้านคลองตูล
ชุมชนต าบลทุ่งคลอง 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์

shorturl.at/ez146

9. กล่องส่องใจ 
วังหลวงสู้ภัย 
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QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน
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ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

shorturl.at/fCHL4

3. แอพพลิเคชั่น:           
“บุ่งเข้ชนะ
ชุมชนบ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

shorturl.at/jnuw6

4. เข็มทิศน าทาง 
ต้านวิกฤตโควิด-19
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อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

shorturl.at/aEJR7

7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
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QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน
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ให้ปรึกษา ธกส.  
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย

shorturl.at/aFJPS

2. หลักธรรม น าใจให้สงบ 
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

shorturl.at/fCHL4

3. แอพพลิเคชั่น:           
“บุ่งเข้ชนะ
ชุมชนบ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

shorturl.at/jnuw6

4. เข็มทิศน าทาง 
ต้านวิกฤตโควิด-19
ชุมชนต าบลเขาพระ เขต 1
อ.เมือง จ.นครนายก

shorturl.at/oRS07

5. กลุ่มเปราะบางคนล าไทร 
สร้างพลังใจ  เสริมรายได้ยาม
วิกฤต
ชุมชนต าบลล าไทร อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรีอยุธยา

6. กระเตงทัวร์ ส่งยา            
ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน 
ชุมชนต าบลห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

shorturl.at/aEJR7

7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 
ชุมชนต าบลเขาสามสิบ 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
shorturl.at/aIW58

8. ชมรมวัคซีนใจใน
ชุมชนบ้านคลองตูล
ชุมชนต าบลทุ่งคลอง 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์

shorturl.at/ez146

9. กล่องส่องใจ 
วังหลวงสู้ภัย 
COVID-19
ชุมชนต าบลวังหลวง 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
shorturl.at/muWZ8

QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน

shorturl.at/gmuY2

1. กระเป๋าตังค์มีปัญหา 
ให้ปรึกษา ธกส.  
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย

shorturl.at/aFJPS

2. หลักธรรม น าใจให้สงบ 
ชุมชนบ้านสันสะอาด 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

shorturl.at/fCHL4

3. แอพพลิเคชั่น:           
“บุ่งเข้ชนะ
ชุมชนบ้านบุ่งเข้
ต.หนองแสง อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

shorturl.at/jnuw6

4. เข็มทิศน าทาง 
ต้านวิกฤตโควิด-19
ชุมชนต าบลเขาพระ เขต 1
อ.เมือง จ.นครนายก

shorturl.at/oRS07

5. กลุ่มเปราะบางคนล าไทร 
สร้างพลังใจ  เสริมรายได้ยาม
วิกฤต
ชุมชนต าบลล าไทร อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรีอยุธยา

6. กระเตงทัวร์ ส่งยา            
ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน 
ชุมชนต าบลห้วยคันแหลน 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

shorturl.at/aEJR7

7. ก้าวที่กล้าของชุมชน 
กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 
ชุมชนต าบลเขาสามสิบ 
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
shorturl.at/aIW58

8. ชมรมวัคซีนใจใน
ชุมชนบ้านคลองตูล
ชุมชนต าบลทุ่งคลอง 
อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์

shorturl.at/ez146

9. กล่องส่องใจ 
วังหลวงสู้ภัย 
COVID-19
ชุมชนต าบลวังหลวง 
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
shorturl.at/muWZ8

QR Guide: 9 นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน
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H O P E  การสร้างความหวังในชุมชน

1. กระเป๋าตังค์มีปัญหา
ให้ปรึกษา ธกส.

พัฒนาโดย ชุมชนบ้านสันสะอาด ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 ธกส. สาขาพญาเมง็ราย ได้มาให้ความรูเ้รือ่งการจดัการหนีส้นิ การวางแผนการใช้เงนิ การด�ารงชวีติ
โดยการใช้แนวคดิแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่หลงเชือ่แกง็ค์คอลเซ็นเตอร์ ไม่กูห้นีน้อกระบบ และเมือ่มปัีญหา
การเงินที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปรึกษา ธกส.  ตามสโลแกน “กระเป๋าตังค์มีปัญหา ให้ปรึกษา ธกส.”  

 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ประชาชนมากมายต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

เช่น การตกงาน ขาดรายได้ หรือสูญเสียเสาหลักของครอบครัว บางครอบครัวมีปัญหาหนี้สิน 

เป็นทนุเดมิ ปัญหาอาจหนกัขึน้เมือ่เศรษฐกิจในประเทศทรุดเทรา ปัญหาการเงินและปัญหาปากท้อง

ถือเป็นสาเหตุส�าคัญของความเครียดของคนไทย และเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาการฆ่าตัวตาย  

การช่วยแก้ปัญหาที่สาเหตุของความเครียด พร้อมๆ กับการให้ความรู้และสนับสนุนในการจัดการ

อารมณ์กับประชาชน ถือเป็นกิจกรรมส�าคัญที่ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้ 
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C A L M  การสร้างความสงบในชุมชน

2. หลักธรรม นำาใจให้สงบ 

พัฒนาโดย ชุมชนบ้านสันสะอาด ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

 การเทศนาเรื่องบาปจากการฆ่าตัวตาย จะช่วยให้ผู้สูงอายุ 
ที่ร่วมกิจกรรม ได้ใช้ธรรมะในการท�าให้จิตใจสงบ มีสติ ปล่อยวาง  
ลดความเครียด และผู ้สู งอายุ  มี โอกาสได ้พูดคุยแลกเปลี่ยน  
ลดความเครียดลงได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้ตั้งชื่อว่า “เข้าวัด ฟังธรรม  
นำาใจให้สงบ”

 กลุ่มผู้สูงอายุเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเรียนหนังสือร่วมกับ กศน. ทุกวันพุธ มีพระมหา

รุ่งโรจน์ ปัญญาวุทโฒ เจ้าอาวาสวัด มาสนทนาธรรม เร่ืองการปรับความคิด ปรับพฤติกรรม 

เพื่อให้ไม่เป็นทุกข์ โดยใช้หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า การรักษาศีลชื่อกิจกรรมว่า “หลักธรรม  

นำาใจให้สงบ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่น เช่น การจักสาน การท�าดอกไม้ การท�า

ขนม และตอนเย็นของทุกวันก็มีกิจกรรมการออกก�าลังกาย ร�าวงย้อนยุค นอกจากจะท�าให้จิตใจ

สงบแล้ว ยังท�าให้ร่างกายแข็งแรงไปพร้อมกัน กิจกรรมนี้ชื่อว่า “ใจพร้อม กายพร้อม เราจะสู้ไป” 

17
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3. ถักทอพลังชุมชน สานพลังใจ คนบุ่งเข้สู้ภัยโควิด-19 

แอพพลิเคชั่น: “บุ่งเข้ชนะ”

พัฒนาโดย ชุมชนบ้านบุ่งเข้ ตำาบลหนองแสง อำาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 แอพพลเิคชัน่ “บุง่เข้ชนะ” พฒันามาจากแอพลเิคชัน่ หมอพร้อม โดยน�าปัญหาทีพ่บจากการสือ่สาร 
การให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจของประชาชนไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะวัยเรียน
และวัยท�างาน ทีมสื่อสารและคณะกรรมการภาคีเครือข่ายสุขภาพ คนบ้านบุ่งเข้ หรือแม้แต่หน่วยงานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง ไม่สามารถเข้าถงึกลุม่คนเหล่านีไ้ด้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแนวความคดิในการน�าแอพพลิเคชัน่มาใช้
ในการสือ่สาร โดยทมีสือ่สารได้สร้างเนือ้หาและข้อความทีป่ระชาชนควรทราบและเข้าใจในเรือ่งการป้องกนั
ตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ความรู้เร่ืองโรคโควิด-19 ท่ีถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ การประเมิน 
ความเสี่ยงโควิด-19 วิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ข้อมูลวัคซีน และช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตอบข้อซักถามของประชาชน โดยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพ่ือรับเรื่องประสาน 
ความช่วยเหลือจากประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลจากการนำาแอพพลิเคช่ัน “บุ่งเข้ชนะ”  

ไปใช้ในการสือ่สาร พบว่า ประชาชนวยัแรงงาน 

จ�านวน 1,086 คน มีผู้ใช้แอพพลิเคชั่น จ�านวน 

972 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 โดยเมนูที่มีผู้ใช้

บริการมากที่สุด คือ ความรู้โรคโควิด-19  และ

รองลงมา คือ เมนูขอค�าปรึกษา

3.
พฒันาโดย ชมุชนบา้นบุง่เข้ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี  จงัหวดันครนายก

แอพพลิเคชัน่ “บุ่งเข้ชนะ” พฒันามาจากแอพลเิคชัน่ หมอพรอ้ม โดยน าปัญหาที่พบ
จากการสื่อสาร การให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจของประชาชนไม่ทัว่ถึง ไม่ครอบคลุม      
ทุกกลุ่มอาย ุโดยเฉพาะวยัเรยีนและวยัท างาน ทมีสื่อสารและคณะกรรมการภาคเีครอืขา่ยสุขภาพ 
คนบ้านบุ่งเข้ หรอืแมแ้ต่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มคนเหล่านี้ได้ จงึได้
ร่วมกันพฒันาแนวความคิดในการน าแอพพลิเคชัน่มาใช้ในการสื่อสาร โดยทมีสื่อสารได้สร้าง
เนื้อหาและข้อความที่ประชาชนควรทราบและเข้าใจในเรื่องการป้องกันตนเองตามมาตรการ 
D-M-H-T-T-A ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง ทนัสมยั น่าเชื่อถือ การประเมนิความเสี่ยง           
โควดิ-19 วธิกีารตรวจ ATK ดว้ยตนเอง ขอ้มลูวคัซนี และช่องทางการตดิต่อเจา้หน้าที่สาธารณสุข
ในการตอบข้อซกัถามของประชาชน โดยมรีายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรบัเรื่อง
ประสานความช่วยเหลอืจากประชาชนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

S A F E T Y

ถกัทอพลงัชมุชน สานพลงัใจ คนบุง่เข้สู้ภยัโควิด-19
แอพพลิเคชัน่: “บุง่เข้ชนะ”

ผลจากการน าแอพพลิเคชัน่ “บุ่งเขช้นะ” ไปใช้
ในการสือ่สาร พบว่า ประชาชนวยัแรงงาน จ านวน 
1,086 คน มีผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ จ านวน 972 คน 
คดิเป็นร้อยละ 89.50 โดยเมนูที่มผีู้ใช้บรกิารมาก
ที่สุด คอื ความรู้โรคโควดิ-19 และรองลงมา คือ 
เมนูขอค าปรกึษา

การสร้างความรู้สึก
ปลอดภยัในชุมชนการสร้างความรู้สึก

ปลอดภัยในชุมชน18
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4. เข็มทิศนำาทาง ต้านวิกฤตโควิด-19

