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วัคซีนใจ ฉีดได้เลย ไม่ต้องรอ 
 สร้างภูมิคุ้มกันทางใจด้วยการส่ง

ผ่านความรู้สึกดี ๆ
ไปสู่ผู้อื่น เกิดเป็นพลังใจให้กับทุกคน
 ได้มีกำาลังใจต่อสู้กับโควิด-19 ต่อไป

 “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ที่เกิดขึ้นมานานกว่า	2	ปี	ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทำาให้คนไทยเกิดมีความเครียดสะสม	 กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต	 

วิตกกังวล	 ซึมเศร้า	 เสี่ยงต่อการทำาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย	 ฯลฯ	 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

ด้านสุขภาพจิตที่ เหมาะสม	 อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้	 กรมสุขภาพจิต 

จึงได้พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจ	 ในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชนขึ้นมา	 ไปพร้อม

กับช่วงที่เร่ิมมีการกระจายวัคซีนทางกายไปยังประชาชน	 มุ่งเป้าเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ทางใจให้กับประชาชนทุกระดับ	 โดยใช้มาตรการในชุมชน	 ได้แก่	 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัย 

ในชุมชน	 2.สร้างความรู้สึกสงบในชุมชน	 3.สร้างความหวังในชุมชน	 และ	 4.สร้างความเข้าใจ 

และให้โอกาสคนในชุมชน	 ร่วมกับใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน	 เป็นหลักการสำาคัญ 

ในการพัฒนาและออกแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในแต่ละพ้ืนที	่ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของ

โรคโควิด-19	ในชุมชนและลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้”
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นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

	 ตามทีก่รมสขุภาพจติกำาหนดนโยบายใหก้บัหนว่ยงาน

ทุกแห่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 เพื่อดำาเนินการเสริมสร้าง	

วัคซีนใจให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	นั้น	

	 กองส่ ง เสริมและพัฒนาสุขภาพจิตได้ ร่ วมกับ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่	 1-13	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคี 

เครอืขา่ยตา่งๆ	ในพืน้ท่ี	ขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม

ท้ังในชุมชน	องค์กรหรือสถานประกอบการ

	 สำาหรับการดำาเนินงานวัคซีนใจในชุมชนเริ่มต้นมาต้ังแต่ปี	 2563	 มีชุมชนเข้าถึงองค์ความรู ้
และร่วมขบัเคล่ือน	กว่า	1,121	ชมุชน	และได้ขยายผลการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่งในปี	2564	จนปัจจบุนั
มีชุมชนที่เข้าถึงองค์ความรู้เรื่องวัคซีนใจและนำาไปดูแลสุขภาพจิต	 จัดให้มีการเฝ้าระวังปัญหา 
สุขภาพจิตให้กับประชาชนมากกว่า	 7,300	 ชุมชนทั่วประเทศ	 ขณะที่ภายในสิ้นปี	 2564	 จะมีชุมชน 
ที่ถือเป็นต้นแบบ	ที่ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจอย่างเต็มรูปแบบกว่า	1,131	ชุมชน

	 จากการขยายผลการสร้างวัคซีนใจลงไปในส่วนภูมิภาคในช่วง	1	ปี	ที่ผ่านมา	ทำาให้เกิดต้นแบบ
และตัวอย่างการดำาเนินงานที่เห็นควรได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พื้นที่อื่นต่อไป	
“นวัตกรรมวัคซนีใจ สูภั้ยโควดิ-19 ปี 2564” เล่มนีจ้งึได้ถูกจดัพมิพ์ขึน้	โดยเราเลง็เห็นว่าแต่ละพืน้ที่
ที่ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวการทำางานผ่านหน้าหนังสือเล่มนี้	มีความโดดเด่น	น่าสนใจ	มีประโยชน์	และ
สามารถนำาไปใช้ได้จริง	ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงกาย	แรงใจ	ของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน
บรูณาการทำางานอย่างสอดคล้องทัง้ด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	ก่อให้เกดิความเข้มแขง็และ	ศกัยภาพ
ในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตได้อย่างยั่งยืน	

	 ทั้งนี้	กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่าน	 ไม่ว่าจะเป็นแกนนำาชุมชน	อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เครือข่ายภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และผู้บริหารทุกระดับ
ท่ีมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างวัคซีนใจในแต่ละชุมชนหรือองค์กร	 นำาไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจ	 กล้าเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 และจัดการกับ
ปัญหา	ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือนวัตกรรมเล่มนี้	จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ	รวมถึง
การจุดประกายความคิดหรือต่อยอดการดำาเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจอย่างสร้างสรรค์ท้ังในชุมชน	
หรือองค์กรอื่น	ๆ	ต่อไป

บทบรรณาธิการ
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วัคซีนใจคืออะไร? 

 วัคซีนใจ คือ การส่งเสริมให้คนมีความสามารถที่จะปรับตัว ปรับใจกับเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต 

มีพลังใจในการดำาเนินชีวิตและฟ้ืนคืนกลับสู่ภาวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ 

ที่ทำาให้เกิดความยากลำาบากในชีวิตได้

	 การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในยุค	New	Normal	ด้วยพลัง	“อึด ฮึด สู้” เพื่อ

สร้างกำาลังใจที่เข้มแข็งและเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้	

	 พลัง	“อึด” 	 คือ	การรู้จักควบคุมและปรับอารมณ์ปรับความคิด	คิดในเชิงบวกไม่ท้อถอยกับ

	 	 	 สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

	 พลัง	“ฮึด”  คือ	การมองเห็นความหวังในชีวิตและสร้างกำาลังให้กับตัวเอง	

	 พลัง “สู้”	 เป็นพลังเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	สามารถสร้างได้ด้วยการปรับเป้าหมาย	ปรับการ

	 	 	 กระทำา	หรือพฤติกรรมให้ยืดหยุ่นและผ่านพ้นวิกฤตไปได้

วัคซีนใจในครอบครัว

วัคซีนใจในบุคคล01

02

วัคซีนใจ  สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
“อึด ฮึด สู้”

การสรา้งความเขม้แขง็ทางใจในระดบัครอบครวั	และเพิม่ศกัยภาพของ
ครอบครัว	ผ่านแนวคิดบ้าน	3	พลัง	ได้แก่

“พลังบวก” ครอบครัวที่มองบวก	มองเห็นทางออกในทุกปัญหา 
แม้ในภาวะวิกฤต	 เมื่อเห็นทางออกแล้วครอบครัว
ต้องอาศัย...

“พลังยืดหยุ่น” เพ่ือใหส้ามารถปรบัเปล่ียนบทบาททำาหนา้ทีท่ดแทน
กัน	ช่วยกันแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้นและนำาไปสู่...

“พลังร่วมมือ” ทำาให้ครอบครัวเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันในการฟันฝ่า
อุปสรรคไปด้วยกัน
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วัคซีนใจในชุมชน

เราจะนำาวัคซีนใจไปใช้ตอนไหนได้บ้าง?

03

	 ดว้ยหลกัการสำาคญัของวคัซนีใจคือการเสริมสร้างภมูคิุม้กนัทางใจให้กบัคนทุกคนสามารถเผชญิกบั
วิกฤตต่างๆ	ในชีวิตได้	โดยเฉพาะวิกฤตการระบาดของโควิด	19	ดังนั้น	วัคซีนใจสามารถนำามาใช้ได้ทั้ง	
2	สถานการณ์	ดังนี้	
 1. ในสถานการณ์ปกต ิเราสามารถนำาหลกัการของการเสรมิสรา้งวคัซนีใจมาใชเ้สรมิสรา้งให้กบัคน
รวมถึงชุมชนให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	และมีความพร้อมอยู่เสมอ	 เพื่อให้สามารถดูแลจิตใจของตนเอง
และผู้อื่นได้	หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นในอนาคต
 2. ในสถานการณว์กิฤต วคัซนีใจจะเปน็เคร่ืองมอืสำาคญัทีช่ว่ยใหค้นท่ีกำาลังเผชญิกบัวกิฤต	สามารถ
สร้างพลังใจและมองหาทางออก	รวมไปถึงการช่วยให้ชุมชนร่วมมือกันดูแลจิตใจ	ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน	ลดความตื่นตระหนก	เพิ่มความหวังมากยิ่งขึ้น	ตลอดจนสามารถดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจให้
กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต	รวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ด้วย
	 อยา่งไรกต็าม	วคัซนีใจสามารถนำาไปใชใ้นชมุชน	หรอืในองคก์ร	สถานประกอบการตา่ง	ๆ 	ได	้ทกุแหง่	 
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์	 บริบทต่างๆ	 ของชุมชน/องค์กรนั้นๆ	 เพ่ือนำาหลักการ 4 สร้าง 2 ใช้  
มากำาหนดมาตรการที่สอดคล้องกับบริบท	ความจำาเป็นในแต่ละแห่ง	โดยกระบวนการ
ในการเสริมสร้าง	วัคซีนใจในชุมชน/องค์กร	มีดังนี้

	 มาตรการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น 

ในชุมชน	จนสามารถก้าวข้ามวิกฤตนั้นไปได้	และยังทำาให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	

ประกอบด้วยแนวคิด

 4 สร้าง 2 ใช้ ดังนี้

	 1.	 สร้าง ความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน	(Safe)	

	 2.	 สร้าง	ความรู้สึกสงบในชุมชน	(Calm)	

	 3.	 สร้าง	ความหวังในชุมชน	(Hope)	

	 4.	 สร้าง	ความเข้าใจและการให้โอกาสคนในชุมชน	(Care)	

	 โดยจะทำาสำาเร็จได้ชุมชนต้องใช้	2	ใช้	ดังนี้

	 1.	 ใช	้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน	(Community	Efficacy)	

	 2.	 ใช	้สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชน	(Community	networks	and	relationships)
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1

2

3

4

เสริมความรู้
สร้างความเข้าใจ

วิเคราะห์ชุมชน

ออกแบบ วางแผน
มาตรการตาม

หลักการ 4 สร้าง 
ของวัคซีนใจ

ติดตาม
ประเมินผล

แกนนำาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบุคลากรในหน่วยงานต้องมีความรู้ 	 

ความเข้าใจหลักการของการเสริมสร้างวัคซีนใจก่อน	 เพ่ือให้สามารถกำาหนด

แนวทางในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน/องค์กรได้

แกนนำาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบุคลากรฯ	 ควรดึงแกนนำาชุมชน/ตัวแทน 

ในองค์กรมาวิเคราะห์ชุมชน/องค์กรร่วมกันว่า	ชุมชนของเรานั้นมีมาตรการใด

อยู่แล้วบ้างตามหลัก	4	สร้างของวัคซีนใจ	และมาตรการใดที่ยังไม่มีหรือมีแล้ว

แต่ยังไม่ดี	เพื่อนำามากำาหนดเป็นมาตรการสำาคัญที่ต้องพัฒนาต่อไป

เมือ่เราทราบแลว้วา่ชมุชน/องคก์รของเราจะต้องพัฒนาอะไร	ต้องนำามาวางแผน

ในการพัฒนา	 ทั้งนี้สิ่งสำาคัญที่สุดของการวางแผนเพื่อพัฒนาการเสริมสร้าง

วัคซีนใจในชุมชน/องค์กร	 คือแผนกิจกรรมที่คิดนั้นต้องสอดคล้องกับบริบท	 

วิถีการดำาเนินชีวิต	รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ	ด้วย

เมื่อดำาเนินการตามแผนเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนไปแล้วซักระยะหนึ่ง 

ควรต้องติดตามดูว่ามาตรการต่างๆ	ที่ทำานั้นประสบความสำาเร็จหรือไม่	ยังคงม ี

การดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไมร่วมไปถงึสขุภาพจติของคนในชมุชน/องคก์รนัน้

เป็นอย่างไร

4 ขั้นตอนง่ายๆ แต่สำาคัญ
กับการเสริมสร้างวัคซีนใจให้เกิดขึ้นในชุมชน/องค์กร
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แนวคิดวัคซีนใจในชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้

 การจะทำาให้เกิด 4 สร้างได้นั้นจำาเป็นต้องนำา 2 ใช้ ได้แก่ ใช้ศักยภาพในชุมชนและใช้สายสัมพันธ์
ที่ดีในชุมชน มาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการออกแบบมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ในการเสริมสร้างวัคซีนใจ 
ในองค์กร/สถานประกอบการ สามารถนำาหลักการ 4 สร้างไปปรับใช้ได้ โดยใช้แนวคิดเดียวกันแต่ 
ปรับเปลี่ยนบริบทจากชุมชนเป็นองค์กร เช่น ผู้นำาชุมชน เป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารองค์กร, 
คนในชุมชน เป็นพนักงานในองค์กร เป็นต้น

วัคซีนใจในชุมชน 
(Community Mental Health Vaccines) 

 มาตรการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาหรือ 

วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนจนสามารถก้าวข้ามวิกฤตนั้นไปได้ และยังทำาให้ชุมชนฟื้นตัวกลับสู่

สภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว วัคซีนใจในชุมชนประกอบด้วย 4 สร้างดังนี้

safe สร้างความรู้สึกปลอดภัย
ความสำาคัญ	 การทำาให้ประชาชนในชุมชน/องค์กรมีความรู้สึกปลอดภัย	 มั่นใจว่าตนเองจะไม่ป่วยจาก 

โควิด	รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะช่วยกันรับผิดชอบตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อื่น

calm สร้างความสงบ
ความสำาคัญ	การช่วยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง	น่าเชื่อถือรวมไปถึงมีความสามารถในการจัดการ

อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม	ไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์มากเกินไป

hope สร้างความหวัง

care สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

ความสำาคัญ	 การทำาให้ประชาชนมีกำาลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหา	 สามารถมองเห็นทางออก	 ทางแก้ของ

ปัญหา	และฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ความสำาคญั	การใหโ้อกาสทุกคนในชมุชน	ให้สามารถอยูร่ว่มกนัได	้รวมถงึการคอยดแูลชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บั

ผลกระทบ	กลุ่มเปราะบางทางสังคม	สร้างสังคมที่ดูแลไม่ทอดทิ้งกัน
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ตวัอยา่งกิจกรรมวคัซนีใจในชมุชน

สร้างความรู้สึกปลอดภัย (safe)
-	 จัดทีมคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
-	 ตั้งจุดตรวจวัดไข้และจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ
-	 งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม/จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการ
	 ที่รัฐกำาหนด
-	 ผูน้ำาชมุชน	อสม.	รวมถงึเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	มกีารสร้างความตระหนกั 
	 ใหเ้หน็ถึงความสำาคญัของการดูแลปอ้งกนัตนเองและรับผดิชอบต่อสงัคม

สร้างความสงบ (calm)
-	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19	ที่ถูกต้อง	เชื่อถือได้	และสมำ่าเสมอ
-	 จัดให้มีช่องทางเพื่อตอบข้อสงสัยของคนในชุมชนอย่างรวดเร็ว	เช่น	กลุ่มไลน์
-	 ให้ความรู้เพื่อผ่อนคลายความเครียด	ลดความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19
	 ผ่านช่องทางการสื่อสารของชุมชน	เช่น	หอกระจายข่าว,	วิทยุชุมชน
-	 จัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตคนในชุมชนด้วยโปรแกรม	Mental	Health	Check-In

	 -	 ผู้นำาชุมชนและคนในชุมชน	 ร่วมกันจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 เช่น	 ออกมาตรการ 

	 	 ลดดอกเบี้ยเงินกู้	หรือพักชำาระหนี้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน,	ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน,	 

	 	 ประสานเจ้าของกิจการเพื่อลดค่าเช่าที่หรือที่พักอาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ	

	 -	 ออกเยี่ยมบ้านหรือจัดทีมเยี่ยมบ้านให้กำาลังใจ	ดูแลจิตใจคนในชุมชน

สร้างความหวัง (hope)
-		 ผู้นำาชุมชน	อสม.รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ปรับรูปแบบการบริการภาครัฐ

	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่คนในชุมชน

-	 จดัทำาทะเบียนผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19	โดยใหร้วมถงึกลุม่พึง่พงิและ 

	 กลุ่มเปราะบางด้วย	เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและติดตาม

สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส (Care)
-		 ผู้นำาชุมชน	อสม.	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามและดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ
	 ทางเศรษฐกิจ	ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต	ผู้สูงอายุ	และกลุ่มเปราะบาง	อื่นๆในชุมชน	
-	 จัดทีมเยี่ยมบ้าน	ให้กำาลังใจผู้ที่หายป่วย/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มกักตัว
-	 กรณทีีม่ผีูท้ีห่ายป่วยกลบัมาอยูใ่นชุมชน	ผูน้ำาชมุชนรวมถงึคนในชมุชน	ใหโ้อกาส 
	 ผู้ที่หายป่วยมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์หรือบอกต่อความรู้ในการรักษาตัว 
	 แก่คนในชุมชน	หรือทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในชุมชน
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บทบาทที่สำาคัญของแต่ละภาคส่วนการขับเคลื่อนวัคซีนใจ

ศูนยสุขภาพจ�ต

สนับสนุน
การดำเนินงาน
สุขภาพจิตในพื้นที่

• สงเสริม/สนับสนุนองคความรูสุขภาพจิต
• สนับสนุนการดูแลเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตเชิงรุก\ในพื้นที่
• รวมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตกับเครือขายในพื้นที่
• กำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

ผูวาราชการ
จังหวัด

กรมสุขภาพจ�ต
• กำหนดนโยบายการดำเนินงานเรื่องวัคซีนใจ
• พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
• กำกับติดตามการดำเนินงานวัคซีนใจ

ออกแบบแนวทาง
และกำหนดนโยบาย

สสจ.

กำหนดนโยบาย
ระดับจังหวัด

• บูรณาการแนวทางการดำเนินการสุขภาพจิตสูแนวปฏิบัติในพ้ืนท่ี
• สนับสนุนการดำเนินงานดานสุขภาพจิต

• มอบนโยบาย/ขอสั่งการ
• กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

• มอบนโยบาย/ขอสั่งการ
• บูรณาการการดูแลจิตใจ เขากับปญหาสำคัญของอำเภอ
• กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

นายอำเภอ/
พชอ.

ผลักดัน
การดำเนินงาน
ในพื้นที่

สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับจังหวัด

เทศบาล/
อบต.

สนับสนุน
การดำเนินงาน
ในพื้นที่

กำนัน/
ผูใหญบาน

คนขับเคลื่อน
งานในชุมชน

• ดูแลชวยเหลือ ตรวจเยี่ยมลูกบาน สื่อสารขอมูล
• รวบรวมและรายงานขอมูลสถานการณ การชวยเหลือ

• สนับสนุนสวัสดิการ และชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน
• เปนผูรวมกำหนดแผนการดูแลประชาชนในชุมชน
• รวมดำเนินมาตรการวัคซีนใจในสวนที่เกี่ยวของ

รพ.สต.

• สื่อสารใหความรูดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตแกประชาชน
• ดูแลรักษาทางจิตใจเบื้องตน
• ประเมินสุขภาพจิต
• จัดกิจกรรมและดำเนินมาตรการวัคซีนใจในสวนที่เกี่ยวของ

ผูสนับสนุน
การดำเนินงาน
ในชุมชน

กลุม/ชมรม/
กรรมการ
หมูบาน

• สนับสนุน สงเสริมรายไดในชุมชน
• ติดตามใหความชวยเหลือคนในชุมชน

ชวยเหลือ
ประชาชนในชุมชน

อสม.
• คนหาคัดกรอง ดูแลชวยเหลือทางจิตใจสงตอผูที่มีความเสี่ยง
 ปญหาสุขภาพจิต
• ติดตามเยี่ยมบาน ดูแลจิตใจ ใหกำลังใจประชาชน

หัวใจสำคัญของ
การดูแลสุขภาพ
ประชาชน

หนวยงานอื่นๆ
• ชวยเหลือตามปญหาและความตองการของประชาชน
• รวมดำเนินงานตามบทบาทของตนเอง

ภาคีเครือขาย
รวมดำเนินงาน
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Exclusive Talk

“การสนับสนุนการเสริมสร้างวัคซีนใจ
จากนโยบายสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่”

โดยผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
ผู้แทนสาธารณสุขระดับจังหวัดและเครือข่าย NGOs

ในบริบทผู้บริหาร 
โดย นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

	 ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด	19	ในปี	2563	

กรมสุขภาพจิตได้มีบทบาทในการสร้างการมีส่วน

ร่วม	 การเสนอนโยบายและการลงมือปฏิบัติให้เห็นผล 

ที่เกิดได้จริง	 โดย	 1.สร้างพันธมิตร	 ด้วยการมองหา 

แนวร่วมที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 2.สร้างระบบการ

ทำางานที่ภาคีเครือข่ายสามารถนำาไปใช้ได้	 และ	 

3.พัฒนาเทคโนโลยี หรือเครื่องมือในการทำางาน	 เช่น	

Mental	 health	 Check	 In	 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์	 และสร้างระบบการทำางานให้กับเจ้าหน้าที่	

เพื่อความสะดวกในการประเมินผล	 การเก็บข้อมูล 

และการใชเ้ทคโนโลย	ีเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถถา่ยทอด

ข้อมูลและรายงานผู้นำาในพื้นท่ี	 เพ่ือส่ังการท้องถ่ิน 

ให้เกิดการนำา	“4 สร้าง 2 ใช้”	ไปขับเคลื่อนชุมชน	

 “4 สร้าง 2 ใช้”	 เป็นแนวคิดที่นำามาใช้เพื่อ 

ก่อให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มสมรรถภาพการ

ฟื้นฟูในชุมชน	 ทั้งด้านกายภาพ	 จิตใจและสังคม	 และ

เปน็ตน้ทนุในการจัดการกบัภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้	รวมท้ัง 

เป็นกรอบในการทำางานให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ละเลยมิติใด 

มิติหนึ่ง	 โดย “4 สร้าง” นั้นต้องอาศัยผู้นำา

ชุมชนเป็นหลักเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึก

ปลอดภัย	สงบ	มีความหวัง	และเข้าใจ	ให้โอกาส	

ประกอบกับการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะในแต่ละ

พื้นที่	 โดย	ผสานเข้ากับแนวคิดของ MCATT 

ที่มีทั้งการดูแลฟื้นฟู	 และการประเมินสภาพ

จิตใจ	 ก่อให้เกิดการทำางานที่สามารถทำาทุกอย่าง

เบ็ดเสร็จได้ภายในทีมเดียว	 นอกจากนี้นโยบาย	

“4 สร้าง 2 ใช้”	 ยังนำาไปปรับใช้กับการป้องกัน

ปัญหาตัวตายได้ด้วย	โดยใช้ควบคู่กับวัคซีนระดับ

บุคคล	“อึด ฮึด สู้”	 และวัคซีนครอบครัว	 และ

ท่านรองอธิบดีทิ้งท้ายไว้ว่า	 อีกหนึ่งสิ่งสำาคัญใน 

การขับเคลื่อนนโยบายลงไปสู่พ้ืนที่คือ	นโยบาย

และแผนต้องมีความยืดหยุ่น และมีการปรับ

แก้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และเจ้าหน้าท่ี 

ในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ต้องไมลื่มใหก้ำาลังใจกนัและกนั	

และไม่ลืมที่จะดูแลตนเองให้ดี
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ในบริบทเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดย ดร.ณัฐกฤตา ทุมวงศ์

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 “ปจัจัยความสำาเรจ็ในการนำานโยบายของกรมฯ 

ลงมาขับเคล่ือนการดำาเนินงานในพื้นที่ ท่ีสำาคัญคือ  

กลไกการขับเคล่ือนของภาคีเครือข่ายท่ีมีการประสานงาน 

ที่ดี แต่ละภาคส่วนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง  

มีการทำางานร่วมกัน และมีระบบข้อมูลที่ดี”

	 ดร.ณฐักฤตา	ไดย้กตวัอยา่งการทำางานในจงัหวดั

กาฬสินธ์ุ	 โดยเล่าว่า	 เมื่อรับนโยบายจากกรมมาแล้ว	 

สิง่แรก	ทีท่ำาคอืการประเมนิวา่พืน้ทีท่ีต่นดแูลเป็นอยา่งไร	

ชุมชนใดมีภาวะวิกฤต	 และวางแผนดูแลสุขภาพจิต 

จากนัน้จึงประสานไปยงั	MCATT	ในพืน้ที	่หากหนว่ยงาน 

ในพื้นที่ไม่สามารถจัดการได้	 จึงประสานเข้ามายัง 

หน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ในการทำางาน	นอกจากนี้ยังมีโครงการ	“คนกาฬสินธุ์

ไมท้ิ่งใครไวข้า้งหลงั” ซึง่ประกอบดว้ยหลายหนว่ยงาน 

ที่ทำาหน้าที่แตกต่างกันไป	ดังนี้	

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) ดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบาง	

 • สภากาชาดจังหวัด ดูแลการตรวจเยี่ยมบ้าน 

ในชุมชนและแจกถุงยังชีพ

 • ท้องถ่ิน ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มาจาก

กรมการแพทย์	 กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต	 

เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชน	 และดูแล 

สถานที่กักตัว	ประเมินสถานการณ์	

 จะเห็นได้ว่าการดำาเนินงานในโครงการ

ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันจากหลาย 

ภาคส่วน โดยบุคคลที่จะช่วยให้การทำางาน 

งา่ยขึน้คอื ผูว้า่ราชการจงัหวัด ซึง่เปน็ประธาน 

คณะกรรมการการทำางานในระดับจังหวัด  

โดยผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน  

แลว้นำาเสนอพรอ้มทางเลอืกในการแก้ไขปญัหา  

เพราะหากประธานคณะกรรมการมีความเข้าใจ  

มีการลงนามในหนังสือ และมีคำาสั่งแต่งตั้ง

ทีมที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องย่อม

ทำาให้การประสานงานง่ายข้ึน และสามารถ 

ดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

 สดุทา้ยนี ้ดร.ณฐักฤตา ยงัฝากใหเ้ห็นถึง 

ความสำาคัญของการเสริมสร้างความเชื่อม่ัน

ให้กับประชาชน โดยอาจใช้หลักธรรมทาง

ศาสนาและความเช่ือของประชาชนเขา้มาชว่ย  

ประกอบกับการช่วยให้ประชาชนมองเห็น 

และสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ผ่านการสื่อสาร 

ในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
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ในบริบทหน่วยงานอิสระ
โดย ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป

 ครูประทีปเชื่อในข้อความที่กล่าวว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” 
หากคนเรามีสุขภาพจิตที่ดี	พร้อมจะต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรค	ย่อมทำาให้

สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปได้	 จึงได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตท่ี	 13	 จัดกิจกรรมพูดคุยเพื่อเสริมสร้าง 
พลัง	 “อึด	 ฮึด	 สู้”	 ในชุมชน	 เพื่อปรับเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าและเป็นพลังบวก	
นอกจากนี้ยังมีการใช้ต้นทุนทางศาสนาของชุมชนในการรับมือกับภาวะวิกฤต	 โดยวัดเปิดอาคาร
ของสงฆ์ให้เป็นศูนย์พักรอของคนในชุมชน	 มีอาสาสมัครในการพ่นยาฆ่าเชื้อ	 มีการส่งเสียงตามสาย 
ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ	 ให้คนไม่รังเกียจผู้ป่วยหรือคนที่กำาลังกักตัว	 และมีมูลนิธิให้การสนับสนุน 
ในการจัดหาอาหาร	 เป็นการสร้างความหวังให้กับคนในชุมชนว่าแม้ตนจะป่วยก็ยังมีคนคอยดูแลและ 
ไม่มีใครรังเกียจ	

 ครูประทีปยังแนะให้มีการนำา	 telemedicine	 มาใช้ในการให้คำาปรึกษาและให้ข้อมูลกับคนใน
ชุมชน	 หรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในชุมชน	 เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย	 เมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือ 
ข้อมูลที่จำาเป็น	 ประกอบกับการนำาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยในระดับสีเขียว	

เพื่อเป็นการลดงบประมาณ	และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยอีกทางหนึ่งด้วย

	 การรวบรวมทรัพยากรที่มีเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน	 ทำาให้เกิดความเข้ม
แข็งและพลังในชุมชน	เป็นการนำาหลัก	“4 สร้าง 2 ใช้” มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน 
ในชุมชนที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 และครูประทีปยังให้ความสำาคัญกับการให้กำาลังใจ 
ซึ่งกันและกัน	และการแบ่งปัน	ไม่ว่าจะทางวาจา	หรือสิ่งของ	เพราะตอนนี้เราทุกคน
ต่างต้องการกำาลังใจเพื่อฝ่าฟันภาวะวิกฤตที่กำาลังเผชิญอยู่ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 จะเห็นได้ว่าการนำานโยบายลงไปใช้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานในพื้นที่	 ประเด็นที่สำาคัญคือ	
การประยุกต์แนวทางการดำาเนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
ในแต่ละพืน้ที	่และ การทำางานประสานกนัระหวา่งภาคเีครอืขา่ยในทกุระดบั รวมถงึการรบัผดิชอบ 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น	 และสามารถผ่านพ้นวิกฤต
ครั้งนี้ไปได้	
	 นอกจากนี้	 การให้กำาลังใจและการดูแลบุคคลกรผู้ปฏิบัติงาน	 ก็มีความสำาคัญเช่นกัน	 
เพราะทุกคนล้วนเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
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“บ้านหนองใหญ่	ฝ่าวิกฤตโควิด	19	ด้วยวัคซีนใจชุมชน” 
เครือข่ายตำาบลสามร้อยยอด	อำาเภอสามร้อยยอด	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เขตสุขภาพที่	5

หน้า 20

“วัคซีนใจในชุมชน	คนหนองไผ่ไม่ทิ้งกัน”
เครือข่ายอำาเภอหนองไผ่	จังหวัดเพชรบูรณ์

	เขตสุขภาพที่	2

“กำาพี้	ฮักแพง	เบิ่งแยงใจ	ก้าวผ่านวิกฤต
ที่ยิ่งใหญ่	ด้วยใจสามัคคี”
เครือข่ายอำาเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม	เขตสุขภาพที่	7	

“พลังใจ	ต้านภัยโควิด	ชุมชนป่าบอน”
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำาบลป่าบอน	อำาเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	

