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คานา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด- 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระลอก 2 (เดือนธันวาคม 2563) ที่เริ่มติดเชื้อจาก
แรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุง้ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่
อย่างหนาแน่น นับว่าเป็ นการพบผูต้ ิดเชื้อมากที่สดุ นับตัง้ แต่มีการระบาดในประเทศไทย โดยในรอบ
24 ชัว่ โมง พบผูต้ ิด เชื้อ รายใหม่เ พิ่ มถึง 576 ราย และคาดว่ า จะพบผูต้ ิด เชื้อ เพิ่มขึ้น เรื่ อ ยๆ
จากมาตรการค้นหาเชิงรุก
จากสถานการณ์ดังกล่าวจึ งท าให้มีการจัด ตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็ นสถานที่สาหรับ
ให้การดูแลรักษาผูต้ ดิ เชื้อโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ทัง้ ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ในการดูแลสุขภาพจิตผูท้ ี่อยู่ใน
โรงพยาบาลสนามร่ ว มกับ องค์ก รอื่ น ๆ จึ ง ได้มี ก ารประมวลผลการด าเนิ น งานโดยจั ด ท าเป็ น
“เอกสารบทเรียนการดาเนินงานการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019” โดยใช้กระบวนการจัดการความรูด้ ว้ ยการถอดบทเรียนความสาเร็ จ เพื่อค้นหา
ความรูแ้ ละวิ ธีการปฏิบัติที่ดีในการดูแลสุขภาพจิ ตประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่ วย
เพื่ อ มุ่ง หวั ง ให้เ ป็ นกรอบการด าเนินงานในการดูแลจิ ตใจผูต้ ิด เชื้อ ในโรงพยาบาลสนามแห่ง อื่ น ๆ
และที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 1
แนวทางการด ูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม

แนวทางการดูแลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม มีการจัดระบบการดูแลจิตใจผูท้ ี่มีความเสี่ยง
ทางด้า นสุขภาพจิ ต คัด กรอง ให้ก ารดูแ ลรัก ษา ช่ว ยเหลือ และส่งต่อ ในกลุ่ม ผูท้ ี่ มี ภาวะเครี ย ด
ผูม้ ีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผูม้ ีภาวะซึมเศร้า ผูใ้ ช้สรุ าสารเสพติดและผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวชอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บคุ ลากรมีแนวทางในการดูแลจิต ใจกลุ่มเสี่ยงและผูม้ ีปัญหา
สุขภาพจิ ต โดยได้รับ ความร่ ว มมื อ ในการดูแลจากศูน ย์สขุ ภาพจิ ต สถาบัน /โรงพยาบาลจิ ต เวช
ในพื้นที่ที่จัดตัง้ โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผูป้ ่ วยจิตเวชสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจ รักษาต่อเนื่องจนหายทุเลา ได้รับการส่งต่อ
ตามระดับหน่วยบริการ และสามารถกลับไปดาเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติ (แนวทางการดูแล
จิตใจในโรงพยาบาลสนาม.2563)
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บทที่ 2
บทเรียนการดาเนินงาน
บทเรี ย นการด าเนิ น งานการดูแ ลจิ ต ใจในโรงพยาบาลสนามฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยใช้
กระบวนการจัดการความร ้ ู (Knowledge Management : KM) ด้วยการถอดบทเรียนความสาเร็จ
จากการด าเนิน งานโรงพยาบาลสนาม ซึ่ ง ได้รับ ความร่ ว มมื อ จากที ม สุข ภาพจิ ตของหน่ว ยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งระดับ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนามเขตสุขภาพที่ 5
และเขตสุข ภาพที่ 6 เป็ นผู้ใ ห้ข อ้ มูล หลั ก ทั้ ง นี้ เนื่ อ งด้ว ยเป็ นเขตสุข ภาพที่ มี ก ารด าเนิ น งาน
โรงพยาบาลสนามอย่างเข้มข้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2
ผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นนั้ เมื่อนาข้อมูลมาประมวลจะพบว่า การดาเนินงาน
ดูแลสุขภาพจิตของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสนามที่ได้ผลดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ
การจัดระบบสนับสนุนที่ดี การจัดบริการหลักที่มีประสิทธิภาพ และมีการกาหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เพื่อการทบทวนและปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
จากข้อ ค้น พบดั ง กล่า ว จึ ง น ามาซึ่ ง กรอบการด าเนิ น งานเพื่ อ การดูแ ลสุข ภาพจิ ต ใน
โรงพยาบาลสนาม ดังแผนภาพ

จากการประมวลความรูท้ ี่ได้ ภายใต้กรอบการดาเนินงาน 3 องค์ประกอบหลักข้างต้น
ยังพบองค์ประกอบย่อยที่นา่ สนใจตามประเด็นหลัก ดังนี้
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บริการหลัก
1. การด ูแลส ุขภาพกาย
1.1 สร้างอนามัยส่วนบุคคลตามหลัก New Normal
1.2 จัดอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่
2. การด ูแลส ุขภาพจิต
2.1 ลดภาพลักษณ์เชิงลบของสถานที่ โดยความเอื้ออาทรของชุมชน
2.2 ประเมินสุขภาพจิตที่จาเป็ นทัง้ เมื่อแรกเข้า ระหว่าง และก่อนออกจากโรงพยาบาลสนาม
2.3 จัดบริการ/กิจกรรมประจาด้านสุขภาพจิตให้ใช้เวลาอย่างมีคณ
ุ ภาพ เกิดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาสุขภาพจิต
2.4 ช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปั ญหาอย่างทันท่วงที
2.5 จัดระบบการส่งต่อที่เชือ่ มโยงกับบริการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การด ูแลทางสังคม
3.1 ส่งเสริมการช่วยเหลือและให้กาลังใจระหว่างผูร้ บั บริการ ครอบครัวและชุมชน
3.2 ตระเตรียมให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
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ระบบสนับสน ุน
1. การบริหารจัดการ
1.1 วางแผนการทางานของทีมตามแนวทางที่กาหนด
1.2 จัดโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียง
1.3 สร้างการนาที่มีประสิทธิภาพ
1.4 มีแผนดาเนินงาน ที่ตอบสนองเป้าหมาย
1.5 นาผูป้ ่ วยเข้าสูโ่ รงพยาบาลสนาม โดยถึง ที่หมายอย่างปลอดภัย
1.6 ระดมทรัพยากรให้โรงพยาบาลสนามอย่างพอเพียง
1.7 ดาเนินการหลังออกจากโรงพยาบาลสนามให้ใช้ชีวิตอย่างปกติในครอบครัวและชุมชน
1.8 นาเสนอ/สื่อสารข้อมูลในระดับนโยบาย เพื่อความเข้าใจและการสนับสนุน
2. การสร้างการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
2.1 บริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วมและต่อเนือ่ ง
2.2 สร้างการมีสว่ นร่วมในการสื่อสาร 2 ทาง ที่มีประสิทธิภาพ สมา่ เสมอและทันเวลา
2.3 ดาเนินกิจกรรมโดยผูร้ ับบริการมีสว่ นร่วมในการคิด ทาและปรับปรุง
3. การจัดการบ ุคลากร
3.1 กาหนดคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสนาม
3.2 เตรียมบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัตแิ ละมีความพร้อม
3.3 จัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถ พอเพียง ปลอดภัย
3.4 สร้างเสริมขวัญกาลังใจ
3.5 จัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและครอบครัวให้ยอมรับและมีความพร้อม

ระบบผลลัพธ์
1. สุขภาพกาย
2. สุขภาพจิต
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ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีการปฏิบตั ิที่ดี ในการดาเนินงาน
บริการหลัก
ประเด็น

ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีปฏิบตั ิที่ดี

1. การด ูแลส ุขภาพกาย
1.1 สร้างอนามัยส่วน
หลักปฏิบตั ิสาคัญในการสร้างอนามัยส่วนบคุ คลของผูป้ ฏิบตั ิงาน
บ ุคคลตามหลัก
ส ขุ ภาพจิ ต ใน รพ. สนาม ควรยึ ด หลัก 2 พ คื อ ** พร้อ ม และ
New Normal
เพียงพอ**
ข้อค้นพบที่สาคัญสาหรับการเตรียมตัวของผูป้ ฏิบัติงานสุขภาพจิต ก่อน
