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คำ�นำ�
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำ�หนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้สถานการณ์
การระบาดดีขึ้นตามลำ�ดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นมา
อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหา
ทางสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีแนวโน้มเกิดภาวะ
เหนือ่ ยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา ซึง่ ถือเป็นสัญญาณเตือนการเข้าสูผ่ ลกระทบ
ในคลื่นลูกที่ 4 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเร่งด่วน
จากสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นภารกิจอันสำ�คัญของกรมสุขภาพจิต ในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
ของประชาชน ภูมิคุ้มกันทางใจสำ�หรับครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำ�  “แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)” ซึ่งเป็นกรอบในการ
ดำ�เนินงานด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์การระบาดของโรคฯ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตสามารถจัดทำ�
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการฟืน้ ฟูจติ ใจฯ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับบริบทในพืน้ ที่ รวมทัง้ หน่วยงานสาธารณสุขสามารถ
นำ�ไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุน และบูรณาการการดำ�เนินงานด้านสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพได้
กรมสุ ขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้ นฟู จิตใจในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำ�หนดไว้ ผ่านความร่วมมือร่วมใจในการดำ�เนินงานของหน่วยงานทุกระดับ
ทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีความสุข

						
(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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สารบัญ
คำ�นำ�					
สารบัญ				
แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
: Mental Health Promotion Prevention and Protection Excellence
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Service Excellence
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
: Mental Health Risk Communication and Mental Health Literacy
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): People Excellence
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข
กลไกการบริหารแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กรอบการจัดทำ�แผนงาน/โครงการ
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้างที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีลักษณะการระบาดใหญ่ทั่วโลก
(Pandemic) สำ�หรับในประเทศไทย ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 พบผูป้ ว่ ยติดเชือ้ รายใหม่ 9 คน ผูต้ ดิ เชือ้ สะสม 2,947 คน
รักษาหายเพิ่มขึ้น 13 คน รักษาหายสะสม 2,665 คน ทำ�ให้เหลือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 228 คน ไม่พบผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นจึงทำ�ให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 คน (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19)
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของการระบาดตาม Health Footprint of COVID-19 (ข้อมูลจาก UPWELL Health
Collection, Home Health : Melbourne, Australia) สามารถแบ่งการระบาดออกเป็น 4 คลืน่ (Wave) คือ คลืน่ ลูกที่ 1 :
1st wave : Immediate mortality and morbidity of COVID-19 การระบาดของโรคทำ�ให้ประชาชนติดเชื้อ
และเสียชีวติ จำ�นวนมาก ระยะถัดมาเป็นคลืน่ ลูกที่ 2 : 2nd wave : Impact of resources restriction on urgent non-COVID-19
conditions การระบาดขยายวงกว้างและสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ รวมถึงการจัดการทรัพยากรอย่างเร่งด่วน
ให้เพียงพอต่อการป้องกัน และรักษาผู้ป่วย ส่วนในคลื่นลูกที่ 3 : 3nd wave : Impact of Interrupted care of chronic
conditions การระบาดจะมีผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง อาจทำ�ให้ไม่สามารถพบแพทย์ตามกำ�หนด หรือต้องดูแลตนเอง
ที่บ้าน และเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 : 4th wave : Psychic trauma, Mental illness, Economic injury, Burnout จากการ
ระบาดทีย่ าวนานจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทำ�ให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและเจ็บป่วย
ด้วยโรคทางจิตเวชเพิม่ ขึน้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าทางอารมณ์ หมดไฟ ส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาหรือเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเวชได้

แผนภาพแสดง Health Footprint of COVID-19
Source: Graph adapted from Victor Tseng - Pulmonary & Critical Care Physician: University of Colorado.
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ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะควบคุมได้ดีขึ้น
จากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ
แต่ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค มีผลทำ�ให้คนในสังคมที่ร่วมกันต่อสู้กับภาวะวิกฤติ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีโอกาสเกิดความกดดัน
ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นจำ�นวนมาก โดยจะเห็นได้จากปัญหาด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำ�รวจภาวะเครียด (Stress) ของกรมสุขภาพจิต พบว่าบุคลากรสาธารณสุข
8 ใน 10 คน และประชาชน 4 ใน 10 คน มีความเครียดและกังวลจากการทำ�งาน ซึง่ จะมีแนวโน้มทำ�ให้บคุ ลากรสาธารณสุข
มีความเหนือ่ ยล้าทางอารมณ์ รูส้ กึ หมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลังทางจิตใจ และนำ�ไปสูภ่ าวะเหนือ่ ยล้าหมดไฟ (Burnout)
สำ�หรับประชาชนอาจเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นและอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า (Depression)
เพิม่ ขึน้ นอกจากนีพ้ บว่าอัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยเมือ่ เปรียบเทียบข้อมูล
ของปี 2562 กับปี 2563 พบว่าจำ�นวนประชากรที่ ฆ่าตัวตายสำ�เร็จ (Suicide) เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงต้องมีการดำ�เนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในทุกเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 ภายใต้ “แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)”
เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ และมีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ได้