เขตสุขภาพที่	12

หน้า 17

หน้า 23

หน้า 30

“ชุมชนสุขภาพจิตดี	มีภูมิคุ้มกันทางใจ	สู้ภัยโควิด-19”
เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอเกาะสมุย	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เขตสุขภาพที่	11	

หน้า 26
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“วัคซีนใจในชุมชน คนหนองไผ่ ไม่ทิ้งกัน”
เครือข่ายอำาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ 2

	 อำาเภอหนองไผ่	จังหวัดเพชรบูรณ์	เป็นอำาเภอขนาดใหญ่	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	13	ตำาบล	142	
หมู่บ้าน	มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่	4	ของจังหวัด	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ปี	 2564	 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด	 19	 ทั้งหมด	 7	 ราย	 
ใน	 5	 ตำาบล	 แม้ไม่มีผู้เสียชีวิต	 แต่ในด้านสุขภาพจิตพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวลใจเป็น 
อย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองไผ่	 จึงผนึกกำาลังบูรณาการ 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในรูปแบบ	 “วัคซีนใจในชุมชน  
คนหนองไผไ่มท่ิง้กนั” ข้ึน	โดยดำาเนนิงานครอบคลมุทกุตำาบล	เนน้กลุม่เปา้หมาย คอื เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 
ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. แกนนำาชุมชน ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางดำาเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่	โดยได้ดำาเนิน	กิจกรรมที่สำาคัญ	ดังนี้
 1. สร้างความร่วมมือ ในการดำาเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชนของภาคีเครือข่าย	 โดยมอบนโยบาย	
“วัคซีนใจในชุมชน	คนหนองไผ่ไม่ทิ้งกัน”	 มีนายอำาเภอหนองไผ่เป็นประธานในคณะทำางาน	 และมีการออก 
คำาสั่งอำาเภอหนองไผ่แต่งตั้งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานควบคุมโรค
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจ กับกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขในการดำาเนินงาน
วัคซีนใจ	ในชุมชน	4	สร้าง	2	ใช้	และขับเคลื่อนการดำาเนินงานในพื้นที่ชุมชน	

มาตราการการดำาเนินงานใน “4 สร้าง”

 1. ด้านความรู้สึกปลอดภัย
	 	 - มีกฎของชุมชน	ในการกำาหนดให้สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน
  -	 ตั้งด่านคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่และพื้นที่เสี่ยง	และระหว่าง
	 	 	 หมู่บ้าน	โดยมีอสม.	และ	รพ.สต.	ค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
  - พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ ในการดูแลป้องกันตัวเองและผู้อื่นจากการ
	 	 	 ติดเชื้อโควิด	19	กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	
	 	 	 ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น	อสม.	และแกนนำาชุมชน
	 	 -	 เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคโควิด–19	 แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผู้นำาชุมชน	 เจ้าหน้าที่ 
	 	 	 สาธารณสุข	 กลุ่มไลน์	 เฟสบุ๊ค	 เสียงตามสาย	 และหอกระจายข่าวในพื้นที่	 รวมทั้งมีเบอร์โทร 
   สายตรงเฉพาะโควิด-19 
	 	 -	 ใส่ใจความปลอดภัยในโรงพยาบาล	 โดยจัดทำาฉากกั้นระหว่างหมอและคนไข้โดยใช้ท่อ	 PVC	 
	 	 	 และแผ่นพลาสติกใสโดยรพ.สต.นาเฉลี่ยง	เป็นต้นแบบให้ทั่วประเทศได้นำามาทำาตาม
	 	 -	 จัดบริการส่งยาให้ผู้ป่วย	โรคเรื้อรังที่	รพ.สต.	แทนการมารับยาที่โรงพยาบาล
	 	 -	 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานที่ราชการและเอกชน	 เช่น	 โรงเรียน	 ศูนย์เด็กเล็ก	 ตลาด	 
	 	 	 ร้านสะดวกซื้อ
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 2. ด้านความรู้สึกสงบ 
  - อาศยัภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยใชห้ลกัทางศาสนาพทุธ	ซ่ึงเป็นส่ิงยดึเหนีย่วทางจิตใจของประชาชน	 
	 	 	 มาเปน็แนวทางในการสรา้งความรูส้กึสงบทางด้านจิตใจ	จึงเปน็ทีม่าของกจิกรรม	“ตักบาตรความ 
   ทุกข์ใจสู้ภัยโควิด – 19”	เพื่อสนับสนุนการให้กำาลังใจกันผ่านกิจกรรมทางศาสนา	และลดความ 
	 	 	 กังวลใจของคนในชุมชนลง	(อ่านเพิ่มเติมหน้า 19)

 3. ด้านความหวัง 
  -  มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้มารับบริการตรวจหา

เชื้อฟรี	 และติดตามกลุ่มป่วยให้ได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที	

  - มกีารผอ่นผันใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้ ตลาดนดั
ใหส้ามารถจำาหนา่ยสนิคา้ไดต้ามมาตรการภาครัฐ	
มีการจัดการตลาดและการขายสินค้าทางเฟสบุ๊ค
และไลน์	

	 	 -	 มีการจัดทำาตู้ปันสุขในวัด	
  - มีการจัดเตรียมเตียงและสร้างโรงพยาบาลสนาม 

สำาหรับผู้ป่วยโควิด-19	โดยเฉพาะ	
  - ชุมชนช่วยกันทำา หน้ากากอนามัยด้วยผ้าแทน

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในภาวะการณ์
หน้ากากขาดแคลน	รวมทั้งฝึกทำาสบู่เหลวล้างมือ
เพื่อแจกจ่ายไปยังคนในชุมชน

 4. ด้านความเข้าใจให้โอกาส 
  - ผูบ้รหิาร ผูน้ำาชุมชน อสม. ลงพืน้ทีส่รา้ง

ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ไม่

ให้เกิดการรังเกียจหรือหวาดระแวงผู้ที่มี

ภาวะเสี่ยง	ผู้ป่วย	และผู้หายป่วย	เพื่อให้

พวกเขาเหล่านี้สามารถอาศัยในชุมชนได้

อย่างปกติสุข	

  - ผู้นำาชุมชน อสม. ติดตามเยี่ยมบ้าน 

ให้กำาลังใจผู้ถูกกักตัว	14	วัน

- ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทุกตำาบลประเมนิภาวะสขุภาพจติผ่าน 
Mental health Check In	โดยการจัดทำา	QR	Code	แจกใหร้พ.สต.	
ทุกแห่งและอสม.	เพื่อเป็นการกระจายให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้า
ถึงการประเมินสุขภาพจิตตนเองได้ง่ายและทั่วถึง	
- มีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุก (Active	 Surveillance)	
และการให้คำาปรึกษาเชิงรุก(Active Counseling) ถึงท่ีบ้าน	 โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอสม.	ประจำาตำาบล
          - ทีม MCATT เข้าติดตามให้กำาลังใจ	 กรณีที่มีผู้ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยท่ีเข้าพักใน	 Local	 

	 	 	 Quarantine	พรอ้มประเมนิความเครยีดและภาวะซมึเศรา้	รวมทัง้ให้สขุภาพจติศึกษาพรอ้มแนว

Ke
y 

M
anนายอำาเภอหนองไผ ่ร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองไผ่ ดำาเนินมาตรการป้องกัน

โรคตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยผนึกกำาลังกับภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วนของชุมชน จึงทำาให้มาตรการต่าง ๆ สามารถขยายผลได้ครอบคลุมทุกตำาบล
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นวัตกรรม: “ตักบาตรความทุกข์ใจสู้ภัยโควิด – 19”
 ที่มา	 เนื่องจากชุมชนมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ	 และประชาชนมีความเชื่อ 
ในเรื่องการทำาบุญตักบาตร	 ว่าการให้ทานนั้นเป็นการส่ังสมบุญกุศลโดยการ 
เสียสละและปล่อยวาง	 หากแต่เดิมมีเพียงการทำาบุญด้วยข้าวสารอาหารแห้ง	 
แต่ความทุกข์ใจความกังวลต่างๆ	 ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข	 หรือขาดพื้นที่ 
ให้ระบายความทุกข์	 ประกอบกับได้แนวคิดมาจาก	 รพ.แม่ทา	 จ.ลำาพูน	 
ที่ได้คิดกิจกรรมตักบาตรความทุกข์แก่คนในชุมชนและได้รับผลตอบรับเป็น 
อย่างดี	 ผู้ดำาเนินงานสุขภาพจิตในอำาเภอหนองไผ่	 จึงได้นำาแนวคิดนี้มาปรับใช้ 
ในพื้นที่นำาร่องตั้งแต่เดือนธันวาคม	2563	

 วิธีการ	 การตักบาตรความทุกข์ใจ	 ถูกจัดข้ึนเดือน
ละ	1	ครั้ง	โดยจะดำาเนินกิจกรรมในวันพระและวันสำาคัญ
ทางศาสนาตามโอกาส	มเีจา้อาวาสในเขตตำาบลละ	1	แหง่
เป็นผูน้ำากิจกรรม	ใหค้นทีม่าทำาบุญเขยีนความทกุข์	ความ
ไม่สบายใจ	หรือสิ่งที่ต้องการระบายใส่ลงไปในบาตรพระ	
จากนั้นพระภิกษุจะหยิบข้อความต่าง	ๆ	ขึ้นมาอ่าน	แล้ว
เทศนาให้ความรู้	คำาแนะนำาและกำาลังใจ	รวมไปถึงการให้
คนในชุมชนร่วมกันหา
ทางออกเพื่อช่วยเหลือ
คนในชุมชนด้วยกัน	

	 1.	ประชาชนเขา้ถงึบริการคัดกรองภาวะสขุภาพจิตในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเปราะบาง	มากกวา่	3,777	คน	
และกลุม่เสีย่งไดร้บัการตดิตามดแูลชว่ยเหลอื	198	คน	คดิเปน็ร้อยละ	92.09	และยงัไมพ่บการฆ่าตัวตายสำาเร็จ
	 2.	มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด–19	ทำาให้ไม่พบผู้ป่วยขาดยาและมีอาการ
กำาเริบรุนแรงในชุมชน
	 3.	ชุมชนและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด–19	 ได้รับการดูแลสุขภาพจิตโดยทีม	คปสอ.หนองไผ่	 และสร้าง
ความเข้าใจเกิดการยอมรับและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้
	 4.	เกิดเวทีแลกเปลี่ยน	 สนับสนุนให้กำาลังใจซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมทางศาสนา	 ให้ประชาชนที่มี 
ความไม่สบายใจ	กังวลใจได้รับการดูแลช่วยเหลือให้กำาลังใจในชุมชน

ผลลัพธ์จากโครงการ “คนหนองไผ่ไม่ทิ้งกัน”

ประชุมเตรียมความพร้อม

อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตแก่
ผู้นำาหมู่บ้าน,	อสม,	พระ	ฯลฯ

         ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
โดยให้เขียนสิ่งที่ทุกข์ใจใส่บาตรพระ

      รวบรวม จัดกิจกรรม

แยกประเด็นปัญหา เทศนา/สนทนาธรรม
ในประเด็นที่รวบรวมได้

	 การตักบาตรความทุกข์ช่วยเยียวยาจิตใจคนที่มีความไม่สบายใจ	 เดือดร้อนใจ	 ให้ได้รับ 
	 	 	 	การดูแลทางด้านจิตใจผ่านการมีที่พึ่งในการหาทางแก้ไขปัญหาในชีวิต	ทำาให้ต่างรู้สึกสบายใจ	
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	และชุมชนเองก็เกิดความรักความสามัคคีไม่ทอดทิ้งกัน

ผลดี
ที่เกิดขึ้น
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“บ้านหนองใหญ่ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 
ด้วยวัคซีนใจชุมชน”

เครือข่ายตำาบลสามร้อยยอด อำาเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ 5

 ชุมชนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำาบลสามร้อยยอด	 อำาเภอ 
สามร้อยยอด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงอยู่ติดทะเลฝ่ัง 
อ่าวไทย	จงึเปน็แหลง่ประมง	แหลง่เพาะเลีย้งสัตวน์ำา้และแหลง่ทอ่งเท่ียว	 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาการประมงและปลูกพืชไร่	
	 จากสถานการณ์การระบาดของโควิค	 19	 ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของคนในชุมชนอย่างมาก	 ทางผู้นำาชุมชนไม่ว่าจะเป็นนายอำาเภอ	 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล	กำานนั	ผูใ้หญบ่า้น	บคุลากรสาธารณสขุ	
รวมถงึแกนนำาภาคประชาชนเหน็ความสำาคญัจงึรว่มกันนำาวคัซนีใจมาใช้
ในชุมชนโดยใช้หลักการ	4	สร้าง	2	ใช้	เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและ
ความทุกข์ใจของประชาชนในภาวะวิกฤต

มาตราการการดำาเนินงานใน “4 สร้าง”
1. สร้างความปลอดภัยในชุมชน 

 - ใช้เครือข่ายตาสับปะรด	 คัดกรองบุคคลเข้าออกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้คนในชุมชน	 รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการ	D	–	M	–	H	–	T	-	T
 - รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	ทั้งคนไทยและต่างชาติ	
 - ปรับสวัสดิการบ้านพักในชุมชน	 ให้เป็นสถานที่กักตัวของผู้สัมผัสเชื้อ	 สำาหรับคนในชุมชน	 เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของคนในชุมชน	

2. สร้างความสงบ 

 - ใช้กล่องดำาเป็นตัวสื่อสาร	รับเรื่องร้องทุกข์	ร้องเรียน	ในหมู่บ้าน
 - ส่ือสารข้อมูลความรู้เร่ืองโควิด	 ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์	 พร้อมทั้งมีการส่ือสารผ่านโซเชียล	 
เช่น	กลุ่มไลน์	และผู้นำาให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย	
 - นำา mental health check in เข้ามาประเมินภาวะสุขภาพจิตในชุมชน	 เมื่อพบผู้มีภาวะ
เครียด	 หรือมีความเสี่ยงทางสุขภาพจิต	 ทีมงานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 อสม.	 ลงเยี่ยมเยียวยาจิตใจในทันที	 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มเปราะบาง	อุปสรรคที่พบ คือ การเข้าถึงเครื่องมือประเมินสุขภาพจิต	“Mental	 
Health	Check	IN”	ของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ไม่มี	Smart	phone	จึงได้มีการแปลงเป็นแบบสอบถาม 
ลงกระดาษ	เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น	
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    3. สร้างความหวัง 

 - มีมาตรการพักชำาระหนี้ ลดต้น ลดดอกเบี้ย	ในเดือนแรก	และไม่เก็บต้นและดอกเบี้ยในเดือนที่สอง
และเดือนที่สาม	สำาหรับผู้ที่กู้เงินออมทรัพย์จากกองทุนออมทรัพย์ของชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด	19	
 - ส่งเสริมการปลูก “ผักสวนครัว ร้ัวกินได้” ทุกครัวเรือน	เพื่อไว้ทานและขายเป็นรายได้	
	 -	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รว่มกบัคนในชมุชนใชพ้ื้นทีส่าธารณะข้างทาง “ปลกูไมย้นืต้น ถนนกินได้” 
ไว้เพื่อรับประทาน	 โดยเฉพาะคนท่ีไม่มีท่ีดินทำากิน	 ทั้งยังสามารถนำาไปขายเป็นรายได้	 เพื่อช่วยเหลือกันเอง 
ในชุมชน	
 - จัดทะเบียนคนว่างงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลคนว่างงาน	ในชุมชน	
 - มี	“โครงการโคกหนองนาโมเดล”	ไว้รองรับกลุ่มบุคคลว่างงานเหล่านี้ในชุมชน	
 - ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน	เช่น	สอนทำาหน้ากากอนามัย	
 - ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง	เช่น	สนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

    4. สร้างความเข้าใจ และให้โอกาส 

 - ส่ งอาหารให้ กับผู้ กัก ตัว โดยชุมชนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลสามร้อยยอด	 เพื่อเป็นการลด 
ความเสี่ยงการสัมผัสกับคนในชุมชน	
 - ลงเยียวยาจิตใจกลุ่มเปราะบาง ผู้กักตัว ผู้สัมผัส 
เส่ียงสูง	 โดยผู้นำาชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
สามร้อยยอด	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Key Success factor

 1. ผู้นำ าที่ เข้มแข็ง 	 นำาโดยกำานันตำาบล 
สามร้อยยอด	 ขับเคลื่อนในระดับตำาบล	 มีคำาสั่ง 
คณะทำางานวัคซีนใจในชุมชน	 ระดับตำาบล	 และ 
ขบัเคลือ่นตอ่ในระดบัอำาเภอ	โดยมคีำาสัง่คณะทำางาน
วัคซีนใจในชุมชนระดับอำาเภอ	 เพื่อเป็นการสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น	 และสามารถฝ่าฟันวิกฤต
ไปได้
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม
ของคนในชุมชน	 ทำาให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎ
 3. การบูรณาการเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนออกแบบวางแผน	ปฏิบัติงานและเรียนรู้งาน
ไปด้วยกัน
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นวัตกรรม: “นักสืบตาสัปปะรด กล่องดำา ไม้ยืนต้น 
ถนนกินได้ และบ้านพักสวัสดิการสำาหรับผู้กักตัวในชุมชน” 

	 1.	ชุมชนใช้เครือข่าย	นักสืบตาสับปะรด	ซึ่งประกอบ	
ด้วยผู้นำาชุมชน	อสม.	ประชาชน	และสาธารณสุข	คัดกรอง	
และเฝ้าระวังผู้ที่มาจากนอกพื้นที่และผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง	
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน

	 3.	 ชุมชนมีโครงการ	 ไม้ยืนต้น ถนนกินได้ เพื่อไว้สำาหรับบุคคล
ที่ไม่มีที่ดินทำากิน	ไว้รับประทาน	และไว้ขายเป็นรายได้	เป็นชุมชนช่วย
ชุมชน

	 2.	 ชุมชนใช้	 กล่องดำา เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร	 ในการแจ้งข้อมูล 
ท่ีอาจจะเป็นปัญหาในหมู่บ้าน	 เช่น	 ร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 แจ้งข่าวคนเข้าออกใน
หมู่บ้าน	และบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง	เพื่อสร้างความปลอดภัยและสงบในชุมชน	
ซึง่กลอ่งดำาจะทำาหนา้ทีค่ลา้ยกลอ่งแดงของตำารวจ	โดยใหป้ระชาชน	สือ่สารขอ้มลู
ด้วยการเขียนลงกระดาษ	 นำามาหยอดลงในกล่องดำา	 จะมีคณะทำางานในหมู่บ้าน
เปน็ผูม้าไขเปดิและตรวจสอบเรือ่งรอ้งทุกข์	รอ้งเรยีนต่าง	ๆ 	และแกไ้ขปญัหาต่อไป

	 4.	ปรบัสวัสดิการบา้นพกัในชุมชน ใหเ้ปน็สถานทีกั่กตัวฟร ีของ 

ผู้สัมผัสเชื้อ	สำาหรับคนในชุมชนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัส

เชื้อของคนในชุมชน

 จากทีช่มุชนไดน้ำาวคัซนีใจมาใช ้จะเหน็ไดว้า่ประชาชนเกิดความผอ่นคลาย ไมว่ติกกังวล คนวา่งงาน 
ไม่เครียด เนื่องจากชุมชนมีโครงการโคกหนองนามารองรับ มีการปลูกไม้ยืนต้นถนนกินได้ เป็นการเพ่ิม
แหล่งอาหารของชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มเปาะบางได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน โดยคนในชุมชน  
และหนว่ยงานสาธารณสุข ทอ้งถิน่ อำาเภอ และหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง สง่ผลใหป้ระชาชนมสีขุภาพจติดี  
ลด 4 โรคหลัก ทางสุขภาพจิต ได้แก่ เหนื่อยล้าหมดไฟ วิตกกังวล เครียด และเสี่ยงฆ่าตัวตาย จากสถิติ  
ป ี2564 ในตำาบลสามรอ้ยยอด ไมม่ผีูฆ่้าตวัตายเกดิขึน้ จะเหน็ไดว้า่การนำาวคัซนีใจในชมุชนมาใช้ในชมุชน
สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้จริง 

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน
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“กำาพี้ ฮักแพง เบิ่งแยงใจ 
ก้าวผ่านวิกฤต ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยใจสามัคคี”

เครือข่ายอำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เขตสุขภาพที่ 7 

 “บรบอื”	เปน็อำาเภอหนึง่ของจงัหวดัมหาสารคาม	

แบ่งการปกครองออกเป็น	 15	 ตำาบล	 209	 หมู่บ้าน	 

มีประชากรมากเป็นอันดับ	 4	 ของจังหวัด	 ประชากร 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	มีอาชีพหลักคือทำานา	และ

มีการทอผ้า	เลี้ยงสัตว์	และทำาสวนทำาไร่เป็นอาชีพเสริม

	 จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา	 ประชาชนได้รับผลกระทบทั้ง

ทางด้านสุขภาพกาย	 ด้านสุขภาพจิต	 ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ	 

โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต	พบว่าประชาชนในอำาเภอบรบือ

มีอัตราผู้พยายามฆ่าตัวตายและอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จมีแนวโน้ม 

สูงขึ้น และยังพบผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นจำานวนมาก

ทีไ่ดเ้ดนิทางกลับภมูลิำาเนา จากสถานการณป์ญัหาดังกล่าว ผู้วา่ราชการ

จังหวัดมหาสารคาม จึงกำาหนดให้เกิดการแก้ไขปัญหาการว่างงานในพื้นที่และที่สำาคัญการเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้

รับผลกระทบ โดยมีนโยบายของจังหวัดช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีตกงาน	 

ผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง	และกลุ่มเปาะบางทางสังคม	

	 จากนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดั	นายอำาเภอบรบอืได้รับนโยบายภายใต้แนวทางการเสริมสร้างวคัซีน

ใจในชุมชนมาดำาเนินการวางแผนแก้ปัญหาของอำาเภอ	 โดยเริ่มจากการทำาในชุมชนต้นแบบ	 เขตพื้นที่ตำาบล 

กำาพี	้อำาเภอบรบอื	โดยอาศยัการมสีว่นรว่มของภาคเีครือขา่ยทกุภาคส่วน	มกีารกำาหนดมาตรการในการแกไ้ข

ปัญหา	รวมถึงผลกระทบด้านต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	และสุขภาพของประชาชนเป็นสำาคัญ	 เพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่มีความสุขและรอยยิ้มกลับคืนมา	
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มาตราการ “4 สร้าง” ในพื้นที่นำาร่อง : ชุมชนตำาบลกำาพี้

1. สร้างความรู้สึกปลอดภัย

2. สร้างความรู้สึกสงบ

4 ทหารเสือ 4 ประสาน

ฝ่ายปกครอง
(นายอำาเภอ/ปลัดอำาเภอ)

ผู้นำาชุมชน
(กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/
อสม.

ส่วนท้องถิ่น
(อบต.)

 -  มีการกำาหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 
เฉพาะของอำาเภอ โดยคำาส่ังจากนายอำาเภอใหเ้จา้หนา้ท่ี
และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	
 - มีการต้ังด่านชุมชนกำาพี้ ทุก 4 มุมเมือง  
เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	ตามมาตรการของ
ส่วนกลางที่ดำาเนินงานโดยอาศัย	 4	 ทหารเสือ	 ได้แก่	 
ฝ่ายปกครอง	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม.	 ผู้นำาชุมชน	
และส่วนท้องถิ่น	ร่วมกันทำางาน

	 - มกีารปอ้งกนัการกระจายขอ้มลูทีผ่ดิพลาด โดยนายอำาเภอ
ได้แต่งตั้งสาธารณสุขอำาเภอบรบือเป็นเลขาการกระจายข้อมูล 
ที่ถูกต้องเพียงผู้เดียวเท่านั้น	 ทั้งนี้เพื่อให้มีการรับข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง/และตรวจเช็คข้อมูลก่อนแจ้งให้หน่วยงานอื่น	 ๆ	 ทราบ	 
และชุมชนกำาพี้	มีการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางกลุ่ม	Line	เฉพาะกิจ	
เพื่อแจ้งข่าวสารให้คนในชุมชนทราบ	 โดยยึดข้อมูลจากทางอำาเภอ
เป็นหลัก	
	 - มีการจัดต้ังทีมปฏิบัติการในระดับอำาเภอ/ตำาบล (4 ทหารเสือ) 
เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง	สร้างความรู้ความเข้าใจ	ลดความ
ตืน่ตระหนก	จากขา่วปลอมทีไ่ด้รบั	จาก	Social	Media	(Facebook,	
Line)	รวมถงึลงพืน้ทีเ่ชิงรุกในหมูบ่า้น	ใหค้วามรูเ้รือ่งโรค	วธิกีารดแูล
จิตใจ	และทักษะการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	
 - มีการจัดตั้งจุดรับคลายทุกข์ นำาโดยผู้ใหญ่บ้านดำาเนินการ
เป็นผู้รับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนในชุมชน	 และสนับสนุน 
เปิดสื่อเสียงที่ศูนย์สุขภาพจิตที่	 7	 ได้แจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้าน	 เรื่อง 
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจผ่านหอกระจายข่าว	
 - มีการเฝ้าระวัง/คัดกรองด้านสุขภาพจิตของกลุ่มเสี่ยง  
โดยใช้โปรแกรม	Mental	Health	Check	In	ของกรมสุขภาพจิต 
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3. สร้างความหวัง
 -  มีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำาบลกำาพ้ี	 ในการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ	และจัดทำาหน้ากากอนามัย	โดยจิตอาสา	อสม.	และผู้นำาชุมชน	ร่วมด้วยช่วยกัน	ในการเย็บหน้ากาก
อนามัยและแจกเจลล้างมือทุกครัวเรือน
 - จ้างงานและฝึกอาชีพในชุมชน ในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำาพี้	 ตามพระราชดำาริฯ	 ได้เรียนรู้
แนวทางการทำาเกษตรพอเพียง	การทำาปุ๋ยหมัก	เลี้ยงวัว	และที่สำาคัญเกิดการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

4. สร้างความเข้าใจและให้โอกาส 
 - จัดตั้งทีม MCATT	 ในพ้ืนท่ี	 เพ่ือส่ือสาร	
สร้างความเข้าใจกับประชาชน	 และเตรียมชุมชนตาม
แนวทางของเขตสขุภาพที	่7	เพือ่รองรบัผูป้ว่ยโควดิกลบั
สู่ชุมชน	
 - ชุมชนกำาพี้ร่วมใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วย
โรคเรือ้รงั	ให้ไดร้บัการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง	ลดคา่ใชจ้า่ย	
ด้วย	“Grab	Drug”

จุดแข็ง คือ ชุมชนกำาพี้มีผู้นำาชุมชนที่เข้มแข็ง  
มีสายสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ทำาให้ทุกคนมีความ
เห็นอกเห็นใจกัน และลดการตีตรากันในชุมชน
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นวัตกรรม:“Grab Drug เสริมพลังใจ 
ส่งความห่วงใย ถึงบ้านคุณ”

	 จากปัญหาการระบาดโควิด–19	ที่ผ่านมา	การเข้าถึงระบบ

บริการสาธารณสุขมีข้อจำากัด	 ชุมชนกำาพี้จึงได้ร่วมใจดูแล	 ผู้ป่วย

จติเวช	ผูป่้วยโรคเรือ้รงั	ใหไ้ด้รบัการรกัษาอยา่งต่อเนือ่ง	ลดค่าใชจ้า่ย	

ด้วย	“Grab	Drug”	หรือที่คนในพื้นที่มักจะคุ้นตาก็คือ	พี่น้องอสม.