เริ่มปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสนาม ควรครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน ต่อไปนีค้ ือ
 ด้านอ ุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการติด
เชื้อโดยอุปกรณ์ที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่ออนามัยส่วนบุคคลตามหลัก New Normal
ได้แก่ หน้ากากอนามัยแบบ N95 เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และ ชุด PPE
 ด้านอ ุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผปู้ ฏิบัติงาน
ทุก คนต้อ งให้ความสาคัญ และเตรี ยมไปอย่า งพอเพี ยง เช่น เต็ น ท์ เตียง
อาหาร ฯลฯ
 ด้านการปฏิบัติตวั ตามมาตรการความปลอดภัยจากการติ ด
เชื้ อ เช่น การเว้น ระยะห่ า ง การท าความสะอาดมื อ และอุป กรณ์ต่า งๆ
อยู่เ สมอหรื อ เปลี่ ย นหน้า กากอนามั ย ระหว่ า งหรื อ ภายหลั ง จากการ
ปฏิบตั งิ านเสร็จในแต่ละวัน เป็ นต้น
สิ่งสาคัญในการเตรียมอ ุปกรณ์ดงั กล่าวคือ การเตรียมให้ “เพียงพอ
ต่อการใช้งานตามจานวนวันที่ลงพื้นที่เท่านัน้ ” ไม่ควรจัดเตรียมเผื่อวันหรือ
ผูอ้ ื่ น เนื่ อ งจากเป็ นมาตรการด้า นความปลอดภัย ของ MERT (Medical
Emergency Response Team) หากเตรียมไปจานวนมาก อาจทาให้อปุ กรณ์
ต่างๆ เหล่านัน้ ปนเปื้ อนเชื้อโรคได้
1.2 จัดอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ที่สะอาด
ปลอดภัย และ
น่าอยู่

การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสนามให้สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่
ต้องจัดตามระบบมาตรฐานของ MERT (Medical Emergency Response Team)
ซึ่งถือเป็ นระบบการป้องกันโรคอย่างมาตรฐาน
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ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีปฏิบตั ิที่ดี

2. การด ูแลส ุขภาพจิต
2.1 ลด
เนือ่ งจาก รพ. สนาม เป็ นจุดรวมของผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 จึงอาจทาให้ผปู้ ่ วย และ
ภาพลักษณ์เชิง ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งทุก ฝ่ าย เกิ ด ความรู้สึ ก หวาดกลัว กัง วล รั ง เกี ย จ ไม่อ ยากอยู่ห รื อ
ลบของสถานที่ ไม่อยากเข้าไปใกล้ เพราะเกรงว่าจะติดเชือ้ โรคได้โดยง่าย
โดยความเอื้อ
 ข้อค้นพบที่ สาคัญ คือ การตั้งชื่อโรงพยาบาลสนามในเชิงบวก จะช่วย
อาทรของ
เพิ่มความรูส้ ึกที่ดีและช่วยลดความรูส้ ึกที่ไม่ดีของผูป้ ่ วยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่มีตอ่
ช ุมชน
โรงพยาบาลสนามได้ ดังตัวอย่างจาก ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตงั้ ชื่อ “ศูนย์
ห่วงใยคนสาคร” แทนการใช้คาว่าโรงพยาบาลสนาม เพื่อไม่ให้เป็ น stigma และยังสื่อถึง
ความห่วงใยจากคนสมุทรสาครสู่ผตู้ ิดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็ นคนต่างด้าวหรือคนไทยที่อาศัย
ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
2.2 ประเมิน
ผูท้ ี่ จ ะเข้า รั บ การดูแ ลรั ก ษาในโรงพยาบาลสนาม จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การตรวจ
ส ุขภาพจิต
ประเมินสุขภาพทั้งด้านทางกายและทางจิตควบคู่กนั เสมอ ตัง้ แต่ก่อนเข้ารพ. สนาม
ที่จาเป็นทัง้ เมื่อ เมื่อลงทะเบี ยนเข้าพัก ระหว่างเข้าพัก จนกระทั่งก่อนออกจากโรงพยาบาล
สนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แรกเข้า
ระหว่าง และ
 ก่อนลงทะเบียนเข้าพัก
ก่อนออกจาก
ผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รบั การประเมินว่า เป็ นผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ COVID-19 ตาม
โรงพยาบาล เกณฑ์แล้ว จะได้รบั การประเมินว่ามีโรคทางจิตเวชและมีการใช้ยาเสพติดหรือดื่มสุรา