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลเขาพระ เขต 1 อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 ไลน ์กลุ ่ม Home-Covid-19 ส�าหรับผู ้ป ่วยท่ีรักษาตัวท่ีบ ้าน (HI) ช ่วยลดความเครียด  
 ความวิตกกังวลแก่ผู ้ติดเชื้อในเรื่องภาวะอาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง สภาพจิตใจของผู้ติดเชื้อ  
มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูกนัในไลน์กลุม่ ของแต่ละบุคคล มอีาการตดิตามอาการ อาการเปลีย่นแปลงต่างๆ ในแต่ละวนั 
ของคนไข้ ตลอดจนรักษาเสร็จสิ้น พร้อมให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนระหว่างการรักษา และหลังจากครบก�าหนด 
การรักษาไปแล้ว มีการให้ก�าลังใจคนไข้ และแนะน�าให้คนไข้คอยติดตามอาการภาวะลองโควิด (Long Covid-19) 
อกีด้วย แม้แต่เจ้าหน้าทีเ่อง กไ็ด้รบัค�าชมและค�าขอบคณุ รวมถงึก�าลงัใจ จากคนไข้ และญาตคินไข้ หลงัจากทีร่กัษา
เสร็จสิ้นแล้ว  

 “เข็มทิศนำาทาง” เป็นแนวทางการปฏิบัติการควบคุมโรคโรควิด-19 ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยจะมีการตั้งกลุ่มไลน์ทีมปฏิบัติการโควิด-19 โดยสมาชิกประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. 
ผู้น�าชุมชน สมาชิกอบต. ครู ไว้ใช้ส�าหรับเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างพื้นที่กับ 
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. และคนไข้ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการรบัแจ้งผูต้ดิเชือ้ การแจ้งก�าหนดการรักษา ระยะเวลา 
การกักตัว การสนับสนุนถุงยังชีพ การสนับสนุนอาหารแก่ผู้ป่วยตลอด 10 วัน และการช่วยเหลือ
ต่างๆ แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 มีการชี้แจงก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตน 
แก่ผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนให้กับแต่ละคนในทีม ท�าให้ทีมผู้น�าได้รับรู้ และ
เข้าถงึข้อมลูของผูป่้วย ผูส้มัผสัเสีย่งสงู เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาได้ไวขึน้ ลดปัญหาข้อร้องเรียน
ว่ามีการประสานงานท่ีช้า และยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดปัญหา ข้อร้องเรียนว่าผู้น�าชุมชนไม่สนใจ 
ลูกบ้าน ไม่ให้การช่วยเหลือในด้านปากท้องแก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ 

19
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5. สร้างพลังใจ เสริมรายได้ยามวิกฤต 
กลุ่มเปราะบางคนลำาไทร 

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลลำาไทร อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 คนในชุมชนล�าไทร มีหลายมาตรการที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ โดยเฉพาะการสร้างความหวัง 
ให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มตกงาน รายได้น้อย และกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ตดิบ้าน  ไม่มรีายได้ ขาดความหวงั ก�าลงัใจและคณุค่าในตนเองลดลง รู้สึกเป็นภาระต่อญาติ รวมถงึกลุม่แรงงาน 
นอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นลักษณะธุรกิจครัวเรือน และไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงาน
จากรัฐหรือประกันสังคม ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและท�างานหนัก ท�าให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า ในต�าบลล�าไทรมีแรงงานนอกระบบจ�านวนมาก และในช่วงการระบาด 
โควิด 19 ตลาดต้องปิดบ่อยครั้ง ท�าให้คนถูกเลิกจ้าง พักงานระหว่างกักตัว รายได้ลดลง และไม่มีสวัสดิการ 
ใด ๆ รองรับ 

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น : กลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพจากผู้มาอบรม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 และ หมู่ 3 ขยายผลสร้างอาชีพไปยัง 
หมู่ 1 และป้าปัทไปถ่ายทอดความรู้ต่อที่ต�าบลบ่อตาโล่เพิ่มเติม ผู้ที่มาเรียนสามารถท�ากระเป๋าเย็บมือและท�าน�้าพริกหนุ่ม  
น�้าพริกย้อย น�้าพริกไข่เค็ม ไปจ�าหน่ายในหมู่บ้าน และรวมกลุ่มอาชีพกับกลุ่ม OTOP และขายทางออนไลน์สั่งทางเฟสบุ๊ค 
และออกขายตลาดศาลากลางจังหวัดทุกวันพฤหัส และขายในตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกวันเสาร์จนมีผู้ยอดส่ังซ้ือกระเป๋า 
อย่างต่อเนื่อง ยอดออเดอร์ปัจจุบันกระเป๋าโทรศัพท์ 200 ใบ กระเป๋าช๊อปปิ้งใหญ่ 300 ใบ และรายรับประมาณการ 3 เดือน 
ที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีรายได้เดือนละ 3,000 บาทต่อเดือน และยอดรายรับเดือน มิถุนายน 2565 (หลังหักค่าใช้จ่าย) กลุ่ม 5 คน
ของหมู่ 3 มีรายได้ 40,000 บาท ป้าปัทรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชุมชน ถามป้าปัทว่า “ท�ากระเป๋าเย็บมือ 
เจบ็มอืไหมป้าปัทท�าไมไม่ใช้จกัรเยบ็ ป้าปัทบอกว่า “เจบ็ข้อมอืเหมอืนกนัค่ะหมอ แต่กระเป๋าเราไม่เหมอืนใคร เยบ็ด้วยมอืตนเอง
และสร้างรายได้ด้วยมือตนเอง ไม่ต้องขอเงินลูกหลานจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ รู้สึกมีความสุขค่ะหมอ”  

กลุ่มเปราะบางคนล าไทร 
สร้างพลงัใจ เสริมรายได้ยามวิกฤต5.

คนในชุมชนล าไทร มหีลายมาตรการทีช่่วยเสรมิสรา้งภูมคิุ้มกนัทางใจ โดยเฉพาะการสร้างความหวงัให้แก่
กลุ่มเปราะบางท่ีได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มตกงาน รายไดน้้อย และกลุ่มผู้สูงอายุตดิบ้าน  
ไม่มรีายได้ ขาดความหวงั ก าลงัใจและคุณค่าในตนเองลดลง รู้สกึเป็นภาระต่อญาติ รวมถึงกลุ่มแรงงาน     
นอกระบบ ซึง่เป็นแรงงานทีป่ระกอบอาชพีอสิระ เป็นลกัษณะธุรกจิครวัเรอืน และไม่ไดร้บัการคุม้ครองแรงงาน
จากรฐัหรอืประกันสงัคม ส่วนใหญ่มรีายได้น้อยและท างานหนัก ท าให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการ
แรงงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เห็นว่า ในต าบลล าไทรมแีรงงานนอกระบบจ านวนมาก และในช่วงการ
ระบาดโควดิ 19 ตลาดต้องปิดบ่อยครัง้ ท าให้คนถูกเลกิจ้าง พกังานระหว่างกกัตัว รายได้ลดลง และไม่มี
สวสัดกิารใด ๆ รองรบั

พฒันาโดย ชมุชนต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

H O P E การสร้างความหวงัในชมุชน

ผลลพัธดี์ ๆ ท่ีเกิดขึ้น : กลุ่มสรา้งงานสรา้งอาชพีจากผูม้าอบรม 2 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 4 และ หมู่ 3 ขยายผลสรา้งอาชพีไป
ยงัหมู่ 1 และป้าปัทไปถ่ายทอดความรูต่้อทีต่ าบลบ่อตาโล่เพิม่เตมิ ผู้ทีม่าเรยีนสามารถท ากระเป๋าเย็บมอืและท าน ้าพรกิหนุ่ม 
น ้าพรกิยอ้ย น ้าพรกิไขเ่คม็ ไปจ าหน่ายในหมู่บา้น และรวมกลุ่มอาชพีกบักลุ่ม OTOP และขายทางออนไลน์สัง่ทางเฟสบุ๊ค และ
ออกขายตลาดศาลากลางจงัหวดัทุกวนัพฤหสั และขายในตลาดมหาวทิยาลยัราชภฏัทุกวนัเสารจ์นมผีูย้อดสัง่ซือ้กระเป๋าอย่าง
ต่อเนื่อง ยอดออเดอรปั์จจุบนักระเป๋าโทรศพัท์ 200 ใบ กระเป๋าชอ๊ปป้ิงใหญ่ 300 ใบ และรายรบัประมาณการ 3 เดอืนทีผ่่านมา
ผูส้งูอายุมรีายไดเ้ดอืนละ 3,000 บาทต่อเดอืน และยอดรายรบัเดอืน มถุินายน 2565 (หลงัหกัค่าใชจ้่าย) กลุ่ม 5 คนของหมู่ 3 
มรีายได้ 40,000 บาท ป้าปัทรูส้กึภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการช่วยเหลอืชมุชน ถามป้าปัทว่า “ท ากระเป๋าเยบ็มอื เจบ็มอืไหม
ป้าปัทท าไมไม่ใชจ้กัรเยบ็ ป้าปัทบอกว่า “เจบ็ขอ้มอืเหมอืนกนัค่ะหมอ แต่กระเป๋าเราไม่เหมอืนใคร เยบ็ด้วยมือตนเองและ
สรา้งรายได้ด้วยมือตนเอง ไม่ต้องขอเงินลูกหลานจะใช้จ่ายอะไรกไ็ด้ รูสึ้กมีความสุขค่ะหมอ”

นวตักรรม “กลุ่มเปราะบางคนล าไทร สร้างพลงัใจ 
เสริมรายได้ยามวิกฤต”
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6. กระเตงทัวร์ ส่งยา ส่งใจ ถึงหัวบันไดบ้าน

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลห้วยคันแหลน อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น : จากการน�านวัตกรรมนี้ลงไปใช้

ในชุมชน ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ระหว่าง 

ทีม อสม. และประชาชน ให้ความร่วมมือกันดีขึ้น ท�าให้ 

ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ ได้รับโอกาส รู้สึกปลอดภัย และ

มีความหวัง อีกทั้งประชาชนที่ได ้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 ได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข  

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับยาทานครบ 100% ไม่เกิด

ภาวะเครียดจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว

 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของ 
กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีทั้งการเดินทาง ความกลัวติดเชื้อโควิด-19 และเพ่ือลดการแพร่กระจาย 
เชื้อโควิด-19 รพ.สต.ห้วยคันแหลน และอสม. มองเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน และ 
ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค จึงจัดท�ากระเตงยา จัดส่งให้ผู้ป่วยถึง 
หัวบันไดบ้าน แต่พี่น้อง อสม. ไม่ได้น�าส่งเพียงแค่ยาเท่านั้น ยังน�าส่งความรู้ พร้อมคัดกรองสภาพจิตใจ 
ของผู้ป่วยด้วยการใช้ Mental Health Check In ในการตรวจเช็คสุขภาพใจได้ทันที 

6.
พฒันาโดย ชมุชนต าบลห้วยคนัแหลน อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง
จากสถานการณ์โควดิ-19 ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึระบบบรกิารสาธารณสุข

ของกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั มทีัง้การเดนิทาง ความกลวัติดเชื้อโควดิ -19 และเพื่อลดการ
แพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 รพ.สต.หว้ยคนัแหลน และอสม. มองเหน็ถงึความเดอืดรอ้นทีเ่กิดขึน้กบั
คนในชุมชน และต้องการให้ผู้ป่วยได้รบัยาต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค จึงจดัท า
กระเตงยา จดัส่งใหผู้ป่้วยถงึหวับนัไดบา้น แต่พีน้่อง อสม. ไม่ไดน้ าส่งเพยีงแค่ยาเท่านัน้ ยงัน าส่ง
ความรู ้พรอ้มคดักรองสภาพจติใจของผูป่้วยดว้ยการใช ้Mental Health Check In ในการตรวจ 
เชค็สุขภาพใจไดท้นัท ี

กระเตงทวัร ์ส่งยา ส่งใจ ถึงหวับนัไดบา้น

ผลลัพธ์ ดี  ๆ  ท่ี เ กิด ขึ้น :  จ ากการน า
นวัตกรรมนี้ ล งไปใช้ในชุมชน ท า ให้ เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดีในชุมชน ระหว่างทีมอสม.
และประชาชน ให้ความร่วมมือกนัดีขึ้น ท าให้
ผู้ ป่วยเกิดความเข้าใจ ได้ร ับโอกาส รู้สึก
ปลอดภัย และมีความหวงั อีกทัง้ประชาชนที่
ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19             
ได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ผู้ป่วยโรค            
ไม่ตดิต่อเรือ้รงัไดร้บัยาทานครบ 100% ไม่เกดิ
ภาวะเครยีดจากสถานการณ์วกิฤตดงักล่าว
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ไม่ตดิต่อเรือ้รงัไดร้บัยาทานครบ 100% ไม่เกดิ
ภาวะเครยีดจากสถานการณ์วกิฤตดงักล่าว

SAFETY CALM HOPE CARE 21



22
SAFETY CALM HOPE CARE

7. สู่เขาฉกรรจ์เมืองแห่งความสุข 
ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง 

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลเขาสามสิบ อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง เป็นกลยุทธในการท�าการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ให้ความส�าคัญกับการท�า 
การตลาดด้วยการสร้างฐานท่ีแข็งแกร่งจากพื้นที่รอบนอกสู่ศูนย์กลางเมือง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได ้
เป็นจ�านวนมากจากแรงสนับสนุนของผู ้บริโภคที่หลากหลาย เครือข่ายอ�าเภอเขาฉกรรจ์น�าโดย 
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขาสามสบิ นายอ�าเภอเขาฉกรรจ์ และสาธารณสุขอ�าเภอเขาฉกรรจ์ ได้เล็งเหน็
ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้น�ามาใช้เพ่ือขยายผลการด�าเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจให้
ครอบคลุมทั่วทั้งอ�าเภอเขาฉกรรจ์ โดยเริ่มจากการด�าเนินงานในต�าบลเขาสามสิบซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับ
พื้นที่อื่นในการขยายผลระบบการดูแลประชาชนที่คลอบคลุมทั้งกาย ใจ และสังคม

การด�าเนินงานตามแผนวัคซีนใจ
	จัดการฝึกอบรมผู้นำาการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน

	การแก้ไขปัญหาตามการประเมินสำารวจชุมชนด้วยวัคซีนใจ

	การเสริมสร้างวัคซีนในระดับบุคคล ชุมชน

	จัดตั้งชมรมตามแผนที่ทำาการประชาคม

	การติดตามและประเมินผล สุขภาพจิตของคนในหมู่บ้าน

7.
พฒันาโดย ชมุชนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแก้ว

ก้าวท่ีกล้าของชมุชน กบักลยทุธป่์าล้อมเมือง

SAFETY CALM HOPE CARE

สู่เขาฉกรรจเ์มืองแห่งความสขุ

กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง เป็นกลยุทธในการท าการตลาดรปูแบบหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบัการ
ท าการตลาดดว้ยการสรา้งฐานที่แขง็แกร่งจากพื้นที่รอบนอกสู่ศูนยก์ลางเมอืง ซึ่ งจะสามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นจ านวนมากจากแรงสนับสนุนของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย เครอืข่ายอ าเภอเขาฉกรรจ์
น าโดยของนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขาสามสบิ นายอ าเภอเขาฉกรรจ ์และสาธารณสุขอ าเภอ
เขาฉกรรจ์ ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้น ามาใช้เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงานการเสรมิสรา้งวคัซนีใจให้ครอบคลุมทัว่ทัง้อ าเภอเขาฉกรรจ ์โดยเริม่จากการด าเนินงาน
ในต าบลเขาสามสบิซึง่เป็นพืน้ทีต่้นแบบให้กบัพืน้ทีอ่ื่นในการขยายผลระบบการดูแลประชาชนทีค่ล
อบคลุมทัง้กาย ใจ และสงัคม

ปรบัแต่งเนือ้หาส่วนนีใ้ห้

แกนน�าที่เข้าร่วม     แกนน�าชุมชน    อสม.    ประชาชนทั่วไป

ผลลัพธ์จากการเสริมสร้าง
วัคซีนใจในชุมชน

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เมืองแห่งความสุข”

ความรู้ความเข้าใจ
ระดับ ดีมาก

พฤติกรรมตามโปรแกรมฯ
หมู่บ้านอยู่ในระดับ ดีมาก
(มีการด�าเนินตามหลัก 4 ส 2 ช)

สุขภาพจิต ความเครียด
ระดับ ปานกลาง

ความสุขของคนในหมู่บ้าน
มีความสุข ระดับมาก
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8. ชมรมวัคซีนใจในชุมชนบ้านคลองตูล 

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลทุ่งคลอง อำาเภอคำาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

สัญลักษณ์ : วัคซีนใจในฐานพระบรมธาตุนครศรีฯ

คำาขวัญประจำาชมรม: 4 ส. สร้างวัคซีนใจ ร่วมต้านภัย ห่างไกลโควิดในชุมชน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ: วันที่ 7 มิถุนายน 2565

ผู้นำา : นายประภาส วันเพ็ญ ผญ.บ้านคลองตูล

คณะกรรมการ : 1 ชุด จ�านวน 22 คน

สมาชิก : จ�านวน 40 คน

วัตถุประสงค์ : สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ได้  

และให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 หลังจากได้ด�าเนินการการสร้างวัคซีนใจในชุมชนมาระยะหนึ่ง ทางผู้น�าชุมชน แกนน�า อสม.  
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งชมรมขึ้น ชื่อว่า “ชมรมวัคซีนใจในชุมชนบ้านคลองตูล” ก่อต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 7  
มิถุนายน 2565 โดยมี นายประภาส วันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองตูล หมู่ที่ 9 บ้านคลองตูล ต.กะหรอ  
อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานชมรมฯ มีคณะกรรมการ 1 ชุด

ชมรมวคัซีนใจในชมุชนบา้นคลองตลู8.
หลงัจากได้ด าเนินการการสร้างวคัซีนใจในชุมชนมาระยะหน่ึง ทางผู้น าชุมชน แกนน า อสม.      
ไดเ้สนอใหม้กีารจดัตัง้ชมรมขึน้ ชื่อว่า “ชมรมวคัซีนใจในชุมชนบ้านคลองตูล” ก่อตัง้ขึน้เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมี นายประภาส วันเพ็ญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองตูล หมู่ที่ 9               
บา้นคลองตูล ต.กะหรอ อ.นบพติ า จ.นครศรธีรรมราช เป็นประธานชมรมฯ มคีณะกรรมการ 1 ชุด

พฒันาโดย ชมุชนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์

H O P E การสร้างความหวงัในชมุชน

สญัลกัษณ์ : วคัซนีใจในฐานพระบรมธาตุนครศรฯี
ค าขวญัประจ าชมรม: 4 ส. สรา้งวคัซนีใจ รว่มตา้นภยั หา่งไกลโควดิในชุมชน
ก่อตัง้ขึน้เม่ือ: วนัที ่7 มถุินายน 2565
ผูน้ า : นายประภาส วนัเพญ็ ผญ.บา้นคลองตูล
คณะกรรมการ : 1 ชุด จ านวน 22 คน
สมาชิก : จ านวน 40 คน
วตัถปุระสงค ์: สรา้งกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหค้นในชุมชนรว่มมอืกนัในการเผชญิกบัวกิฤต 
ต่าง ๆ ได ้และใหชุ้มชนสามารถฟ้ืนตวักลบัสูส่ภาพปกตไิดใ้นเวลาอนัรวดเรว็

ชมรมวคัซีนใจในชมุชนบา้นคลองตลู
Community KONGTOON Mental

Health Vaccines

23



24
C A L M การสร้างความสงบในชุมชน

9. กล่องส่องใจ วังหลวงสู้ภัย COVID-19  

พัฒนาโดย ชุมชนตำาบลวังหลวง อำาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 “กล่องส่องใจ วังหลวงสู้ภัย COVID-19” ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป้าหมาย
ในการลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว โดยมีแนวคิด 
จาก รพ.แม่ทา จ.ล�าพูน ที่ได้จัดกิจกรรมตักบาตรความทุกข์แก่คนในชุมชนและ
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  

วิธีการใช้นวัตกรรม

 1)  น�าแผ่นกระดาษทีว่างในกล่องเลก็ ๆ  ด้านข้างของตัว

นวัตกรรม มาเขียนความรู้สึกทุกข์ใจ ความเครียด วิตกกังวล 

ความไม่สบายใจ เดือดร้อนใจ ระบุเพศ อายุ เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ และที่อยู่

 2)  น�าแผ่นกระดาษทีเ่ขยีนความรูส้กึเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

หย่อนลงในกล่องนวัตกรรม 

มีการขยายผลการใช้นวัตกรรมในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 
โดยการน�านวัตกรรมไปใช้ในช่ัวโมงแนะแนวหรือตามโอกาส มีครเูป็นผูน้�ากิจกรรมให้นกัเรยีนเขยีนความทกุข์ 
ความไม่สบายใจ หรือสิ่งที่ต้องการระบาย หย่อนลงในนวัตกรรม “กล่องส่องใจ วังหลวงสู้ภัย COVID-19” 
จากนั้นครูหยิบข้อความต่าง ๆ ขึ้นมาอ่าน แล้วให้ความรู้ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจ และส่งต่อข้อมูล
ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังหลวง ในรายที่พบปัญหา

9.
พฒันาโดย ชมุชนต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

“กล่องส่องใจ วงัหลวงสู้ภยั COVID-19” ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป้าหมายในการ
ลดความเสีย่งจากการเกดิปัญหาสุขภาพจติในระยะยาว โดยมแีนวคดิจาก 
รพ.แมท่า จ.ล าพนู ทีไ่ดจ้ดักจิกรรมตกับาตรความทุกขแ์กค่นในชุมชนและ
ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอยา่งด ี 