ที่มาพร้อมกับรถจักยานยนต์	 1	 คัน	 กับกล่องสีแดงท่ีอยู่ท้ายรถอีก	 

1	กล่อง	ซึ่งแนวคิดนี้มีที่มาจากการส่งอาหารแบบ	Delivery	ที่ง่าย

และสะดวกต่อผู้รับบริการนั้นเอง	

	 พี่น้องอสม.ไม่เพียงส่งมอบยารักษาโรคเท่านั้น	 แต่ยังมา

พร้อมกับรอยยิ้มและการให้คำาปรึกษาเบื้องต้น	 (ที่ได้รับการอบรม

จากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุประจำาอำาเภอ/ตำาบล)	เพือ่ลดความเครยีด	

หรอืความวิตกกงัวลของผูป้ว่ย	และตรวจเชค็สขุภาพใจ	ดว้ย	Mental	

Health	Check	In	

	 จากการได้นำาเอาสายสัมพันธ์ในชุมชนที่ดีมาเป็นตัวเชื่อม

ในการช่วยเหลือกันซ่ึงกันและกัน	 ทำาให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจ	 

ได้รับโอกาส	 รู้สึกปลอดภัย	 สงบ	 และมีความหวัง สิ่งสำาคัญ คือ 

สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างพลังใจ ให้ผู้ป่วยต่อสู้กับวิกฤต

เหล่านี้ได้

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในตำาบลกำาพี้ ได้รับการสนับสนุน 

ให้เข้าเรียนรู้อาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ นอกจากน้ียังเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวช 

ในชุมชน ทำาให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย เกิดความสุขและรอยยิ้ม และกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา

ด้านสุขภาพจิต ได้รับการติดตาม 100 % โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
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“ชุมชนสุขภาพจิตดี มีภูมิคุ้มกันทางใจ สู้ภัยโควิด-19 

ด้วย SAVE SAMUI MODEL”
เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เขตสุขภาพที่ 11 

 “ชุมชนบ้านตะพ้อ”	 ตำาบลหน้าเมือง	 อยู่ในเขตการปกครอง
ของอำาเภอเกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ประชากรส่วนใหญ่ 
จึงประกอบอาชีพค้าขาย	ธุรกิจการท่องเที่ยว	ร้านอาหาร	เกษตรกร	
หรือรับจ้างเป็นพนักงานตามร้านอาหารและโรงแรม	
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด	 ทำาให้ประชาชนในเกาะสมุย
เกิดความหวาดกลัว	วิตกกังวล	นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน้อยลง	
สง่ผลใหร้ายไดข้องประชาชนลดลงตามไปดว้ย	ประชาชนตา่งจงัหวดั
ที่อาศัยในพื้นที่ต่างทยอยกลับบ้านเกิด	คนในชุมชนเกิดความเครียด	
และท้อถอยกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา	 และยิ่งมีผู้ที่เดินทางมาจาก 
พื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จากการทยอยเปิดเมืองท่องเที่ยว	ก็ยิ่งทำาให้
ชุมชนเร่ิมตึงเครียดมากขึ้น	 กลัวการระบาดในระลอกใหม่	 คนใน
ชุมชนจึงรวมพลังกันขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนสุขภาพจิตดี  
มีภูมิคุ้มกันทางใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมีคณะทำางานสร้างวัคซีนใจ	 
4	ฝ่าย	ประสานการทำางานจนชุมชนกลับมามีความหวังอีกคร้ัง

“ชาวเกาะสมุย หัวใจไม่ป่วย 
เพราะเราช่วยกัน”
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มาตรการ “4 สร้าง” ของชุมชนบ้านตะพ้อ

1. สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย 

2. สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ 

	 มีการสร้างมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัย
ในชุมชน	 เช่น	 ออกเป็นข้อตกลงของชุมชนบ้านที่ทุกคนต้อง
ปฏบัิตติามอยา่งเครง่ครดั	หากฝา่ฝนืจะมบีทลงโทษ	โดยให้ทำา
กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน	การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
ในชุมชน	และการเฝา้ระวงัผูท่ี้เดนิทางมาจากพ้ืนทีเ่สีย่ง	เปน็ตน้	
รวมทั้งสื่อสารให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตัวเองและผู้อื่น	

 มีการ ส่ือสารข้อมูลผ่านผู้นำาชุมชน	 หรือ	 ทีมเยี่ยมบ้าน	 
เพื่อป้องกันข่าวเท็จอย่างสมำ่าเสมอ	 ทั้งยังมีการกำาหนดสายด่วน
สุขภาพจิตของชุมชนเพื่อปรึกษาปัญหาด้านจิตใจ	 ลดความทุกข์	 
คลายความเศร้า	ความเครียดให้กับประชาชนอีกด้วย	

 “ชุมชนของเราปลอดภยั” เปน็คำาพดูทีค่นในชมุชนพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจ	เพราะมกีารสรา้งเกราะปอ้งกนั 
ให้กับคนในชุมชน	โดย	ทีมเฝ้าระวัง	ประกอบด้วย	ผู้นำาชุมชน	อสม.	จิตอาสา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ให้ความรู้
ประชาชนในการดูแลและป้องกันตนเอง	 ผ่านทางสื่อออนไลน์	 ร่วมกับ	 ลงเยี่ยมบ้าน	 เสมือนการติดอาวุธ
ทางปัญญาในการดูแลตนเองให้กับคนในครอบครัว	และชุมชน
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4. สร้างชุมชนที่เข้าใจให้โอกาส 

3. สร้างชุมชนที่มีความหวัง 

	 มีการจัดทีมลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 
กลุม่เสีย่ง	และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19	เพ่ือเยยีวยา
จิตใจและให้ความช่วยเหลือ	มีการแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและ	 ภาคประชาชนในชุมชน 
และสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนไม่รังเกียจ	 ไม่อคติ	 ไม่ตีตรา	 และ
ให้โอกาสกลุ่มเสี่ยงหลังจากกักตัวครบ	14	วัน	กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ในชุมชน	

	 เนื่องจากร้านค้า	 โรงแรม	 และกิจการต่าง	 ๆ	 ทยอย
ปิดตัวลง	 จึงส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อรายได้ของคนในชุมชน	 
แกนนำาชมุชนรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	
หรือที่เรียกว่า	ทีมสนับสนุน	 ได้มีการสร้างความหวังให้คน 
ในชุมชนจากการ	 สร้างรายได้ภายใต้การดำาเนินชีวิต 
แบบวิถีใหม่	 เช่น	 การต้ังตลาดชุมชนพรุหน้าเมือง	 เพื่อเป็น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน	 
มีการรณรงคใ์หป้ลกูผกัสวนครวั	โดยทางอำาเภอเกาะสมยุ	และ
เทศบาลนครเกาะสมุย	 สนับสนุนเมล็ดผัก	 มีบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในการสอนให้คนในชุมชน
ทำาเกษตรอินทรีย์	 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากนี้กองทุนหมู่บ้าน	มีการงดชำาระดอกเบี้ยให้กับสมาชิก
ทุกคน	 และมีจิตอาสา	 (เช่น	 กศน.ตำาบลหน้าเมือง)	 มาสอนเรื่องการสร้างอาชีพเสริมตามความถนัดของคน 
ในชุมชนอีกด้วย
	 รวมถึงการบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน	 มีการให้บริการฉีดในกลุ่มเปราะบาง	 
ผู้พิการ	 ผู้สูงอายุติดบ้าน	 ติดเตียง	 มีบริการไปลงทะเบียนและฉีดวัคซีนที่บ้าน	ทำาให้ความเครียด	 ความวิตก
กังวลเรื่องรายได้ของคนในชุมชนเบาบางลง	รอวันที่การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง	
	 เนือ่งจากอำาเภอเกาะสมยุเปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว	มกีารเคล่ือนยา้ยของประชากรบอ่ยท้ังคนไทย	ชาวต่างชาติ	 
และแรงงานต่างด้าว	 ทำาให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 รัฐบาลจึงมีนโยบาย 
ให้ประชาชนได้รับวัคซีน	ปัจจุบันอำาเภอเกาะสมุยมีประชากรทั้งหมด	87,660	คน	 ได้รับวัคซีน	57,524	คน	 
คิดเป็นร้อยละ	65.62	(ข้อมูล	ณ	วันที่	14	มิถุนายน	2564)	
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นวัตกรรม: “SAVE SAMUI MODEL” นวัตกรรม: “SAVE SAMUI MODEL” 

 “SAVE SAMUI MODEL”	เป็นโมเดลการทำางานที่ออกแบบมาเพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรม	 และให้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งด้านกำาลังคน	 งบประมาณ	 และ
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานในพื้นที่	 เช่น	การคัดกรอง	การรักษา	 
การค้นหาเชิงรุก	 เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางใจ	 โดยจัดต้ังทีมรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ	ประกอบไปด้วย	ทีมเฝ้าระวัง	ทีมเยี่ยมบ้าน	
ทีมสนับสนุน	 และทีมส่ือสาร	 โดยในแต่ละทีมจะ
มีผู้นำาชุมชน	 อสม.	 จิตอาสา	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลและป้องกันตนเอง	
ผ่านทางสื่อออนไลน์	หรือขณะลงเยี่ยมบ้านในพื้นที่	

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

 จากการดำาเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าลดลง 

อย่างชัดเจน แม้ผลการประเมินสุขภาพจิตในอำาเภอเกาะสมุย จะพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต 

จำานวน 51 ราย แต่ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการติดตามดูแลและช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 100 และทำาให้ไม่พบ

ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนได้รับการดูแลใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงมีกำาลังใจ

ที่จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
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“พลังใจ ต้านภัยโควิด ชุมชนป่าบอน”
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำาบลป่าบอน อำาเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12

 ชุมชนป่าบอน อยู่ในตำาบลป่าบอน	 อำาเภอโคกโพธิ์	 จังหวัดปัตตานี	 ประชาชนร้อยละ	 99	 นับถือ

ศาสนาอสิลาม	โดยสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม	และมบีางส่วนทีไ่ปประกอบอาชพีต่างจังหวดัรวมถงึ

ประเทศเพือ่นบา้น	เชน่	ประเทศมาเลเซยี	ในชว่งของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ	19	ทีผ่า่นมา	ชมุชนปา่บอน 

ต้องปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิตประจำาวันไปเป็นวิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 จากการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนานนั้น	 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด	 วิตกกังวล	 เกิดความตระหนก 

จากการได้รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลที่มากเกินจริง	 บางรายมีการติดตามข่าวสารตลอดเวลาทำาให้เกิด 

ความสบัสนในการใชช้วีติ	ดว้ยเหตนุีจึ้งทำาใหป้ระชาชนเกดิอาการนอนไมห่ลบั	กระทบด้านจติใจจนไมส่ามารถ 

ใช้ชีวิตได้ตามปกติ	โดยพบว่า	จากสถิติการรับบริการทางสุขภาพ	ร้อยละ	63.2	มาขอรับคำาปรึกษาด้วยสาเหต ุ

ด้านเศรษฐกิจที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ	ทำาให้ขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัว	จึงเกิดความเครียด	

บางรายมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย	 โดยเฉพาะในรายที่เดินทางไปทำางานในประเทศมาเลเซียได้ถูกส่งตัวกลับ

ภูมิลำาเนาในตำาบลป่าบอน	 เป็นจำานวนทั้งสิ้น	 285	 คน	 ในจำานวนนี้มีไม่น้อยท่ีพบภาวะเครียด	 นอกจากนี้ 

ปัญหาของชุมชนป่าบอนก็ยังมีเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน	ส่งผลต่อการรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	

การบริหารจัดการสุขภาพในอำาเภอโคกโพธิ์ 

 มีการร่วมประชุมทีมบริหารในการวางแผน	 รับมือกับ
สถานการณก์ารระบาดของโควิด-19	ข้ึน	นำาทีมโดยนายอำาเภอ
เป็นประธาน	ทำาหน้าที่สั่งการ	และสาธารณสุขอำาเภอโคกโพธิ์	
เป็นตัวแทนภาคสาธารณสุขในพ้ืนที่ขับเคลื่อนประเด็น
การจัดการภาวะวิกฤตเข้าสู่เวทีระบบสุขภาพระดับอำาเภอ 

(พชอ.) โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมด้วย	 เช่น	 ผู้นำาท้องถิ่น	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่	 
โรงพยาบาลโคกโพธิ์	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง	 จนเกิดเป็นมาตรการแนวทางการปฏิบัติใช้ใน 
ทุกตำาบล	 โดยตำาบลป่าบอนหลังจากได้รับนโยบายก็มีการนำาข้อสั่งการไปประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำา
มาตรการ	“4	สร้าง”	วัคซีนใจในระดับพื้นที่ชุมชนป่าบอนต่อไป	
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1. มาตรการเฝา้ระวงัเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยั

2. มาตรการสร้างความรู้สึกสงบ

	 -	 ตั้งด่านจุดคัดกรองในชุมชน	 โดยความร่วมมือจาก	
อาสารักษาดินแดน(อส.),	 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	
(ชรบ.),	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน.(อพปร),	 อสม.	
และบุคลากรสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนตำาบลป่าบอน	 
ในการคัดกรองบุคคลที่มาจากนอกพื้นที่	 มีการตรวจวัด
อณุหภมู	ิและรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์ห้สวมใสห่น้ากากอนามยั	
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้าง	 โดย
มาตรการดงักลา่วยงัคงมกีารใช้จนถึงปัจจบัุนตามหลกั	DMHTT	 
แตอ่าจมกีารผอ่นปรนบา้งในบางจดุเพือ่ใหเ้กดิการผอ่นคลาย	

 มกีารส่ือสารข้อมลูทีถู่กต้องเก่ียวกับโรคและการปฏบัิติ
ตนเอง โดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงเยี่ยมบ้าน
และรณรงค์ในชุมชน	มีการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม	
Mental	 Health	 Check	 in	 พบว่าประชาชนตำาบลป่าบอน
ได้รับการประเมินจำานวนทั้งสิ้น	 1,980	 ราย	 ในจำานวนนี้ 
พบมีความเครียดสูง	ร้อยละ	0.56	เสี่ยงซึมเศร้า	ร้อยละ	0.45	 
ทั้งนี้สิ่งที่มีผลต่อการขับเคล่ือนงานสุขภาพจิตในชุมชน 

ป่าบอนมากที่สุดคือ	 การใช้หลักศาสนา	 เข้ามาสื่อสารและสร้างความสงบด้านจิตใจผ่านผู้นำาชุมชนร่วมกับ 
ผูน้ำาศาสนา	โดยโตะ๊อหิมา่ม	(ผูน้ำาศาสนาประจำามสัยดิ)	ใหข้อ้มลูทีถ่กูต้องผา่นเวทปีระชมุต่างๆ	เชน่	ทกุวนัศุกร	์ 
ซ่ึงเป็นวันที่ผู้ชายในหมู่บ้านต้องปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์	 (ช่วงเวลาเที่ยง)	 ร่วมกัน	 ดังนั้นแล้วมัสยิด 
จึงเป็นสถานท่ีท่ีสามารถสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลร่วมกันนำาหลักศาสนามาช่วยทำาให้ประชาชน 
เกิดความสงบได้อย่างรวดเร็ว	

	 นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ 
ในหลากหลายช่องทางผ่านเสียงตามสาย	 สามล้อ 
กระจายข่าว	 หรือเดินทางไปในพื้นท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงความรู้ที่ให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักมากขึ้น	 เช่น	 การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน 
โควิด	เป็นต้น	
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3. มาตรการสร้างความหวัง
 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือ	
อบต.ป่าบอน	 ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ	 มีการสร้าง
พื้นที่ความสุขในชุมชนโดยการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว
ทุ่งนาสันกลาวิวให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมา
ขายของเพื่อหารายได้ในเบื้องต้น	 นอกจากนี้ยังเห็น
ความสำาคัญของจิตใจประชาชนในพ้ืนที่จึงมีการจัด
กจิกรรมเพือ่ผอ่นคลายความเครยีดสรา้งรอยยิม้	สรา้ง 
ความสุข	 ผ่านกิจกรรมวิ่งหนีโรค	 กิจกรรม	 Cool	
Camping	“Camping@PABON”	รวมท้ังการจัดงาน 
การประกวดแข่งว่าวหลากสีข้ึน	 โดยได้รับเสียงตอบ
รบัทีด่จีากประชาชนในพืน้ที	่ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึง่มาตรการ

ความปลอดภยัตามหลกั	DMHTT	อยา่งเครง่ครดั	จาก
การประเมินการจัดกิจกรรม	 พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจและอยากให้มีงานเช่นนี้อีกใน
ทกุๆ	ป	ีเพือ่เปน็การสบืทอดภมูปิญัญาในการประดิษฐ์
ว่าวของท้องถิ่นสืบไป

4. มาตรการสร้างความเข้าใจ ให้โอกาส

	 ไดท้ำารว่มกบัการสร้างความสงบ	โดยโต๊ะอหิม่าม	ผูน้ำาศาสนาประจำามสัยดิ	รว่มกบัผู้นำาชมุชน	และอสม.	 
ประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการให้โอกาสและอยู่ร่วมกับกลุ่มเสี่ยง	 
กลุ่มป่วย	หรือผู้ที่หายป่วย	โดยที่หน่วยงานท้องถิ่นจะเข้ามาสนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้มีงานทำา	และเป็นต้นแบบ
การดูแลสุขภาพแก่คนในชุมชนต่อไป

ใช้ศักยภาพชุมชน ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน

1)		ประชุมทีมบริหารในการวางแผน	โดยใช้เวที
ชุมชนและขับเคลื่อนเข้าสู่เวที	พชอ.	อำาเภอ

2)	 กำาหนดมาตรการของชุมชน	 กฎระเบียบ
ชุมชนให้คนในพื้นที่ยึดใช้ร่วมกัน

3)		เกดิทมีเคลือ่นทีเ่รว็ระดบัชมุชนจากเครอืขา่ย
ในชุมชน	เพื่อควบคุมป้องกันโรค

  ใช้หลักศาสนา	 โดยให้ผู้นำา
ศาสนาเป็นผู้ขับเคลื่อนในการ
ส่ือสาร	 สร้างความเข้าใจให้แก่
สัปบุ รุษท่ีมาละหมาดท่ีมัสยิด	 
เร่ืองการดูแลตนเอง	 และการ
ป้องกันโรค

จุดเด่น  “2 ใช้  ในชุมชน”
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นวัตกรรม: เครือข่ายการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน 
“โมเดลใยแมงมุม”

 พ้ืนที่ใช้โมเดลใยแมงมุมในการทำางานเช่ือมต่อ
ประสานกันในทุกๆ	 เครือข่าย	 ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย
ของชุมชน	เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	เช่น	เครือข่าย
ในชมุชน	ผูน้ำาศาสนา	อหิม่าม	ปาเตะ	มสีว่นรว่มในการ
ดำาเนินงาน	 ในส่วนผู้นำาของท้องถ่ินก็จะมีผู้ใหญ่บ้าน	
กำานนั	เขา้มามสีว่นรว่มในการดำาเนินงานน้ีเช่นเดยีวกนั	
สำาหรับเครือข่ายด้านสุขภาพจะเน้นที่เครือข่าย	 อสม.	
แพทย์ตำาบล	 ซึ่งจะเป็นผู้ที่คอยขับเคลื่อนผลักดัน 
การดำาเนินงานของชุมชน	 นอกจากการเชื่อมโยง 
เครือข่ายแล้ว	ยังมีการประสานการดำาเนินงาน	โดยเร่ิมต้น 
กลยุทธ์	 บ้านเล็กในป่าใหญ่	 เริ่มต้นจากตำาบลเล็ก	 ๆ	 
จัดตั้งคณะทำางานควบคุมป้องกันโรคโควิด-19	 โดยมี 
เครือข่ายต่างๆ	 เข้าร่วม	 และผลักดันกระบวนการน้ี 

ให้เข้าสู่	 พชอ.โดยมีนายอำาเภอเป็นประธาน	 
มีสาธารณสุขอำาเภอเป็นเลขา	 และมีเครือข่าย 
ในพื้นท่ีเป็นคณะทำางานร่วมกัน	 และมีการสร้าง 
การมส่ีวนร่วมกบัทกุภาคส่วน	รวมถงึส่งต่อระบบ 
ข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ	เช่น	หากใครมีการกลับ 
เข้ามาในหมู่บ้าน	 กลุ่มดักจับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม 
เพือ่นบา้น	ทีจ่ะคอยสอดสอ่ง	วา่มใีครกลบัมาจาก
พื้นที่เสี่ยงมั้ย	 แล้วส่งต่อมายัง	 อสม.	 แล้วอสม.ก็
จะรายงานต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้าน	 เพ่ือที่ผู้ใหญ่บ้าน
จะรายงานมายงัศนูยสุ์ขภาพของชมุชน	ทำาใหก้าร
จัดการข้อมูลเป็นไปได้อย่างครอบคลุม	กลุ่มเสี่ยง
ทีเ่ขา้มากจ็ะได้รับการดูแลอยา่งทัว่ถึง	และรวดเร็ว	
ตามหลัก	4	สร้าง	2	ใช้และบริบทของชุมชน	

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

  จากการจัดกิจกรรมสร้างความสุขขึ้นในชุมชนทำาให้คนในชุมชนป่าบอนคลายความเครียด  

ความกังวลลงได้บ้าง ประกอบกับการมีมาตรการสร้างความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัด 

โรงเรียน และมัสยิด และการมีทีมควบคุมโรคเคล่ือนที่เร็ว ทำาให้คนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพ 

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ได้อย่างมั่นใจขึ้น
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“บ้านสักงามร่วมใจ ต้านภัย โควิด 19” 
เครือข่ายสุขภาพตำาบลสักงาม	อำาเภอคลองลาน	

จังหวัดกำาแพงเพชร	เขตสุขภาพที่	3

หน้า

36

“KUD.OK Model (ชุมชนคลองอุดมชลจร
มีภูมิคุ้มกันทางใจ ร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง)”	เครือข่ายตำาบลคลองอุดมชลจร
อำาเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เขตสุขภาพที่	6

หน้า

39

“พลูตาหลวง..สร้างความรัก ความสามัคคี 
เป็นพลังที่ดีให้ผ่านพันวิกฤต”

เครือข่ายตำาบลพลูตาหลวง	อำาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี	เขตสุขภาพที่	6

หน้า

42

“สายสัมพันธ์พลับพลาชัย สุขภาพจิตดี
สร้างวัคซีนใจในชุมชน ด้วยวิถีชีวิตใหม่”

เครือข่ายสุขภาพอำาเภอพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย์	เขตสุขภาพที่	9

หน้า

51

“โสกกระแต้ ฮ่วมใจ สู้ภัย โควิด-19”
เครือข่ายอำาเภอชานุมาน

จังหวัดอำานาจเจริญ	เขตสุขภาพที่	10

หน้า

54

“ตุ้มโฮม เบิ่งแหย่ง 
ไทหนองกุดแคน ฮักแพงคือเก่า”

เครือข่ายอำาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม	เขตสุขภาพที่	8

หน้า

44

หน้า

48

“บั้งไฟเล็กภูมิปัญญาชีวิต 
กอบกู้วิกฤตโควิด-19”

เครือข่ายตำาบลแก	อำาเภอรัตนบุรี	
จังหวัดสุรินทร์	เขตสุขภาพที่	9
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“บ้านสักงามร่วมใจ ต้านภัย โควิด 19”
ด้วยนวัตกรรมวัฒนธรรม 2 ภาษา “อสม. เคาะประตูบ้านต้านความเครียด” 

เครือข่ายสุขภาพตำาบลสักงาม อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 3

 ชุมชนบ้านสักงาม หมู่	 1	 ตั้งอยู่ในอำาเภอ
คลองลาน	จังหวัดกำาแพงเพชร	มีประชากรอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ราว	2,321	คน	หรือ	522	หลังคาเรือน	ประชากร
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน็หลกั	เนือ่งจาก
ในหมูบ่า้นมผีูอ้าศยัอยูห่ลายกลุม่ชาตพินัธุป์ระกอบดว้ย
ชาวไทย	 ร้อยละ	 80	 และชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน	 (เย้า)	
และลซีอ	รวมรอ้ยละ	20	จงึกอ่ใหเ้กดิการผสมผสานทาง

เริ่มต้นอย่างไร?
1.	 วิเคราะห์สภาพชุมชน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในชุมชน	และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา	
2.	นำาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์	วางแผนการดำาเนินการแก้ปัญหา	โดยนำาแนวคิดวัคซีนใจในชุมชนมาปรับ

ใช้ในการออกแบบกิจกรรม	 ผ่านการนำาของผู้นำาชุมชน	 อสม.	 และแกนนำาสุขภาพครอบครัวที่ได้รับ 
การอบรมจากรพ.สต.

3.		มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง	ๆ	ตามแผนเพื่อความชัดเจนและการขับเคลื่อนกิจกรรม	
4.		ดำาเนินการจัดกจิกรรมรว่มกับศนูยส์ขุภาพจติที	่3	และภาคเีครอืขา่ยสขุภาพตำาบลสกังาม	และตดิตาม

ประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนเดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อหาแนวทางการดำาเนินงานในการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรม	และมีการใช้ภาษาเมี่ยนในท้องที่	จึงเป็นที่มาของการมีนวัตกรรมวัฒนธรรม	2	ภาษา	ที่ช่วยให้คน
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญจากเจ้าหน้าที่

    สถานการณ์ปัญหา

	 จากสถานการณ์โควิด-19	 ในระลอกใหม่	 ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดกำาแพงเพชรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง										
ทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความตระหนก	 ความกลัว	 และรู้สึกวิตกกังวลต่อการระบาดของโควิด	 และ 
โอกาสที่จะติดเช้ือจากผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง	 รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ 
เข้ากับมาตรการต่าง	ๆ	ทำาให้คนในชุมชนบ้านสักงามร่วมใจกันหาวิธีการจัดการเพื่อให้ประชาชนไม่ตระหนก 
แต่ตระหนักกับผลที่จะเกิดข้ึน	 จึงได้จัดทำาโครงการ	 “บ้านสักงามร่วมใจต้านภัยโควิด	 19”	 ด้วยนวัตกรรม 
“อสม.เคาะประตบูา้นตา้นความเครยีด”	เพือ่ให้เกดิภูมคุ้ิมกันทางใจในชมุชน	และการดแูลชว่ยเหลอืประชาชน
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่มีประสิทธิภาพ	โดยใช้ทรัพยากรและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน

      โครงการ “บ้านสักงามร่วมใจต้านภัยโควิด 19”

   จากจุดเริ่มต้น...สู่ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น
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    กิจกรรมตามหลัก “4 สร้าง”  

 1. สร้างความปลอดภยั  เน้นมาตรการส่วนบคุคล	(DMHTTA)	คอื	การเว้นระยะห่าง	การสวมหน้ากาก
อนามัย	 การล้างมือ	 ตรวจวัดอุณหภูมิ	 และแสกนไทยชนะ	 ร่วมกับมาตรการทางชุมชน	 เช่น	 การกักตัวเมื่อ 
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง	การจัดตั้งจุดคัดกรองในชุมชน	และสถานที่จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	งานบุญ	งานศพ	

 2. สร้างความสงบ 	เน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโควิด	19	ผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูก
ต้อง	ชดัเจน	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	โทรศพัท์	line	Facebook	หอกระจายข่าว	แผ่นพบั	ป้ายไวนลิ	เป็นต้น	 
อย่างสมำา่เสมอ	และให้	อสม.	เคาะประตบู้านทกุหลงัเพือ่ประเมนิสขุภาพจิตด้วยแบบประเมนิความเครยีด	ST-5	
และคัดกรองซึมเศร้าด้วย	 2Q	 หากหลังคาเรือนใดมีปัญหา	 
ให้	อสม.	แจ้งเจ้าหน้าทีเ่พือ่ให้ทมีสหวชิาชพีประเมนิและลงเยีย่ม

 3. สร้างความหวัง 	 จัดทำาโครงการปันรักปันนำ้าใจ 
และโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	 เช่น	การทำาขนมไทย	 
ทำาไม้กวาดทางมะพร้าว	ดอกไม้ประดิษฐ์	มีการส่งเสริมอาชีพ
จากหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนในพื้นท่ี	 เช่น	 การปลูก 
ผักสวนครัว	นอกจากนี้ยังมีจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับ
ผลกระทบ	โดยรพ.สต.หนองนำ้าขุ่น	ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และลดความแออัดในโรงพยาบาล	
เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องไปรับยาเองที่โรงพยาบาล	 ซึ่งอาจขยายผลไปยังผู้ป่วยในกลุ่มอื่น	 ๆ	 ที่นอกเหนือจาก 
กลุ่มโรคเรื้อรังด้วย	

 4. สร้างความเข้าใจ ให้โอกาส มีการสื่อสารหลายช่องทาง	เช่น	การประชุม	หอกระจายข่าว	เพื่อสร้าง
ความเช่ือม่ันในชุมชน	ด้วยการให้ข้อมลูความรู้	การดแูลและป้องกนัตวัเอง	สร้างความเข้าใจกบัคนในชุมชนให้
เห็นใจคนกลุ่มเสี่ยง	และไม่ให้เกิดการรังเกียจกันในชุมชน	เพื่อให้คนกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ปกติ

    จุดเด่นของ  “2 ใช้”  ในชุมชน  

  ใช้ศักยภาพของชุมชน ในการติดต่อประสานหน่วยงานภายนอก
เพ่ือระดมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการป้องกัน/ดูแลตนเอง	 ทำาให้ประชาชน 
ในทุกหลังคาเรือนมีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำาเป็น
ในการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและทั่วถึง	 รวมทั้งมีจิตอาสา 
มาช่วยกิจกรรม	เช่น	ผลิตหน้ากากอนามัย	แบ่งปันอาหาร
	 นอกจากนี้ยังมีการแบ่งทีม	 อสม.	 ออกเป็น	 5	 ทีม	 เพื่อลงพื้นที ่
ตรวจเยี่ยมบ้านในชุมชนทุกหลังคาเรือนพร้อมกัน	 โดยแต่ละทีมมีหน้าท่ีที ่

ต้องรับผดิชอบแตกต่างกนัอย่างชดัเจน	ทำาให้สามารถทำางานได้ครอบคลมุ	รวดเรว็	และไม่มกีารทำางานซำา้ซ้อน	 
และยังมี	 อสม.ที่สามารถสื่อสารภาษาเมี่ยนร่วมทีมด้วย	 ทำาให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือ 
ชนเผ่าสามารถเข้าถึงในเรื่องการสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง

  ใช้สายสัมพันธ์ของชุมชน	 คนในชุมชนสักงามมีความหลากหลาย	 ทั้งชาวไทยและชาวเมี่ยน	 
ได้ทำางานช่วยเหลือกันโดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์
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 “อสม. เคาะประตูบ้านต้านความเครียด” คือ	 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
ทีมงาน	“เพือ่น	อสม.(ผูน้ำาชมุชน)”	ซึง่ประกอบด้วย	5	ทมี	ทีแ่บ่งหน้าทีร่บัผดิชอบกนัอย่างชดัเจน	ไม่มกีารทำางาน
ซำ้าซ้อน	 ทำาให้สามารถทำางานเชิงรุกได้
อย่างรวดเร็ว	 และครอบคลุมประชาชน
ทุกหลังคาเรือน	โดยความพิเศษจะอยู่ที่
การม	ีอสม.ทีส่ามารถสือ่สารภาษาเมีย่น	
ร่วมลงพื้นที่ไปด้วย	 ทุกกลุ่มชาติพันธุ ์
จงึได้รบัการปกป้อง	ดแูล	และรบัรูข้้อมลู
ข่าวสารอย่างเท่าเทียม

นวัตกรรม: “อสม. เคาะประตูบ้านต้านความเครียด”
(ภาษาเมี่ยน: “ออสอมอเมี่ยนแง้งแก้งมั้ยปุนก้ำาเดี๋ยโควิด-เจียบจั๊ว”)

ทีมผู้ปฏิบัติงาน อสม. 5 ทีม

ทีมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทีมแจกของขวัญแบ่งปัน 

ทีมประชาสัมพันธ์  ทีม อสม. 2 ภาษา (ไทย-เมี่ยน)                 

ทีมประเมินสุขภาพจิต             

เน้นเรื่องการป้องกันตัวจาก
โควิด	19	พร้อมเอกสารแผ่นพับ

เช่น	แจกหน้ากากอนามัย											
เจลแอลกอฮอล์	และมีจิตอาสา	
บริการตัดผมและเสริมสวยฟรี

ผ่านหอกระจายข่าว	กลุ่มไลน์	เวที
ประชุมประจำาเดือน	และยังมีจิตอาสา
ที่ช่วยดูแลเรื่องกายภาพสิ่งแวดล้อม

พูดคุย	สร้างความเข้าใจกับประชาชน
ทุกคนในพื้นที่เรื่องการปฏิบัติตัวช่วงที่มี

การแพร่ระบาดของโควิด	19	และ
การเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือจากภาครัฐ

ใช้	ST-5	และ	2Q	ถ้าพบปัญหา
จะมีระบบส่งต่อไปยัง	รพ.สต.