เป็ นประจาหรือไม่ เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนการดูแลรักษาที่ถกู ต้องและเหมาะสม
สนาม
 เมื่อลงทะเบียนเข้าพัก
การประเมินอาการทางกาย ผูป้ ่ วยจะได้รบั การประเมินอาการทางกาย เช่น
ระดับอุณหภูมริ ่างกาย อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เป็ นต้น
การประเมิ น อาการทางจิ ต ผูป้ ่ วยจะได้รั บ ประเมิ น โรคทางจิ ต เวชและ
การติดสุราซ้าอีกครั้ง โดยจะได้รับการประเมิน/คัดกรองปั ญหาสุขภาพจิตเบื้ องต้น
(BS4) คื อ ประเมิ นความเครี ย ด ซึ ม เศร้า อ่ อ นล้าหมดไฟ และระดับ พลัง ใจ ผ่า น
โปรแกรม Mental Health Check in โดยหากพบผูม้ ีปัญหาโรคทางจิตเวช (กรณีไม่
เร่งด่วน) จะได้รับการดูแลจากจิ ตแพทย์ของ รพ. เครือข่ายในพื้ นที่ แต่หากพบว่ามี
ภาวะเร่งด่วน/ความเสี่ยงสูงจะส่งต่อไปยัง cohort ward ของ รพ. เครือข่ายในพื้นที่หรือ
ของ รพ. จิตเวช ต่อไป
 ระหว่างพักอยูใ่ นโรงพยาบาลสนาม
ผูป้ ่ วยจะได้รบั การประเมินปั ญหาสุขภาพจิตระหว่างพักใน รพ. สนาม เป็ นระยะ
ตามระบบที่ ที มสุขภาพกาหนด ตัวอย่ างเช่น ประเมินวันที่ 3 และวันที่ 8 ของ
การเข้าพัก โดย ผอ.รพ.สนาม พยาบาลและทีมสุขภาพจะประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้
ผู้ป่ วยท าแบบประเมิ น ผ่ า นกลุ่ม ไลน์ ที่ ตั้ ง ขึ้ น เฉพาะของผู้ป่ วย โดยผู้ป่ วยที่ มี
โทรศัพท์มือถือให้ทาประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Mental Health check in ด้วย
ตนเอง ** ในกรณี พบว่าผูป้ ่ วยไม่ได้ทาแบบประเมิน ที มสุขภาพจิ ตจะมีการติดตาม
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ร่วมด้วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมิน **
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บริการหลัก
ประเด็น
2.2 ประเมิน
ส ุขภาพจิต
ที่จาเป็นทัง้ เมื่อ
แรกเข้า ระหว่าง
และก่อนออกจาก
โรงพยาบาล
สนาม (ต่อ)

2.3 จัดบริการ/
กิจกรรมประจา
ด้านส ุขภาพจิต
ให้ใช้เวลาอย่าง
มีค ุณภาพ เกิด
การเรียนรแ้ ู ละ
พัฒนา
ส ุขภาพจิต

ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีปฏิบตั ิที่ดี
 ตัว อย่ า งเทคนิ ค ที่ ใ ช้ไ ด้ผ ลดี ใ นการท าให้ผ ้ปู ่ วยได้ร ับ การ
ประเมินทางจิต เช่น การแนบเอกสารสื่อการประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Mental Health check in (ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค) รวมทั้งเอกสาร
สื่อสุขภาพจิตศึกษาออนไลน์ต่างๆ รวมไปกับถุงเครื่องใช้(Gift set) ที่มีเอกสาร
ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ตั ว และความรู้ต่ า งๆ ขณะเข้า รพ. สนามที่ ผ ู้ป่ วย
ทุกคนต้องได้รบั ตอนลงทะเบียน
 ก่อนออกจากโรงพยาบาลสนาม
เพื่ อ ให้แ น่ใ จว่ า ผูป้ ่ วยมี ค วามพร้อ มทางด้า นสุข ภาพจิ ต ก่ อ นออกจาก
โรงพยาบาลจึงมีการประเมินสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม Mental Health Check in
อีกครัง้ นอกจากนีผ้ ปู้ ่ วยจะได้เรียนรูส้ ขุ ภาพจิตศึกษา เช่น เรื่อง “การเตรียมตัว
ก่อนกลับบ้าน” ผ่านสื่อออนไลน์
หลักสาคัญในการจัดบริการ/กิจกรรม การดแู ลสขุ ภาพจิตผูป้ ่ วยที่
อ ยู่ใ น ร พ . ส น า ม ใ น แ ต่ ล ะ วั น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความคาดหวั ง ของผู้ป่ วย ควรเป็ นบริ ก าร/กิ จกรรมที่ ค านึ ง ถึ ง
ความต้องการตามลาดับ ขั้นความต้อ งการพื้ นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎี ของ
Maslow
ตั ว อย่ า งการจั ด กิ จ กรรม/บริ ก ารให้ แ ก่ ผ ้ปู ่ วยตามล าดั บ ขั้ น
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Maslow ขณะอยู่ รพ.