C A L M การสร้างความสงบในชมุชน

กล่องส่องใจ วงัหลวงสู้ภยั COVID-19

วิธีการใช้นวตักรรม
1) น าแผ่นกระดาษทีว่างในกล่องเลก็ ๆ ดา้นขา้งของตวั

นวตักรรม มาเขยีนความรูส้กึทุกขใ์จ ความเครยีด วติกกงัวล 
ความไมส่บายใจ เดอืดรอ้นใจ ระบุเพศ อาย ุเบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อ 
และทีอ่ยู่

2) น าแผ่นกระดาษทีเ่ขยีนความรูส้กึเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
หยอ่นลงในกล่องนวตักรรม 

มีการขยายผลการใช้นวตักรรมในโรงเรียนสุขบญัญติัแห่งชาติในชุมชน ได้แก่ โรงเรยีนอนุบาล            
หนองคาย โดยการน านวัตกรรมไปใช้ในชัว่โมงแนะแนวหรือตามโอกาส มีครูเป็นผู้น ากิจกรรม
ให้นักเรียนเขียนความทุกข์ ความไม่สบายใจ หรือสิ่งที่ต้องการระบาย หย่อนลงในนวัตกรร ม               
“กล่องส่องใจ วงัหลวงสู้ภัยCOVID-19” จากนัน้ครูหยิบข้อความต่าง ๆ ขึ้นมาอ่าน แล้วให้ความรู ้       
รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและก าลงัใจ และส่งต่อขอ้มลูใหก้บัเจา้หน้าที ่รพ.สต.วงัหลวง ในรายทีพ่บปัญหา
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C A L M การสร้างความสงบในชุมชน
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1 สติ๊กเกอร์วัคซีนใจ ใส่ใจโดย 3 หมอ 
ชุมชนเครือข่ายพชอ. อ าเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เครือข่ายพชอ .ศรีสัชนาลัยได้ขับเคล่ือนโครงการ “พชต.เข้มแข็ง เสริมแรงวัคซีนใจ                 
ให้ยั่งยืน” ซึ่งเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตในพ้ืนที่ โดยขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและระดับต าบล  ในส่วนของปัญหาด้านสุขภาพจิต    
จะไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการในการ
ส่งเสริมวัคซีนใจในชุมชนและการดูแลประชาชนในพื้นที่ มีการดูแลด้วยกลไก 3 หมอ โดยใช้ทะเบียน
บัดดี้กลุ่มเสี่ยง 3 หมอ และสติ๊กเกอร์วัคซีนใจ ใส่ใจโดย 3 หมอ ติดตามบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมี           
3 หมอดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างความสงบให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่งถึง

ช่องทางติดต่อขอ
ค าปรึกษาจากศูนย์ 3 หมอ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย

สติ๊กเกอร์หัวใจสีแดงคือ
บ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมี 
3 หมอดูแลอย่างใกล้ชิด

แบบประเมินสุขภาพใจ Mental Health Check In

3 หมอ 
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1 สติ๊กเกอร์วัคซีนใจ ใส่ใจโดย 3 หมอ 
ชุมชนเครือข่ายพชอ. อ าเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เครือข่ายพชอ .ศรีสัชนาลัยได้ขับเคลื่อนโครงการ “พชต.เข้มแข็ง เสริมแรงวัคซีนใจ                 
ให้ยั่งยืน” ซึ่งเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตในพ้ืนที่ โดยขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและระดับต าบล  ในส่วนของปัญหาด้านสุขภาพจิต    
จะไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถ่ินในการด าเนินโครงการในการ
ส่งเสริมวัคซีนใจในชุมชนและการดูแลประชาชนในพื้นท่ี มีการดูแลด้วยกลไก 3 หมอ โดยใช้ทะเบียน
บัดดี้กลุ่มเสี่ยง 3 หมอ และสติ๊กเกอร์วัคซีนใจ ใส่ใจโดย 3 หมอ ติดตามบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมี           
3 หมอดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างความสงบให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่งถึง

ช่องทางติดต่อขอ
ค าปรึกษาจากศูนย์ 3 หมอ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย

สติ๊กเกอร์หัวใจสีแดงคือ
บ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมี 
3 หมอดูแลอย่างใกล้ชิด

แบบประเมินสุขภาพใจ Mental Health Check In
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2 3 เกลอโมเดล: 
5 กัลยาณมิตรพิชิตใจผู้ป่วยจิตเวช

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยท่ีมีอาการจิตเวช

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายข้อมูล ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายบ าบัดฟ้ืนฟู

ก าหนดนโยบาย/
มาตรการ ให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน ตรวจสอบ

และติดตามการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี

รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่           

ก่อนส่งคืนข้อมูลให้
หน่วยงานมี่เกี่ยวข้อง

เข้าไปในเคหสถาน
หรือสถานท่ีใดๆ 
ซักถาม ให้การ

ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุ 
ฉุกเฉิน

บ าบัด รักษา ฟื้นฟู 
และก ากับติดตาม

อาการ/การทานยาให้
ต่อเนื่อง

จากการส ารวจสภาพปัญหาในพ้ืนที่ พบว่าอ าเภอเก้าเลี้ยวมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย และ
การฆ่าตัวตายส าเร็จมีอัตราที่สูงเกินเกณฑ์ และมีผู้ป่วยจิตเวชเพ่ิมขึ้น  โดยมีส่วนใหญ่สาเหตุมาจาก          
ยาเสพติด ทางคณะท างาน พชอ.อ าเภอเก้าเลี้ยวจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวช โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

มีการจัดท าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยรูปแบบ                
3 เกลอ Model เพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบ  โดยใช้ หมู่ 1 ต าบลมหาโพธิ เป็นต้นแบบ 
และด าเนินการต่อในหมู่ 6 ต าบลเขาดิน  ซึ่งมีผู้ป่วย
ที่ได้รับการรักษา กลับมาอยู่ในชุมชน ต้องด าเนินการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ า อีก 1 หมู่คือ   
หมู่ 7 ต าบลเขาดิน  ซึ่งก าลังมีผู้ป่วยที่มาจากการติด
สารเสพติด เริ่มมีอาการอาละวาดก้าวร้าว จึ ง
เตรียมการให้ชุมชนตระหนักเข้ามามีส่วนร่วม              
ไม่รังเกียจ/ ไม่รังแกผู้ป่วยจิตเวช ด้วยการสนับสนุน
การจัดตั้ง 5 กัลยาณมิตร พิชิตใจผู้ป่วย เพ่ือให้คน
ในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย
ช่วยกันสอดส่องผู้ป่วยในการใช้ชีวิตประจ าวันใน
ชุมชนร่วมกับทีมสามหมอในพ้ืนที่

เกิดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้เกิดการขาดยา 
หรือท าอันตรายแก่สมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชน

หมู่ 1 ต.มหาโพธิ
ชุมชนต้นแบบ

หมู่ 6 ต.เขาดิน
ผู้ป่วยกลับ

จากการรักษา

หมู่ 7 ต.เขาดิน
มี case อาละวาด

ในหมู่บ้าน 

จัดตั้งทีมดูแล โดย 
5 กัลยาณมิตรพิชิตใจ

5 กัลยาณมิตร พิชิตใจผู้ป่วย

1. ผู้น าชุมชน 2. สมาชิก อบต.

3. อสม. 4. ญาติใกล้ชิดผู้ป่วย

5. ขวัญใจผู้ป่วย
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6 กระบวนการ R 8  Mental Health 
ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

แนวคิดนวัตกรรม
จากการส ารวจปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่จังหวัดเลย พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในปี 2558-2564

จังหวัดเลยมีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์ 8.0 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 สูงเป็นอันดับที่ 4 ของเขตสุขภาพที่ 8
(8.48 ต่อแสนประชากร ) และปี 2564 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จอยู่ที่ 11.19 ต่อแสนประชากร (72 
ราย) สูงกว่าระดับเขตและประเทศ จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้วยกระบวนการ R 8 – Mental Health โดยประยุกต์รูปแบบ
มาจากโมเดลผีเสื้อ โดยหวังที่จะลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ให้ต่ ากว่า 8.0 ต่อแสนประชากร 

กระบวนการ 
บูรณาการงาน
สุขภาพจิตผ่าน
การท างานของ

ทีม 3 หมอ

กระบวนการ R8 – Mental Health

ขับเคลื่อนงานโดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
- การบูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯระดับอ าเภอเข้ากับงานสุขภาพจิต  
ขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯระดับจังหวัด
- กิจกรรมวัคซีนใจในชุมชนขยายพืน้ที่เขม้ขน้
ร่วมกับอปท. พื้นที่จังหวัดเลย

การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจติ
- คัดกรองเชิงรุก Active case finding ด้วย
การคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีความเส่ียงทาง
สุขภาพจิตด้วยโปรแกรม Mental Health 
Check In 
- ติดตามกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพจิต ผ่าน             
ระบบ 3 หมอ

ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
- ด้านการบริการจิตเวช Acute phase ใน รพ.Node 
โดยมี รพจ.เลยฯ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานใน
รพ.วังสะพุง  รพร.ด่านซ้าย รพ.ท่าลี่ และรพ.นาด้วง 
- พัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพจติและจิตเวช 
มาตรฐานการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของ
รพช./ รพสต.

การดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
- การบูรณาการแผนฟื้นฟูจิตใจฯวัคซีนใจในชมุชน
และการดูแลสุขภาพจิตกลุ่มอายุ608 ในชุมชน
- พัฒนานักสุขภาพจติประจ าครอบครัวอ าเภอท่าลี่ 
พื้นที่ต้นแบบ (Care Giver)

ขับเคลื่อนคณะท างาน
พัฒนาบริการสาขา

สุขภาพจิตระดับจังหวัด

R8 
Mental 
Health

พัฒนา
ฐานข้อมูล
R8 EOC
R8 506 

Dashboard
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การฆ่าตัวตายยังคงเป็นปัญหาที่ส�าคัญในพื้นที่
อ�าเภอภูเขียว โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ 
ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 อยู่ที่ 12.79, 15.42, 
และ 10.79 ต่อแสนประชากร ตามล�าดับ ซึ่งเกิน 
ค่ามาตรฐานของประเทศที่ไม่ควรเกิน 8.0 ต่อ
แสนประชากร ปัญหาสุขภาพจิตที่พบส่วนใหญ่
เกิดจากผู้ป่วยจิตเวชขาดยา และผู้ป่วยจิตเวช 
ที่ใช้สุราและสารเสพติดร่วมด้วย 

การบูรณาการงานสุขภาพจิตผ่านระบบทีม 3 หมอ 
ผา่นการขับเคลือ่นระบบงานสขุภาพจติเขา้ไปใน
ระบบสุขภาพอ�าเภอภายใตโ้ครงการขยายผลการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังและกลุ่มเส่ียงในชุมชน 
รวมกับการพัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสาร
กบัชมุชนในชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
ผ่านช่องทาง Line และ Facebook มีการจัด
กิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น สติบ�าบัด MBTC ให้
แก่ผู้ป่วย ญาติ/ผู้ดูแล และให้บริการค�าปรึกษา 
ผ่านช่องทาง Hotline สายด่วน “ดูแลใจ  
พ้นภัยโควิด” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในทีมสามหมอคอยรับสายและให้ค�าแนะน�า 
กับประชาชนในพื้นที่ที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหา
ด้านสุขภาพรวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช
ในชุมชนให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ขาดยา

1. ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาต่อเนื่อง ลดปัญหาผู้ป่วยจิตเวชขาดยา 
2. ผูป่้วยทีมี่ประวตัพิยายามฆ่าตวัตายได้รบัการตดิตามดแูลอย่างต่อเนือ่ง 
 โดยทีม 3 หมอ ไม่ฆ่าตัวตายซ�้า และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติ 

แนวคิดนวัตกรรม
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9 โครงการคืนผู้มีสุขภาพจิตดีสู่ชุมชน: 
Mobile Clinic เพ่ือผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

แนวคิดนวัตกรรม

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

ชมรมรักษ์ใจร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์บริการสาธารณสุข  48 
ด าเนินกิจกรรมเปิดคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile 
Clinic) โดยทีมสหวิชาชีพ เดือนละครั้ง (ศุกร์แรก
ของเดือน) เพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วย
จิตเวชเข้ารับการรักษาและรับยาต่อเนื่อง โดยเน้น
การค้นหาและรักษาผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุกในชุมชน 
และเพ่ือลดช่องว่างของการเข้ารับบริการในกลุ่ม
เปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อย โดยมีศูนย์บริการ
สาธารณสุข 40 และ  65 พาผู้ป่วยเข้ามารับการ
รักษาและรับยาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
ร่วมด้วย

1. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางทางสังคมได้เข้าถึงระบบการดูแล
ช่วยเหลือและรักษาตามระบบบริการ
2. ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการตรวจติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดยาและอาการก าเริบ
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นวตักรรมจากการบูรณาการงานสุขภาพจิตเขา้กับ
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดับอ าเภอ 
(พชอ./พชข.)
GUIDE MAP

ประชาชนมีสุขภาพวะที่ดี
ตามประเด็นสุขภาพส าคัญ

วิธีการบูรณาการงานสุขภาพจิต ตามประเด็นปัญหาที่ส าคัญในพื้นที่ร่วมกับ พชอ.

ก าหนดประเด็นร่วม
ของพื้นที่

วิเคราะห์ประเด็น
สุขภาพส าคัญ

สร้างการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน

วิเคราะห์ประเด็น
สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง

พชอ.
1. เกี่ยวข้องกับประชาชนวัยใด
2. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงาน

1. สุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยใด
2. แนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิต

อย่างไร
3. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
4. องค์ความรู้สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง
5. จะบูรณาการงานสุขภาพจิตอย่างไร

1. ร่วมรับรู้ข้อมูลสถานการณส์ุขภาพ
กายและจิต

2. ร่วมวางแผนการด าเนินงานท้ัง
สุขภาพกายและจิต

3. ร่วมด าเนินกิจกรรมตามแผน
4. ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
5. ร่วมประเมินผลการด าเนินงาน

พชอ./พชต.

ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน

พชอ./พชต.
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1 “นาเดิมร่วมใจ ดูแลผู้สูงอายุอย่างภาคภูมิ”: 
เครือข่ายบริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

(Mobile One Stop Services Surat Thani: MOST)
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านนาเดมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวคิดนวัตกรรม

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

“นาเดิมร่วมใจ ดูแลผู้สูงอายุอย่างภาคภูมิ” 
เกิดขึ้นในปี 2550 ซึ่งเป็นระบบที่ดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระบบการ 
คัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ การติดตามมารับ
บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ การน าสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามา
ช่วยในการด า เนินงาน เช่น แอพพลิ เคชั่น      
“สูงวัย สมองดี” รวมถึงการจัดท าคลิปวิดีโอใน
การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

1. ส. สังเกตหรือสอดส่องมองหา 
โดยชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมกันสอดส่องมองหา
ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลและให้การ
ช่วยเหลือและน ามาจัดท าทะเบียน
รายชื่อผู้ สู งอายุที่ต้องการดู  และ
พัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

การปรับรูปแบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ หรือที่เรียกว่า 
“เครือข่ายบริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่แบบ
บูรณาการ (Mobile One Stop Services 
Surat Thani: MOST)” โดยผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน มีวิธีและกลไก
การด าเนินงานผ่าน 4 ส. ดังนี้

2. ส. ใส่ใจ รับฟัง
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ผู้สูงอายุ โดยมี  
การจัดท าแผน  
การดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล      
(Care Plan) 

3. ส. สร้างเสริม สร้างเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอายุทั้ง   
5 มิติ คือ ด้านสังคมให้ผู้สูงอายุปลอดภัยได้รับ
การช่วยเหลือ ด้านการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
ความเป็นอยู่  ด้านวัฒนธรรมให้ผู้ สู งอายุ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ 

4. ส. ส่งต่อ เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละ 96.51
2. ผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ร้อยละ 95
3. ผู้สูงอายุได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและ                   
ส่งต่อการรักษาร้อยละ 99
4. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการการประเมินความ         
สามารถ ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 96.5
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 จากการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
ในอ�าเภอบา้นธ ิพบจ�านวนผู้ท่ีมีความเส่ียงดา้นสขุภาพจิตและเสีย่งฆา่ตวัตาย  
จ�านวน 208 คน จึงเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า “อาสาคู่หู คู่ใจ ห่วงใยกัน”  
โดยการสร้างแกนน�าคู่หูคู่ใจเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล รับฟังปรึกษา รวมถึง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้การช่วยเหลือในกลุ่มเสี่ยง 
ดังกล่าว โดยมีการคัดเลือกแกนน�าคู่หูคู่ใจ จากคนในครอบครัว เพื่อน  
คนสนิท คนใกล้ชิดของกลุ่มเสี่ยง 
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โรงพยาบาลสว่างอารมณ์และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 
สว่างอารมณ์ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันปัญหา 
การฆ่าตวัตายซึง่เปน็ปญัหาท่ีส�าคัญในพืน้ท่ี น�าไปสู่การวางแผน 
การด�าเนินงานร่วมกับพชอ.สว่างอารมณ์และเครือข่าย 
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหวังลดปัญหาความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย ภายใต้รูปแบบ KPC Sawang-Arom Model 
ประกอบไปด้วย Knowledge, Participate และ Continue 
ดังนี้

Knowledge: การเสริมสร้างความรู้ ให้แก่ผู้ที่
เก่ียวขอ้ง เชน่ ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย ประชาชนทัว่ไป ครู  
นักเรียน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมี 
การให้องค์ความรู้และทักษะการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การคัดกรองโรคซึมเศร้า สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย  
การสร้างพลังใจ การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยหลัก 3 ส.  
(สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง)

Participate: การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมี
องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลและเทศบาลรว่มสนบัสนนุทรพัยากร
และงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล  
ด้านการให้องค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึง
การจัดท�าแผนการป้องกันการฆ่าตัวตายได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์สุขภาพจิตท่ี 3 นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย 
โรงเรียนที่มีระบบ One Hospital One School โรงเรียน 
และโรงพยาบาลมรีะบบการสง่ต่อ เชือ่มโยงเมือ่นกัเรียนตอ้งการ
ความชว่ยเหลือ และจะมเีจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลสวา่งอารมณ์
เข้าไปให้บริการให้ค�าปรึกษาที่โรงเรียนสัปดาห์ละครั้ง

แนวคิดนวัตกรรม



41

4
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ยังมี...โครงการงานบุญงานศพปลอด
เหล้า ปลอดการพนัน เป็นงานบูรณาการงาน
สุขภาพจิตเข้ากับโครงการลดเหล้า ลดเสี่ยง ลดโรค 
โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าภาพงาน ผลการ
ด าเนินงานสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงานศพ
ปลอดเหล้าได้ครั้งละ 8,000 – 10,000 บาท ต่อครั้ง 
ส่งผลใหล้ดความเครียดต่อภาระค่าใช้จ่ายได้

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง และร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปท าร้ายตัวเองซ้ าใน 1 ปี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
2. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปี 2564 เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 76.91 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 62.62

อ าเภอม่วงสามสิบได้จัดคณะกรรมการเพ่ือประชุม หารือและร่วมวิเคราะห์
ปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดประเด็นในการบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิต
เข้าไปในคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอม่วงสามสิบ และ
เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีมติให้จัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญอ าเภอม่วงสามสิบ “ม่วงสามสิบ ถิ่นคนดี เมืองน่าอยู่ ดูแลกัน” 
ร่วมกับการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่หลากหลาย ดังนี้

แนวคิดนวัตกรรม: โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมอ าเภอม่วงสามสิบ
เป็นงานบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางที่ 
ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการน าสิ่งของ
จ า เ ป็นต่ อการ เ ล้ี ย งชีพ  เช่ น  ข้ า วสาร 
อาหารแห้ง ที่ได้จากการตักบาตรถนนสาย
วัฒนธรรม น าไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการ พชอ. ร่วมกับ
แกนน าชุมชน ส่งผลให้มีผู้ป่วยมีขวัญก าลังใจ 
ประชาชนใน พ้ืนที่  โ ดย เฉพาะในกลุ่ ม
เปราะบาง/ผู้ยากไร้สามารถฟ้ืนฟูสภาะจิตใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
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      ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต้องเผชิญกับสภาวะความเครียด และซึมเศร้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดค่อนข้างต่อเนื่องและยาวนาน ท�าให้ประชาชนเกิดภาวะเหนื่อยล้าและเสี่ยงต่อ 
การฆ่าตัวตาย นับตั้งแต่ปี 2563 พบอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดนวัตกรรมการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชนภายใต้ “คนแปดริ้ว สุขภาพใจแข็งแรง” 

                    การบูรณาการการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคท้องถ่ิน  
ภายใต้แนวคิด 3 More คือ More Screening /More Detecting and More Preventing คัดกรอง 
และเพิ่มการค้นหากลุ ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในแบบเชิงรุก มีการติดตามกลุ ่มเสี่ยงทุกสัปดาห ์
โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโควิดและครอบครัว บุคลากรสาธารณสุข อสม. กลุ่มกักตัว 
และกลุ่มเปราะบาง 

รพ.สต.บึงน�้ารักษ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สร้าง
นวัตกรรมบิงโกสุขภาพจิตจากวัสดุที่หาได้ง ่าย 
และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยน�ามาประดิษฐ ์
เป ็น เครื่ อ งมือ ในการส ่ ง เสริมความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นท่ี ท่ีพบว่า

ยังขาดความเข้าใจในเรื่องโรคจิตเวชท�าให้ท่ีผ่านมาเกิดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและการไม่เข้าถึง 
บริการการรักษาท่ีเหมาะสมทางสุขภาพจิต จากการด�าเนินกิจกรรมพบว่าประชาชนมีความตระหนัก 
ต่อการเจ็บป่วยทางจิตในเชิงบวกมากขึ้น