เพื่อติดตามเยี่ยมและประเมินซำ้า

1. 2.

4. 5.

3.

ผลลัพธ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้น

 ประชาชนได้รับการดูแลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดข้ึนในช่วงการระบาดของโควิด 19  

และเกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งแกนนำาสุขภาพประจำาครอบครัว และอสม.ได้รับ 

การอบรมเรื่องการป้องกันดูแลสุขภาพทำาให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) มากขึ้น  

สามารถช่วยให้คำาแนะนำาด้านการจัดการสุขภาพกับคนในครอบครัวและคนรอบข้างได้
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“KUD.OK Model
(ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุ้มกันทางใจ ร่วมมือร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)”

เครือข่ายตำาบลคลองอุดมชลจร
อำาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ 6

 ตำาบลคลองอุดมชลจร	มีประชากรอาศัยอยู่ราว	8,818	คน	หรือ	3,858	หลังคาเรือน	กระจายตัว 
อยู่ใน	9	หมู่บ้าน	ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย	เช่น	การทำาเกษตรกรรม	เลี้ยงสัตว์	รับจ้างเป็นลูกจ้าง
ตามโรงงานต่าง	ๆ	และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ	จำานวน	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน	กลุ่มประมง
สัตว์นำ้า	และกลุ่มสาธิตการเกษตร	ซึ่งทุกกลุ่มอาชีพได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสถานการณ์โควิด
	 ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด	 19	 ระลอก	 1	 ท่ีสนามมวยลุมพินี	 จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น 
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการมีผู้ติดเชื้อโควิด	 19	 ที่คาดว่าน่าจะได้รับเช้ือมาจากไปดูมวยที่สนามมวย 
ลุมพินี	 และได้ใกล้ชิดรวมถึงสัมผัสกลุ ่มคนจำานวนมากโดยไม่มีการป้องกันและไม่ทันระวังตัว	 ทำาให ้
เกิดกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเป็นวงกว้างรวมถึงในประชาชนตำาบลคลองอุดมชลจรที่มีบางส่วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 
ต่อมาเมื่อข่าวในพื้นที่ได้เผยแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ	จึงส่งผลให้ประชาชนที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายนี้	 เกิดความ 
ตื่นตระหนก	 และวิตกกังวล	 จึงเดินทางไปขอรับการตรวจคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด	 19	 และพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 
โควิด	 19	 ในเขตพื้นที่ตำาบลคลองอุดมชลจร	 จำานวน	 4	 ราย	 ในขณะนั้น	 นำามาซึ่งผลกระทบด้านจิตใจ 
แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนคลองอุดมชลจรเป็นวงกว้าง	ประชาชนเกิดอาการตื่นตระหนก	หวาดกลัว	
และวิตกกังวลต่อสถานการณ์ไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหน	

แนวทางการสร้างวัคซีนใจ

						ศนูย์สขุภาพจติท่ี	6	ได้ร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุ	
ได้แก่	สำานกังานสาธารณสขุจงัหวัดฉะเชิงเทรา	สำานกังาน 
สาธารณสขุอำาเภอเมอืงฉะเชงิเทรา	โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลคลองอุดมชลจร	 อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน	แกนนำาชุมชน	และเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข	ได้แก่	นายอำาเภอ	และปลัดอำาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองอุดมชลจร	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ตำารวจ	อปพร.	 
กู้ชีพ	 ผู้จัดการตลาดสด	 ครู	 ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์	 และบุคคลต้นแบบ	 (Mr.COVID-2019)	 
ในการสร้างวัคซนีใจในชมุชน โดยเริม่จากการจดักจิกรรมวเิคราะห์ปัญหาชมุชน และวางแผนเพือ่
แก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินกิจกรรมตามหลัก	4	สร้าง	2	ใช้	 
ของกรมสุขภาพจิต	 โดยเป็นแผนกิจกรรมโดยคนในชุมชนเพ่ือคนในชุมชนด้วยกันเอง	 จนก่อเกิดเป็น
โมเดล	“KUD.OK = คุณ อยู่ ดี โอเค” 
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 การสร้างความรู้สึกปลอดภัย	 เปรียบได้กับการสร้างกำาแพงบ้านท่ีมีความมั่นคง	 แข็งแรง	 ทำาให้ 
คน	ในบ้านรู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่อาศัย	ใช้ชีวิตในบริเวณบ้านได้อย่างปกติสุข	เช่นเดียวกันชุมชนที่มีมาตรการ
สร้างความปลอดภัยภายในชมุชน	โดยการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายทัง้ในและนอกชมุชน	กจ็ะทำาให้ประชาชนไม่รู้
สกึหวาดกลวั	สามารถดำารงชวีติแบบ	New	Normal	ได้อย่างปกติสขุ	สอดคล้องกบัลำาดับขัน้ความต้องการของ	
Maslow	(Maslow’s	Hierarchy	of	Need)	โดยต้องสร้างปัจจัยจำาเป็นพื้นฐาน	(Basic	needs)	ให้ดีก่อน	จึง
เป็นทีม่าของ KUD.OK Model	โดยย่อมาจากคำาว่า “คณุอยูดี่ โอเค” หรือ “คลองอดุมชลจร โอเค” นัน่เอง	

 กจิกรรมภายใต้โมเดลนีเ้กดิจากความร่วมมอืระหว่างศนูย์สขุภาพจติที	่6	และเครอืข่ายต่าง	ๆ 	ในพืน้ท่ี								
นำาหลัก	4	สร้าง	2	ใช้มาใช้จนเกิดเป็นทีมทำางานทั้งหมด	4	ทีม	ได้แก่	1) ทีมเฝ้าระวัง	ช่วยสร้างชุมชนที่รู้สึก
ปลอดภัย	(Safety)	เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ให้คนในชุมชนมีความตระหนก 2) ทีมเยี่ยมบ้าน 
สร้างชุมชนสงบ	(Calm)	3) ทีมสนับสนุน	สร้างชุมชนที่มีความหวัง	(Hope)	และ	4) ทีมสื่อสาร	สร้างชุมชน
ท่ีไม่ตีตรา	 (Destigmalization)	 มีบุคคลต้นแบบ	 (Mr.COVID-2019)	 ซ่ึงเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19	 เข้าร่วมทีม	 KUD.OK	 ในการออกไปให้ความรู้	 ความเข้าใจกับชุมชน	 ให้เห็นใจและ 
ให้โอกาสผู ้หายป่วยกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ	 เม่ือประกอบกับการเตรียมความพร้อมของ 
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวัง	 และการสนับสนุนปัจจัย	 4	 ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 
ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

ทีมเฝาระวัง ทีมเย่ียมบาน ทีมสนับสนุน ทีมส่ือสาร

สรางชุมชนท่ีรูสึกปลอดภัย
(Safety)

สรางชุมชนสงบ
(Calm)

สรางชุมชนใหมีความหวัง
(Hope)

สรางชุมชนไมตีตรา
(Destigmatization)

วัคซีนระดับบุคคล (RQ : พลัง อึด ฮึด สู)
วัคซีนครอบครัว (พลังบวก พลังยืดหยุน พลังรวมมือ)

ใชสายสัมพันธชุมชนใชศักยภาพชุมชน

ชุมชนคลองอุดมชลจรมีภูมิคุมกันทางใจ

รวมมือรวมใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง)

KUD.OK

1. มีการส่ือสารขอมูลท่ีถูกตอง 
 ชัดเจน และสม่ําเสมอ
2. ใหความรูเก่ียวกับ
 การจัดการอารมณ 
 ลดความเครียดและ
 คลายความกังวล

1. ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน
 และบริการในชุมชน
2. จัดใหมีสวัสดิการ 
 สรางรายได
3. การแบงปนประสบการณ 
 และสรางความหวัง

1. สรางความเขาใจ เห็นใจ 
 ไมอคติและไมรังเกียจ
2. ใหโอกาสผูท่ีหายปวย
 กลับมาดําเนินชีวิตได
 ตามปกติ

1. มีมาตรการปองกันและ
 สรางความปลอดภัย
 ในชุมชน
2. มีการส่ือสารใหความรู
 เร่ืองการดูแลและ
 ปองกันตัวเองและผูอ่ืน

นวัตกรรม: Model “KUD.OK = คุณ อยู่ ดี โอเค”
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จุดแข็งของชุมชน

	 จากการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน	 พบว่าจุดแข็งของ 
ชุมชน	 คือ	มีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน ในการสร้าง
ความรู ้สึกปลอดภัย	 (Safety)	 จากโรค	 Covid-19	 โดยมี
มาตรการท่ีดีอยู่แล้ว	 และยังคงรักษามาตรการอย่างเข้มแข็ง
ในการเฝ้าระวัง	 ควบคุมป้องกันโรค	 รวมไปถึงการให้ความรู ้
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัว	 การสร้างความเข้าใจ	 การสื่อสาร
ข้อมลูทีถ่กูต้อง	และการสร้างความหวงั	(Hope)	การสนบัสนนุ
เรื่องปัจจัย 4 ให้แก่ประชาชนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เข้ามาเติมเต็มในเรื่องการสร้าง
ความรู้สึกสงบ (Calm) และการสร้างความเข้าใจให้โอกาส
แก่ผูป่้วยไม่ตตีราผู้ป่วย (De-stigmatization) ผ่านกจิกรรม
อบรมให้ความรู ้ เช่น	 การแบ่งกลุ ่มฝึกปฏิบัติ	 ตลอดจน 
การถอดบทเรียน	

 ชุมชนมีการสร้างวัคซีนใจในชุมชนด้วยหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ โดยใช้วัคซีนใจระดับบุคคล  

(ด้าน RQ) และวัคซีนใจครอบครัวเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินงาน ผ่านการร่วมมือร่วมใจ 

ของคนในชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีความเข้มแข็ง และโดดเด่นในการคัดกรอง 

เฝ้าระวังโรคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงการมีมาตรการให้ความรู้ในการป้องกันโรค 

ที่ถูกต้อง การสื่อสารอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพจิตของประชาชน การสร้างอาชีพ และ

ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และสุดท้ายประชาชนในชุมชนเข้าใจ

ให้โอกาสผู้ที่เคยติดเชื้อ Covid-19 ได้อาศัยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข เห็นอกเห็นใจ ไม่ตีตราผู้ป่วย 

สามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นต่อไป

ผลการดำาเนินงานที่ได้
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“พลูตาหลวง..สร้างความรัก ความสามัคคี 
เป็นพลังที่ดีให้ผ่านพันวิกฤต”

เครือข่ายตำาบลพลูตาหลวง อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เขตสุขภาพที่ 6

 ตำาบลพลตูาหลวง อำาเภอสตัหบี	จงัหวดัชลบรุ	ีประกอบด้วย	8	หมูบ้่าน	ได้แก่	หมูท่ี	่1	บ้านพลตูาหลวง	 
หมู่ท่ี	 2	 บ้านขลอด	 หมู่ที่	 3	 บ้านคลองไผ่	 หมู่ที่	 4	 บ้านคลองพลูตาหลวง	 หมู่ที่	 5	 บ้านเขาบายศรี	 
หมู่ที่	 6	 บ้านเขาตะแบก	 หมู่ที่	 7	 บ้านหนองหญ้าน้อย	 และหมู่ที่	 8	 บ้านหนองหญ้า	 มี	 PCU	 1	 แห่ง	 คือ	 
PCU	สัตหีบ	 และ	 โรงพยาบาลสัตหีบกม.10	 ดูแลประชาชนกว่า	 8,293	หลังคาเรือน	 จำานวนประชากรราว	
37,627	 คน	 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตำ่าสลับซับซ้อนล้อมรอบ	 ทำาให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินและ 
ที่ราบลุ่มสลับกันไป	ทิศใต้มีพื้นที่ติดทะเล	ซึ่งเป็นเขตทหาร
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
คร้ังแรก	 ในพ้ืนที่พลูตาหลวงมีผู้ติดเชื้อเพียง	 2	 ราย	 เกิดจาก
สถานประกอบการ	1	ราย	และตามบ้านอีก	1	ราย	ประชาชน
ในพื้นที่ยังเห็นเป็นเรื่องไกลตัว	 แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19	มีผู้ป่วยโควิด-19	จำานวน	9	ราย	จากพื้นที่เสี่ยง
และชุมชนแออัด	 ทำาให้ประชาชนเริ่มตื่นตระหนก	 หวาดกลัว	
เพราะการระบาดเริ่มเข้ามาใกล้ตัว	 ตำาบลพลูตาหลวง	 นำาโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลพลูตาหลวง	 และหน่วยงานในพื้นที่	 จึงได้นำาหลักการสร้างวัคซีนใจ	 4	 สร้าง	 
2	ใช้	มาใช้ในการวางแผนเพื่อดำาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ	Covid-19

    กิจกรรมภายใต้การสร้างวัคซีนใจ 

1. สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย 

	 กองทัพเรือภาค	 1	 กศน.ตำาบลพลูตาหลวง	 อบต.พลูตาหลวง	 ปลัดอำาเภอ	 นายอำาเภอสัตหีบ	 และ
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสัตหีบ	 ร่วมรณรงค์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชน	 ตามคำาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 และ 
การประกาศใช้	 พรก.ฉุกเฉิน	 รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง	 โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับ
ประชาชนในชุมชน	พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคพื้นที่สาธารณะ	หน่วยงานต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 มีการคัดกรอง 
และกักตัว	 14	 วัน	 สำาหรับกลุ่มเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ	 หรือมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง	 มีหน่วยให้คำาปรึกษา 
เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 มีด่านชุมชนในการเฝ้าระวังคัดกรอง	 และเน้นยำ้า
มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
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2. สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ 
	 อำาเภอสตัหบีมกีารประชมุตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกล้ชดิ	ต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้นายกอบต.พลูตาหลวง	 
อำาเภอสัตหีบ	และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสัตหีบ	ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้	แจกเอกสารความรู้ต่างๆ	ที่จำาเป็น
แก่ประชาชนในชุมชน	 หน่วยงานต่างๆ	 อีกท้ัง	 นายกอบต.พลูตาหลวง	 จัดรายการวิทยุชุมชนเพ่ือให้ความรู้	 
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง	 เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ	 ไม่ตระหนก	 แต่ตระหนักในสถานการณ์	 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้แก่	อสม.	เพื่อลงทำางานเชิงรุก	ดูแลประชาชนทั้งกลุ่มปกติ	กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

3. สร้างชุมชนที่มีความหวัง 
	 คณะผูบ้รหิาร	ประธานสภา	กำานัน	ผูใ้หญบ่า้น	ประธาน	อสม.	หวัหนา้สว่นราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลพลูตาหลวง	อำาเภอสัตหีบ	ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ	COVID-19	อย่าง 
ตอ่เน่ือง	เพือ่วางแผนแกไ้ขปัญหา	ผลกระทบตา่งๆทีเ่กดิจากการระบาดของโรค	พรอ้มทัง้มอบเครือ่งวดัอณุหภมู	ิ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	หนังสือ	คู่มือป้องกันโรค	COVID-19	ให้แก่
กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.ในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	 รวมท้ัง
มีการอบรมการทำาหน้ากากอนามัย	 และมีการลงเยี่ยม	 ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. สร้างชุมชนที่ไม่ตีตรา

 1.	 เครือข่ายอำาเภอสัตหีบทุกภาคส่วน	ร่วมจัดทำาแผนเฝ้าระวัง	ช่วยเหลือแก้ปัญหาผลกระทบต่าง	ๆ	ที่
เกิดขึน้	โดยมีการระดมทรพัยากร	พรอ้มสรา้งทมีจติอาสาทีส่ำาคญัตอ่การชว่ยเหลอืคนในชมุชน	โดยเฉพาะการ
มีนายกอบต.พลูตาหลวง	เป็นผู้นำาชุมชนที่เข้มแข็งสามารถสื่อสารและให้กำาลังใจคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
	 2.	การสื่อสารให้ประชนในชุมชนมีความรู้	โดยอาศัยหลักการ	“สื่อสาร รวดเร็วทันเหตุการณ์ ถูกต้อง 
ชัดเจน”	และมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	Covid-19	อย่างต่อเนื่อง	
	 3.	การลงทำางานเชิงรุก	เพื่อให้ความรู้	การปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง

กระบวนการสำาคัญ

ผลการดำาเนินงานท่ีได้

	 นอกจากจะเกิดกระบวนการที่ทำาให้คนในชุมชน	 ได้เรียนรู้
กับการรับมือในภาวะวิกฤตแล้ว	การมีผู้นำาดีและเครือข่ายที่ร่วมกัน
ชว่ยเหลอืดแูลประชาชนทัง้ภาครฐัและเอกชน	ทำาใหค้นในชมุชนรูส้กึ
อุ่นใจ	 คลายความทุกข์	 ความกังวล	 และมีความหวังในการใช้ชีวิต 
มากขึ้น	เพื่อรอวันที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ

	 อบต.พลูตาหลวง	อำาเภอสัตหีบ	พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	สร้างความร่วมมือเพื่อสื่อสาร	ให้ความ
เชื่อมั่น	ให้ข้อมูลความรู้	ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน	เพื่อลดการตีตรามีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยที่หาย
แล้วให้กลับมาดำาเนินชีวิตได้ปกติ
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“ตุ้มโฮม เบิ่งแหย่ง 
ไทหนองกุดแคน ฮักแพงคือเก่า”

เครือข่ายอำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ 8

 ชมุชนบ้านหนองกดุแคน หมู	่8	และ	15	ตัง้อยูใ่นตำาบลพระกลางทุง่	อำาเภอธาตพุนม	จงัหวดันครพนม	

จากการพบผู้ป่วยยืนยัน	 โควิด	19	 เป็นรายแรกของอำาเภอธาตุพนม	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	2564	ส่งผลให้

ประชาชนมีความตื่นตระหนก	 หวาดกลัวจากการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย	 ประกอบกับมีมาตรการปิด

พื้นที่ของทั้งสองหมู่บ้านเป็นระยะเวลา	 10	 วัน	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อและตรวจคัดกรองประชาชน

ทั้งหมดประมาณ	 600	 คน	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำาให้ประชาชนในทั้งสองหมู่บ้านไม่สามารถดำารงชีวิตได้ตาม

ปกติ	 ในฐานะทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ

ผู้ประสบภาวะวิกฤต	 (MCATT)	 คป.สอ.

ธาตุพนมจึงผนึกกำาลังปฏิบัติงานร่วมกับ 

เครือข่ายในพ้ืนที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางจิตใจ	 

โดยพัฒนาเป็น	 กระบวนการดำาเนนิงาน

สร้างวคัซนีใจ 3 ระยะ 4 กจิกรรม

เริ่มต้นอย่างไร

 ประกอบด้วยการตุ้มโฮม 

เจ้าหน้าที่ ด้วยการประชุมทีม 

MCATT	และวางแผนคัดกรอง 

MHCI*	 จากน้ันตุ้มโฮมข้อมูล	 

ด ้วยการตั้ งกลุ ่ ม ไลน ์พื้ น ท่ี	 

เพื่อสร้างแกนนำาชุมชนฝึกทำา	 

ทำา	 วิดิโอสาธิตการทำา	 MHCI	

เพื่อคัดกรองและช่วยเหลือ

 จัดบริการปฐมพยาบาลด้าน
จิตใจทางไกล (Remote	Psycho-
logical	 First	 Aids)	 เพื่อประเมิน
ผู ้มีป ัญหาสุขภาพจิต	 มีการติด
สัญลักษณ์หัวใจเพ่ือเสริมกำาลังใจ	
บ้านนี้หัวใจเข้มแข็ง	 สื่อสารเพลงให้
กำาลังใจ	 ผ่านเครื่องกระจายเสียง
ในหมู่บ้าน	และจัดให้มีทีม	MCATT	
ประจำาระดับตำาบล

 จดั 4 กจิกรรม เพ่ือเสรมิสร้าง

พลังใจแก่ประชาชน	ผ่านการระบาย 

ความรู้สึก	 เช่น	 ให้ความรู้ในเรื่อง

วัคซีน	3	 เข็ม	คือวัคซีนใจในตัวเรา	

วัคซีนใจในครอบครัว	 วัคซีนใจใน

ชุมชน	มีกิจกรรม	ต้อนฮับขับสู้เพื่อ

ประเมินการยอมรับต่อผู้ป่วยและ

ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	 และการเสริม

พลังใจให้ผู้ป่วยผ่านสื่อวิดิโอ

ระยะที่ 1 ตุ้มโฮม  ระยะที่ 2 เบิ่งแหย่ง ระยะที่ 3 ฮักแพงคือเก่า

*MHCI	คือ	โปรแกรมคัดกรองสุขภาพจิต	Mental	Health	Check	In	
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1. สร้างความรู้สึกปลอดภัย

	 -	 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต	 (MCATT)	 ผนึกกำาลังปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย 
ในพื้นที่ดำาเนินการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและปฐมพยาบาลทางจิตใจ	 โดยการประชุมร่วมกับ 
ทีม	MCATT	ระดับจังหวัด	เพื่อวางแผนคัดกรองสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือ	Mental	Health	Check	In	ของ
กรมสุขภาพจิต	และปฐมพยาบาลด้านจิตใจ	

	 -	 จัดตั้งกลุ่ม	LINE	“ปฏิบัติการ	MCATT	COVID-19”	ประสานงานกับทีม	MCATT	ระดับตำาบล	ได้แก่	
อสม.	แกนนำาเยาวชน	และผู้นำาชุมชนของทั้งสองหมู่บ้าน	 เพื่อฝึกอบรมการใช้	Mental	Health	Check	 In	
และการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจด้วยหลัก	3	ส.	(สอดส่องมองหา	ใส่ใจรับฟัง	ส่งต่อเชื่อมโยง)		

	 -	 จัดทำาคลิปวีดีโอสาธิตการประเมินสุขภาพจิตด้วยเคร่ืองมือ	 Mental	 Health	 Check	 In	 แก่	 อสม.	 
และแกนนำาเยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าวิธีประเมินได้ง่ายมากขึ้น

	 -		ผู ้นำาชุมชนสื่อสารผ ่านเครื่อง
กระจายเสียงในหมู่บ้าน	 โดยใช้สื่อเพลง	
คลิปเสียงเพื่อดูแลจิตใจ

	 -		ทมี	MCATT	คป.สอ.ธาตพุนม	ทำา
หน้าที่ปฐมพยาบาลทางจิตใจทางไกล		

	 -		ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทำามาตรฐาน
ความปลอดภัยในชุมชน	ได้แก่	การกักตัว
ตามมาตรการ	อสม.	มกีารตรวจวดัไข้และ
ประเมิน	Mental	Health	Check	in

2. สร้างความรู้สึกสงบ 
	 -	 มีการส่งทีมดแูลสุขภาพจิตแก่ประชาชน	หลังจากประเมิน	Mental	Health	check	in	
	 -	 มีการจัดรวบรวมสปอตเพลง	ให้กำาลังใจ	วิธีป้องกันเชื้อโควิด	19	และการจัดการความเครียดระหว่าง
กกัตวั	นำาส่งโดยผูน้ำาชุมชนเป็นหลกัในการส่ือสารข้อมลูผ่านทางหอกระจายเสยีง	สำาหรบัรบัฟังข้อมลูจากแหล่ง
ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

3. สร้างความหวัง
	 -	 มีการเสริมกำาลังใจในชุมชนด้วยการติดสัญลักษณ์หัวใจ	“บ้านนี้หัวใจเข้มแข็ง	อึด	ฮึด	สู้”

	 -	 มีการรวบรวมเงินทุนจากในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อบริจาคให้ผู้ได้รับผลกระทบ	

	 -	 มีการบริหารจัดการทุนช่วยเหลือจาก	อบต.และถุงยังชีพจากหน่วยงาน
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4. สร้างความเข้าใจและให้โอกาส (4 กิจกรรม ในระยะที่ ๓ ฮักแพงคือเก่า) 

	 เป็นการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน	 โดยจัดประชุมแก่ผู้นำาชุมชน	 อสม.	 เยาวชนและ
ประชาชน	ให้ร่วมกันทำากิจกรรม	4	กิจกรรม	เพื่อให้เข้าใจ	และให้โอกาสผู้ป่วยติดเชื้อกลับเข้าสู่หมู่บ้าน
โดยไม่ตำาหนิ	และหากออกจากโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมที่บ้านด้วยความยินดี	

“กิจกรรมต้อนฮับขับสู ่”	 เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัวที่ถูกต้อง
ชัดเจนแก่ชุมชน	 เพ่ือลดความกังวล
ของประชาชนในชุมชน

การเสรมิพลงัใจให้ผูป่้วยผ่านสือ่วดีีโอ “ยายแววสู้ๆ 	ไทหนอง
กุดแคน	 ฮักคือเก่า”	 เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจ	 ถึงความรัก	
ความห่วงใยของคนในชมุชนทีม่ต่ีอผูป่้วย	ในระหว่างการรกัษา
พยาบาลในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ 1
การสร้างสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม	ให้ระบาย
ความรู้สึกระหว่างการกักตัวในหมู่บ้าน	 ผ่านคำา	 3	
คำา	พบว่าคำาที่ทำาให้ทีม	MCATT	เตรียมพร้อมในการ
ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ	 คือ	 “ขอโทษ”	 “รอดตาย”	
“กลัวสังคมรังเกียจ”

การเสริมพลังใจด้วยวัคซีน 3 เข็ม	 โดยมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนให้ฝ่าวิกฤตโควิด	 ไป
ได้	โดยวคัซีนเข็มที	่1	คอื	วคัซีนใจในตวัเรา	วคัซีน
เข็มที	่2	คอื	วคัซีนใจในครอบครวั	และวคัซีนเข็ม
ที่	3	คือ	วัคซีนใจในชุมชน	

สื่อวีดีโอ ยายแววสู้ๆ
ไทหนองกุดแคนฮักคือเก่า

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 4

 ใช้ศักยภาพของเครือข่ายในชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและผู้นำาชุมชนที่ เข้มแข็ง   

และมีการใช้สายสัมพันธ์ในชุมชนจากความมีน้ำาใจเป็นพี่น้องกัน ช่วยเหลือกัน เช่น การแบ่งปันอาหาร  

การทำา community isolation

จุดเด่นของการดำาเนินงาน
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 1)  นวัตกรรม “สื่อใจถึงใจ”

	 เป็นการผลิตวีดีโอสาธิตวิธีการประเมินสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือ	Mental	 Health	 Check	 In	 ของ
กรมสุขภาพจิต	 เพื่อให้เป็นสื่อกลางให้	 อสม.และแกนนำาเยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าวิธีประเมินได้
ง่ายมากข้ึน	 และยังมีสื่อสำาหรับการให้กำาลังใจ	 ด้วยพลัง	 “อึดฮึดสู้”	 ผ่านระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน	 
โดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพจิตและแกนนำาสำาคัญในพื้นที่

 2) นวัตกรรม “บ้านนี้มีรัก”

วีดีโอสาธิตวิธีการประเมินสุขภาพจิต
ด้วยเครื่องมือ Mental Health Check In

สื่อการให้กาลังใจ อึดฮึดสู้
ผ่านระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน

นวัตกรรม: “สื่อใจถึงใจ” และ “บ้านนี้มีรัก”

 เป็นการติดสัญลักษณ์รูปหัวใจภายในระบุข้อความ “บ้านนี้หัวใจเข้มแข็ง อึด ฮึด สู้”  
เพื่อเสริมพลังใจและบ่งบอกว่าหลังคาเรือนนั้นๆ	ได้รับการดูแลสุขภาพจิต

ผลการดำาเนินงานที่ได้

 ประชาชน ได้รับการปฐมพยาบาลด้านจิตใจทางไกล (Remote Psychological First Aids) 

อย่างทั่วถึง ทำาให้มีพลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตและคลายความกังวลลงได้บ้าง และไม่พบผู้มีแนวโน้ม

ฆ่าตัวตายในพื้นที่



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต48

“บั้งไฟเล็กภูมิปัญญาชีวิต กอบกู้วิกฤต โควิด-19”
 เครือข่ายตำาบลแก  อำาเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  เขตสุขภาพที่ 9

 บ้านพิมาน ตำาบลแก	 อำาเภอรัตนบุรี	 จังหวัด 

สุรินทร์	เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก	มีประชาชนอาศัยอยู่เพียง																	

53	 หลังคาเรือน	 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	ทำานา	เลีย้งสตัว์	เป็นอาชพีหลกั	ส่วนประชาชน 

วัยแรงงานมักจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพ่ือรับจ้าง

ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว	

 สถานการณ์ปัญหาการระบาดของโควิด	 ส่งผล

ให้วัยแรงงานขาดรายได้จากการปิดโรงงาน	 การจ้างงาน

ลดลง	และการค้าขายซบเซา	ประกอบกับการมีผู้ติดเชื้อจำานวนมากในพื้นที่	และการมีมาตรการควบคุมและ

ป้องกนัโรคอย่างเคร่งครดั	ส่งผลต่อการดำาเนนิชวีติ	การหารายได้	ประชาชนจึงเกิดความวติกกงัวล	โดยเฉพาะ

ความวิตกกังวลต่อปัญหาเศรษฐกจิ	ผลการประเมนิสขุภาพจติผ่าน	Mental	Health	Check	In	ในระดบัตำาบล	

ตั้งแต่	มกราคม	2563	-	พฤษภาคม	2564	จำานวน	1,094	คน	พบประชาชนในพื้นที่มีความเครียดสูงร้อยละ	

0.91	เสีย่งซมึเศร้า	ร้อยละ	0.55	และเสีย่งฆ่าตวัตายร้อยละ	0.55	เครือข่ายในพ้ืนทีจึ่งเล็งเหน็ความสำาคญัของ

การฟื้นฟูจิตใจคนในชุมชน	จึงมีการนำาวัคซีนใจมาสร้างให้เกิดเป็นระบบดูแล	ช่วยเหลือ	และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค

 กลุ่มเป้าหมาย	เน้นไปที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานที่ตกงาน	ขายรายได้	