2

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
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การฟืน้ ฟูจติ ใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่ แี นวโน้มจะมีความ
ต่อเนื่องยาวนาน มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน และเพิ่มศักยภาพทาง
จิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ดังนี้
ระดับบุคคล
1. การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุม่ วัย ในประเด็น ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพจิต (Mental Health
Literacy) การปรับวิธคี ดิ เข้าสูช่ วี ติ วิถใี หม่ “New Normal Mind Set” การเว้นระยะห่างทางสังคม “กายห่างแต่ใจห่วง”
(Social Distancing but Still Connect) และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal)
2. การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
2.1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2.2 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ
2.3 ผู้ถูกกักตัว (Quarantine)
2.4 ผู้เปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง นักโทษ เป็นต้น
โดย (1) การสำ�รวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิต (StB SuD Survey) ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด (Stress)
ภาวะเหนือ่ ยล้าหมดไฟ (Burnout) การฆ่าตัวตาย (Suicide) และโรคซึมเศร้า (Depression) (2) การคัดกรองสุขภาพจิต
เชิงรุก (Active Screening) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นเข้าเยีย่ มแต่ละบ้านเพือ่ ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต
เบื้องต้น ตลอดจนมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์/ออนไลน์ โดยหน่วยงานกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาล/
สถาบัน/ศูนย์สุขภาพจิต) และสำ�หรับประชาชนทั่วไปสามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเอง รวมทั้งคัดกรอง
ปัญหาโรคจิตเวชได้ผ่าน Application Mental Health Check up (3) การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุก (Active
Surveillance) (4) การให้คำ�ปรึกษาใน 2 กลุ่ม คือ การให้คำ�ปรึกษาเชิงรุก (Active Counseling) และการให้คำ�ปรึกษา
ในทีต่ งั้ (In-house Counseling) รวมทัง้ ลดการตีตราในสังคม (De-Stigmatization) ซึง่ ดำ�เนินการโดยอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นและเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน
3. การดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression) รวมทัง้ ผูต้ ดิ สุราและสารเสพติด
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีมาตรการดำ�เนินงาน (Intervention) สำ�หรับดูแลภาวะเครียด และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ
ตลอดจนคูม่ อื แนวทางการรักษา (Clinical Guideline) สำ�หรับผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย (Suicide) และโรคซึมเศร้า
(Depression) รวมทั้งการจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for
New Normal)
4. การฟื้นฟูจิตใจผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต (Re-integration) ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยมุ่งเน้น
การใช้ “วัคซีนใจ” ให้ประชาชนมีศักยภาพเต็มเปี่ยมด้วยพลัง มีความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) โดยใช้หลักการของ
“อึด ฮึด สู้” อึด : I am รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร ผ่านวิกฤติอะไรมาบ้าง ฮึด : I have รู้ว่าตนเองมีศักยภาพอะไร สามารถ
ค้นหาแหล่งข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะดูแลตัวเองต่อไป สู้ : I can สร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

ระดับครอบครัว มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในระดับครอบครัว “วัคซีนครอบครัว” และเพิ่ม
ศักยภาพของครอบครัว ผ่าน 3 พลังสำ�คัญ คือ
		
พลังบวก ครอบครัวที่มองบวก มองเห็นทางออกในทุกปัญหา แม้ในภาวะวิกฤติ เมื่อเห็นทางออกแล้ว
ครอบครัวต้องอาศัยพลังยืดหยุ่น
		
พลังยืดหยุน่ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นบทบาท ทำ�หน้าทีท่ ดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระทีเ่ กิดขึน้ และ
นำ�ไปสู่พลังร่วมมือ
		