สนาม มีดงั นี้
 ช่ ว งวั น แรกๆ จั ด บริ ก ารการดู แ ลด้า นความต้อ งการพื้ น ฐาน
(Psychological Need) เช่น เครื่ อ งอุป โภค บริ โภค และสิ่งจ าเป็ นในการใช้ชีวิ ต
อาทิ ผ้าห่ม ที่นอน จาน ช้อน ซ่อม ฯลฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ่ วย
 ประมาณวันที่ 6-7 จัดกิจกรรมดูแลด้านความปลอดภัย (Safety Need)
เช่น กิ จกรรมออกก าลัง กายที่ ช่ว ยให้ผ ปู้ ่ วยสุข ภาพแข็ ง แรง ไม่เ จ็ บ ป่ วยง่า ย
ซึ่ ง พบว่ ากิ จกรรมออกกาลังกายที่ ผปู้ ่ วยในโรงพยาบาลสนามชื่นชอบ อี กทั้ง
สามารถรัก ษามาตรการระยะห่ า งทางสัง คม (Social Distancing) ได้ด ว้ ย
เช่ น การเล่น ตระกร้อ การเล่ น ฟุ ต บอล ซึ่ ง เป็ นกี ฬ าประเภทที่ ผ ูเ้ ล่ น ไม่ ต อ้ ง
สัมผัสตัวกัน
 ประมาณวันที่ 10 เป็นต้นไป กิจกรรมที่ควรจัดเป็ นกิจกรรมในลักษณะ
ที่ช่วยให้ผปู้ ่ วยมัน่ ใจในการกลับไปเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สถานที่
ทางาน (love and Belonging Need) เนื่องจากพบว่า ในช่วงระยะเวลานี้ผปู้ ่ วยจะ
เริ่ ม คิ ด ถึ ง อนาคตหรื อ เป็ นช่ ว งเตรี ย มตัว กลับ บ้า น ตัว อย่ า งกิ จ กรรมที่ จั ด
เช่น การจัดทาเอกสารรับรองด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผปู้ ่ วย
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นอกจากนี้ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายทางใจหรือให้ความรู้
ในการดูแลจิ ตใจตนเองในแต่ละวัน เช่น การให้ “สุขภาพจิ ตศึ กษาผ่านสื่อ
ออนไลน์ ” ได้แ ก่ การฝึ กสมาธิ การฝึ กสติ ขั้ น พื้ น ฐาน สติ ใ นการกิ น
สติ ค วบคุ ม อารมณ์ สติ ใ คร่ ค รวญด้ว ยตนเอง เป็ นต้น ดั ง ตั ว อย่ า ง
“แนวทางการดูแ ลสุข ภาพจิ ต ผูเ้ ข้า พั ก ในศูน ย์ จั น ท์ ป ระชาร่ ว มใจ ของ
เขตสุขภาพที่ 6” และชุด กิจ กรรมการดูแลสุขภาพใจ “ปรับ ใจเติมสุขสู่วิ ถี
ชีวิตใหม่” ของเขตสุขภาพที่ 5 (รายละเอียดในภาคผนวก ก และ ข )

2.4 ช่วยเหลือ
เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือ ดูแลจิตใจผูป้ ่ วยที่พักในโรงพยาบาลสนาม
เบื้องต้นตามสภาพ
ปัญหาอย่างทันท่วงที ได้อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ที ม รั บ ผิ ด ชอบงานสุข ภาพจิ ต ของกรมฯ ในพื้ น ที่
ซึ่งประกอบด้วย รพ. จิตเวช ศูนย์สขุ ภาพจิ ตเขต หรือทีมช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผูป้ ระสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment
Team : MCATT) มีการดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนีค้ ือ
1. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินปั ญหาสุขภาพจิ ต จาก
โปรแกรม Mental Health check in
2. ส่งต่อข้อมูลไปยังทีมผูป้ ฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทัว่ กัน
3. ให้การปรึกษา ในกรณีพบผูป้ ่ วยที่มคี วามเสี่ยงด้านสุขภาพจิต
4. ประสานงานและส่งต่อผูป้ ่ วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ให้โรงพยาบาลใน
พื้นที่ดแู ล หากจาเป็ นต้องส่งต่อเพื่อรับการรักษา (Refer)
5. ติดตามเยี่ยมเสริมกาลังใจ โดยโทรศัพท์ให้คาปรึกษาผูท้ ี่มีความเสี่ยง
ต่ อ ปั ญหาสุข ภาพจิ ต ตามประเด็ น ปั ญหาที่ พ บตามแนวทางที่
กรมสุขภาพจิตกาหนด
6. ลงบันทึกข้อมูลตามแบบการติดตาม
ตัว อย่า งวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ ดี ใ นการเตรี ย มความพร้อ มส าหรับ การให้
การช่วยเหลือเบื้ องต้นอย่างทันท่วงที เช่น การจัดทีมในจานวนที่เหมาะสม
เพี ย งพอ และจัดตารางเวรของที มที่ จ ะให้คาปรึ กษาของหน่วยงานไว้อย่าง
ชัด เจน รวมทั้ ง จั ด เตรี ย มยาที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น เพื่ อ รองรั บ การให้ค วาม