จุดเด่น : 2 ใช้ในชุมชน
1.  ใชศ้กัยภาพในชุมชน ใหค้นในชุมชนมสีว่นรว่ม
ในการจดัทำาแผน	โดยระดมเครอืขา่ยและทรพัยากร
ตา่ง	ๆ 	เพือ่ใชใ้นการชว่ยเหลอืชมุชน	พรอ้มทัง้จดัตัง้
ระบบจิตอาสาในชุมชน

2. ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน มีผู้นำาที่เข้มแข็ง
คอยให้กำาลังใจคนในชุมชน	 มีแกนนำาจิตอาสา
ให้ความรู้ที่ถูกต้อง	และส่งเสริมให้คนในชุมชน
ช่วยเหลือดูแลกัน
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สวัสดิการ/สร้างรายได้เสริมให้กับผู้ได้รับผลกระทบ	ได้แก่	การทำาบั้งไฟเล็ก	จนเกิดอุตสาหกรรมชุมชน	ผู้นำา
ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับการนับถือไว้วางใจในชุมชนแนะนำาเทคนิคการหาจุดแข็งในตัวเองและใช้ประโยชน์	 เพ่ือ
ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19

4. สร้างความเข้าใจให้โอกาส  
	 สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เดินทาง
กลับมาจากพื้นที่เส่ียงหรือกลับมาจากต่างจังหวัด	
สร้างความเข้าใจให้ความรูค้ำาแนะนำาแก่ชมุชน	และ
สร้างความตระหนัก	 ลดการตีตรา	 และให้เห็นใจ
กลุ่มเสี่ยง	 ไม่มีอคติ	 ไม่รังเกียจ	 คนในชุมชนด้วย
กันเอง	

    แนวทางการสร้างวัคซีนใจ 

1. สร้างความรู้สึกปลอดภัย  
	 มีศูนย์อาสาโควิด-19	 ประจำาหมู่บ้าน	 	 ให้ข้อมูลการป้องกัน 
โควิด-19	 มาตรการดูแลตลาดสด	 รณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อ	 มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากาก	 	 มาตรการคัดกรองผู้กลับมา
จากต่างจังหวัด	

2. สร้างความรู้สึกสงบ  
	 มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 สมำ่าเสมอผ่านหน่วยงาน
ราชการ	 มีระบบโปรแกรมรายงานการติดตามบุคคล/กลุ่มเสี่ยง	 มีการ
ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวทั้งด้านสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิต	 ในเร่ืองการจัดการความเครียด	 การวิตกกังวล	 เจ้าหน้าท่ี	
รพ.สต.	อสม.	คัดกรองความวิตกกังวล	เยี่ยมบ้านผู้ที่ถูกกักตัวหรือคนที่
เป็นญาติของผู้ป่วย	เพื่อให้คำาแนะนำาการจัดการอารมณ์	การผ่อนคลาย
ความเครียด	หรือความกังวล	

3. สร้างความหวัง  
	 จัดให้มีบริการสาธารณะ	 เช่น	 บริการสาธารณสุข	 หรือระบบ
ขนส่งสาธารณะ	 ให้เป็นไปตามปกติภายใต้มาตรการความปลอดภัย 
ในชุมชน	 ปรับบริการในชุมชนให้เหมาะกับความปลอดภัย	 จัดให้มี
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					เป็นการนำากิจกรรมที่เป็นความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชน	ได้แก่	
การทำาบ้ังไฟเลก็จากไม้ไผ่	มาดัดแปลง	เนือ่งจากประเพณบีญุบัง้ไฟประจำา
ปีไม่สามารถดำาเนินการได้	 โดยทำาเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน	 รวมกลุ่ม
จำาหน่าย	ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน	เฉลี่ย	5,000-6,000	บาท	ต่อเดือน	
ทำาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกสบายใจจากการมีรายได้เข้ามาบ้าง	 เพราะ
คนในครอบครัวก็ได้มีกินไปด้วย	 และยังคงได้มีการจุดบั้งไฟ	 เนื่องจากมี
ความเชือ่ว่าจะมีความสุขปราศจากโรคภยัไข้เจบ็	ข้าวปลาอดุมสมบรูณ์	จงึ
ทำาให้เกิดความรู้สึก		ผ่อนคลายความกังวล		มีความมั่นใจและความหวัง
ในการดำาเนินชีวิตต่อไป	

 การแห่บุญบั้งไฟเป็นส่ิงที่สืบทอดกันมาต้ังแต่
บรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
เพื่อเป ็นการบูชาพระยาแถน โดยมีความเช่ือว ่า  
พระยาแถนมหีน้าทีค่อยดูแลให้ฝนตกถกูต้องตามฤดูกาล  
และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใด 
ไม่จดัทำาการงานบญุบัง้ไฟ ฝนกจ็ะไม่ตกต้องตามฤดกูาล  
อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

นวัตกรรม: “บั้งไฟเล็กภูมิปัญญาชีวิต
กอบกู้วิกฤต โควิด-19”

1.	การมีส่วนร่วมของชมุชนในการสร้างความเข้มแขง็
เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยคนในชุมชนเอง

2.	การนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการสร้างราย
ได้ให้คนในชุมชน

ปัจจัยความสำาเร็จ

3.		การนำาประเพณีความเชื่อโบราณมาสร้างความรู้สึก	สนุกสนาน	ความอบอุ่นทางจิตใจให้คนในชุมชน
มีการผ่อนคลายความกังวล

4.		ประเพณีความเชือ่ทีม่สีบืทอดกนัมาจากบรรพบรุษุส่งผลให้คนในท้องถิน่มสีิง่ยดึเหนีย่วจติใจ	เมือ่เกิด
ภาวะวิกฤตของคนในชุมชน	ความเช่ือเหล่าน้ันจะช่วยให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็และก้าวผ่านวกิฤตไปได้

5.	การพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ของคนในครอบครัว	ชุมชน	วัด	หน่วยงานราชการส่งเสริมให้เกิด
กำาลังใจในการต่อสู้กับภาวะวิกฤตที่ทุกคนต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้
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 อำาเภอพลับพลาชัย	 เป็นอำาเภอขนาดเล็ก 
ที่กำาลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและมีทรัพยากร 
ธรรมชาตทิีเ่หมาะสมในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม	 
ภายในชุมชนประกอบไปด้วยหลากหลายเชื้อชาติ	 
เช่น	 ไทย	 เขมร	 ส่วยและลาว	 มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย	

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19...

“สายสัมพันธ์พลับพลาชัย สุขภาพจิตดี
สร้างวัคซีนใจในชุมชน ด้วยวิถีชีวิตใหม่”

เครือข่ายสุขภาพอำาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และใช้ชีวิตตามบริบทของชุมชน	 ลักษณะเด่นของชุมชน	 คือ	 ประชารัฐภาคสังคม 
บูรณาการทำางานร่วมกัน	 เครือข่ายชุมชนร่วมกันสร้างพลังในการอยู่ร่วมกันด้วยความมั่นคง	ปลอดภัย	 โดย
ใช้สายสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นของคนในชุมชน	 และขอความร่วมมือจากภาครัฐ	 และประชาชน	 และท้องถ่ิน 
ในการดูแลผู้ติดเชื้อ	กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว	 โดยสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์	 (Line)	 รวมทั้งมีการลงเยี่ยมบ้าน	
การให้คำาปรึกษา	เป็นต้น	

	 มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับภูมิลำาเนาจำานวนมากและกระจายทุกหมู่บ้าน/ตำาบล	 
ส่งผลให้	Local	Quarantine	และ	Home	Quarantine	รองรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งไม่เพยีงพอ	 
อีกทั้งจำานวนเตียงของโรงพยาบาลพลับพลาชัยไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยโควิด-19	 ที่ยืนยัน 
กลับมารักษาตัวยังภูมิลำาเนา	ผลกระทบดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม	ชุมชน	ยังส่ง
ผลกระทบต่อจิตใจ	ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดระแวง	หมดหวัง	ท้อ	ซึมเศร้า	ระแวงกันไปหมด
เพราะกลัวจะติดเชื้อ	และมีอคติ	รังเกียจ	ตีตราผู้ป่วยและผู้ที่เคยป่วยด้วย
	 ผู้นำาท้องถิ่นและนายอำาเภอ	 รวมถึงเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	
(พชอ.)	 จึงได้รวมพลังกันสร้างแนวทางการรับมือกับวิกฤตโควิด-19	 โดยเน้นการส่งเสริมและกระตุ้น 
ให้คนในชุมชนเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในชุมชน	 ผ่าน 
การทำากิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 กิจกรรมทางศาสนา	 กิจกรรมจิตอาสา	 กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ	 
การประเมินสุขภาพใจด้วย	mental	 health	 check	 in	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แกนนำาชุมชนและอสม.	
มีส่วนช่วยในการสื่อสารความรู้	 ความเข้าใจ	 ผ่านกิจกรรม	 อสม.	 เคาะประตูบ้าน	 แจกสื่อ	 แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร	และเสรมิพลงัให้คนในชมุชน	ได้มัน่ใจว่าจะอยูใ่นชมุชนได้อย่างปลอดภยั	รวมไปถงึการรณรงค์	
ประชาสัมพันธ์	 และแจ้งสถานการณ์ผ่านหอกระจายข่าว	 หรือทางโซเชียลมีเดีย	 และสำารวจผู้ได้รับ 
ผลกระทบทัง้ทางกายและจติใจ	เพือ่ให้การดแูลช่วยเหลือต่อไป	ตามสโลแกน	“ชมุชนอยูร่อด	อยูร่่วมกนั	 
อยู่อย่างมีความสุข	ด้วยสายสัมพันธ์และพลังเกื้อกูลกันของชุมชนด้วยหลัก	New	normal”
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สร้างความรู้สึกปลอดภัย

สร้างความหวัง

สร้างความรู้สึกสงบ

สร้างความเข้าใจให้โอกาส

-	 ให้ข้อมูลป้องกันโควิด	
-	 มีมาตรการดูแลตลาดสด	 การเว้น 

ระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากาก
-	 รณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อ
-	 คัดกรองผู้ที่กลับมาจากพื้นที่
	 ต่างจังหวัด/Local	Quarantine

-		เย่ียมบ้านเสริมพลังใจให้ผู้ท่ีกักตัว	 ส่งเสริมการคิดบวก	
โดย	 อสม.	 ที่ให้บริการดูแล	 ประเมินสุขภาพจิต 
กลุม่เสีย่ง	ในศนูยก์กัตวั	Home	Quarantine/	Local	
Quarantine	

-	 จัดช่องทางรับฟังปัญหาและช่วยเหลือคนในชุมชน
ผ่านไลน์	(Line)

-	 กิจกรรมเทคแคร์ร่างกาย	จิตใจด้วยวัคซีนใจ

-		จัดทีม	อสม.	เคาะประตูบ้าน	รับฟังทุกข์	สุขของคนในชุมชน	
-	 รณรงค์ให้ประชาชน	 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

โควิด-19
-	 ให้ข้อมูลสถานการณ์ท่ีถูกต้อง	 แก้ข่าวลือด้านโซเชียลมีเดีย	 

โดยผู้นำาชุมชนส่ือสารสถานการณ์ผ่านหอกระจายข่าว	เพื่อ
ลดการตื่นตระหนก

-	 สำารวจความความคิดเห็นในกลุ่ม 
ผู้ติดเชื้อและครอบครัว	

-	 สำารวจความคิดเห็นของชุมชนต่อ 
ผู้ติดเชื้อและครอบครัว	 เพื่อให้เกิด 
การฟังและนำาไปสู่ความเข้าใจ	ยอมรับ
และให้โอกาส

4 สร้าง 2 ใช้ ในอำาเภอพลับพลาชัย

2 ใช้ 1.	 ใช้ศักยภาพของชุมชนท่ีมีผู้นำาชุมชน	และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน	เอกชนที่เข้มแข็ง

2.	ใชส้ายสัมพนัธข์องคนในชมุชน	แบบ
เครือญาติ	ในการดูแลซึ่งกันและกัน

แนวทางการสร้างวคัซนีใจในอำาเภอพลบัพลาชยั เริม่จาก...

1.	 สร้างความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ ้มกันทางใจ 
ในชุมชนให้แก่ผู้นำาชุมชน	และลูกบ้าน

2.	 ใช้แบบ	 checklist	 วัคซีนใจประเมินวัคซีนใจ 
ในชุมชน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความรู้สึกปลอดภัย	
ด้านความรู้สึกสงบ	ด้านความหวัง	ด้านการเข้าใจ	
ให้โอกาส	โดยใช้ศกัยภาพและสายสมัพนัธ์ในชมุชน
เป็นตัวขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

3.	วางแผนการเสริมสร้างวัคซีนใจร่วมกันในชุมชนโดยประชาชน	ผู้นำา	และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	
4.	ปฏิบัติตามแผนท่ีชุมชนร่วมกันทำาและติดตามประเมินผล	 โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกิจกรรม		 

ที่ได้วางแผนไว้กับทีมต่างๆ	เช่น	ทีมผู้นำา	ทีมประชาสัมพันธ์	ทีมเยี่ยมบ้าน	และทีมสนับสนุน
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N : network (เครือข่าย)  เกิดเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	องค์กรภาคเอกชน	CDE	มามีส่วนร่วม

E : exchange (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำาเนินงานวัคซีนใจระดับบุคคล	 ครอบครัว	
ชุมชน	ตำาบล	และอำาเภอ	

W : work shop (ประชุมเชิงปฏิบัติการ) ประชุมสรุป
ถอดบทเรียนระหว่างภาคีเครือข่าย	ในการสร้างวัคซีนใจ

N : new club (เกิดภาคีเครือข่าย/ชมรม) มีชมรม
เพื่อนช่วยเพื่อน	ชมรมเยาวชนต้นกล้า	จิตอาสา	

O : out come (ผลลัพธ์) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความ
เข้มแข็งทางใจ	 มีภูมิคุ้มกันทางใจ	 ส่งผลให้สุขภาพจิตดี	
ชุมชนมีพลังความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	มีการสื่อสาร
ที่ชัดเจนและถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้	 ทำาให้
ลดความตื่นกลัว	

R : relationship (ความสัมพันธ์) สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่าง	จนท.	อสม.	ผู้นำาชุมชน	และประชาชน		

นวัตกรรม: “9 หลัก NEW NORMAL”

แนวคดิในการดำาเนนิงานการบรูณาการการดำาเนนิงานกับเครอืข่ายในชุมชนโดยใช้หลกั  NEW NORMAL

ส่วนราชการ

เอกชน/ผู้ประกอบการ บ้าน/ชุมชน/ครอบครัวอำาเภอพลับพลาชัย

เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน

ด้วยนวัตกรรม 9 หลัก NEW NORMAL

ประชาชน	/ผูถู้กกักตวั	ได้รบัการช่วยเหลอืทัง้ทางกายและ
ทางจิตใจ	ด้วยชุดเทคแคร์ร่างกาย	ดูแลจิตใจด้วยวัคซีนใจ	

ผลที่ ได ้คือ ประชาชนมีความหวัง มีทักษะในการปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งมีความเครียด ความกังวลลดลง 
ส่วนในรายที่ยังมีปัญหาเครียด ซึมเศร้า ได้รับการติดตามเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมบุคลากรในพื้นที่

M : mental (จิตใจ) สุขภาพใจที่ดี	 สุขภาพจิต 
ที่ดีทุกกลุ่มวัย	ด้วยวิถีชีวิตใหม่	ใช้แบบ	Checklist	
วัคซีนใจประเมินวัคซีนในชุมชน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านความรู ้สึกปลอดภัย	 ด้านความ	 รู ้สึกสงบ	 
ด้านความหวัง	 และด้านการเข้าใจ	 ให้โอกาส	 
และประเมินความเครียด	 ประเมินภาวะซึมเศร้า	
โดยเช็คสุขภาพใจด้วย	mental	health	check	in	
ในประชาชนทุกกลุ่มวัย

A : activity (กิจกรรม) การเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางใจในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน		
ด้วยชุดเทคแคร์ร่างกาย	 ดูแลจิตใจด้วยวัคซีนใจ	
กิจกรรมทางศาสนา	กิจกรรมจิตอาสา	

L : leader (ผูน้ำา)  นายอำาเภอเป็นผูน้ำาทีด่พีาปฏบิตัิ
และลงมือทำาให้เกิดประโยชน์ในชุมชน	 หัวหน้า 
ส่วนราชการ	 สาธารณสุขอำาเภอ	 โรงพยาบาล		 
ปลัดอำาเภอ	นายกเทศมนตรีทุกแห่ง	/	นายก	อบต.
ทุกแห่ง	กำานันทุกตำาบล	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	เยาวชน	
จิตอาสา	ลงมือปฏิบัติในชุมชน	
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1.	วเิคราะห์สถานการณ์และการดำาเนนิงานของชุมชนภายใต้การระบาดของโรคโควดิ-19	และวางแผน
เพื่อดำาเนินงาน	โดยศูนย์สุขภาพจิตที่	10	ร่วมกับ	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	

2.	จัดตั้งทีม	 4	 สร้าง	 2	 ใช้	 สร้างวัคซีนใจชุมชนโสกกระแต้	 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	อบต.	แกนนำาชุมชน	และอสม.	เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลจิตใจคนในชุมชน

3.	 คัดกรองปัญหาสขุภาพจติใน	กลุม่สมัผสัเสีย่งสงู	กลุม่กกัตวั	และประชาชนทัว่ไป	โดย	Mental	Health	
Check	in	

4.	แต่ละทมี	 ดำาเนนิงานตามหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ	 ได้แก่	 ทีมเฝ้าระวัง	 ทีมเยี่ยมบ้าน	 ทีมสนับสนุน	 และ 
ทีมสื่อสาร	

“โสกกระแต้ ฮ่วมใจ สู้ภัย โควิด-19”
เครือข่ายอำาเภอชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ เขตสุขภาพที่ 10

 ชมุชนโสกกระแต้	เป็นชมุชนทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	เนือ่งจากมผู้ีคนย้ายถิน่มาอยูอ่าศัย
จากหลายจังหวัดและส่วนหนึ่งเป็นชาวภูไท	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19		ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	ในปีที่ผ่านมา 
อำาเภอชานุมานพบผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด-19	 กว่า	 20	 ราย	 มี	 8	 ราย	 ที่อยู่ในหมู่บ้านโสกกระแต	จึงส่งผล
ให้มีการปิดหมู่บ้าน ห้ามคนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน	 ทำาให้คนในชุมชนโสกกระแต้ได ้
ผลกระทบเป็นอย่างมาก	เกิดความเครียด	ตื่นตระหนกและความไม่เข้าใจกันในชุมชน		
	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จึงร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน	 และ 
โรงพยาบาลชานุมาน	 ลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้	 มีการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตด้วย	Mental	 Health	 Check	 in	 	 รวมถึงได้นำาเอาแนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน	 4	 สร้าง	 
2	 ใช้	 สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย(Safety)	 สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ(Calm)	 สร้างชุมชนที่มีความหวัง(Hope)	 
และสร้างชุมชนที่เข้าใจและให้โอกาส(Care)	 เพื่อดูแลสุขภาพใจของคนในชุมชน	 ลดความตื่นตระหนก	 
และส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันในการเผชิญภาวะวิกฤตในครั้งนี้	 นอกจากนี้ชุมชนโสกกระแต้ 
ยังได้นำาเอาการสร้างพลังใจ	 อึด	 ฮึด	 สู้	 และการสร้างวัคซีนครอบครัวมาใช้ดูแลใจตัวเองและครอบครัว 
เพื่อให้สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำาบากนี้ไปได้ด้วยกัน

การติดตั้งวัคซีนใจในชุมชน
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	 ในช่วงแรกของการระบาดและมีการปิดหมู่บ้าน	 พบความไม่เข้าใจกันของคนในชุมชน	
เนือ่งจากชมุชนโสกกระแต้	เป็นชมุชนทีมี่ความหลากหลาย	มผู้ีคนย้ายถิน่มาอยูอ่าศยัจากหลายจังหวดั	
หลงัจากทีมี่ทมีทีเ่ข้ามาบรูณาการงานทัง้การดแูลกายและดแูลใจร่วมกนั	คนในชมุชน	เกดิความเข้าใจ	
เห็นอกเห็นใจ	และสามัคคีกันมากขึ้น	ชุมชนมีระบบในการดูแลที่ชัดเจน	ไม่พบความเสี่ยงในการเกิด 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีรุนแรง	 ทีมแกนนำาและอสม.ในพื้นที่	 เกิดความภาคภูมิใจ	 ได้ประสบการณ์	 
และเกิดการเรียนรู้ท่ีสำาคัญ	 ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนโสกกระแต้ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19	
ครั้งนี้ไปได้ร่วมกัน

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

นวัตกรรม:   
บทพูด เสียงตามสาย การสร้างวัคซีนใจในชุมชน (ฉบับภาษาอิสาน)

ตัวอย่างบทพูด

	 เป็นการแปลงบทพูดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง	วัคซีนใจในระดับบุคคล	(การสร้างพลังใจ	อึด	ฮึด	สู้)		
วัคซีนใจในครอบครัว	และวัคซีนใจในชุมชน	เป็นภาษาอีสานเพื่อให้ทีมสื่อสาร	(แกนนำาชุมชน		อสม.)	นำาไป
พูดออกเสียงตามสายในชุมชนในช่วงท่ีมีการกักตัว	 และปิดหมู่บ้านโดยได้นำาปราชญ์ชาวบ้านซ่ึงเป็นบุคคลที่
คนในชุมชนนับถือเข้ามาร่วมสื่อสารเพื่อสร้างความรู้สึกสงบและมั่นใจให้กับคนในชุมชน	
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“วัคซีนใจไทย มาลายา กลาส”
บริษัทไทย	มาลายา	กลาส	จำากัด

ตำาบลบัวลอย	อำาเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	
เขตสุขภาพที่	4

“สุขกาย สุขใจ ปลอดภัย ยุคโควิด-19”
บริษัท	ออโต้อัลลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จำากัด

อำาเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง
เขตสุขภาพที่	6

“ปลอดภัยและฟรี ฉีดวัคซีนทันที ชีวีมีสุข”
บริษัท	ทสึจิย่า	(ประเทศไทย)	จำากัด

อำาเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี
เขตสุขภาพที่	6
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 บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด	ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.2549	ตั้งอยู่ใน	
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช	ตำาบลบัวลอย	อำาเภอหนองแค	จังหวัด
สระบุรี	เป็นบริษัทในเครือของบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำากัด	(มหาชน)	
สถานที่ตั้งของโรงงานแบ่งเป็น	2	โรงงานใหญ่	ขนาด	53	ไร่
และ	97	ไร่	ดำาเนินกิจการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว	สำาหรับ
บรรจุ	 เครื่องดื่ม	 และผลิตภัณฑ์อาหาร	 ปัจจุบันมีพนักงาน	 จำานวน	 1,210	 คน	 โดยแบ่งเป็นพนักงานชาย	 
785	คน	หญิง	425	คน	พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	20-25	ปี	
	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งทางกายและทางใจอย่างเข้มแข็ง	 
ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพอย่างจริงจัง	 มีการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
อย่างสมำา่เสมอ	เช่น	การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภยั	กายใจเป็นสขุ,	10	Packages	
กระทรวงสาธารณสุข,	Wellness	Center	การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร	(MIO)	เป็นต้น	

“วัคซีนใจไทย มาลายา กลาส” 
บริษัทไทย มาลายา กลาส จำากัด 

ตำาบลบัวลอย อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เขตสุขภาพที่ 4

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

กระบวนการสร้างวัคซีนใจในบริษัท

	 มีจุดแข็งที่สำาคัญคือ	 ผู ้บริหารให ้ความสำาคัญ	
ในการเสริมสร้างวัคซีนใจในองค์กรช่วงสถานการณ์	
COVID-19	 รวมท้ังการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็น 
ศูนย์สุขภาพจิตท่ี	 4	 ในการเสริมสร้างวัคซีนใจ	 พลังใจ 
ในสถานประกอบการ	ศูนย์อนามัยที่	4	เสริมสร้างความรู้

	 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 2019	 ตั้งแต่ปี	 2563	 ถึงปัจจุบัน	 บริษัท	 ไทย	 มาลายา	 กลาส	
จำากัด	 ไม่พบผู้ติดเชื้อ	 COVID-19	 แต่เฝ้าระวังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสใกล้ชิด 
ผู้ติดเชื้อ	ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว	โดยมีการแยกกักตัว	จำานวน	57	คน	สถานการณ์ปัจจุบันพนักงานเริ่มมี
ความเครยีด	วติกกงัวล	และหวาดกลวักบัสถานการณ์การแพร่ระบาด	เนือ่งจากจำานวนผู้ติดเชือ้เพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็วและพบพนักงานในบริษัทใกล้เคียงติดเชื้อจำานวนมาก

ความเข้าใจเรื่อง	COVID-19	และการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผ่านโครงการ	ก้าวท้าใจ	Season	2
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2. สร้างองค์กรที่รู้สึกสงบ (Calm)

	 สำาหรับกิจกรรมสำาคัญใน	“4	สร้าง”	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
ขององค์กรจะ	 เน้นการสร้างความร่วมมือของพนักงานทุกคน 
ร่วมมือร่วมใจในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	อย่างเข้มแข็ง	โดยมกีารประกาศนโยบายอย่างรวดเรว็
และมีมาตรการที่เคร่งครัด

	 เน้นให้ความรู้	 เพิ่มความเข้าใจในเรื่องโรคระบาด	 ข้อมูล
สถานการณ์การระบาดต่างๆ	มาตรการป้องกนัต่างๆ	ทีถู่กต้อง	จะช่วย
ลดความกลัว	 ความวติกกงัวล	 ให้กบัพนกังาน	ดงันัน้	 การสร้างช่อง
ทางสือ่สารให้เข้าถึงพนักงานและเป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง	 จึงเป็นสิง่สำาคัญ 
ในการทำาให้พนักงานรู ้สึกตระหนักแต่ไม่ตระหนก	 ซึ่งบริษัทฯ	 
มกีารดำาเนนิการ	ดงันี้	
  	คณะกรรมการบริหารสถานการณ์	 COVID-19	 เป็นผู้รวบรวม

ข่าวสาร	 กล่ันกรอง	 ตรวจสอบก่อนการเผยแพร่สู ่พนักงาน	 
เพือ่การสือ่สารข้อมลูทีถ่กูต้อง	

  	ใช้	Social	Media	โดยใช้	line	ในการสือ่สาร	ม	ีadmin	สำาหรับ
ตอบคำาถามต่างๆให้กบัพนักงาน	เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง	

  	มีบอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์	 มาตรการการป้องกันโรคระบาด	 
เพือ่ให้ทราบโดยท่ัวถงึ	ตามสถานท่ีต่างๆ

  	จดักจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการดูแลจิตใจตนเองอย่างเหมาะสม	

1. สร้างองค์กรที่รู้สึกปลอดภัย (Safe)

  แต่งตั้งคณะทำางานบริหารสถานการณ์	 Covid	 19	 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงาน	 เพื่อดำาเนินการ
ป้องกันการเกิดโรคระบาด	 และมีการติดตามการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน	 รวมท้ังมีแผนรับมือกรณี
ฉุกเฉิน	เรื่องโรคระบาด

  มมีาตรการการคดักรองพนกังานและบคุคลภายนอก	(วัดอุณหภูมิ	สเปรย์แอลกอฮอล์)	บุคคลภายนอกต้องผ่าน
การทำาแบบประเมินเพื่อคัดกรอง

  มมีาตรการสวมใส่หน้ากากอนามยัในทกุพืน้ทีเ่ว้นระยะห่างทุกพื้นที่ในโรงงาน	(โรงอาหาร	ห้องทำางาน)	พนักงาน
บางส่วนทำางานที่บ้าน	(work	from	home)

  มีมาตรการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อ	 เพิ่มความถี่ในการทำาความสะอาดจุดสัมผัสร่วม	 ลดการใช้พื้นที่สัมผัสร่วม	 
เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ	ตามพื้นที่เข้าโรงงานและพื้นที่ที่จุดสัมผัสร่วม

  ติดตามการลาป่วย/รักษาพยาบาล
  สื่อสารประชาสัมพันธ์	ให้ความรู้	เกี่ยวกับการป้องกันโรค	และสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
  บริษัทฯ	ปฏิบัติตามมาตรฐาน	“THAI	STOP	COVID”	และ	“สถานที่ทำางานต้านโควิด19	ในฐานวิถีชีวิตใหม่:	

New	Normal”	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

ส่งเสรมิให้ผูป้ฏบิตังิานได้รบัการประเมนิสุขภาพใจ	ผ่าน	Mental	Health	Check	In
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3. สร้างองค์กรที่รู้สึกมีความหวัง (Hope)

4. สร้างองค์กรที่เข้าใจและให้โอกาส (Care)

 จดัสวัสดกิารและมาตรการเยยีวยาช่วยเหลอืพนักงาน
  สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัช่วงสถานการณ์
	 เพือ่สร้างขวญักำาลงัใจ
  จดัหาช่องทางต่างๆเพือ่ให้ได้วัคซนีให้กับพนักงาน
  จดัให้มกีจิกรรมจิตอาสา	การแบ่งปัน	ช่วยเหลือผูอ่ื้น

 จดัสถานทีท่ำางานและสาธารณูปโภคภายในสถานประกอบการ	
	 ให้เอือ้อำานวยต่อพนักงาน	ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป
 มมีาตรการควบคมุ	ดแูล	ผูก้กัตวั	โดยมพียาบาล/หัวหน้างานตดิตาม

สอบถามอาการระหว่างการกกัตัว	 อย่างต่อเนือ่ง	 หลงัจากกกัตวัมี
มาตรการด้านความปลอดภัยและอนุญาตให้ทำางานได้ปกติ	

 มาจาก	 การใช้ศักยภาพขององค์กร	 โดยมีผู้บริหารให้ความสำาคัญในการดูแลสุขภาพพนักงาน
ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อการดำาเนินงาน	 ทั้งยังส่งเสริมความเข้มแข็งภายในองค์กรใน
การ	 สร้างเป้าหมายร่วมกัน	 “โรงงานต้องปลอด	 COVID-19”	 ผู้บริหารทุกหน่วย	 ดำาเนินการป้องกัน
และติดตามการเกิดโรคระบาดอย่างใกล้ชิดในแต่ละวัน	 ประกอบกับบริษัทมีหน่วยงานอาชีวอนามัย
ที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพพนักงาน	 ดูแลให้ความรู้	 คำาแนะนำา	 ติดตามปัญหาสุขภาพอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้ง 
ได ้รับความร ่วมมือจากพนักงานทุกคนในการดูแลกันและกัน	 นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ ์ 
และความช่วยเหลือที่ดีจากภาคีเครือข่าย	ได้แก่		ศูนย์สุขภาพจิตที่	4		ศูนย์อนามัยที่	4	ช่วยเสริมสร้าง
ความรู	้ความเข้าใจในการจดักจิกรรมดแูลสขุภาพกายและสุขภาพจิตอย่างถูกต้องและต่อเนือ่งสมำา่เสมอ

 ให้ความรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งมาตรการการป้องกนั	 COVID-19	ทีถ่กูต้องกับพนกังาน	 เพือ่ให้ผูท้ีก่กัตวั	
สามารถกลบัมาทำางานได้อย่างปกติ

ปัจจัยความสำาเร็จของการดำาเนินงาน

ประเด็นชวนคิด???