พลังร่วมมือ ทำ�ให้ครอบครัวปรองดอง เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในการฟันฝ่าอุปสรรค
ระดับชุมชน/องค์กร มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน/องค์กร เพื่อให้คนในชุมชน/องค์กร ร่วมมือ
ร่วมใจในการรับมือและก้าวผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง โดยการจะทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน
ได้นั้น ทำ�ได้ด้วยการสร้าง “วัคซีนใจในชุมชน: 4 สร้าง 2 ใช้” ประกอบด้วย 1) สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย (Sense of
Safe) ด้วยการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้และวิธีในการดูแลตัวเองที่ถูกต้องร่วมกับการกำ�หนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยให้กบั ประชาชนในชุมชน 2) สร้างชุมชนทีส่ งบ (Calm) โดยสือ่ สารให้ประชาชนรับรูส้ ถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่ชัดเจน อย่างสมํ่าเสมอ ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลจัดการความเครียด ลดความกังวลของ
ตนเอง 3) สร้างชุมชนที่มีความหวัง (Hope) ด้วยการฟื้นฟูโครงสร้างและบริการพื้นฐานที่มีในชุมชนให้สามารถกลับมา
ให้บริการประชาชนได้โดยเร็ว ร่วมไปกับการจัดให้มีสวัสดิการด้านการเงินและอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
4) สร้างชุมชนที่เข้าใจ เห็นใจและให้โอกาส (De-stigmatization) ด้วยการสื่อสารทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด
ลดการรังเกียจ และให้โอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน นอกจากนี้การสร้างวัคซีน
ในชุมชน จำ�เป็นต้องใช้พลังทีม่ ใี นชุมชนได้แก่ 1) ใช้ศกั ยภาพชุมชน (Efficacy) ระดมทรัพยากรทีม่ ใี นชุมชน รวมถึงดึงการ
มีสว่ นร่วมของคนในชุมชนมาร่วมกันแก้ปญ
ั หาในชุมชน 2) ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน (Connectedness) ตัง้ แต่ผนู้ �ำ ชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนบ้าน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์
ประชาชน ครอบครัว และชุมชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัตถุประสงค์
1. ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
2. เพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ
1. อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
2. ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression)
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
3. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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กลยุทธ์
1. บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): Mental Health Promotion Prevention and Protection
Excellence
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19): Mental Health Service Excellence
3. พัฒนาระบบการสือ่ สารความเสีย่ งด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพจิต : Mental Health
Risk Communication and Mental Health Literacy
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19): People Excellence
5. พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก
(Active Screening) สำ�หรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout,
Suicide, Depression)
- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ
- ผู้ถูกกักตัว (Quarantine)
- ผู้เปราะบางทางสังคม
2. ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์ COVID-19
3. ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมดำ�เนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- Social Distancing
- การสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัดอย่างเป็นประจำ�
4. จำ�นวนชุมชน/องค์กรต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19
- ชุมชนต้นแบบ (1 ชุมชนต่อจังหวัด)
- องค์กรต้นแบบ (1 องค์กรต่อจังหวัด)
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

เป้าหมายระยะที่ 1 :
3 เดือนแรก

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
77 ชุมชน
77 องค์กร

กลยุทธ์ที่ 1
บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
: Mental Health Promotion Prevention and Protection Excellence
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
1.1 ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหา
คัดกรองเชิงรุก (Active Screening) สำ�หรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น
(StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression)
- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ
- ผู้ถูกกักตัว (Quarantine)
- ผู้เปราะบางทางสังคม
1.2 ร้อยละของประชาชนทีม่ คี วามเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์ COVID-19
1.3 จำ�นวนชุมชน/องค์กรต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์
COVID-19
- ชุมชนต้นแบบ (1 ชุมชนต่อจังหวัด)
- องค์กรต้นแบบ (1 องค์กรต่อจังหวัด)

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80

77 ชุมชน
77 องค์กร

154 ชุมชน
154 องค์กร
(สะสม)