รพ.สต.หมอนทอง มผีูป่้วยจิตเวชทีต้่องได้รับยาต่อเนือ่ง
ทกุเดอืน จ�านวน 49 ราย เข้าระบบ ยาใจใกล้บ้าน 22 ราย
เมื่อหลายปีก่อนมีผู ้ป ่วยขาดขาและอาการก�าเริบ 
ทกุเดอืน บางคนเดนิแก้ผ้าตามท้องถนน บางคนท�าร้าย
ร่างกายคนในครอบครัว ท�าให้ประชาชนหวานกลัว  
ซึง่สาเหตขุองอาการก�าเรบิส่วนใหญ่มาจากผูป่้วยไม่มา 
รับยาตามนัด ถุงยาหาย และไม่ทานยาต่อเนื่อง จึงเกิด
เป็นไอเดียในการท�า “กล่องยาใจฯ” ที่จะช่วยเพิ่ม 
ความสะดวกในการจัดเกบ็ยาและการน�ายาออกมาทาน
ในแต่ละมื้อ ท�าให้ผู้ป่วยได้ทานยาที่ถูกต้อง ถูกเวลา 
และลดอาการก�าเริบที่อาจจะเกิดขึ้น
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ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน แกนนําเยาวชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
คนตนแบบเลิกเหลา ปราชญชาวบาน จิตอาสา

โรงเรียนทาสวางวิทยา วัดมูลานิเวศน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสวาง
องคการบริหารสวนตําบลทาสวาง

สถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร
โรงพยาบาลสุรินทร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
องคกรงดเหลาภาคอีสานตอนลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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ดําเนินงานคือ สงเสริมใหประชาชนมีความสุข สงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตทุกกลุมวัย

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จลดลง พชอ.ลับแลจึงไดกําหนดใหประเด็นการฆาตัวตาย
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จากปัญหาการระบาดโควิด –19 ทีผ่่านมา การเข้าถงึระบบบริการสาธารณสขุมข้ีอจ�ากดั ชมุชนก�าพี ้
จึงได้ร่วมใจดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ได้รับการรักษาและการทานยาอย่างต่อเน่ือง  
ลดค่าใช้จ่ายและลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข ด้วย “Grab Drug เสริมพลังใจ  
ส่งความห่วงใย ถึงบ้านคุณ” โดยส่งมอบยาผ่านทีมอสม. พร้อมให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น  
เพื่อลดความเครียด หรือความวิตกกังวลแก่ผู้ป่วย และมีการตรวจเช็คสุขภาพใจ ผ่านทาง Mental 
Health Check In ร่วมด้วย ท�าให้ผู้ป่วยเหล่านี้ในชุมชนมีพลังใจที่จะต่อสู้กับวิกฤติต่าง ๆ ไปได้
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นวัตกรรมการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต
GUIDE MAP

 คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนท�าให้บุคคลเสียสมดุล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  

และสังคม เป็นภาวะที่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ไม่สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้อย่างเหมาะสม

 คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

รุนแรง โดยเข้าไปใช้ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้  

เพื่อลดความเจ็บปวดทางจิตใจ โดยตอบสนองความต้องการ 

ขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างความรู ้สึกปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและ 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมประสานงานช่วยเหลือกับหน่วยงานหรือ

แหล่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาวะวิกฤต (Crisis Situation)

ลักษณะสําคัญของภาวะวิกฤต

มีแนวโนมท่ีจะ
เกิดผลกระทบ

ตอชุมชน

ตองการ
การชวยเหลือ
อยางเรงดวน

ไมคาดคิดเกิดข้ึน
ทันที

วิกฤต

การ
ปฐมพยาบาล

ทางใจ 
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1 การดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต COVID -19                  
โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

แนวคิดนวัตกรรม

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

การด าเนินงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามเกณฑ์ / 
มีโรคทางจิตเวช / ใช้สุรายาเสพติดเป็นประจ า

1. เกิดแนวทางปฏิบัติงานดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินสุขภาพจิตด้วย 
MHCI ครบทุกคน
3. เครือข่ายสุขภาพจิตมีแนวทางเดียวกันในการ
ดูแลผู้ป่วยทั้งเขตสุขภาพ
4. เครือข่ายสุขภาพจิต สามารถดูแลสุขภาพจิต
ใน Cohort Ward , LQ และ SQ ได้

แผนการดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม จังหวัด
เชียงใหม่มีการประเมินอาการผ่านทางโทรศัพท์ จากทีม 
MCATT ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม เพ่ือส่งต่อ
ช่วย เห ลือ ผู้ ป่วย  ด้ วยกิจกรรมลดความเค รียดใน
โรงพยาบาลสนาม เช่น ยืดเหยียด ผ่านเสียงตามสาย
และมีการให้สุขภาพจิตศึกษาผ่านกล้องวงจรปิด ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(รพ.สนามแห่งที่ 2) จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคลายเครียด
ผ่านเสียงตามสาย รูปแบบรายการวิทยุ “MCATT 
MAEJO RADIO” จุดประสงค์เพ่ือ พูดคุยให้ความรู้เรื่อง 
Covid-19 รวมถึงความรู้เรื่องสุขภาพจิต การเตรียมจิตใจ
ก่อนกลับบ้าน การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย น าโดย        
จิตอาสา(สมาชิก รพ.สนาม), กิจกรรมสวดมนต์ น าโดย 
คณะแม่ชีจากสถานปฏิบัติธรรมลานธรรมน าสุข จิตอาสา 
(สมาชิก รพ.สนาม) และกิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล 
ผ่านแอฟพลิเคชั่น Menti.com โดยสมาชิกมีส่วนร่วม

การดูแลส่งต่อผู้เข้ารับบริการที่พบปัญหาจิตเวช
และการใช้สุ รายาเสพติด เ พ่ือส่ งต่อไปยั ง
โรงพยาบาลสวนปรุง
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2 พลัง บ.ว.ร. เหมืองใหม่  
เยียวยาจิตใจ ประชาชนทุกกลุ่มวัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบา้นคลองเหมอืงใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม 

4 ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้พลังบวร

แนวคิดนวัตกรรม

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น

จากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต           
ในพ้ืนที่ พบเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีปัญหาใน
เรื่องภาวะซึมเศร้าและวัยผู้สูงอายุพบปัญหาใน
เรื่องคุณภาพชีวิตด้านจิตใจเสื่อมถอย เครือข่าย
สุขภาพต าบลบ้านคลองเหมืองใหม่จึงได้พัฒนา
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเสี่ยง
ดังกล่าวภายใต้พลังของบ้าน วัด โรงเรียน และ
หน่ ว ย ง าน ราชกา ร  หรื อ “พลัง  บ .ว . ร .            
เหมืองใหม่

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 
และมีการขยายผลไปอีก รพ.สต. 17 แห่งของ
อ าเภออัมพวา

การวิเคราะห์ระดับสุขภาพจิตในแต่ละกลุ่มวัย
ด้วยเครื่องมือการคัดกรองที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
1. วัยเรียน : แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
Children’s Depression Inventory (CDI) 
2. วัยรุ่น : แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
(CES-D) 
3. วัยแรงงาน/ผู้สูงอายุ : แบบประเมิน
สุขภาพจิตคนไทยThai Mental Health 
Indicators (TMHI –66)

การด าเนินงาน1. ชมรม “ธรรมะหรรษา  สามวัย” การสร้างสุขภาพ
ของประชาชน ทั้ง 3 วัย คือ วัยเรียน วัยท างาน และ
วัยผู้สูงอายุ
2. “สายด่วนออนไลน์  เหมืองใหม่ปรึกษาปัญหาใจ” 
การรับเรื่องร้องทุกข์  หรือรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาด  และภัยธรรมชาติ 
3. ธรรมะตามสายเดลี่เวอรี่ โดยดร. หลวงพ่อแดง  
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม การเทศนาผ่านสื่อออนไลน์  
และเสียงตามสาย  ท าวัตร  เช้า-เย็น  เพื่อสร้างสติ
และสมาธิ  ผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ 
4. “Mueang Mai, Diaper Bank” (ธนาคารผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่เพื่อผู้สูงวัยติดเตียงและผู้พิการต าบลเหมืองใหม่) 
ความต้องการและความขาดแคลนผ้าอ้อมของผู้สูงอายุ
ติดเตียงและผู้พิการ
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เพือ่การเฝ้าระวงัและป้องกันปัญหาสขุภาพจิต
ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วย ผู้แยกสังเกตอาการ 
ญาติ ประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ 
และในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ให้เพิม่การเข้าถงึการ
ประเมินทางสุขภาพจิตในพื้นท่ีโดยมีการปรับ
เครือ่งมอืส�ารวจปัญหาสขุภาพจติให้เป็นภาษา
ท้องถิ่นของอ�าเภอตากใบ
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แนวคิดนวัตกรรม
การสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุในชุมชนซอยแสนสุข

การดำาเนินงาน
การจัดตั้งกลุ ่มสมาชิกแกนน�าในชุมชนเข้ารับ 
การอบรมความรู้สมุนไพรไทยสร้างอาชีพ เช่น  
การท�ายาหมอง, สบู,่ ยาสระผม เป็นต้น โดยส่งสมาชิก 
ในชุมชนซอยแสนสุข ไปอบรมที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จงัหวัดปราจนีบรีุ เพือ่ฟ้ืนฟู
จิตใจและสร้างรายได้ เป็นการลดความเครียด 
หลงัสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดแคลนรายได้

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในชุมชนซอยแสนสุข

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 
เกิดการสร้างพลังความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น พบได้จาก
การกลบัเข้ามามส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม
ต่างๆ ในชุมชน และยังเกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีน�้าใจแบ่งปันช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มเป้าหมาย
ญาติผูป่้วย และผูม้บีทบาทในการช่วยเหลือผูป่้วยจิตเวช 
ได้แก่ ผู้น�าชุมชน อสม. กู้ชีพ และต�ารวจ 

สถานการณ์การฆ่าตวัตายของผูป่้วยจติเวช อ�าเภอค้อวงั 
มีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแค่ ปี 2560 - 2564 เมื่อประเมิน
ภาวะฆ่าตัวตายของประชาชนในเขตอ�าเภอค้อวัง พบ
ว่าประชาชนท่ีมีความคิดฆ่าตัวตาย เป็นผู้ที่มีปัญหา 
สุขภาพจิตหรือจิตเวช นอกจากนี้ยังมี เหตุการณ  ์
ไม่พึงประสงค์จากอาการของโรคจิตเวช เช่น ผู้ป่วย 
มพีฤตกิรรมก้าวร้าว มเีสีย่งต่อการท�าร้ายร่างกายตนเอง
และผู้อื่นมีแนวโน้มจ�านวนมากขึ้น

พัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีความเสี่ยง 
สูงต่อการก่อความรุนแรง โดยรวบรวมแผนการสอน
ทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ มีกิจกรรมทั้งหมด 8 บท            
ใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง (ครั้งละ 2 บท) สัปดาห์ละ             
1 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์  น�ามาอบรมให้ความรู ้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
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การออกแบบทมีด�าเนนิงานรับมอืภยัพิบตั ิเพือ่ท�าหน้าท่ี
รบัมอืสถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19 และสถานการณ์  
น�้าท่วมและเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู ้กักตัว 
อยูท่ีบ้่าน (Home Isolation) 

1. Home Isolation รพ.สต.เขาพระงาม  
มกีารเพิม่ช่องทางรับรู้ข่าวสารโควิด-19 เพือ่ตดิตาม
อาการทางกายและใจ พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่
ประชาชน และกรณอีาการฉกุเฉนิให้การช่วยเหลอื 
สอบถามได้ตลอด 24 ชัว่โมง
2. มกีารจดัตัง้ทมีภายใต้ ทมีเขาพระงามไม่ทิง้กัน  
ออกมา 3 ทีม คือ 1. ทีมเฝ ้าระวัง  เป ็น 
ศูนย์บัญชาการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม  
มีเวรยามดูแล 2. ทีมควบคุมโรค จากรพ.สต.             
เขาพระงามและอสม.ดูแลสุขภาพกายและใจ  
เน้นรบัมอืกับกลุม่ผูป่้วยโควดิ-19 3. ทมีสนับสนนุ 
ช่วยเรื่องการรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย  
ท�าทะเบียนผู้ได้รับภัยพิบัติอุทกภัย เปล่ียนวัดและ
โรงเรียนเป็นศนูย์ช่วยเหลือพกัพงิช่ัวคราว

เกิดทีมด�าเนินงาน เขาพระงาม 
ไม่ท้ิงกัน ช่วยให้ประชาชนมภีมูคุ้ิมกัน
ทางใจ มีแผนการด�าเนินงานดูแล
สขุภาพจติทีเ่ป็นรปูธรรม 
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1. มีการปรับรูปแบบการท�างานให้มีความ
ยดืหยุ่น (multi skill) มากขึน้
2. ผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีความเสี่ยงด้านปัญหา
สขุภาพจติ 
3. ค่าความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมาก 
และผลการประเมินสุขภาพจติ เช่น ความสขุ 
และความเข้มแขง็ทางใจอยูใ่นอยูใ่นระดับปกติ

นวตักรรม TOYOTA Care 21 ใส่ใจคณุตลอดไป  
คูม่อืฉบบัย่อ วธิแีก้ไขปัญหาแบบโตโยต้า 8 ขัน้ตอน 
8 วธีิประกอบด้วย 
1.  ท�าปัญหาให้ชดั                
2.  ท�าปัญหาให้เลก็ 
3.  ก�าหนดเป้าหมาย             
4.  หาสาเหต/ุรากของปัญหา 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา/คัดสรรวิธีการ  
แก้ไขปัญหา 
6.  ด�าเนินการแก้ไขปัญหา       
7.  ประเมินและวดัผล 
8. ปรบัปรงุ พฒันา ขยายผล

เนือ่งจากในช่วงปี 2563 – 2564 เกดิการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรสัโควดิ-19 ในจงัหวัดภเูกต็ และพนกังาน
ภายในบริษัทฯ เองก็ติดเชื้อโควิด-19 ร่วม 200 คน 
ท�าให้พนักงานเกิดความเครียด และวิตกกังวลจาก
การติดเช้ือโควิดและการขาดรายได้ ผู้บริหารของ
บริษัทได้เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได ้ร ่วมมือกับสสจ.ภู เก็ต อบต.เกาะแก ้ว  
รพ.สต.เกาะแก้ว และบุคลากรภายบริษัทโตโยต้า 
ในการดูแลใจพนักงาน และน�าวิธีการแก้ไขปัญหา
แบบโตโยต้า 8 ขั้นตอน เข้ามาจัดการปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตดังกล่าว
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“สะพานบญุโมเดล” เป็นกระบวนการท�างานแบบมส่ีวนร่วมโดยน�าหลกัการ 4H เข้ามาใช้ ได้แก่ HEAD  
ร่วมคิดร่วมท�าร่วมแก้ไขปัญหาคิดในแนวทางเดียวกัน HEART หัวใจรักของคนในชุมชนท่ีพร้อมจะ
พัฒนาชุมชน HAND ความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในชุมชนและเครือข่ายแกนน�าส�าคัญทุกภาคส่วน 
ในชมุชน  HEALTHY เป้าหมายการสร้างชมุชนเพ่ือให้ทุกคนมสีขุภาพดแีละมคีวามสขุ ภายใต้กระบวนการ 
ด�าเนินงาน 6 กระบวนการ ได้แก่ 1. การสือ่สาร 2. การคดักรอง 3. การลงเยีย่มบ้าน 4. การดแูลรกัษา 
ผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation และ Community Isolation 5. การติดตามประเมินผล 
ในภาพรวม และ 6. การน�าไปใช้เป็นต้นแบบการดแูลชมุชนอืน่ได้ต่อไป

เกดิภาคเีครอืข่ายท่ีท�างานร่วมกนัอย่างยัง่ยนืต่อเนือ่งในสถานการณ์โควดิ-19 และ
ประชาชนในพืน้ท่ีได้รบัการเฝ้าระวังโควดิ-19 โรคทางจติเวช และโรคเร้ือรงั 
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       จากการวิเคราะห์ฐานข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาการใช้ความรุนแรงจากผู้ป่วยจติเวชในพืน้ท่ีพบผูป่้วยจติเวช
ท่ีมีความรุนแรงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) มีจ�านวนการก่อเหตุความรุนแรงและอาชญากรรม 
ในพืน้ทีส่งู โดยแบ่งพฤตกิรรมได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ผูป่้วยจติเวชใช้สารเสพตดิ ก้าวร้าว 2. ผูป่้วย
ท�าร้ายคนในครอบครวัและคนในชมุชน 3. ผูป่้วยถืออาวธุในทีส่าธารณะ เสพยา ร้องโวยวาย ท�าให้คนในชมุชน
รูส้กึหวาดกลวั 4. ผูป่้วยจติเวชดืม่สรุา อาละวาท และจากผลการส�ารวจพบผูป่้วยยาเสพตดิส่วนใหญ่เป็นผูป่้วย
จติเวชทีไ่ม่ยอมเข้าสู่การบ�าบัดรักษาท่ีถกูต้องเหมาะสม โรงพยาบาลยโสธรจงึร่วมกับเครอืข่ายในพ้ืนทีจ่ดัท�า      
4 แนวทางการบรกิารทางการแพทย์ฉุกเฉนิแบบบรูณาการสำาหรบัผู้ป่วยฉกุเฉนิทางสขุภาพจติโดยเฉพาะ

การด�าเนินงานตามหลักการท�าให ้เจ ้าหน้าที่
สามารถปฏบิตังิานช่วยเหลอื เข้าถงึสถานทีเ่กดิเหตุ 
ได้ทันท่วงที และด�าเนินการร่วมกันได้อย่างเป็น 
ขัน้ตอน 

4 แนวทางดงักล่าว มเีป้าหมายเพ่ือให้แกนน�าชุมชน 
เช่น ผูใ้หญ่บ้าน, อสม., กูภ้ยั, โรงพยาบาล, ต�ารวจ, 
ทหาร ฯลฯ ใช้เป็นแนวทางในการดแูลช่วยเหลือ 
และจดัการส่งต่อ เมือ่พบผูป่้วยจิตเวชในชุมชน
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  ปรับสภาพแวดล ้อมใน 
สถานประกอบการและสร้างมาตรการให้เอื้อต่อ 
การสร้างสขุลดทุกข์ 
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กิจกรรมที่จัดในมาตรการ PEBA-ผีบ้า 

1. ส่งเสริมความรู ้สุขภาพทั้งกายและจิตใจ                            

ใช้ MHCI และเครื่อง Biofeedback 

2. ส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านตลาดออนไลน์

ภายใน และการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเสริม  

3 อาชีพ 

 1)  ตลาดออนไลน์ AAT MARKET 

    2)  ปลูกผักสวนครัว

    3)  ท�าร้านกาแฟ AAT BARISTA 

WORKSHOP) 

3. อบรมให้ความรู ้เรื่องจับ “สัญญาณใจ”  

วัยท�างาน จะรู ้ได้อย่างไรว่าคนใกล้ชิดก�าลัง 

ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า/หาทางออก

จากปัญหาไม่ได้ / มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย
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น�าเทคโนโลยีดจิติอลเข้ามาช่วยเพ่ิมความสะดวก
ในการท�างาน โดยน�าโปรแกรม Mental Health 
Check in มาเช่ือมต่อกบัโปรแกรม E-mail Alert 
มาใช้ในพ้ืนที่อย่างครอบคลุม คณะกรรมการ 
EOC Covid-19 จังหวัดมหาสาคามสั่งการ  
และขบัเคลือ่นระบบฯ ผ่านกล่องภารกิจ  MCATT 
ก�าหนด KPI ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2564 ควบคุม ก�ากับ ติดตาม  
นิเทศ และประเมินผลอย่างเข้มข้น สามารถ 
น�านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน มีผลงาน 
โดดเด่นในด้านการคัดกรอง และการติดตาม
ให้การดูแล ให้ค�าปรึกษา ครอบคลุมมากที่สุด 
เป็นจังหวดัแรกของประเทศไทย



6161



62

เขาถึงบริการสุขภาพได
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2. คนแมเปนไมทอดท้ิงกัน:
การวิเคราะหปจจัยการฆาตัวตาย
ดวย Fish Bone Analysis
เครือขายตําบลแมเปน 
อ.แมเปน จ.นครสวรรค
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คนแมเปนไมทอดท้ิงกัน: การวิเคราะห

ปจจัยการฆาตัวตายดวย Fish Bone Analysis

65

1. วเิคราะห์ปัจจัยของการฆ่าตวัตายในอ�าเภอ ด้วยแผนภมู ิ
ก้างปลา (Fish Bone analysis) เพ่ือหาสาเหตุปัญหา 
การฆ่าตวัตาย และปัญหาการให้บริการ รวมถงึท�า SWOT 
analysis เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
ในชมุชน
2. ก�าหนดกลยุทธ์และแผนในการด�าเนินงานร่วมกันของ
เครอืข่ายในอ�าเภอแม่เปิน
3. บรูณาการแนวคดิ “การเสรมิสร้างวคัซนีใจในชมุชน”  
เป็นเข็มแรก ในการด�าเนินงานสขุภาพจติในชุมชน พร้อมทัง้
คดักรองสขุภาพจติด้วย Mental Health Check In เพือ่จดั
กลุม่ผู้ทีม่คีวามเสีย่ง/ไม่เสีย่งฆ่าตวัตายในชุมชน