	 การพิจารณาให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องครอบครัว	 เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวทำางาน 
ในบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรม	 รวมทั้งพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด	 
ปัญหาใหญ่คือความทุกข์ยากของสมาชิกในครอบครัว	ปัญหาตกงาน	หนี้สิน	หากบริษัทมีความพร้อม 
อาจให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพแก่ครอบครัวพนักงาน	 ให้ชาวบ้านท่ีตกงานมาทำา 
จิตอาสาและมีเบี้ยเลี้ยงให้	 หรือให้ความช่วยเหลือชุมชนได้อย่างเป็นระบบในการดูแลความปลอดภัย 
	 		ในยุค	New	normal	เช่น	วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตัว	หรือมีกิจกรรมจิตอาสาเชิงรุกเข้าไป 
	 	 					ในชุมชน	ให้ชุมชนมีความสะอาดปลอดภัย	สร้างความมั่นใจในการดำาเนินชวีิต
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1.	 จากผลการประเมิน	Mental	 Health	 Check	 in	 พบผู้ที่มีความเข้มแข็งทางใจน้อยเพียง	 1%	 
และมีความเครียดระดับมากที่สุด	 3%	 แสดงให้เห็นถึงการมีพลังใจที่เข้มแข็งของพนักงานจาก 
การมีมาตรการต่างๆของบรษิทัรองรบั

2.		ปัจจบุนับรษัิทยงัไม่พบผูต้ดิเช้ือ	COVID-19	
3.		พนกังานมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรค	COVID-19	จากผลการทดสอบวดัความรูเ้ก่ียวกบัโรค	COVID-19
		 -	 พนกังานผ่านการทดสอบความรู	้81%	มส่ีวนร่วมในการทำากจิกรรม	248	คน	คดิเป็น	86%	จาก

กลุม่เป้าหมาย	289	คน	และส่วนใหญ่ตอบถกูตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	80%	คดิเป็นจำานวน	202	คน	
	 -	 พนกังานส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจในการดำาเนนิการมากถึงมากทีสุ่ดคดิเป็น	89%	
	 -	 พนกังานส่วนใหญ่ได้รบัข้อมลูข่าวสาร	ความรูม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ	COVID	 -19		

ทกุช่องทางจากบรษิทั	TMG	คดิเป็น	87%	และรองลงมาคอื	Facebook	บริษทั	คดิเป็น	5%

การดำาเนินงานในองค์กร 

นวัตกรรม:   
1) Mental Health Knowledge On-hand

	 บรษัิทฯ	มแีนวทางส่งเสรมิศกัยภาพของบุคคลากรตามแนววถิชีวีติใหม่		 
โดยใช้ศักยภาพขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมความรู	้ 
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตที่ดีในการทำางาน	 และการม ี
วิถีชีวิตใหม่ที่มีความสุข	โดยการนำา	Application	บนมือถือ	AMPO	มาใช้ในการ
ส่งเสริมความรูด้้านสขุภาพจติ	ซึง่ใน	AMPO	จะมสีาระความรูใ้นการพฒันาทักษะ
ชีวิตในหัวข้อ	Happy	Work	Trends	และ	Self-Development	สืบเนื่องจาก
ผลการประเมินสุขภาพจิตของพนักงาน	พบว่ามีปัญหาความเครียด	ซึ่งส่วนใหญ ่
คือปัญหาหนี้สิน	 บริษัทฯจึงจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	 เพื่อช่วยดูแล
เรื่องเงิน	 ส่งเสริมการออม	 และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาการเงิน	
จึงวางแผนการอบรมให้ความรู้	 เรื่องการหา	 การใช้	 และการออมเงินให้กับ
พนักงานเป็นประจำา	 รวมท้ังจัดให้มีการส่งเสริมความรู้เรื่องการบริหารจัดการ 
การใช้เงินผ่าน	Application	AMPO	ในหัวข้อ	Happy	money

2) แบบประเมินสุขภาพใจออนไลน์
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	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการทำาแบบประเมินสุขภาพจิตเป็นประจำาทุกป	ี 
มีการตรวจประเมินด้วยเครื่อง	 BioFeedBack	 และในปี	 2564	 มีการ
รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปใช้บริการประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่องมือ	 
Mental	Health	Check	in	
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 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จำากัด หรือ AAT	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	2	บริษัท
ซึ่งผลิตรถยนต์ย่ีห้อฟอร์ดและมาสด้า	 ตั้งอยู ่ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	 ตำาบลปลวกแดง	 อำาเภอ	
ปลวกแดง	 จังหวัดระยอง	 ซึ่งท่ีตั้งมีจุดยุทธศาสตร์ที่ดี
คือท่าเรือแหลมฉบัง	 ประกอบกิจการผลิตชิ้นรถยนต์
เพือ่จำาหน่ายทัง้ภายในประเทศและการผลติเพือ่ส่งออก	
เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ภายใต้แบรนด์ฟอร์ดและมาสด้า 
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

“สุขกาย สุขใจ ปลอดภัย ยุคโควิด-19”
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด 

อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  เขตสุขภาพที่ 6

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

	 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดข้ึนขององค์กรไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19	
เท่านั้นแต่เป็น	การเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ผ่านการสะท้อนจากความทุกข์ของพนักงาน AAT ซึ่งบริษัท
มีสวัสดิการ เงินเดือน โบนัส ที่ค่อนข้างดี การให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ แต่กลับพบว่าพนักงาน
มีปัญหาเรื่องหนี้สินและมีปัญหาสุขภาพ มีการใช้สารเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจากภาวะ	 Disrupted	 economy	 ทำาให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวกันให้
ทันการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรในกลไกการผลิตมากขึ้น	 ส่งผลให้พนักงานเกิด
ความกังวลเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาข้อโต้แย้งต่างๆระหว่างบริษัท
กับสหภาพแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วย
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2. สร้างองค์กรที่รู้สึกสงบ (Calm)

 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
โควิด-19	อย่างทั่วถึง	เน้นการสื่อสารทุกช่อง
ทาง	ทั้งออนไลน์และวารสารของบริษัท	

 เมื่อพบพนักงานติดเชื้อรีบดำาเนินการจำากัด
พื้นที่ที่เกิดการแพร่เชื้อ	แยกกักตัว	ทำาความ
สะอาดพืน้ที	่สอบสวนโรค	ประเมนิความเส่ียง
และออก	Timeline	ส่ือสารในแผนกไม่ให้เกิด
ความตระหนก

 มีการจัดทำา	 Line	 official	 สำาหรับส่ือสาร
ภายในองค์กร	 เพื่อความรวดเร็วและทัน
สถานการณ์

	 แนวทางการสร้างวัคซีนใจ	 เริ่มต้นการดำาเนินงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 (HR)	 วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร	ไม่ใช่การวางแผนโครงการในระดับ Top Down แต่เป็นการมอง
เห็นถึงความทุกข์ของพนักงาน	 ตั้งแต่ต้นปี	 2563	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหภาพแรงงาน	จึงร่วมกันระดม
ความคดิและมกีารจดัทำา	“โครงการสร้างสขุ-ลดทกุข์แรงงาน AAT”	ระยะเวลาเมษายน	2563-มนีาคม	2564	
ร่วมกับสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SADA)	ภายใต้การสนับสนุนจาก	สสส.	เน้นไปที่การจัดทำา		 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	 เพื่อเป็นแผนสร้างเสริมสุขภาวะ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีการวางแผนการเตรียมตัวก่อนเกษียณของคนทำางานในสถานประกอบการ	 กำาหนด 
เป้าหมายระยะ	3	ปี	ไว้ว่า “ในปี 2566 
พนักงานบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
สามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว เพื่อการมีสุขภาพที่
ดีและความปลอดภัยในการท�างาน 
พร้อมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ 
โดยมีนโยบายบริษัทและหน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุน”	 ดำาเนินงานผ่าน
ประเดน็ในการขับเคลือ่นเพือ่บรรลุเป้าหมายรวม	4	แผนงาน	ประกอบด้วย	แผนงานที	่1	อาหารและโภชนาการ
ท่ีเหมาะสม	แผนงานที	่2	โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัและการออกกำาลังกาย	แผนงานที	่3	สารเสพติด	(บหุร่ี-แอลกอฮอล์-
สารเสพติดแอมเฟตามีน)	 แผนงานที่	 4	 สุขภาพจิต	 และการเตรียมตัวเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ	 ได้แก่	 
การอบรมให้ความรู้สุขภาพจิต	การจัดการความเครียด	การวางแผนการเงิน	การฝึกอาชีพ	 เช่น	ฝึกแต่งหน้า	
การทำา	solar	cell	การชงกาแฟ	เป็นต้น	และมกีารดำาเนนิงานภายใต้กรอบวคัซนีใจในสถานประกอบการ	ดงันี้

1. สร้างองค์กรที่รู้สึกปลอดภัย (Safe)
 มีการประกาศนโยบายการรับมือกับสถานการณ์

โควิด-19	 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน

 มีมาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครดั	เช่น	ตรวจวดัอณุหภมูก่ิอนเข้าทำางาน	
การใส่หน้ากากอนามัย	 รณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่
หรอืเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ	มกีารรายงาน	Timeline	
ทกุวนั	ปรบัเปลีย่นประตเูป็นประตอัูตโนมตั	ิเป็นต้น

 นโยบายปฏิบัติงานที่บ้าน	Work	from	Home
 รณรงค์ให้พนักงานฉีดวัคซีนและช่วยดำาเนินการ

จัดหาวัคซีน	รวมทั้งให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อน
การฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน
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3. สร้างองค์กรที่รู้สึกมีความหวัง (Hope) 4. สร้างองค์กรที่เข้าใจและให้โอกาส 
 (Care)

 การให ้ความรู ้ ในการทำาบัญชีครัวเรือนเพื่อ 
การวางแผนการเงินของครอบครัว

 จดักิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างกำาลงัใจและสร้างรายได้	
เช่น	เปิดตลาดออนไลน์ให้พนักงานมีรายได้เสริม

 การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ	 รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิตโดยการประเมินสุขภาพจิต	 ผ่าน	 
Mental	 Health	 Check	 In	 และนำาข้อมูลมา 
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการดแูลสขุภาพของพนกังาน

 ส่งเสริมให้พนักงานทำากิจกรรมจิตอาสาในบริษัท	
เช่น	 การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบ	 การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	
เป็นต้น

 มีนโยบายให้เบี้ยขยันตามปกติกรณีที่พนักงาน
ป่วยด้วยโรคโควิด-19	 และต้องรักษาตัวหรือ 
ต้องกักตัว		

 ส่งเสริมให้พนักงานมีการรวมกลุ ่มกันเพื่อทำา
กิจกรรมในรูปแบบชมรมต่างๆ	 มีกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน

 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน	 เช่น	
การให้กำาลังใจผู ้ติดเชื้อ	 และสื่อสารให้เพ่ือน 
ร่วมงานให้กำาลังใจผู้ป่วย

 การจัดทำา	 Line	 official	 สำาหรับผู้ที่ต้องการ
ปรกึษา	ปัญหาสขุภาพจติ	และมห้ีองให้คำาปรกึษา	
(AAT	Room)

   1. วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาว่าอะไรคือทุกข์ที่แท้จริงของพนักงานจนได้ข้อสรุปที่นำามาดำาเนินการ	4	Package	 

ของกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ 

ให้กับพนักงาน
   2. สร้างกลุ่มย่อยและกลุ่มคนขับเคล่ือน กิจกรรมที่ดำาเนินการนั้นจะเกิดความยั่งยืนมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องเกิดจากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกิจกรรมนั้นๆเอง	 จึงเป็นท่ีมาของการรวมตัว	 
ร่วมทำางาน	 ทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 สหภาพแรงงานฯ	 หรืออาสาสมัคร	 แล้วรวมกลุ่มเพื่อสร้าง	 Community	 
สำาหรับคนที่ชื่นชอบและรักที่จะทำาในสิ่งเดียวกันเพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรม	 โดยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 
ให้สอดคล้องแผน	 4	 Packages	 และการสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการขององค์กร	 เช่น	 ชมรมปั่นจักรยาน	 
ชมรมสมาธิ	ฝึกจิต	ในสถานประกอบการ	การสร้างแกนนำาการเป็นผู้รับฟังและที่ปรึกษาที่ดี	เป็นต้น

กระบวนการดำาเนินงานสำาคัญ 
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 1.  การเริ่มต้นทำาโครงการต่างๆ ด้วย Disrupted economy ก่อนท่ีจะเกิดสถานการณ์ 
โควิด-19	ถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19	ขึ้น	ทำาให้บริษัทฯและพนักงาน 
มีแนวทางในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
 2.  เริ่มต้นการออกแบบการทำางานจากการรับฟังอย่างเข้าใจ	 จึงได้ข้อมูลที่แท้จริง	 ได้ข้อมูล
จากผู้ที่ประสบปัญหา	หา	Pain	point	ไม่ใช้การสั่งการแก้ไขปัญหาแบบ	Top	Down	เน้นการทำาจริง	 
หาตัวจริง	 จากบุคคลกลายเป็นกลุ่มคน	 มี	 role	model	 เป็นต้นแบบในการส่งต่อความรู้หรือ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 ขยายผลเป็นชมรม	 ซึ่งพบว่าการขับเคล่ือนด้วยตนเองนั้นใช้งบประมาณ
น้อย	เกิดความสำาเร็จและเกิดความยั่งยืน	จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	

 พนักงานสามารถปรับตัวเพื่อดำาเนินชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์	 โควิด-19	 ได้ดี	 โดยผลลัพธ์
จากการดำาเนินงานส่วนหนึ่ง	 พบว่า	 1)	 พนักงานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว	 และ 
มีการวางแผนการเงินได้ดีขึ้น	 2)	 พนักงานมีแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว	 
3)	 พนักงานสามารถหารายได้เสริมเพื่อประคับประคองการดำาเนินชีวิตและเติมรายได้ในส่วนที่ขาด 
หายไป	 และ	 4)	 พนักงานท่ีมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้า	 สามารถลดการใช้ยา	 จนสามารถกลับมาใช้ชีวิต 
ปกติดีได้	
	 การดำาเนินงานอย่างจริงจังด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะให้พนักงานมีความสุข	 ลดปัญหาความขัด
แย้ง	และกิจการดำาเนินต่อไปได้	จึงทำาให้	AAT	มีผลการดำาเนินงานที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม	จนก้าวเข้าสู่
การเป็นบรษิทันำาร่องการดำาเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ	สามารถขยายผลเป็นพีเ่ลีย้งให้กบับรษิทั
ต่างๆที่สนใจได้	ต่อไป

จุดเด่นของบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ฯ 

ผลการดำาเนินงาน
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 บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำากัด เป็นหนึ่งใน	 30	 สาขาทั่วโลก	 ในเครือ	 
บริษัท	ทสึจิย่ากรุ๊ป	ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย	เมื่อปี	2544	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
	 	 ชลบุรี	 มีพนักงานประมาณ	 300	 คน	 เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน 
	 	 ยานยนต์	 อาทิ	 เช่น	 Sticker,	 Label,	 Stripe	 Tape	 มีนโยบายว่า	 ทสึจิย่า	
	 	 จะผลิตสินค้าท่ีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ	 โดยผ่านธุรกิจอุตสาหกรรม	 
	 	 วัฒนธรรมองค์กรคือการทำางานเป็นทีมคือ	 ต้องร่วมคิด	 ร่วมสร้าง	 พนักงาน 
	 	 มีหน้าที่	 รู้จักพอเพียง	มีวินัย	สุจริตจิตอาสา	รับผิดชอบ	ควบคู่ไปกับการทำา 
	 	 ประโยชน์เพื่อสังคม

“ปลอดภัยและฟรี ฉีดวัคซีนทันที ชีวีมีสุข”
บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำากัด 

อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เขตสุขภาพที่ 6 

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ในประเทศไทย	ตั้งแต่ต้นปี	2563	จวบจนถึง
ปัจจุบัน	 สร้างผลกระทบให้กับประเทศไทย	 เกิดวิกฤตด้านภาระด้านการเงิน	 เพราะรายได้ลดแต ่
รายจ่ายไม่ได้ลดลงไปด้วย	 รวมถึง	บริษัท	ทสึจิย่า	ทั้งผลกระทบจากการจำาหน่ายสินค้าที่มียอดขาย 
ลดลงถึง	 50%	 	 ด้านแรงงาน	 การทำางานไม่ต่อเนื่องไม่มีการผลิตมีการชะลอการผลิตพนักงานว่าง
งาน	 ด้านลูกค้า	 การส่งมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19	 สูง	 
ผลกระทบด้านวถีิชวีติท่ีเปลีย่นแปลงไปของพนกังานและครอบครวั	เหล่าน้ีส่งผลต่อร่างกายและจติใจ
ของพนักงานในบริษัท	 ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดที่ร้ายแรงเพื่อลดความ 
สูญเสียให้กับองค์กรและพนักงานให้น้อยที่สุดในอนาคต	 จึงได้ทำา โครงการ	 “ปลอดภัยและฟรี  
ฉีดวัคซีนทันที ชีวีมีสุข” เพื่อให้พนักงานในองค์กรไม่ว่าชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นได้เข้าถึงวัคซีนทุกคน

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานเน้นให้มีสุขภาพดีมีความสุขจึงจะผลิตสินค้าและบริการให้กับ
ลูกค้า	 ดังนั้นจึงได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพกายและใจท่ีดี	 เป็นคนท่ีมี
คุณภาพของบริษัทและสังคม	โดยใช้หลักการ	3L	1)Look	สอดส่องมองหา	แล้วก็เฝ้าระวัง	2)	Listen	รับฟังว่า
พนกังานต้องการอะไร	3)	Link	ส่งต่อเชือ่มโยงไปยงัแผนกต่างๆเพ่ือดูแลพนกังาน	นอกจากนีบ้ริษทัได้รับรางวลั 
หลากหลาย	เช่น	รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	10	ปีต่อเนื่อง	
องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปี	 2561	 รางวัลโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำางานในสถานประกอบการ	เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดี	
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แนวทางการดำาเนินงานวัคซีนใจในองค์กร  

 จุดเริ่มต้น	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้า
มาสู่โรงงานทสึจิย่าจึงได้กำาหนดมาตรการป้องกัน
โควิด-19	 ด้วยการประกาศนโยบายป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิดในเดือนกุมภาพันธ	์
2563	 เพื่อให้ทุกๆคนในองค์กรมีแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน	 พร้อม 
จัดตั้งศูนย์บริหารโควิด-19 TYC	 โดยให้พนักงาน 
คนไทยเป็นหวัหน้าศนูย์ในการสัง่การ	ตดิตาม	และประเมนิผลเพ่ือให้เกดิความรวดเร็วในการตัดสินใจและ
การสื่อสารไปสู่พนักงาน	จากนโยบายฯดังกล่าวได้นำาไปสู่มาตรการต่างๆ	ในเวลาต่อมา	ได้แก่	มาตรการ
ป้องกัน	 (การติดเชื้อโควิด	 19)	 มาตรการยับยั้ง	 (ไม่ทำากิจกรรมที่จะทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ)		
มาตรการเยียวยา	(การจ่ายเงินเดือนครบ,	การช่วยเหลือหากพบกลุ่มเสี่ยงหรือติดโควิด)	ซึ่งถูกถ่ายทอด
เข้าไปในมาตรการ	4	สร้างวัคซีนใจ	โดย	ใช้ศักยภาพขององค์กรโดยผู้นำา	ที่เห็นความสำาคัญในการดูแล 
สุขภาพพนักงาน	 สนับสนุนกิจกรรมการควบคุมการระบาดของโรคโควิดมาตั้งแต่ต้น	 เพื่อให้ทุกคน 
ในองค์กรมีแนวปฏิบัติในการป้องกันไปในทิศทางเดียวกัน และใช้สายสัมพันธ์แบบครอบครัวเดียวกัน 
ให้คนในองค์กรทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามแผนที่วางไว้	เพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	

การประชุมศูนย์บริหารโควิด-19 TCY

1. สร้างองค์กรที่รู้สึกปลอดภัย (Safe)

    การดำาเนินงานตามหลัก 4 สร้าง 

 จดัให้ม	ีPartition	รองรบัมาตรการ	Social	Distancing	ในออฟฟิศ	เช่น	Lobby,	ห้องประชุม	และโรงอาหาร
 จดัเตรยีมแอลกอฮอล์	เจลล้างมอื	ไว้ตามสถานทีส่ำาคญั	เช่น	ประตทูางเข้าห้องทำางาน	ประตูทางเข้าไลน์การผลิต	

โรงอาหาร	ห้องประชมุเพ่ือให้บริการในโรงงาน	
 สนับสนุนแจกฟรีหน้ากากอนามยัให้พนักงาน	ภายใต้	โครงการ “เดนิทางกลับบ้าน ปลอดภัยห่างไกลโควดิ-19”  

จัดโครงการ	“มือสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”	 ด้วยการแจกฟรีเจลแอลกอฮอล์	 ให้พนักงานหมั่นทำา 
ความสะอาดอปุกรณ์เครือ่งใช้	เช่นโต๊ะทำางาน,	คอมพิวเตอร์	เป็นต้น	จดัโครงการ	Big	Cleaning	For	Covid-19	 
โดยพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทัว่ทัง้โรงงาน,	 รถส่วนตวั	 และรถรบัส่งพนกังาน	 เพือ่ป้องกนัการตกค้างของเชือ้โรค
เข้าโรงงาน	

 จัดตรวจคัดกรองโควิด-19	ให้กับพนักงานด้วยการเก็บ
	 ตัวอย่างนำ้าลายเพื่อตรวจหาเชื้อ	
 มาตรการบุคคลภายนอกทำาแบบคัดกรอง	สวมใส่หน้ากาก
	 อนามัยและได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงงาน
 ออกแบบ Google Form TCY Timeline แบบสำารวจการเดินทางของพนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์และ 

ปีใหม่	 เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ไปในพื้นที่เสี่ยง	 ห้ามไม่ให้พนักงานเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอย่างเด็ดขาด	 ยกเลิก
การกินเลี้ยงปีใหม่	 การท่องเที่ยวประจำาปีบริษัท	 กีฬาสี	 และระงับแผนการฝึกอบรม	 จนกว่าสถานการณ ์
การระบาดโรคโควิด-19	จะคลี่คลาย			
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รายการ
Good Morning Tsuchiya 

2. สร้างองค์กรที่รู้สึกสงบ (Calm)

3. สร้างองค์กรที่รู้สึกมีความหวัง (Hope)

4. สร้างองค์กรที่เข้าใจและให้โอกาส (Care)

 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโควิด-19	 ให้กับผู้บริหาร	 พนักงานและผู้รับเหมา	
ให้ความรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ	์ เช่น	 คลิปวิดีโอการล้างมือ	 การสวม
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง	จัดรายการ Good Morning Tsuchiya วันละ	 
15	 นาที	 ของทุกวันจันทร์	 พุธและศุกร์	 เพื่อเสริมความรู้และ	 Update	
สถานการณ์โควิด-19

 มรีะบบเตรยีมความพร้อมในการให้คำาปรึกษากรณพีนกังานเกดิความเครยีด	
สับสน	 หวาดกลัว	 หรือโกรธ	 ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวครอบคลุมไปถึง 
การจัดต้ังกลุ่มไลน์ในหมู่เพ่ือนร่วมงานเพื่อลดความเครียดเมื่อจำาเป็นต้อง
กักตัว	14	วัน

 มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง	 แม้ว่ารายได้จากการขายสินค้าลดลงมากกว่า	 50%	 
โดยไม่ปลดพนักงาน	ไม่ลดเงินเดือนแม้ว่าลดวันทำางาน		

 สนับสนุนให้พนักงานลาป่วย	ให้หยุดงานทันทีและพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ		
 เพือ่เป็นขวญักำาลงัใจให้พนกังานทีร่่วมต่อสูป้้องกนั	โควดิ-19	ไม่ให้ระบาดเข้ามาในบรษิทัฯ	จงึมกีารจ่ายโบนสั

สิ้นปี	2563		เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา		

 สนับสนุนให้พนักงานลาป่วย	ให้หยุดงานทันทีและพบแพทย์
หากมีอาการผิดปกติ	

 วัฒนธรรมองค์กร	คือ	เราเป็นครอบครัวเดียวกัน	จะไม่มีใคร
ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	

 จัดทำาแผน	Work	 From	Home	 (ยกเว้นฝ่ายผลิต)	 และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัประชมุ	Video	conference

	 ที่สำาคัญคือ	การจัดโครงการ “ปลอดภัยและฟรี ฉีด
วัคซีนทันที ชีวีมีสุข”	ให้ความรู้เรื่องวัคซีนกับพนักงานและ
ครอบครัว	ตามสโลแกนของบริษัท	ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อ
ทสึจิย่า	 เป็นการให้สัญญาทางใจกันและกันของพนักงานทุก
คนที่ยินยอมพร้อมใจฉีดวัคซีนเพื่อทสึจิย่า	ดังนั้นทสึจิย่าจึงได้
ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรไม่ว่า
ชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น	 เพื่อให้องค์กรและพนักงานรอดจาก
การติดเชื้อและก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

จุดเด่นของบริษัท คือ ความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร	 ท่ีสามารถคิดแก้ปัญหา	
และสร้างความร่วมมือกับทุกคนเพื่อให้ร่วมใจกัน
แก้ไขปัญหา	 ยอมรับมาตรการที่ประกาศออกมา	
และเกิดความสามัคคี	 ไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือ	
องค์กรต้องรอดและเราต้องรอด

	 พนักงานมคีวามรูเ้รือ่งโควิด	ทำาให้โควดิไม่แพร่กระจาย	ไม่ต้องปิดโรงงาน	จากกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้พนกังาน	
มคีวามพงึพอใจมาก	และคลายความกงัวลจากประเดน็เรือ่งความปลอดภยัและการจ้างงาน	สามารถปรบัพฤตกิรรม
ทำาให้เกิดความสุข	รวมทั้งมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในผู้บริหารในช่วงวิกฤต	

ผลการดำาเนินงานที่ได้ 
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“ผลักดัน พัฒนา แก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
อย่างมีส่วนร่วม” เครือข่ายตำาบลมะเขือแจ้ 

อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน เขตสุขภาพที่ 1

“พัฒนาระบบเครือข่ายป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายด้วย
สุขภาพจิตดีวิถีลับแล” เครือข่ายอำาเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2

“รพ.สต.บ้านโนนปอแดงร่วมใจ สร้างเครือข่ายวัคซีนใจ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย”

ตำาบลบ้านโคก อำาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู

“ดักจับ ค้นหา ลดอัตราการฆ่าตัวตาย”
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำาเภอวังชิ้น

จังหวัดแพร่ เขตสุขภาพที่ 1

“ชุมแพร่วมใจ...เฝ้าระวังป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายในชุมชน”

เครือข่ายอำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7

“ชุมชนให้รัก ส่องใจ Suicide Prevention”
รพ.สต.บ้านโพธิ์ อำาเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ 12
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 ตำาบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำาพูนมีพื้นที่ความรับผิดชอบรวม	 21	 หมู ่บ้าน	 ประชากรทั้งสิ้น	 
17,061	 คน	 ใน	 8,119	 ครัวเรือน	 เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท	 เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต้ังอยู่ 
ในพื้นที่	จึงทำาให้มีประชากรแฝงกว่า	20,000	คน	
 ท่ีผ่านมาอำาเภอเมอืงลำาพนูมอีตัราการฆ่าตัวตายสงูเกินเกณฑ์ท่ีกำาหนดมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  
นายกเทศบาลตำาบลมะเขือแจ้	 แกนนำาชุมชน	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่	 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่	 1	
ได้ร่วมกันศึกษาปัญหาในพื้นที่	 ที่ทำาให้อัตราการฆ่าตัวตายในอำาเภอเมืองไม่ลดลง	พบปัญหาคือ ประชาชน
ในชุมชนขาดความรู้ ขาดทักษะในการสังเกตอาการ พฤติกรรม หรือสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย  
การดำาเนินกิจกรรมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วิเคราะห์ปัญหา และขาดการวางแผนการทำางานท่ียั่งยืน จึงได้ร่วมกันดำาเนินการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
โดยพฒันาศกัยภาพ	อสม./แกนนำาชมุชน	โดยใช้หลกัการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Leaning:	PL)	 
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 (Technology	 of	 Participation:	 TOP	MODEL)	 ร่วมกับแนวคิด	 4	 สร้าง 
วัคซีนใจ	ให้ชุมชนเห็นความสำาคัญของปัญหาร่วมกัน	

“ผลักดัน พัฒนา แก้ปัญหา
การฆ่าตัวตายอย่างมีส่วนร่วม”

เครือข่ายตำาบลมะเขือแจ้ อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน เขตสุขภาพที่ 1

: แนวทางการสร้างวัคซีนใจในพื้นที่เพ่ือแก้
ปัญหาการฆ่าตวัตาย	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	