แนวทางการดำ�เนินงาน

กระตุ้นให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน” (Pre-Screening
by Community) เพือ่ ค้นหากลุม่ เสีย่ ง และส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นดำ�เนินการคัดกรอง ตลอดจน
เฝ้าระวังสุขภาพจิตคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Surveillance by Community) ด้วยหลัก “3 ส Plus :
สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง รวมถึงการให้ข้อมูล และช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการ”
 พัฒนารูปแบบการค้นหาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยแนวทางใหม่ (Active Screening) เช่น การ
คัดกรองผ่านโทรศัพท์/ออนไลน์
 ให้ค�ำ ปรึกษาในการดูแลจิตใจกลุม
่ เสีย่ งใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression)
ด้วยรูปแบบ Active counseling และ In-house counseling
 สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพจิตและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 สร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) ให้แก่ประชาชน ด้วยการใช้ “วัคซีนใจ อึด ฮึด สู้” ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
 เสริมสร้างภูมค
ิ มุ้ กันทางจิตใจให้ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการใช้ “วัคซีนครอบครัว 3 พลัง” และ “วัคซีน
ชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Service Excellence
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
2.1 ร้อยละของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทมี่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตได้รบั
การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต
- ผู้มีภาวะเครียด
- ผู้มีภาวะซึมเศร้า
- ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
- ผู้ที่มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ
2.2 คู่มือแนวทางการรักษา (Clinical Guideline)

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
2 คู่มือ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4 คู่มือ (สะสม)

แนวทางการดำ�เนินงาน

จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ มีการจัดบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ใน 4 ประเด็น
(StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression) รวมทั้งผู้ติดสุราและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตตามแนวทาง
การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่การค้นหาคัดกรองเชิงรุก
(Active Screening) การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ (Early Intervention) การดูแลรักษาต่อเนือ่ งจนหายทุเลา (Remission)
ไม่กลับไปเป็นซํ้า (Relapse Prevention) รวมถึงการส่งต่อตามระดับหน่วยบริการ
 จัดระบบให้หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีบริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Helper)
 จัดระบบให้บริการจิตเวชฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือ ในหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต สำ�หรับกลุ่ม
เสี่ยงใน 4 ประเด็น (StB SuD : Stress, Burnout, Suicide, Depression) ตั้งแต่การรักษา การประคับประคองจิตใจ
การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤติ การช่วยเหลือทางจิตใจ รวมทั้งการทำ�จิตบำ�บัดรายบุคคล
 พัฒนามาตรการการดำ�เนินงาน (Intervention) เพื่อให้การดูแลใน 2 ประเด็น (S B: Stress, Burnout)
t
 พัฒนาคู่มือแนวทางการรักษา (Clinical Guideline) ใน 2 ประเด็น (S D : Suicide, Depression)
u
รวมทั้ง โรคติดสุราและสารเสพติด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยดูแลรักษา
 จัดทำ�แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เพื่อให้สนับสนุนการดำ�เนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 จัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดรับกับชีวต
ิ วิถใี หม่ (Service Excellence for New Normal)
ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลจิตเวชและในเขตสุขภาพ
 หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้โรงพยาบาลสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในการจัดการผูป้ ว่ ยจิตเวชทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ผูป้ ว่ ยจิตเวช ผูต้ ดิ สุราและสารเสพติดทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยบริการจิตเวช
 จัดหอผูป
้ ว่ ยแยกโรค (Cohort Ward/Isolation Room) และเตียงสำ�หรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
: Mental Health Risk Communication and Mental Health Literacy
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
3.1 ร้ อ ยละของประชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ในสถานการณ์
การระบาด COVID -19

ปี 2563
ร้อยละ 80

ปี 2564
ร้อยละ 80

แนวทางการดำ�เนินงาน
จั ด ทำ � แผนการสื่ อ สารประเด็ น ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการฟื้ น ฟู จิ ต ใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ให้ประชาชน
สังคมรับทราบ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 ประสานความร่วมมือการดำ�เนินงานกับสือ
่ ทุกประเภท โดยสนับสนุนเนือ้ หาความรูท้ เี่ น้นวิธปี ฏิบตั ทิ ไี่ ด้ผล
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ถึงประชาชนได้โดยตรง
 วางแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ของข่าวและข้อมูลสุขภาพทีม
่ คี วามเสีย่ งต่อพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพจิต
 สร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลเพื่อการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึน้
 สร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นสั ง คมเรื่ อ งการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชนสำ � หรั บ ภาวะวิ ก ฤติิ COVID-19
ผ่านสื่อต่างๆ (Social awareness)
 ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลดพฤติกรรมเชิงลบในเรื่องการเข้าใจและเห็นใจไม่รังเกียจกัน ลดการตีตรา
ในสังคม (De-stigmatization) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 “เรียนรูค้ ณ
ุ ค่ามนุษย์ หยุดการตีตรา”
 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) เพื่อปรับวิธีคิดเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ “New
Normal Mind Set” ในสถานการณ์การระบาด COVID -19


แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): People Excellence
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- บุคลากรสุขภาพจิต (MCATT)
- อสม.
4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะด้านดิจิทัล
ในการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

แนวทางการดำ�เนินงาน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพืน้ ที่ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
ด้วยรูปแบบออนไลน์
 จัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขาภาพจิตและจิตเวชด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online Psychiatric
Training) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล สำ�หรับสหวิชาชีพ
 จัดทำ�แผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน ทีส
่ �ำ คัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น การฝึกอบรม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
 ติดอาวุธทางด้านสุขภาพจิตให้ อสม. เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุก
 สร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
 ให้การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยใช้หลักการ CARE (Clarify, Aim, Relax and reassure และ
Empowerment)
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
5.1 จำ�นวนระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (StB SuD :
Stress, Burnout, Suicide, Depression)

ปี 2563
2 ระบบ

ปี 2564
4 ระบบ
(สะสม)

แนวทางการดำ�เนินงาน
พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต กรณี การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลในระดับประเทศ สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว
และแม่นยำ� (Active Surveillance)
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของประเทศ (Suicide Surveillance)
 สำ�รวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิตกลุม
่ เสีย่ ง (StB SuD Survey) ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด (Stress)
ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) การฆ่าตัวตาย (Suicide) และโรคซึมเศร้า (Depression) ในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 สำ�รวจความเข้มแข็งทางใจ/อุณหภูมิใจของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือประชาชนที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต
 พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เสนอในระดับกระทรวง/ประเทศ


แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

11

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
6.1 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมดำ�เนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- Social Distancing
- การสวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด
อย่างเป็นประจำ�
- ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) อย่างสมดุล

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

แนวทางการดำ�เนินงาน
วางระบบให้มกี ารดูแลสุขภาพจิตในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้วยการใช้ “วัคซีนใจ อึด ฮึด สู”้ “วัคซีน
ครอบครัว 3 พลัง” และ “วัคซีนชุมชน 4 สร้าง 2 ใช้”
 พั ฒ นาแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสำ � หรั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชนให้ ส อดรั บ กั บ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
(Re-Integrate to New Normal) ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่อการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างสมดุล
 ขับเคลื่อนให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชนมีพฤติกรรมในการดำ�เนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเป็นประจำ�  “กายห่างแต่ใจห่วง” (Social
Distancing but Still Connect)
 พัฒนาและจัดระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อดูแลสุขภาพจิตประชาชน
ในการดำ�เนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข
เขตสุขภาพ สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่ดำ�เนินการตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวางแนวทางการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของเขตสุขภาพ
ตลอดจนติดตาม กำ�กับการดำ�เนินงานในภาพรวมของเขตสุขภาพ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนและติดตามการดำ�เนินงานของพื้นที่ รวบรวมข้อมูลจัดส่งใน
ฐานข้อมูลสุขภาพจิต และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ดำ�เนินงานตามแนวทางระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดระบบเพื่อดำ�เนินการตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำ�บัดรักษากลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อ
จากโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวช รวมทั้งการให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่จำ�เป็น
โรงพยาบาลชุมชน จัดระบบเพื่อดำ�เนินการตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการติดตามประเมินกลุ่มเสี่ยงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลส่งต่อ
รวมทัง้ ตรวจวินจิ ฉัย บำ�บัดรักษา และให้การช่วยเหลือโดยให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบือ้ งต้น และให้ค�ำ ปรึกษาตามสภาพ
ปัญหา ตลอดจนติดตามและสนับสนุนการดำ�เนินงานเรื่อง วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว และวัคซีนชุมชน/องค์กร เพื่อให้
บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีภูมิคุ้มกันทางใจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ติดตามประเมินกลุม่ เสีย่ งทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.)
ส่งต่อ หรือประเมินสุขภาพจิตกลุม่ เสีย่ งทีม่ ารับบริการ  ให้บริการช่วยเหลือทางจิตใจโดยให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบือ้ งต้น
และให้ค�ำ ปรึกษาเบือ้ งต้น ตลอดจนสนับสนุนและร่วมดำ�เนินงานเรือ่ ง วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว และวัคซีนชุมชน/องค์กร
เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีภูมิคุ้มกันทางใจ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เข้าเยี่ยมแต่ละบ้านเพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น
ให้คำ�แนะนำ�การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง และให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นโดยใช้หลัก
3ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง) ตลอดจนดำ�เนินงานเรื่อง วัคซีนใจ (อึด ฮึด สู้) วัคซีนครอบครัว
(3 พลัง: พลังบวก พลังยืดหยุ่น พลังร่วมมือ) และวัคซีนชุมชน/องค์กร (4 สร้าง 2 ใช้) เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน มีภูมิคุ้มกันทางใจ
กรมสุขภาพจิต กำ�หนดนโยบายและสนับสนุนการดำ�เนินงาน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพจิต พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จัดระบบการให้บริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Helper) ตลอดจนจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาพจิต และรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอในระดับกระทรวง/ประเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตในระดับประเทศต่อไป