4. พฒันาศกัยภาพให้กบับคุลากรสาธารณสขุ อสม. และ
แกนน�าชุมชนในทุกระดับในเรื่องของการเฝ้าระวัง สังเกต
สญัญาณเตอืนการฆ่าตวัตายของคนในชุมชน
5. ติดตามเฝ้าระวังสังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย
ของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมีอบต.แม่เปินสนับสนุน 
งบประมาณและบรรจกุารดแูลช่วยเหลือไว้ในแผนของต�าบล
6. ส ่ ง เสริมความรู ้ เ รื่ องการสั ง เกตสัญญาณเตือน 
การฆ่าตัวตายให้กับญาติและคนในชุมชนเพื่อให้เป็น 
อกีหนึง่พลงัในการช่วยป้องกนัปัญหาการฆ่าตัวตาย

กระบวนการดำาเนินงาน



66

ผูนําชุมชน อสม. และบุคลากรสาธารณสุข 

ของรพ.สต.กุดโดน และรพ.หวยเม็ก รวมกัน

นําโมเดล “I SCAN 2 ME” ไปใชในการดูแล

ประชาชนกลุ มเส่ียงและกลุ มเปราะบาง

ในชุมชน เพ่ือปองกันปญหาการฆาตัวตาย

ท่ีมีแนวโนมระบาดเพ่ิมสูงข้ึนต้ังแตชวงท่ีมี

การแพรของโควิด-19

     โมเดล “I SCAN 2 ME” ใชหลักคิดเร่ืองความครอบคลุม
ประชาชนในชุมชนใหมากท่ีสุด (Coverage) โดยเม่ือ
ครอบคลุมแลวตองเสริมใหประชาชนรูถึงสถานะทางสุขภาพ 
(Health Status) เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปญหาและ
สนับสนุนใหผูท่ีมีปญหาเขาถึงระบบบริการท่ีงาย รวดเร็ว 
ไรรอยตอ โดยใชโมเดล “I SCAN 2 ME” ดังน้ี
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สีเขียว = กลุมประชาชน

ท่ัวไป นอกเหนือจากสีแดง

และเหลือง เฝ าระวัง

ทุก 3 เดือนหรือเม่ือมี

ภาวะการเปล่ียนแปลง

สีแดง = มีความเส่ียงท่ีจะทําราย

ตนเอง ติดตามโดย รพ.สต.

การะเกด/รพ.เชียรใหญและ

อสม.บัดด้ีรักษใจเปนประจํา

ทุกสัปดาห
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 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2562-2564) จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด เท่ากับ 8.15, 10.17 และ 9.05 ต่อแสนประชากร ในขณะที่ในปี 65 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64- 
30 มิ.ย.65) แม้จะยังพบผู้ฆ่าตัวตายส�าเร็จจ�านวน 49 รายคิดเป็นอัตรา 5.90 ต่อแสนประชากรซึ่งน้อยกว่า 
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา แต่ยังคงพบว่ามีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 113 ราย  
โดยในจ�านวนนี้มีผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายส�าเร็จซ�้าเป็นครั้งที่ 2 จ�านวน 4 ราย 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ลึกลงไปพบว่ากลุ่มวัยทำางานมีแนวโน้มของการฆ่าตัวตายสำาเร็จ
สูงที่สุด โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายมักจะมีลักษณะปัญหาท่ีหลากหลาย เช่น ผู้ติดสุรา สารเสพติด,  
ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการก�าเริบ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขาดผู้ดูแล และทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย, ได้รับ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากโควดิ-19 ฯลฯ ด้วยสถานการณ์ปัญหา รวมไปถงึปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีพ่บในจงัหวดั
นครพนม จึงน�ามาสู่การด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดต่อไป 

ด้วยความมุ่งหวังในการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดนครพนมจึงได้พัฒนา “ผีเสื้อ Model การป้องกัน
ปัญหาฆ่าตัวตาย” ขึ้น เพื่อให้เกิดกลไกการด�าเนินงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน 
(4 ปีกผีเสื้อ) ดังนี้ 3. ด้านระบบบรกิารสขุภาพจติและจติเวช (Medical service) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชรองรับผู้ป่วยและ 
ผู้ทีม่ปัีญหาท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพจติ 
โดยเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป และจัดให้มี 
Psychiatric corner ในโรงพยาบาลชุมชน รวมไปถงึการจดั
ให้มรีะบบการตดิตามดแูลรกัษาด้านสขุภาพจติและจติเวชใน
ชมุชน นอกจากนีจ้งัหวดันครพนมยงัพฒันา โปรแกรม R8 506  
Dashboard เป็นเครือ่งมอืทีเ่ข้ามาช่วยในการท�างานเชงิรกุ 
ของการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ที่ใช้เฝ้าระวังและ
ติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแบบ Realtime ผ่าน 
Smart Phone ในการประเมินอาการ พฤติกรรม และ 
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวโปรแกรมจะเชื่อมโยงพิกัด
บ้านของผู้ป่วยด้วยระบบ GPS สามารถถ่ายภาพและแนบ
ไฟล์ภาพขณะตดิตามเยีย่ม ก่อนจะบนัทกึข้อมลูการตดิตาม
เยีย่มลงในโปรแกรมได้ทนัที 

4. ด้านการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการลดการตีตราสร้างโอกาส (Care giver support/ 
DE stigmatization & rehabilitation) ให้ความรูค้วามเข้าใจและสร้างความตระหนกัรูแ้ก่ผูป่้วย ญาต ิครอบครวั 
และผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งสื่อสารช่องทางการขอความช่วยเหลือเพื่อน�าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือ
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ทุก
คน

ผีเสื้อ Model: ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย จังหวัดนครพนม 
ขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบงัคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

Working together Medical service

Active surveillances Care giver support 
De-stigmatize & Rehabilitation

1. ผลักดันเชิงนโยบาย ขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตจากหลายภาคส่วน
2. ขับเคลื่อนงานผ่านทีมนาคาพิทักษ์        
รักษ์ประชา (ภูธรจังหวัดนครพนม)             

ผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรงต่อตนเอง/ผู้อื่น
3. บูรณาการวัคซีนใจในระดับอ าเภอ/
ต าบล ผ่าน MCATT และทีมสุขภาพจิต

ในพื้นท่ี เรื่องสัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย
4. แกนน าในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวัง   
ปัญหาสุขภาพจิตและสัญญาณเตือน 
ฆ่าตัวตาย

1. โรงพยาบาลระดับ S เปิด 
Psychiatrics Ward ระดับ M2               

F1 F2 เปิด Psychiatrics Corner 
2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต         

ของผู้ติดสุรา/สารเสพติด ผู้ป่วยจิตเภท         
โรคซึมเศร้าและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

3. ระบบการดูแลรักษา ติดตามและส่งต่อ                     
ผ่าน “4 หมอ 1 ญาติ”
4. เกณฑ์ Refer in/ Refer out
5. สร้างทีมสอบสวนฆ่าตัวตายเชิงระบาด                         

วิทยาและระบบรายงาน

1. พัฒนางาน “4 หมอ 1 ญาติ” 
2. Early warning sign alert 

สู่ระบบการช่วยเหลือ
3. R8 506 Dashboard 
เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย 
4. R8 EOC Mental Health 

ติดตามผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
5. คัดกรองเชิงรุก Active 

case finding 

1. ลด stigma สร้างความรู้                    
ความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเวช 
2. สนับสนุนและลดภาระของผู้ดูแล
3. ให้ความรู้สัญญาณเตือน                

แก่ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช
สู่ระบบการช่วยเหลือ 
4. ภาคีเครือข่ายร่วมดูแล          

ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น 

1. ไม่พบผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง        
ฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม R8 506 Dashboardจ านวน 337 ราย
2. สามารถติดตามเชิงรุกเพ่ือดูแลจิตใจกลุ่มเสี่ยงจาก Mental 
Health Check In ได้ 100%
3. มีทีมสอบสวนโรคครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัด (12 อ าเภอ)
4. ลดปัญหาการกระท าความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยยังไม่
พบกรณีเสียชีวิต
5. มีอ าเภอต้นแบบในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 2 อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิ ต เ ว ช  ป ร ะช าช นกลุ่ ม เ สี่ ย ง              
ฆ่าตัวตาย รวมไปถึงผู้ป่วย ผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งหมดในจังหวัด
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บทส่งท้าย
ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อน

งานสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ
ค าว่า ปัจจัยความส าเร็จ หรือ Success Factor นั้น หมายถึงสิ่งที่พ้ืนที่ต้องมีหรือควรมีเพ่ือให้การ

ด าเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตปฐมภูมิประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จนั้นมีมากมาย
หลายปัจจัย  แต่หากเราให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จอย่างมีนัยส าคัญ เราเรียกปัจจัยเหล่านั้น
ว่า Critical Success Factor ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างมากถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ 
เพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นที่จะส าเร็จตามเป้าหมาย 

จากการถอดบทเรียนผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในพ้ืนที่ที่
มีการด าเนินงานโดดเด่นทั่วประเทศไทย แสดงให้เราเห็นถึง Critical Success Factors ที่ส าคัญ 3 ข้อ (3 Rs)
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในพื้นที่ท่ีมีการด าเนินงานอย่างประสบความส าเร็จ ดังนี้

ข้อที่ 1 Results – ผลลัพธ์: ผลลัพธ์
ปลายทางของการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ความหมายกับชุมชน และวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการวางแผนการ
ด าเนินงาน และการสร้างความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสียหรือเครือข่ายในชุมชนที่
ต้องการให้เกิดผลลัพธ์เดียวกัน นอกจากนี้ยัง
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการขยายผล
รูปแบบการด าเนินงานจากชุมชนหนึ่งไปสู่
ชุมชนหนึ่งด้วยการแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน 

ข้อที่ 2 Resources – ทรัพยากร: ทรัพยากรส าคัญ
ที่ใช้ในการด าเนินงานสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่        
ความเชี่ยวชาญ งบประมาณ การสนับสนุนทางนโยบาย   
ล้วนแต่ส่ ง เสริมให้ เกิดความส าเร็จ  แต่หากพูดถึ งการ
ด าเนินงานในระดับปฐมภูมิและในระดับชุมชนคงจะส าเร็จ
ไม่ได้ หากขาดทรัพยากรส าคัญอย่าง เครือข่ายภาคประชาชน 
ผู้น าชุมชน หรือแกนน าที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างสรรค์งาน
สุขภาพจิตให้ เกิดขึ้น นอกจากนี้ทรัพยากรส าคัญอย่าง       
ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมประเพณี ล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ท าให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตได้มากขึ้น

ข้อที่ 3 Relationships – ความสัมพันธ์: เป็นที่ยอมรับกันว่าความส าเร็จของการด าเนินงาน
สุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิขึ้นอยู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและเครือข่ายอ่ืน ๆ กระบวนการที่
ท าให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นอย่าง 
เท่าเทียม ภายใต้บรรยากาศของการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน จนกระทั้งร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนนั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ ด้วยความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทั้งระหว่าง
ชุมชน ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกับผู้น าชุมชน รวมถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนช่วยสร้างสรรค์ให้เกิด
การร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และร่วมกันใช้อย่างยั่งยืน 
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