1. สร้างการมีส่วนร่วม ในการดำาเนินงาน 
ป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ของเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนทำางานร่วมกัน	 คือ	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานสาธารณสุขและชุมชน	
ทำาให้เกิดแผนการดำาเนินงานร่วมกัน

มะเขือแจ้ TOP MODEL

2.  พัฒนาศักยภาพ	แกนนำาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

3. ผลักดันในรูปแบบนโยบาย	 ในแผนปฏิบัติการของเทศบาล	 และติดตามการดำาเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตำาบล	 โดยการแต่งตั้งคณะทำางานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของตำาบล	 โดยมีนายกเทศมนตรีตำาบล 
เป็นประธาน	 และคณะทำางานประกอบด้วยบุคลากรของเทศบาลตำาบล	 แกนนำาชุมชน	 ได้แก่	 กำานัน	 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำาบล	 อสม.	 และแกนนำาผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน	 รวมถึงทีมบุคลากร
สาธารณสุขของ	รพ.สต./สสอ./สสจ./รพ.ลำาพูน

นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต 69



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต70

การดำาเนินงานตามหลัก 4 สร้าง 
1. สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน          

3. การสร้างความหวังในชุมชน           

4. สร้างความเข้าใจ ให้โอกาสในชุมชน         

2. สร้างความรู้สึกสงบในชุมชน

 มีการดำาเนินงานโครงการบูรณาการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ปี 2563	 โดยพัฒนาศักยภาพ 
แกนนำาในชมุชนในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาการฆ่าตวัตาย	การจดัทำาแผนเยีย่มชมุชน	ร่วมวเิคราะห์ปัญหากบั
ผู้นำาชุมชน	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานที่ผ่านมา	เพื่อให้มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

 สร ้างระบบค้นหา	 คัดกรอง	 ด ้วยหลัก	 3	 ส	 (สอดส่อง 
มองหา ผู้ท่ีมีความเครียด	 กลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า, ใส่ใจรับฟัง  
มีการลงชุมชนเพื่อเยียวยากลุ่มเสี่ยง,	 ส่งต่อเช่ือมโยง	 ออกแบบ
ระบบการส่งต่อที่มีคุณภาพต่อเนื่องลดค่าใช้จ่าย	 ผู ้ป่วยมีสิทธิ 
เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม)

	 ส่งเสริมอาชีพ	 สร้างรายได้ชุมชน	 เช่น	 รวมกลุ่มทำานำ้ายาล้างจาน	 กลุ่มทำาโคม 
และพวงหรีด	ชมรมร้านเสริมสวยแต่งผม

	 มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต	 วิเคราะห์ปัญหา	 และทำาแผนกิจกรรมในพื้นท่ี	 โดยทีมศูนย์สุขภาพจิตที่	 1	 
ประกอบกบักิจกรรมครอบครวัอบอุน่	(พบสาเหตจุงูใจของการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่มาจากความน้อยใจ/ความสมัพนัธ์
ในครอบครัว),	 อบรมสุขภาพจิตศึกษาในโรงเรียน	 และลงไปทำากิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ปีที่	 2	 เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
รู้วิธีในการจัดการความเครียด	และสามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจิตกับตัวเอง

	 ผลจากกระบวนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในพื้นที่
กับ	 อปท.	 หน่วยงานสาธารณสุข	 แกนนำาชุมชน	 และอสม.	 
ในการออกแบบกิจกรรมป้องกันการฆ่าตัวตายรวมท้ังติดตาม 
กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยโรคจิตเวชในชุมชนโดยอสม.อย่างต่อเนื่อง	 
และการมีไลน์กลุ่ม	 ซึ่งจะมีพยาบาลวิชาชีพจากกองสาธารณสุข 
เทศบาลมะเขือแจ้	 เป็นผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำา	 และติดตามผล	 
จึงเกิดการติดตามผู ้ป ่วยได้อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้จากเดิมที่ม ี

ผลการดำาเนินงาน 

ผู้ฆ่าตัวตายสำาเร็จ	 4	 ราย	 ในปีงบประมาณ	 2561	 แต่มาในปี	 2564	 เหลือเท่ากับ	 0	 ราย	 ซ่ึงไม่พบ 
ผู้ฆ่าตัวตายสำาเร็จเป็นเวลา	1	ปี	นับตั้งแต่เดือนเมษายน	2563	–	ปัจจุบัน	
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“ดักจับ ค้นหา ลดอัตราการฆ่าตัวตาย”
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำาเภอวังชิ้น

ตำาบลวังชิ้น  อำาเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  เขตสุขภาพที่ 1

 อำาเภอวังชิ้น เป็นสังคมเกษตรกรรม	 ชาวอำาเภอวังช้ินส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง	 และยังมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	 
อีก้อ	 ชาวไทยใหญ่	 มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย	 ยึดถือประเพณีแบบชาวไทยภาคเหนือ	 มีประชากรในความรับผิดชอบรวม	 
7	 ตำาบล	 ราว	 45,909	 คน	 อำาเภอวังชิ้นเป็นอำาเภอหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19	 และจากข้อมูล 
สุขภาพจิตในปี 2563 พบว่าอำาเภอวังช้ินมีอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จ 25.06 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงที่สุดใน 
จังหวัดแพร่ และยังพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ส่งผลทำาให้ประชาชนเกิดความกังวล	 กลัวการติดเช้ือนำาไปสู่
ความเครียด	รวมท้ังเกิดอคติต่อผูป่้วยและญาติจากคนในชมุชนหรอืตำาบลข้างเคยีงด้วย	ประกอบกบัการท่ีชุมชนมมีาตรการ
ในการควบคมุป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคฯ	ประชาชนบางส่วนถกูกกัตวั	ไม่สามารถทำางานได้ปกต	ิเกดิการว่างงานและ
ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน	 ทีมเยียวยาจิตใจในพื้นที่	 (MCATT)	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 และ	 อสม.	 ได้ลงประเมิน 
ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนแบบเชิงรุกในชุมชน	 ผลการประเมินภาวะเสีย่งซึมเศร้า	 2Q	พลสั	พบประชาชนในพืน้ท่ีมี 
กลุม่เสีย่งซมึเศร้าระดับสงู	จำานวน	14	ราย	มีความเสีย่งฆ่าตวัตาย	1	ราย

    	 	 ผู้บริหารในพ้ืนที่รวมถึงผู้นำาชุมชนตระหนักถึงผลกระทบท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของประชาชน	 
จึงเกิดการประสานงานระหว่างสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำาเภอวังช้ิน	
และศูนย์สุขภาพจิตที่	 1	 เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 จึงได้นำาแนวคิดการสร้างวัคซีนใจในชุมชนด้วย 
หลัก	 4	 สร้าง	 2	 ใช้	 มาใช้ร่วมกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 (Top	Model)	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในชมุชน	และลดผลกระทบทางด้านจิตใจของคนในชุมชน	 โดยเริ่มจากทำาในพื้นที่นำาร่อง	 บ้านแม่ขมิง	 ต.สรอย	 อ.วังชิ้น	 
ปี	 2563	 ภายใต้การนำาของผู้ใหญ่บ้านแม่ขมิง	 แกนนำาชุมชน	 อสม.	 เกษตรอำาเภอ	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลวังช้ิน	 
และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุอำาเภอวงัชิน้	ในการขบัเคลือ่นการดำาเนินงานสร้างวัคซีนใจในชุมชน	

การดำาเนินงานตามหลัก 4 สร้าง

 1. สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย ตั้งด่านเพื่อการคัดกรองผู้ที่สัญจรเข้าและออกในชุมชน	มีการกักตัวที่บ้าน	14	วัน	
งดกิจกรรมที่มีการรวมตัว	รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากก่อนออกบ้าน	มีบริการจุดล้างมือ	หรือจุดวัดไข้	
 2. สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ มีการให้ข้อมูลการระบาดของโรค	 ข้อมูลด้านสุขภาพจิต	 การประเมินภาวะสุขภาพจิต
แบบเชงิรกุ	ส่ือสารผ่านเสยีงตามสาย/หอกระจายเสยีงในหมูบ้่าน	ประชมุฯ	สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัการฆ่าตวัตาย
 3. สร้างชุมชนที่รู้สึกมีความหวัง อบต.สนับสนุนหน้ากากอนามัย	 และสนับสนุนให้ร้านค้าในหมู่บ้านให้มีเจล
แอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ	 มีการฉีดพ่นนำ้ายาฆ่าเชื้อตามบ้านและร้านค้า	 มีการส่งเสริมอาชีพในการปลูกพืชเศรษฐกิจ	 
ต่อยอดศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องจากพระราชดำาริบ้านแม่ขมิง	 ส่งเสริมกลุ่มสร้างอาชีพ	สร้างรายได้ในชุมชน	 เช่น	การทำา 
นำ้าพริกนำ้าย้อย	
 4. สร้างชมุชนท่ีเข้าใจ ให้โอกาส มกีารสือ่สารข้อมลูทีถ่กูต้องสำาหรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่ง	สร้างความเข้าใจ
ให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับและเข้าใจกลุ่มเสี่ยง	 ให้โอกาสผู้ท่ีผ่านการกักตัวแล้วสามารถดำาเนินชีวิตในชุมชน 
ได้อย่างปกติ	

แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
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	 ขยายผลในพ้ืนที่บ้านสวนป่าวังชิ้น	 ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้หลักการสร้างวัคซีนใจ 
ในชุมชน	 สร้างความปลอดภัย	 โดยมีมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน	 มีแกนนำาชุมชนและอสม. 
เป็นคณะทำางาน	และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	จัดทำา	Google	Form	ในการค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย	 และพัฒนาศักยภาพแกนนำาในชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพจิตเพ่ือท่ีจะนำาไปใช้ดูแลประชาชน 
ในพื้นที่ต่อได้	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการฆ่าตัวตายในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	

การขยายผลการดำาเนนิงาน

	 จากสถิติการฆ่าตัวตายสำาเร็จปี	 2561	 พบจำานวน	 6	 ราย	 หลังจากได้จัดทำาโครงการอัตรา
การฆ่าตัวตายลดลงเหลือ	 4	 ราย	 ในปี	 2564	 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการทำากิจกรรมร่วมกันในชุมชน	
เช่น	 การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ	 การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ระบายความรู ้สึกของตัวเอง	 และยังได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนตระหนักรู้เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายของอำาเภอ	 นำาไปสู่การมีสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในลำาดับถัดไป

ผลการดำาเนินงาน

นวัตกรรม:  เครื่องมือดักจับ ค้นหา ลดอัตราการฆ่าตัวตาย
	 หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีการออกแบบ เครื่องมือดักจับการฆ่าตัวตายโดยใช้ Google Form  
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	 จากการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและดูแลให้เข้าสู่ระบบ 
การรักษา	 โดยมีการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตแบบเชิงรุก	 ผ่านกิจกรรม	 อสม.	 เคาะประตูบ้าน	 ค้นหาประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	และมีเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูล	ชื่อ	ที่อยู่ผู้ป่วยผ่าน	Google	Form	ทั้งยังมีผู้ดูแลระบบ
ที่ให้ความสำาคัญกับการการละเมิดสิทธิผู้ป่วย	 ส่งผลให้ทีม	MCATT	 อำาเภอวังชิ้น	 เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย 
อย่างทันท่วงที	ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและเข้าถึงบริการจากทีมสหวิชาชีพอย่างรวดเร็ว	 ลดปัญหา 
การฆ่าตัวตายได้เป็นอย่างดี
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“พัฒนาระบบเครือข่ายป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายด้วยสุขภาพจิตดีวิถีลับแล”
เครือข่ายอำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ 2

 อำาเภอลับแล อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์
ประมาณ	 8	 กิโลเมตร	 มีตำานานที่เลื่องลือเกี่ยวกับ
ความรัก	 ความซื่อสัตย์	 และเขตห้ามพูดโกหก	 
ชาวอำาเภอลับแลส ่วนใหญ่มีอาชีพทำาสวน	 มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดคล้ายทาง 
ภาคเหนือของประเทศไทย	 อำาเภอลับแลเป็นที่ต้ัง
ของสถานท่ีราชการสำาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ  ์
หลายแห่ง	 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย	 
8	ตำาบล	65	หมู่บ้าน

 สถานการณ์การฆ่าตวัตายในพ้ืนทีอ่ำาเภอลบัแล มแีนวโน้มเพิม่ข้ึนทกุปี และสงูเกนิเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้	 
(6.5	ต่อแสนประชากร)	 โดยพบว่าข้อมูลการฆ่าตัวตายสำาเร็จปี	2560-2563	มีอัตรา	15.64,	18.05,	23.49	 
ตามลำาดับ	ซึ่งตำาบลที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดต่อเนื่องกันทุกปี	คือ	ตำาบลแม่พูล	รองลงมาคือ	ตำาบลฝายหลวง	
และตำาบลชัยจุมพล	ตามลำาดับ	กลุ่มอายุที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จสูงสุดคือ	กลุ่มประชากรอายุ	50-59	ปี 
และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 เมื่อพิจารณาวิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตายที่ใช้มากที่สุดคือ	 การผูกคอ	 (ร้อยละ	
52.77)	 รองลงมาคือ	 การใช้ยากำาจัดวัชพืชและแมลง	 (ร้อยละ	 38.88)	 และการใช้อาวุธปืน	 (ร้อยละ	 8.35)	 
ด้านสาเหตแุละปัจจยัท่ีกระตุน้การฆ่าตวัตายสำาเรจ็ได้แก่	การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รงัทางกายและโรคทางจติเวช	 
(ร้อยละ	44.44)	ขัดแย้งกับคนใกล้ชิด	(ร้อยละ	19.44)	ปัญหายาเสพติด	(ร้อยละ	19.44)	และปัญหาเศรษฐกิจ	
(ร้อยละ	 16.68)	 และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพบว่าเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยด้วย 
โรคประจำาตัว	(โรคเบาหวานและโรคความดัน)	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	(ถูกตำาหนิ	ต่อว่า	ถูกด่า)	การใช้
สรุาและสารเสพตดิ	และด้านเศรษฐกจิเกีย่วข้องกบั	รายได้ไม่เพยีงพอ	ปัญหาหนีส้นิ	โดยเฉพาะหนีน้อกระบบ

สถานการณ์การฆ่าตัวตายในอำาเภอลับแล 

แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย

						 ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและ
วางแผนออกแบบระบบการดำาเนินงานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	 กำาหนดเป็นประเด็นการดำาเนินงาน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์อารมณ์ มีตัวช้ีวัดการด�าเนินงานคือ ประชาชนมีความสุข อัตราการฆ่าตัวตายลด
ลง ภายใต้แนวคิด	“เครือข่ายสุขภาพจิตดี วิถีลับแล”	 ดำาเนินงานจนเกิดเป็นนวัตกรรม	 การพัฒนาระบบ 
เครือข่ายสุขภาพจิตดี	วิถีลับแล
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การดำาเนินงานประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้

 1)	 เรยีนรูแ้ละพัฒนากระบวนการ	เริม่จากพัฒนาระบบในระดับจังหวดั	โดยสำานกังานสาธารณสุขอำาเภอ	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจำานวน	 3	 หลักสูตร	 โดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่	 2	 ได้แก่	 การพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 การพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
ระดับอำาเภอและตำาบลพื้นที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	 และการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่เป็นกลุ่มเส่ียงต่อ 
การฆ่าตวัตาย	ผลท่ีเกดิขึน้	คอื	ผูร้บัการอบรมมคีวามรู้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตของ
ตนเอง	ครอบครัวและชมุชน	สามารถให้ความช่วยเหลอืทางจติใจเบือ้งต้นแก่บคุคลในครอบครวั	นอกจากนี	้เกดิแกนนำา 
ชมุชนและเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในพืน้ท่ี	มกีารสือ่สารเชงิบวก	ลดอคติ	ลดการยยุงและประชดประชนัใน
คนที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	และเกิดระบบการเฝ้าระวัง	การแจ้งเตือนความเสี่ยงและสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย

      	 2)	 ขยายผลเครือข่าย	 โรงพยาบาลลับแลดำาเนินการต่อในพื้นที่ที่มีการฆ่าตัวตายสูงคือ	 ตำาบลชัยจุมพล	
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล	 ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งในกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่	 สมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยง	 และทีมเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระดับตำาบล												
ผลที่เกิดขึ้น	คือ	เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน

     	 3)	 พัฒนาระบบการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายระดับอ�าเภอโดยชุมชนมีส่วนร่วม	 คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขอำาเภอลับแลร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตท่ี	 2	 สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน 
เพ่ือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นท่ี	 ซึ่งอำาเภอลับแลเป็นพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของกรมสุขภาพจิต	 โดยใช ้
การวเิคราะห์และคนืข้อมลูการฆ่าตวัตายเพือ่วางแผนในระดับตำาบลและอำาเภอ	ร่วมกับกระบวนการ	TOP	Model											
มีการดำาเนินงานตามแผน	 (รพ.สต./รพช.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)	 และมีการติดตามการดำาเนินงานโดยสสอ./รพช.	
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำาเนินงานการป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับตำาบล
และอำาเภอ	ผลที่เกิดขึ้น	คือ	เกิดแนวทางการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	อำาเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	
โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การค้นหากลุ่มเสี่ยง	 การวางแผนดูแล	 การนำากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการและ
การติดตามกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน	เครือข่ายสุขภาพจิต	(ผู้นำาชุมชน	อสม.)	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสุขภาพ
จิต	ให้ความร่วมมือ	ค้นหา	คัดกรอง	ส่งต่อ	ผู้มีภาวะเสี่ยงได้มากขึ้นและส่งต่อได้รวดเร็ว

	 4)	 เรยีนรูแ้ละประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสขุภาพจติ	หน่วยบรกิารสาธารณสขุใช้เครือ่งมอื	active	screening	
ผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 โดยใช้การคัดกรองสุขภาพจิตผ่าน	
Mental	 Health	 Check	 In	 เพื่อค้นหาและให้การติดตามดูแลกลุ่มเส่ียง	 รวมท้ังมีการคืนข้อมูลกลุ่มเส่ียงให้กับ
หน่วยบริการและภาคีเครือข่ายทั้งระดับอำาเภอ	 ตำาบลและชุมชน	 สำาหรับให้การดูแลติดตามและส่งต่อกลุ่มเส่ียง										
เข้ารับบริการ	นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์	เพื่อประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเฝ้าระวังและส่งต่อ	 และการให้คำาปรึกษาออนไลน์ทางโทรศัพท์	ผลที่เกิดขึ้น	 คือ	 ประชาชนทั่วไปและ 
กลุ่มเสี่ยงจำานวน	 6,467	 คนได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต	 พบผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงปัญหาสุขภาพจิตจำานวน	 64	 ราย	 
ซึ่งมีการติดตามดูแลครบทุกรายโดย	รพ.สต	
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โมเดลการพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพจิตดี วิถีลับแล

ผลการดำาเนินงาน

ระดับอำาเภอ;	 1)	 เกิดรูปแบบการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในชุมชนประกอบด้วย	 3	 กิจกรรม	 ได้แก่	 
กจิกรรมการดแูลป้องกนัในครอบครัว	การเฝ้าระวงัในระดบัชมุชนโดยแกนนำาชมุชนและการประชาสมัพนัธ์ 
ความรู้สุขภาพจิตผ่านช่องทางต่างๆ	 2)	 เกิดแนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียงเชิงรุกในชุมชนและส่งเข้าสู่
กระบวนการรกัษาจำานวน	64	ราย	(กลุม่เสีย่งต่อการทำาร้ายตนเองก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ี)	3)	พัฒนาระบบ
บรกิาร	โดยมกีารพฒันาศักยภาพบุคลากร	เครอืข่ายและแกนนำาให้สามารถค้นหาคดักรองผูท้ีม่คีวามเสีย่ง
ในชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบบริการได้ทันท่วงที	 เชื่อมโยงการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ	 ติดตามดูแลป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง	

ระดบัตำาบล;			เกดิตำาบลต้นแบบการจดัการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย	ตำาบลทุ่งยัง้	ซ่ึงมกีารดำาเนนิการตาม 
รูปแบบการดำาเนินงานในระดับอำาเภอ	โดยใช้พลังชุมชน	(ผู้นำาชุมชน	จิตอาสา	และผู้มีบทบาททางสังคม 
ช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่)	พลังบวร	(มีวัดส่งเสริมสุขภาพ)	และมีการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายสาธารณสุขและภาคประชาชน

นวตักรรม;			จากการดำาเนนิงานพบว่า	แนวโน้มปัญหาการฆ่าตัวตายในชมุชนลดลง	ซ่ึงอตัราการฆ่าตัวตาย 
ลดลง	โดยในปี	2563-2564	มีอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จเท่ากับ	14.52	(8	คน)	และ	9.40	(5	คน)	ต่อแสน
ประชากร	ตามลำาดับ

 จดุเด่น	คอื	การดำาเนนิงานเชงิระบบ	มกีารวเิคราะห์ข้อมลูปัญหาฆ่าตวัตายในพืน้ที	่และนำาข้อมลู

ดงักล่าวมาพฒันาออกแบบและพัฒนากระบวนการดำาเนนิงาน	รวมทัง้	การพฒันาศกัยภาพ	gate	keeper	

ให้สามารถดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรนำาข้อมูลมาสังเคราะห์จัดทำาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ

พื้นที่ต่อไป
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“ชุมแพร่วมใจ...เฝ้าระวังป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายในชุมชน”

เครือข่ายอำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7

 อำาเภอชุมแพ อยู่ห่างจากอำาเภอเมืองขอนแก่น	 87	 กิโลเมตร	 มีประชากร	 120,185	 คน	 โดยเป็น 
เพศหญิงและเพศชายจำานวนใกล้เคียงกัน	 บริบทชีวิตความเป็นอยู่	 เป็นสังคมกึ่งเมืองและชนบท	 วิถีชีวิต 
เรียบง่าย	 ผู้คนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน	 พึ่งพากันได้	 มีทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับการทำาเกษตรกรรม	 
มีการส่งเสริมศักยภาพทุกกลุ่มวัยโดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ	 เอกชน	 และท้องถ่ิน	 
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลชุมแพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	 จำานวน	 250	 เตียง	 เป็นแม่ข่ายดูแล 
โรงพยาบาลชุมชนจำานวน	9	แห่ง

 จดุเริม่ต้นของการดำาเนนิงานมาจากการค้นพบผู้ป่วยทำาร้ายตนเองและอตัราการฆ่าตวัตายในอำาเภอ
ชุมแพเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องการให้มีการค้นหาผู้มีความเสี่ยงได้เข้าถึงบริการการรักษาได้รวดเร็วขึ้น	 จากข้อมูล 
การฆ่าตัวตายสำาเร็จในพื้นที่อำาเภอชุมแพ	 พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จในปี	 2562	 เท่ากับ	 15.49	 
ซึ่งมากกว่าทุกปีและเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	 (ไม่เกิน	 6.3	 ต่อแสนประชากร)	 และมีอัตราระหว่าง	 7-9	 ต่อแสน
ประชากรในปี	2563-2564
	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยการฆ่าตัวตายในพื้นที่อำาเภอชุมแพพบว่า	 เกิดจากปัจจัยร่วมทั้งปัจจัยด้าน
ชวีภาพ	(โรคเรือ้รงัและโรคทางจติเวช)	และปัจจยัด้านสงัคม	(สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19)	ส่งผลให้ 
คนเก็บตวัมากขึน้	ทำาร้ายตวัเอง	ดืม่สรุา	ใช้สารเสพตดิมากขึน้	และยงัพบแนวโน้มการฆ่าตวัตายสงูในกลุม่ผูต้กงาน	

	 การดำาเนนิงาน	ได้บูรณาการความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัการป้องกันการฆ่าตวัตายในพืน้ทีโ่ดยโรงพยาบาล
ชุมแพ	สาธารณสุขอำาเภอชุมแพ	รพ.สต.ทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้นำาชุมชน	 โดยมุ่งเน้นค้นหา
กลุม่เสีย่งเชงิรุก (กลุ่มใช้สารเสพตดิ,กลุ่มตกงาน ขาดรายได้)	และนำากลุม่เส่ียงเข้าสูก่ารบรกิารด้านสาธารณสขุ	
ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำาร้ายตนเองหรือเสี่ยงฆ่าตัวตาย	 มีการนำา
แนวทางวัคซีนใจ	และ	mental	health	check	 in	มาบูรณาการในการดำาเนินงาน	 โดยใช้ศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน	 มีบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่	 7	 เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้	 และมีสหวิชาชีพที่สามารถ
ให้บริการด้านสุขภาพจิตร่วมทีม

สถานการณ์การฆ่าตัวตายในอำาเภอชุมแพ 

แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
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การดำาเนินงานตามหลัก 4 สร้าง ภายใต้แนวคิด

“วัคซีนใจ ให้ ได้ ทุกเวลา”

สร้างความปลอดภัย (safety)

สร้างความหวัง (hope)

สร้างความสงบ (calm)

สร้างความเข้าใจและให้โอกาส (care)

	 ดว้ยการตัง้กฎความปลอดภัยและประชาสมัพนัธต่์อเนือ่ง	จดัทำาบตัรอุน่ใจ		(Suicide	Prevention	
Card	หรอืบตัรป้องกนัการฆา่ตวัตาย)	มกีจิกรรม	“ตาวเิศษ”	มองหาความเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกติในชมุชน

	 จัดกิจกรรม	เพื่อนช่วยเพื่อน	กิจกรรมแบ่งปันสิ่งของ	และให้ข้อมูลที่ตรงประเด็น

	 ใช้เครื่องมือ	 mental	 health	 check	 in	 ประเมินสุขภาพจิตและให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิค 
การผ่อนคลายความเครียด	 และการปฏิบัติตัวในช่วงการระบาดของโรค	 โควิด-19	 ให้การดูแล 
สุขภาพจิตผ่านพระภิกษุ	รวมทั้งมีการดูแลจิตใจผู้ป่วยใน	Cohort	Ward		โรงพยาบาลชุมแพ

	 มกีารเตรยีมผูป้ว่ยกลบัสูช่มุชนเกีย่วกบัประเด็น	stigma	social	bully,	social	discrimination	
ก่อนจำาหน่ายผู้ป่วยสู่ชุมชน	และหลังจากที่ผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน	มีการประเมินสุขภาพจิตทางโทรศัพท์
อีกครั้ง

1.

2.

3.

4.