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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กลไกการบริหารแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ และแนวทางการดำ�เนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดดังกล่าว
กรมสุขภาพจิต
1. สื่อสารแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan: C4) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานสาธารณสุข เพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจในสาระสำ�คัญของแผนอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเผยแพร่ผา่ นสือ่ เอกสาร เอกสาร
ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือดาวน์โหลดจาก QR code
2. จัดทำ�แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19: C4) เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพ สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล รวมถึงอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่
3. จัดทำ�กรอบแผนงานโครงการเพือ่ เสนอของบประมาณจากวงเงินกูข้ องกระทรวงการคลัง สำ�หรับแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกำ�หนดไว้
5 แผนงาน
4. บริหารทิศทางการดำ�เนินงานภายใต้ 6 กลยุทธ์ ผ่านกลไกการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานด้วยวิธกี ารบูรณาการ
ในรูปแบบคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564 ในระดับเขตสุขภาพ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยบริการ
จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน และบูรณาการแผนการฟื้นฟูจิตใจฯ จัดระบบการดำ�เนิน
งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ ทั้งการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุก การบำ�บัด
รักษา และการฟื้นฟูจิตใจ ตามแนวทางการดำ�เนินงานภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจฯ วางระบบการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น ตลอดจนกำ�หนดกลไกการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนการฟื้นฟูจิต
ใจฯในระดับเขตสุขภาพ
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนการฟืน้ ฟูจติ ใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan: C4) ผ่านตัวชี้วัดเป้าหมาย และตัวชี้วัดกลยุทธ์
ของแผนฯ ด้วยการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กำ�หนดรายละเอียดการจัดเก็บตัวชี้วัด และรายงานผลตามระยะเวลาที่
กำ�หนดในแผนฯ
- ติดตามการดำ�เนินงานภายใต้เป้าหมายตัวชี้วัดระยะที่ 1 : 3 เดือนแรก
- ประเมินผลรายปี และประเมินผลสิ้นสุดแผนตามเป้าหมายตัวชี้วัดในปี 2563 และปี 2564 ตามลำ�ดับ
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กรอบการจัดทำ�แผนงาน/โครงการ
การจัดทำ�แผนงานโครงการสำ�หรับแผนการฟืน้ ฟูจติ ใจหลังวิกฤติกิ ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) ที่จะขอใช้เงินกู้จากกระทรวงการคลัง สำ�หรับแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกำ�หนดไว้
ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานหรือโครงการที่รองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สำ�หรับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำ�นาญการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกัน
โรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3. แผนงานหรือโครงการเพือ่ รองรับค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็นต่อการบำ�บัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทัง้ การวิจยั
พัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านการสาธารณสุขของประเทศ
4. แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

แบบฟอร์มการนำ�เสนอโครงการของกรมสุขภาพจิต
1. แผนงานหรือโครงการที่ใช้งบดำ�เนินงาน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงการขอใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แผนงานหรือโครงการที่ใช้งบลงทุน ให้ใช้แบบฟอร์มคำ�ของบลงทุน
QR code สำ�หรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

https://th.city/jm1St

แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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