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ซึ่งทาให้
การดาเนินงานช่วยเหลือรวดเร็วยิ่งขึน้
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ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีปฏิบตั ิที่ดี

2.5 จัดระบบ
การจัดระบบการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพคือ ต้องมีการเตรียมการทั้งใน
การส่งต่อที่เชื่อมโยง
ส่วนของหน่ว ยบริการจิตเวชและหน่ว ยบริการในพื้ นที่ โดยการสร้างระบบที่
กับบริการในพื้นที่
เชื่ อ มโยงกับ หน่ว ยบริ การในพื้ น ที่ อี กทั้ง ใช้การสื่อ สารทั้ง แบบเป็ นทางการ
อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ร่วมกับการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ
ตัวอย่างวิธีการปฏิบตั ิที่ได้ผลดีของการจัดระบบการส่งต่อที่เชื่อมโยงกับ
บริการในพื้นที่
เขตส ุขภาพที่ 5 มีการวางระบบในระดับจังหวัด โดยมีแพทย์ของสถาบัน
กัลยาณ์ราชนคริ นทร์ประจาที่โรงพยาบาลจังหวัด เพื่ อการให้คาปรึ กษาและ
เตรียมการส่งต่อ (Refer) ในขณะที่สถาบันฯ เตรียมสถานที่ เตรียมหอผูป้ ่ วย
และบุคลากรให้พร้อมสาหรับการรับส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างทันท่วงที
เขตส ุขภาพที่ 6 วางระบบการดาเนินงานในระดับจังหวัด โดยเริ่มจากการ
ประสานการทางานในระบบ Service plan ระดับจังหวัด พร้อมวางระบบ
การดูแ ลผูท้ ี่ มีความเสี่ยงต่อ ปั ญหาสุข ภาพจิ ต ตามแนวทางการดูแลจิ ตใจใน
โรงพยาบาลสนามของกรมสุขภาพจิต ช่องทางสาคัญในการติดต่อสื่อสาร
คือ การส่งต่อข้อมูลผ่านระบบ Line Group “MCATT ศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ”
ของเครื อ ข่ า ยงานสุข ภาพจิ ต จั ง หวั ด จั น ทบุรี โดย ผู้ป ระสานงานกลาง/
ผูร้ บั ผิดชอบ คือ สสจ.จันทบุรี
กรณี พ บผูป้ ่ วยมี ค วามเสี่ ย งจะมี ก ารส่ ง ต่อ ให้จิ ต แพทย์โ รงพยาบาล
พระปกเกล้า เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ในการดูแ ลผู้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาด้า น
สุขภาพจิต รายละเอี ยดขั้นตอนการส่งต่อ ผูป้ ่ วยดังแสดงในแผนผัง แนวทาง
การดูแลสุขภาพจิตผูเ้ ข้าพักในศูนย์จนั ท์ประชาร่วมใจ (ภาคผนวก ก)
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3. การด ูแลทางสังคม
3.1 ส่งเสริมการ
การมีชอ่ งทางสาหรับให้ผปู้ ่ วย ครอบครัวผูป้ ่ วย และคนในชุมชน สามารถ
ช่วยเหลือและให้
ติดต่อและทราบถึงความเป็ นอยู่ของผูป้ ่ วยขณะพักอาศัยในรพ. สนาม จะช่วยลด
กาลังใจระหว่าง
ความกังวล คลายความห่วงใย อีกทัง้ เป็ นช่องทางการเสริมสร้างกาลังใจระหว่าง
ผูร้ บั บริการ
ครอบครัวและ
ผูป้ ่ วย ครอบครัว และชุมชน ได้ดว้ ย ดังตัวอย่างการดาเนินงานในเขตสุขภาพ
ช ุมชน
ที่ 5 ที่ ใ ห้ผ ู้ป่ วยชาวเมี ย นมาสามารถถ่ า ยทอดการใช้ชี วิ ต ของตนเองใน
โรงพยาบาลสนามด้วยวิธีการ Live สด ผ่าน Facebook ได้
ข้อพึงระวัง เกี่ยวกับการถ่า ยทอดการใช้ชีวิตของผูร้ ับบริการผ่านสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศต่า งๆ ต้อ งคานึงถึ งการไม่ละเมิดสิท ธิของผูป้ ่ วยคนอื่ น
ยกตัว อย่ า งเช่ น อนุญ าตให้ผ ูป้ ่ วยถ่ า ยทอดการใช้ชี วิ ต ของตนเองผ่ า นทาง
Facebook ได้ โดยห้ามถ่ายภาพติดหน้าผูอ้ ื่น
3.2 ตระเตรียมให้
สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ

ก่อนออกจากโรงพยาบาลสนามมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยโปรแกรม
Mental Health Check in พร้อมส่งต่อข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแล
ต่ อ เนื่ อ งกลุ่ม เสี่ ย งต่ อ ปั ญหาสุข ภาพจิ ต กั บ ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานสุข ภาพจิ ต
ระดับจังหวัด เช่น ช่องทางการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิ ต และการให้สขุ ภาพจิต
ศึกษาผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน” ดังที่ สสจ.จันทบุรี
มีการส่งสื่อออนไลน์เหล่านี้ผ่านทาง Line Group “MCATT ศูนย์จันท์ประชา
ร่วมใจ”
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1. การบริหารจัดการ
1.1 วาง
แผนการทางาน
ของทีมตาม
แนวทางที่
กาหนด

การจัดตัง้ ทีมดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนหลักของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ทีม MCATT
และทีมสุขภาพจิตในแต่ละพื้ นที่ ดังนั้น ภายหลังได้รับ นโยบายจากกรมสุขภาพจิ ต
ทีมดูแลสุขภาพจิตผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสนาม ( รพ.จิตเวช ร่วมกับศูนย์สขุ ภาพจิต )
ควรมีการดาเนินการดังนี้
 จัดประชมุ ทีมผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อทบทวนแผนผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)
หรือแนวทางการดาเนินงานด้านการดูแลสุขภาพจิต ใน รพ. สนาม ที่มีความ
เชื่ อ มโยงกับ หน่ว ยงานต่า งๆ เช่น กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค เพื่ อ
นามาออกแบบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างทีมดูแลสุขภาพกายและทีมดูแล
สุขภาพจิต
 วางระบบการดาเนินงาน โดย
- ประสานกับ Key person ของพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีม
สสจ.และที มผูร้ ับ ผิด ชอบปฏิ บัติงานโรงพยาบาลสนามเพื่ อ จัดตั้งคณะท างานและ
ประชุมวางแผนการดูแลสุขภาพจิตร่วมกัน
ตัวอย่าง รพ.ชลบุรีที่มีความโดดเด่นเรื่องการดาเนินงานด้านสุขภาพจิต
เมื่อทราบว่าต้องจัดตัง้ รพ.สนาม มีการวางแผน จัดทีมสุขภาพจิตขึ้น โดยรองแพทย์
ของรพ.ชลบุรี ได้ตงั้ กลุ่ม line รพ.สนาม และเชิญจิตแพทย์จากรพ.อื่นๆ รวมทั้งทีม
MCATT
และสสจ. มาเข้า ร่ ว มกลุ่ม Line รวมทั้ ง ให้ศ ูน ย์ส ุข ภาพจิ ต ท าผั ง
การดาเนินงานที่ปรับมาจากประสบการณ์การดาเนินงานใน State Quarantine มา
ประยุกต์ใช้
- ส่งทีมลงพื้นที่เพื่อศึ กษาสถานที่ และบริ บทของพื้นที่ และนามาออกแบบ
ระบบงานสุขภาพจิตใน รพ.สนาม
- กาหนดข้อตกลง/แนวทางการจัดกิจกรรม/บริการด้านสุขภาพจิต เช่น
การประเมินสุขภาพจิตระหว่างอยู่ รพ.สนาม เช่น รพ. สนามในเขตสุขภาพจิตที่ 6
กาหนดให้ประเมินปั ญหาสุขภาพจิต 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3 และครั้งที่ 2 วันที่ 8
ของการเข้าพัก เป็ นต้น
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1.1 วาง
แผนการทางาน
ของทีมตาม
แนวทางที่
กาหนด (ต่อ)

- เตรียม/สร้างระบบการทางานที่เชื่อมโยงกับระบบบริการในพื้นที่ในด้านต่างๆ
เช่น ระบบการดูแล การบาบัดรักษา ตัวอย่างเช่น การให้คาปรึกษา เวชภัณฑ์ยา
ที่จาเป็ น ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย (Refer) การสร้างทีมสารอง (Back up) ณ หน่วย
บริ ก ารจิ ต เวช เพื่ อ ประสานงานระหว่ า งกรมสุข ภาพจิ ต กรมการแพทย์แ ละ
หน่วยงานอื่นๆ และเตรียมพร้อมสาหรับให้คาปรึกษาแก่ผปู้ ฏิบัติงาน หากต้องการ
คาแนะนาหรือ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิ ระบบ WIFI เป็ นต้น
- สร้างระบบการเยี่ยมเสริมพลังผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
 สื่ อ สารการใช้แ นวทางการด าเนิ น งาน รพ. สนาม (ฉบั บ ปรับ ใหม่ )
ในที่ ป ระชุม ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ภ าวะฉุก เฉิ น ด้า นสาธารณสุข (Emergency