 จุดเด่น	 คือ	 มีทีมที่เข้มแข็งในการดำาเนินงาน	 และมีมุมมองต่อเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตายเป็น 
เร่ืองของส่วนรวม	 ทำาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสอดส่องป้องกันการฆ่าตัวตาย	 ขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางทางสังคม/ผู้พยายามฆ่าตัวตาย	 ผ่านระบบบริการ 
ปฐมภูมิ	(3	หมอ)	มีระบบทีมสุขภาพจิต	บูรณาการการดำาเนินงานระหว่างทีม	SRRT	และทีม	MCATT	
ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต	 ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่ม	 ออกติดตามเสริมพลังใจบุคลากร 
ในการดำาเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย	 และวัคซีนใจในชุมชน	 ประเมินผลใน	 รพ.สต./PCU	 ทุกแห่ง	
พร้อมสนับสนุน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินการร่วมกัน	ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีทีม	MCATT	ที่เข้มแข็ง	
สามารถสอบสวนสาเหตุหรือปัจจัยการฆ่าตัวตายได้	 และสามารถติดตามดูแลกลุ่มเส่ียงเพ่ือไม่ให้เกิด 
การฆ่าตัวตายสำาเร็จได้
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นวัตกรรม:  
1. Suicide Prevention Card (SP Card)	หรอืบตัรอุน่ใจ	 

ซึ่งเป็นบัตร	2	ด้าน	มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาณเตือนซึมเศร้าและ 
ฆ่าตัวตาย	และแนวทางปฏิบัติต่อกลุ่มเสี่ยงต่อการทำาร้ายตนเอง
และฆ่าตัวตาย		

2.	สายด่วนสุขใจ	 (telepsychiatry)	 ให้คำาปรึกษาด้าน 
สุขภาพจิตซ่ึงให้บริการโดยทีมพยาบาลจิตเวช	 นักจิตวิทยาและ
จิตแพทย์/Official	 Line	 เพ่ือนกันสุขใจ	 เพ่ือให้คำาปรึกษาทาง
ไลน์	ซึ่งมีสมาชิกปัจจุบันราว	300	คน	

3.	ระบบส่งยาทางไปรษณย์ี	“สขุใจ	ได้ยาใกล้บ้าน”		ดำาเนนิการต้ังแต่ช่วงทีโ่รคโควดิระบาด 
ในระยะเริ่มแรก	 โดยเป็นระบบการรักษาต่อเนื่องของคลินิกสุขใจ	 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับยาผ่าน
ไปรษณีย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่	 เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง	กลุ่มโรคซึมเศร้า	
และกลุ่มเสี่ยงต่อการทำาร้ายตนเอง	ได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง	เฉลี่ย	20	รายต่อเดือน	

	 1.		สามารถดูแล	 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง	 กลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้พยายามฆ่าตัวตายในชุมชนด้วย
ระบบบรกิารการปฐมภมู	ิ(3	หมอ)	และนวตักรรม	Suicide	Prevention	Card		(SP	Card)		พบว่ามผู้ีพยายาม 
ฆ่าตัวตาย	 จำานวน	 19	 ราย	 ได้รับการดูแลและให้จิตบำาบัดโดยจิตแพทย์ครบทุกราย	 โดยได้รับการติดตาม
ดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงชุมชน	 มาติดตามการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกสุขใจ	 จำานวน	 7	 ราย	 สามารถป้องกัน 
และเฝ้าระวังการทำาร้ายตนเองซำ้า	คิดเป็นร้อยละ	94.74	%
	 2.	 ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง	กลุ่มโรคซึมเศร้า	และกลุ่มเสี่ยงทำาร้ายตนเอง	ได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง	
	 3.		กลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองสุขภาพจิต	 ด้วย	 Mental	 Health	 check	 in	 พบว่ามีปัญหาความเครียด	 
ซึมเศร้า	เสี่ยงฆ่าตัวตาย	จำานวน	23	ราย	ได้รับการติดตาม	100	%	โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่	
	 4.		ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างเป็นระบบ

ผลการดำาเนินงาน
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“รพ.สต.บ้านโนนปอแดงร่วมใจ สร้างเครือข่ายวัคซีนใจ 
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย”

ตำาบลบ้านโคก อำาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู

 ตำาบลบ้านโคก		มเีขตการดูแล	15	หมูบ้่าน	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	ได้แก่										
ทำานา	 ทำาสวน	 เช่น	 สวนยางพารา	 สวนผลไม้	 ฯลฯ	 ทำาไร่	 เช่น	 ไร่อ้อย	 ไร่มันสำาปะหลัง	 ไร่ข้าวโพด	 ฯลฯ	
ประชาชนในตำาบลบ้านโคกมีการดำารงชีวิตแบบพอเพียง	 โดยการเล้ียงสัตว์	 ปลูกผักกินเอง	 และทำานาข้าว
เพื่อบริโภค	และยังมีวัฒนธรรมประเพณี	ได้แก่	ประเพณีฮีตสิบสอง	คองสิบสี่	ลักษณะเด่นของชุมชนตำาบล
บ้านโคก	คอืเป็นคนในชุมชนดัง้เดมิ	มคีวามเป็นเครอืญาตใินชมุชน	อยูแ่บบพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั	เอือ้เฟ้ือ
เกื้อกูล	ยังคงมีความเคารพนับถือ	ผู้เฒ่าผู้แก่	และมีนักปราชญ์ชุมชน	ซึ่งเป็นที่นับถือในชุมชน

 พบอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จ ปี 2563 อยู่ที่ 10.17 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าสูงเกินเกณฑ์ 
ท่ีกำาหนด และพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุม่วยัแรงงาน	สาเหตหุลกัในการฆ่าตวัตายมาจากการเจบ็ป่วยทางจติ	 
และยาเสพติด	 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิต	 และยังพบว่าผู้ที ่
ฆ่าตัวตายสำาเร็จเป็นผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีปัญหาขาดยา/ไม่ได้รับยาต่อเนื่องอีกด้วย	 ในพ้ืนท่ีตำาบลบ้านโคก	 
อำาเภอสุวรรณคูหา	จังหวัดหนองบัวลำาภู	ในปี	พ.ศ.	2562	พบว่า	มีผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำาเร็จ	จำานวน	4	ราย	
คิดเป็น	28.67	ต่อแสนประชากร

สถานการณ์การฆ่าตัวตาย  

	 สถานการณ์ปัญหาผลกระทบ 
จากโควดิ	19	ซึง่ส่งผลกระทบในชมุชน	 
ได้แก่	ผลกระทบทางเศรษฐกจิ	ประชาชน 
มีความวิตกกังวลในการดำารงชีวิต
ประจำาวันเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด	19	 
เ กิ ดความลำ าบาก ในการ ใช ้ ชี วิ ต	 
การปฏิบัติตามวิถีการดำาเนินชีวิต
ที่เปลี่ยนไป	 ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินเดิมได้	 รวมท้ังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 มีแนวโน้มเกิดภาวะ
เหนื่อยล้าทางอารมณ์	หมดไฟ	และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา
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แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย

การดำาเนินงานตามหลัก 4 สร้าง 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโนนปอแดง	 เห็นความสำาคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้
จัดทำาโครงการให้ความรู้ในการคัดกรอง	ป้องกัน	 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านโคก	
ปีงบประมาณ	 2563	 ขึ้น	 เพ่ือให้การค้นหา	 ช่วยเหลือผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชนได้ทันท่วงที	
ก่อนที่จะเกิดการฆ่าตัวตายสำาเร็จในพื้นที่	โดยให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึง	1)	การคัดกรองความเครียด	
ภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรม	Mental	Health	Check	 In	และรูปแบบอื่นๆ	2)	สัญญานเตือนการฆ่าตัวตาย	 
3)	 ประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนที่อาจทำาให้อาการกลับเป็นซำ้า	 4)	 แนวโน้มการก่อความรุนแรง	 
5)	การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ	6)	จัดการความเครียดสำาหรับญาติ/ผู้ดูแล	

	 มีการสร้างภมิูคุม้กนัทางใจ	โดยใช้วคัซนีใจ	(4	สร้าง	
2	 ใช้)	 โดยร่วมขับเคลื่อนกับศูนย์สุขภาพจิตที่	 8	 และ
รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์	 รวมถึงสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลำาภู	 อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่	
รพ.สต.,อสม.,	 ผู ้นำาชุมชน	 โดยส่งผลให้เกิดเครือข่าย 
ในการทำางานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่	

สร้างความปลอดภัย

สร้างความหวัง

สร้างความสงบ (calm)

สร้างความเข้าใจและให้โอกาส 

 มีแนวทางการป้องกันการปัญหาฆ่าตัวตาย	 
และมีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตอย่างชัดเจน	ทำาให้เกิด
เครือข่ายการทำางานในพ้ืนท่ีร่วมกับหลายภาคส่วน	เช่น	
เกิดโครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา	 มีการทำางานร่วม
กับฝ่ายปกครอง	และตำารวจในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต	
จึงทำาให้ประชาชนตำาบลบ้านโคกมีความรู้สึกปลอดภัย

 มกีารปรับบริการสาธารณะในชมุชน	เช่น	รถโดยสาร 
ให้เป็นไปตามปกติ	 การเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด	 19	 จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันโรคโควิด	 19	 จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน	 กองทุน 
แม่ของแผ่นดิน	 มูลนิธิปันนำ้าใจ-ไทสุวรรณ	 ช่วยเหลือ 
ผู้ที่มีผลกระทบการโควิด	และผู้ป่วยติดเตียง

 รพ.สต.และแกนนำา	 อสม.	 ด้านสุขภาพ
จิตชุมชนออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	 และผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด	 รวมท้ัง
ประชาชนในชุมชน	 มีการให้ความรู้เรื่องการ
จัดการอารมณ์	 การผ่อนคลายความเครียดและ
ความกังวล

 					โดยการให้ความรู้	และสร้างความเข้าใจ
แก่คนในชุมชน	 เรื่อง	 การฆ่าตัวตาย	 การดูแล 
ผูป้ว่ยจติเวช	เพือ่ใหค้รอบครวัและผูป้ว่ยสามารถ
ผ่านพ้นวิกฤตโควิด	19	นี้ไปได้

1.

3.

2.

4.
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การดำาเนินงานโดย 2 ใช้ ในชุมชน

ใช้ศักยภาพชุมชน
(Community Efficacy) 

ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 
(Community networks and 
relationships)	 มีการระดมความคิดของภาคีเครือข่ายด้าน

สขุภาพจติ	โดยขับเคล่ือนในรูปแบบของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำาบล	 (พชต.)	 โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหา	 และสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร	 และงบประมาณในการขับเคลื่อนการแก้
ปัญหาการฆ่าตัวตายในตำาบลบ้านโคก

	 2.1	จดักจิกรรมการใหค้วามรูใ้นการคดักรอง	
ป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
	 2.2	 มีแกนนำาอสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
ชุมชน	หมู่บ้านละ	1	คน	 ในชุมชนโดยใช้หลักการ	
สอดส่องมองหา	ใส่ใจรับฟัง	ส่งต่อเชื่อมโยง

1. 2.

	 นอกจากนี้ยังมี	 อสม.จิตอาสาเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน	 และมีการทำางานร่วมกับหลาย 
ภาคส่วน	ได้แก่	ตำารวจ,	ผู้นำาชุมชน,หน่วยกู้ชีพ	ตามโครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา	เพื่อร่วมกันดูแลปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน	โดยเน้นใน	2	ประเด็นหลัก	คือ		1. การเฝ้าระวัง	ดำาเนินการจัดประชุมชี้แจงการสำารวจ	
ประเมิน	ติดตาม	 เฝ้าระวัง	 และการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	2. การสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยจัดประชุมภาคีเครือข่าย	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 คืนข้อมูล	 ภาวะสุขภาพจิตในชุมชน	 เพ่ือร่วมกันวางแผน 
การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในพื้นที่	โดยนำาหลักการ	2	ใช้	เพื่อวางแผนแก้ไข้ปัญหา

นวัตกรรม:  “ไปรษณีย์บรรเทาทุกข์ ไลน์สร้างสุข”

การดำาเนินงานประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้
 วัตถุประสงค์ในการจัดทำาคือ	 ต้องการเพ่ิมช่องทาง 

ในการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพจิตได้มากขึน้	เป็นการกระจาย 

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิตในชุมชน	 เพื่อให้คนท่ีมีปัญหา

ได้มีโอกาสได้ระบายความรู ้สึกของตนเองเพื่อลดความ 

วิตกกังวล	 โดยสามารถทำาได้ทั้งการสแกน	QR	 Code	 หรือ

การหย่อนจดหมายในกล่องไปรษณีย์

	 1.	 เกิดเครือข่ายในการดำาเนนิงานเฝ้าระวงั	และป้องกนัการฆ่าตวัตายในชุมชน	
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน
	 2.		มีช่องทางในการสื่อสาร	 และส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลในการเฝ้าระวังปัญหา 
ฆ่าตัวตาย
	 3.	 หลงัจากทำาโครงการเฝ้าระวงัปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนเครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพอำาเภอสุวรรณคูหา	ไม่มีผู้ฆ่าตัวตายเกิดขึ้น

ผลการดำาเนินงาน



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต82

“ชุมชนให้รัก ส่องใจ Suicide Prevention”
รพ.สต.บ้านโพธิ์ อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ 12

 ตำาบลบ้านโพธิ ์อำาเภอเมอืงตรงั	จงัหวดัตรงั	ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอำาเภอเมอืงตรงั	
ห่างจากอำาเภอเมืองตรังประมาณ	 8	 กิโลเมตร	 ลักษณะพื้นที่ราบค่อนข้างสูง	 มีลำาคลองไหลผ่าน	 5	 สาย	 
มีฤดู	 2	 ฤดู	 คือ	 ฤดูร้อนและฤดูฝน	 ฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อน	 ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่และ
ครอบครวัเดีย่ว	มีการตัง้บ้านเรอืนใกล้กนัเป็นชมุชนและหมูบ้่านจดัสรร	ประชาชนส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ	
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง	ลักษณะเด่นของชุมชน	เป็นชุมชนกึ่งเมือง	กึ่งชนบท การดำาเนินงาน
ต่างๆ ในพืน้ทีช่มุชนกึง่ชนบท สามารถเข้าถงึประชากรได้ง่าย ประชาชนให้ความร่วมมอื มคีวามรกั สามคัคี 
มีนำ้าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมากกว่าชุมชนกึ่งเมือง 
	 เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19	 ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ	 คนตกงาน	 และเกิด
ความเครียด	 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำาวันตามปกติ	 ในปี	 2563	 จากการประเมินความเครียด	 (ST5)	 และ 
ประเมินภาวะซึมเศร้า	(2Q)	โดยใช้แบบสอบถาม	และทำาแบบประเมนิในโปรแกรม	Mental	Health	Check	in	
กลุ ่มผู ้ป่วยจิตเวชและครอบครัว	 กลุ ่มผู ้ติดเชื้อโรคโควิด-19	 กลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูง	 ผู ้ติดเชื้อโควิด-19		 
กลุม่เพ่ือนบ้านทีอ่ยูล่ะแวกบ้านเดยีวกบัผูต้ดิเชือ้	และกลุม่ผูเ้ดนิทางทีเ่ข้าระบบกกัตวัทีบ้่าน	จำานวน	4,585	คน	
พบผู้ที่มีความเครียด	จำานวน	116	คน	และพบผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า	จำานวน	18	คน

	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโพธิ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำาแนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียง 
ต่อการฆ่าตัวตาย	 โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันปัญหา	 โดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจ	 
(3ส	พลัส)	ได้แก่	1.สอดส่องมองหา	2.ใส่ใจรับฟัง	3.ส่งต่อเชื่อมโยง	4.ใช้หลัก	4	สร้าง	2	ใช้	ร่วมกับนวัตกรรม  
“กระจกวัดใจ ดูแลใจชุมชนบ้านโพธิ์”

แนวทางการสร้างวัคซีนใจ: เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย

 เจ้าหน้าที่ อสม. ผู ้นำาชุมชนและภาคี
เครือข่าย รับทราบปัญหาและลงเยี่ยมบ้าน 
กลุม่เส่ียง	พดูคุยเปิดใจ	รบัฟัง	รบัรู	้ให้การช่วยเหลอื	 
มอบของใช้จำาเป็น	สร้างความมัน่ใจ	และให้กำาลงัใจ 
กลุ่มเสี่ยง	 ทำาการประเมิน	 9Q	 และ	 8Q	 หาก
พบเสี่ยงสูงจะดำาเนินการส่งต่อพบแพทย์	 โดย 
ประสานงานกับทีมจิตเวชจากโรงพยาบาลตรัง	 

เพ่ืออำานวยความสะดวกในการบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทำาให้ผู้ป่วยรู้สึก
ปลอดภัย	พร้อมเข้ารับการรักษา	และทำาให้ผู้ป่วยมีกำาลังใจเสริมสร้างพลังใจการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น	
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 ระหว่างทีก่ลุม่เสีย่งได้รบัการรกัษา	เจ้าหน้าท่ี	อสม.	ผู้นำาชมุชนและภาคเีครือข่ายลงเยีย่มบ้าน	ติดตาม
การรกัษา	ทำาความเข้าใจกบัผูป่้วยและญาตใิห้คำาแนะนำา	เทคนคิการจดัการอารมณ์	การผ่อนคลายความเครยีด	
คลายความรู้สึกวิตกกังวล	เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำาลังใจในการรับการรักษาที่ต่อเนื่อง	
 กรณีผู้ป่วยมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ	ผู้ป่วยสามารถเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่	ที่	รพ.สต.	โดยมี
ห้องส่วนตัวสำาหรับการให้การปรึกษา	และมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่สะดวก	รวดเร็ว	ผ่านทางโทรศัพท์และ
ผ่านทาง	แอพลิเคชั่น	Line	เมื่อผู้ป่วยหายกลับมาดำาเนินชีวิตในชุมชนได้ตามปกติแล้ว	จะมีการประเมินกลุ่ม

เสี่ยงซำ้าโดยการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโดยทีมภาคีเครือข่ายชุมชน
อย่างสมำ่าเสมอ	 ใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ช่วยเหลือใกล้ชิดที่ต่อ
เนื่องป้องกันการกลับเป็นซำ้า
 มีมาตรการในการป้องกันของแต่ละชุมชน เน้นรักษาระยะห่าง	
หมั่นล้างมือ	ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
โควิด19	 มีการให้ความรู้เพื่อลดความตระหนก	 และความเครียด
ของคนในชุมชน	และทำาความเข้าใจกับคนในชุมชนให้ยอมรับผู้ติด
เชื้อที่หายป่วยแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้

นวัตกรรม:  “กระจกวัดใจ ดูแลใจชุมชนบ้านโพธิ์”

ผลการดำาเนินงาน :

	 มีการนำากระจกมาปรับใช้ในกลุ ่มเสี่ยง	 เพื่อช่วยให้กลุ ่มเสี่ยงมองเห็น 
ตัวเอง	 เข้าใจสภาวะอารมณ์ของตนเองในทุกๆ	 วัน	 โดยในส่วนด้านหน้าของ
กระจกวัดใจจะมีรูปหน้าเพื่อสำารวจสภาวะอารมณ์ของตนเอง	หากสำารวจตัวเอง 
แล้วรูส้กึไม่สบายใจ	จะมช่ีองทางขอคำาปรกึษาได้จากสายด่วนสุขภาพด้านล่างของ 
กระจกวัดใจ	รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดสำาหรับแชทพูดคุยกันได้	ทั้งนี้ในส่วน 
ของด้านหลังของกระจกวัดใจจะมีเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโพธิ์	 และ	 อสม.ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้น	
สำาหรับสอบถามถึงอาการไม่สบายใจได้ทันทีเมื่อถึงช่วงวิกฤตสามารถเข้ารับ 

	 กลุม่เสีย่ง	คลายความเครียด	ความวติกกงัวลลง	เข้าใจ	เข้าถึงความรู้สกึ	มองเหน็ตวัเองได้มากขึน้	รูส้กึ
อุน่ใจทีเ่ม่ือมีความเครียด	ความวติกกงัวล	หรือมปัีญหาทีท่ำาให้รูส้กึกดดนักส็ามารถทีจ่ะพดูคยุหรอืโทรปรกึษา
กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง	 โดยเจ้าหน้าท่ี	 รพ.สต.จะช่วยประสานส่งต่อกับคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลศูนย์ตรัง	 
ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ความเครียดต่างๆ	 ลดลง	 ส่งผลให้แนวโน้มของการฆ่าตัวตายลดลงด้วย	ปีงบประมาณ	
2564	ยังไม่พบการฆ่าตัวตายสำาเร็จในกลุ่มประชากรพื้นที่ตำาบลบ้านโพธิ์

การปรึกษาและรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที	 กระจกวัดใจนี้ยังสามารถใช้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำา	 เช่น	
อสม.	 ได้ด้วยเนื่องจากการสำารวจอารมณ์ของตนเองก่อนปฏิบัติงานจะทำาให้เราสามารถรับรู้อารมณ์ตนเอง
ก่อนจะไปพบปะผู้รับบริการต่อไป
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บทส่งท้าย 
“Special Section”
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ถอดรหัสส่วนสำาคัญของการดำาเนินงาน
การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน
นาวินี เครือหงษ์, MSc Global Mental Health, 

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต

	 ผลการดำาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร ้างวัคซีนใจในชุมชนเริ่มดำาเนินการมา 
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2563	 จนถึงปัจจุบันทำาให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างกว้างขว้างและมีชุมชนที่ร่วม 
ขับเคล่ือนนโยบายน้ีกว่า	 1,131	 ชุมชน	 นอกจากนี้	 23	 ชุมชน/องค์กรต้นแบบที่ได้รับการเผยแพร่ผลงาน
ในเล่มนวัตกรรมนี้	 ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้กับชุมชนอื่นๆ	 ในการดำาเนินงานและ 
แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน	

ประโยชน์ต่อชุมชนที่ได้นำาไปใช้มีหลากหลายด้านด้วยกัน	อาทิ
	 •	 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง
	 •	 ผู้ป่วยจิตเวชไม่ขาดยาและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
	 •	 สร้างความเข้าใจและยอมรับกันในชุมชน
	 •	 เกิดเวทีแลกเปลี่ยนและให้กำาลังใจกันและกันผ่านรูปแบบต่างๆ
	 •	 เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
	 •	 เกิดการจ้างงาน	สร้างอาชีพในชุมชน
	 •	 ปัญหาสุขภาพจิตลดลง
	 •	 เพิ่มความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่แกนนำาและคนในชุมชน	เช่น	ทักษะการผ่อนคลายความเครียด
	 •	 เกิดระบบการสื่อสารที่ทั่วถึงในชุมชน
	 •	 เกิดระบบการดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตของชุมชนที่ชัดเจน
	 •	 เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตของชุมชน	
	 เมื่อเราพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยความสำาเร็จของแต่ละพื้นที่เราจะเห็นได้ว่า	 สิ่งที่จะทำาให้พ้ืนท่ี
ดำาเนินการเสริมสร้างวัคซีนใจได้สำาเร็จมาจาก
	 •	 ผู้นำาเข้มแข็งในทุกระดับ
	 •	 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
	 •	 การบูรณาการเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
	 •	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่/ประเพณีความเชื่อ
	 •	 การดำาเนินงานเชิงระบบ



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต86



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต 87

	 ผลการดำาเนินงานของชุมชนและองค์กรได้ช่วยยืนยันและขยายแนวคิดการเสริมสร้างวัคซีนใจ 

ในชุมชนด้วยหลักการ	“4	สร้าง	2	ใช้”	ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	และเมื่อย้อนกลับไปถึงแนวคิดทฤษฎีที่ได้มาเป็น 

หลักการ	 4	 สร้าง	 2	 ใช้ท่ีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนตอนนี้	 ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาวะ 

วิกฤตใดใด	 คนเรามีความต้องการ	 4	 อย่าง	 คือ	 ความรู ้สึกปลอดภัย	 ความรู ้สึกสงบ	 ความหวัง	 

และความเข้าใจให้โอกาส	 ซึ่งถูกหยิบยกมาจากทฤษฎีการตอบสนองต่อความต้องการด้านจิตใจ 

ในภาวะวิกฤต	 (Psychological	 needs	 in	 Crisis)	 เพื่อให้จดจำาและอธิบายกับประชาชนได้ง่ายขึ้น	 

เราเรียกความต้องการ	4	อย่างนี้ว่า	“ภูมิคุ้มกันทางใจ”	หากประชาชนเกิดความรู้สึกทั้ง	4	นี้แล้ว	ก็จะมี

พลังใจที่เข้มแข็งที่จะสามารถฝ่าฝันวิกฤตต่างๆ	ไปได้	นอกจากนี้การได้รับการเสริมสร้าง	4	ภูมิคุ้มกันนี้

จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ในอนาคต		

	 แต่การจะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจทั้ง	 4	 นี้	 ไม่สามารถทำาได้ด้วยตัวคนเดียว	 จำาเป็นต้องอาศัยกลไก 

ของชุมชนเข้ามาขับเคลื่อน	 รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันของภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 

และภาคประชาชน	 และกลไกของชุมชนที่สำาคัญในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	 คือศักยภาพ 

ในชุมชนและสายสัมพันธ์ในชุมชน	 ซึ่งท้ัง	 2	 นี้เป็นคุณสมบัติสำาคัญของชุมชนหรือความยืดหยุ่นของ 

ชุมชน	(Community	Resilience)	ที่ช่วยให้ชุมชนสามารถรับมือและก้าวผ่านวิกฤตใดใดได้	

	 อย่างทีเ่ราทราบหลกัการของการเสรมิสร้างวคัซนีใจในชมุชนหรอืกจิกรรมทีช่่วยเสรมิสร้างภมูคิุม้กนั

ทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย	“2	ใช้”	 ในชุมชนนั้นคือศักยภาพและสายสัมพันธ์ในชุมชน	ดังนั้นเพื่อให้ 

การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนประสบความสำาเร็จและยั่งยืน	 จำาเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้าง 

การมส่ีวนร่วมของชุมชน	ซึง่การมส่ีวนร่วมหมายถงึ	กจิกรรมหนึง่หรอืการดำาเนนิการใด	ๆ 	อย่างมเีสรภีาพ	

ตามสิทธิและหน้าที่ของชุมชน	ที่มีเป้าหมาย	หลักในการตอบสนองความต้องการร่วมกันของประชาชน	

โดยให้สอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิต	ค่านิยม	ประเพณี	และทัศนคติของบุคคลในชุมชน	เปิดโอกาสให้

ชุมชนร่วมมือ	 ร่วมดำาเนินการ	ติดตามประเมินผล	และร่วมรับผิดชอบหรือร่วมใช้ผลประโยชน์จากการ

ดำาเนินงานนั้น	 โดยในการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน	เพือ่ให้ผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องในทกุภาคส่วนในชมุชน	เช่น	ผูน้ำาชมุชนทัง้ในระดับตำาบล	ระดบัหมูบ้่าน	

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อสม.	พัฒนาสังคม	กลุ่ม/ชมรมต่าง	ๆ	ในชุมชน	NGOs	รวมถึงประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและวางแผนปฏิบัติการในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและ 

ลดผลกระทบทางสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต
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ความท้าทายในการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
ในภาวะวิกฤตโควิด-19



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต 89

	 เป ้าหมายสำาคัญของนโยบายการเสริมสร ้างวัคซีนใจในชุมชนคือมุ ่งส ่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีภูมิคุ ้มกันทางใจที่สามารถเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและ
ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19	 ในครั้งนี้ไปได้โดยนโยบายนี้ถูกประกาศใช้และถูกนำาไปปฏิบัติ 
ภายใต้กลยุทธ์	 1	 ชุมชน	 1	 องค์กรต้นแบบในทุกจังหวัด	 ต้ังแต่เดือนเมษายน	 2563	 
แต่การขยายผลนโยบายนี้ให้ครอบคลุมในระดับตำาบล	 อำาเภอและจังหวัด	 ยังคงเป็น 
ความท้าทายในสถานการณ์วิกฤตนี้	 ด้วยระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดรวมถึง
มาตรการควบคุมโรค	 ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานในพื้นท่ี	 หรือแม้แต่ในภาวะ
ปกติการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนก็เป็นเรื่องท่ีท้าทายด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
อยู่แล้ว	 เช่น	ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	กำาลังคนด้านสุขภาพจิต	การตีตราปัญหาสุขภาพจิต	 
รวมถึงคุณภาพของการบริการสุขภาพจิตในระดับปฐมภูมิ	 ดังนั้นสิ่งสำาคัญที่ต้องเร่งช่วยกัน 
คือการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเร่งคิดกลยุทธ์เพื่อช่วยก้าวผ่านปัญหาเหล่านี	้ 
เพื่อให้การดำาเนินงานในพื้นที่ดำาเนินไปได้และช่วยเหลือคนในชุมชนให้ได้ครอบคลุม
ที่สุด	 นอกจากนี้นโยบายนี้ยังถูกกำาหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตาย 
ของกรมสุขภาพจิต	 เนื่องจากเป็นนโยบายของกรมสุขภาพจิตซึ่งต้องการให้มีการป้องกัน 
การฆ่าตัวตายให้ครบทุกมิติ	 ท้ัง	 Universal	 prevention,	 Selected	 prevention,	 and	
indicated	prevention	โดยการเสริมสร้างวัคซีนใจนี้มุ่งหวังให้เกิด	Universal	prevention	
โดยใช้พลงัชมุชนเป็นฐาน	เพือ่รองรบักบันโยบายการป้องกนัการฆ่าตัวตายของกรมสุขภาพจิต	 
และมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดความสามารถในการดูแลกันเองได้ในสภาวะวิกฤต	 เพื่อลดผลกระทบ
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 และลดอัตราการฆ่าตัวตายให้น้อยกว่า	 8	 ต่อแสนประชากร	
ความสำาคัญและความต้องการของนโยบายนี้เป็นแรงผลักดันให้ต้องเร่งขยายผลนโยบายนี ้
ให้ครอบคลุม	 การขยายผลจำาเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ทั้งแนวด่ิง	 (Vertical	 scaling	 up)	 และ 
แนวขว้าง–––(Horizontal	 scaling	 up)	 นั้นหมายถึงกลยุทธ์ในแนวด่ิงท่ีอาศัยกลไกของ 
การกำาหนดนโยบายท่ีชัดเจนจากผู้กำาหนดนโยบายหรือฝ่ายบริหาร	 รวมถึงการกำาหนด 
การตรวจประเมินผลเพื่อการคงคุณภาพของการดำาเนินงาน	 ในส่วนของการขยายผล 
ในแนวขว้างจำาเป็นต้องใช้ต้นแบบท่ีมีอยู่สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์ 
ที่จะได้รับต่อชุมชน	ขยายชุมชนต้นแบบไปยังชุมชนอื่นๆ	ให้ครอบคลุม	อย่างไรก็ตามกลยุทธ์
ทั้งแนวดิ่งและแนวขว้างจำาเป็นต้องทำาให้สอดคล้องกัน	 รวมถึงต้องมีระบบสนับสนุนให้พ้ืนท่ี
เพื่ออำานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่	



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต90

คณะผู้จัดทำา
ผู้ให้ข้อมูล
นายสุนัย		 พูลเพิ่ม	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองไผ่
นางมินตรา			 ธรรมกุล			 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
	 	 	 ตำาบลสามร้อยยอด
นางจิรัชญา	 ศรีพาบุญ					 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบรบือ	
นางพิมล		 สกลอินทร์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นายการุณ			 แสวงตน	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพลับพลาชัย	
นางนงนุช		 ปาเกี๋ยง	 หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	 เทศบาลตำาบลมะเขือแจ้
นางโสพิศ		 ศรียงค์	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอวังชิ้น
นางเมธาวีร์			 คำาดี	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลับแล
นางสาวสาวิตรี		 หอมจู	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ														 โรงพยาบาลชุมแพ																						
นางมลิวัลย์		 ปัญนาวี	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
	 	 	 ตำาบลบ้านโนนปอแดง		
นางสาวบุญญิสา		 คำาสุข	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโพธิ์
นางรุ่งนภา		 คงชุม					 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำาบลป่าบอน	
	 	 	 จังหวัดปัตตานี		
นายภาณุพงศ์			 พ้นภัยพาล	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	
นางสาวจุฑาทิพย์			หีตแก้ว					 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหน้าเมือง
นายวุฒินันท์		 แสงเทียนประไพ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลนำ้าขุ่น
นางสาววิไลวรรณ			พิพัฒน์เทวกุล	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 โรงพยาบาลชานุมาน
นางเศรณี		 ประเสริฐไทย			 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ		 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแก		
นางอัญชลี	 แพงพรหม	 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข	 องค์การบริหารส่วนตำาบลพลูตาหลวง	
	 	 และสิ่งแวดล้อม
นางพรสมัย		 พุทธิมณี			 พยาบาลวิชาชีพ	 บรษิทั	ออโต้อลัลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จำากดั
นายปิยพงษ์		 สรรเสริญ	 HR	Lead	Analyst		 บรษิทั	ออโต้อลัลายแอนซ์	(ประเทศไทย)	จำากดั		
นายจิรศักดิ์			 พรหมบุญ	 Senior	Supervisor	 บริษัท	ทสึจิย่า	(ประเทศไทย)	จำากัด		
นางสาวทิพวรรณ		 อังศิริ	 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย	 บริษัท	ไทย	มาลายากลาส	จำากัด		
	 	 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียบเรียง      
นางสาวชีวานันท์			 เกาทัณฑ์	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต           
นายปองพล			 ชุษณะโชติ	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ	 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
นางสาวนาวินี			 เครือหงษ์	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

บรรณาธิการ      
นางสาวนันทาวดี	 วรวสุวัส	 ผู้อำานวยการ	 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต



นวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564     ถอดรหัสการดำาเนินงานสุขภาพจิต 91