Operation Center : EOC) ทีม MCATT ระดับกรม รวมถึงในการประชุม EOC ระดับ
จังหวัดและระดับเขต รวมถึงถ่ายทอดสู่ผปู้ ฏิบัติงานที่ประจา ณ รพ.สนาม เพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างเป็ นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน
 ทบทวนการปฏิบตั ิงานภายหลังปฏิบตั ิงานได้สกั ระยะหนึ่ง เพื่อปรับปรุง
การดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น การดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 5 มีการประเมินผลการ
ปฏิ บัติง านในช่วงประมาณ 1 เดือ น ทาให้พ บว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ เข้า ไปพักในศูนย์
มีจานวนเด็กเพิ่มขึ้น จึงปรับแผนการดาเนินงานโดยประสานกับ สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และรพ.ราชานุกลู เพื่อเข้าไปดูแลและจัดกิจกรรมฟื้ นฟู
จิตใจ ทาให้เด็กได้รบั การดูแลทางจิตใจอย่างทัว่ ถึง
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การจัดโครงสร้างและการวางระบบบริหารจัดการที่ดีภายในรพ. สนาม เป็ น
สิ่ง หนึ่งที่ ช่ว ยให้ผปู้ ่ วยอยู่ในบรรยากาศที่ ไม่รสู้ ึกตึงเครี ยด และรูส้ ึกปลอดภัย
อีกทัง้ ไม่ถกู ต่อต้านจากคนในชุมชน
ตัวอย่างการจัดโครงสร้างพื้นฐานของเขตส ุขภาพที่ 5
 ด้านสถานที่ เช่น
- สถานที่ตั้งของ รพ. สนาม ต้องเป็ นสถานที่ที่เกิดจากความร่วมมือ/
ความเห็ นชอบจากผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การสร้างรพ. สนาม จันทบุรี ได้รับ
ความร่วมมือจากสสจ. ซึ่งทาให้มีความพร้อมของระบบ WIFI เป็ นต้น
ตัว อย่ า งเทคนิ ค ที่ ไ ด้ผ ลดี ใ นการเปิ ด รพ. สนาม คื อ การเชื้ อ เชิ ญ
ผูบ้ ริหารจากฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข สสจ.
ผูต้ รวจราชการ รวมทั้งอธิบดีกรม เข้าร่วมรับทราบการดาเนินงานในพิธีเปิ ด
รพ.สนาม ซึ่งทาให้คนในชุมชนเกิดความมัน่ ใจและยอมรับการจัดตัง้ รพ.สนาม
- การจัดโซนที่ พักผูป้ ่ วย โดยแบ่ งออกเป็ นโซนชาย-หญิ ง เพื่อ ให้เ ป็ น
สัดส่วนที่เหมาะสม
 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบสัญญาณ Internet ระบบ
VDO conference สาหรับการทา Tele Intercom เป็ นต้น
 ด้า นกติ ก าการอยู่ร่ ว มกัน อาทิ ในบริ บ ทของชาวเมี ย นมานั้ น
การได้รบั ของที่ไม่เหมือนกันหรือมากกว่ากัน อาจทาให้เกิด ความไม่พอใจ จนอาจ
ทาให้เกิดการจลาจลภายในโรงพยาบาลสนามได้ จึงได้กาหนดเป็ นข้อตกลงร่วม
เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างกาลังใจให้กับผูป้ ่ วย โดยกาหนดให้ผทู้ ี่มาเยี่ยม
สามารถบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้แก่สว่ นรวมเท่านัน้
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1.3 สร้างการนา
ลัก ษณะสาคัญที่ พบในผูบ้ ริหารที่ นาพาให้การดาเนิ น งานสขุ ภาพจิ ต ใน
ที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสนามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 เป็นผูใ้ ฝ่ร ้ ู : มีการศึกษาและวิ เคราะห์การดาเนินงานจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 1 โดยศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน หรือแนวทางการดาเนินงาน
ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินงานในระลอก 2 รวมถึงการศึ กษาและ
ทาความเข้าใจกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อออกแบบงานให้เหมาะสม
 เป็ นผู้ริ เ ริ่ ม /กระต ้นุ /น าการปฏิ บั ติ ดั ง เช่ น ผอ. สถาบั น กั ล ยาณ์
ราชนครินทร์ ที่เป็ นทีมนาร่องลงปฏิบัติงานใน รพ. สนามเป็ นทีมแรก เพื่อร่วมออกแบบ
ระบบการดูแ ลสุข ภาพจิ ต ผูป้ ่ วยใน รพ. สนาม หรื อ ดัง ที่ ผอ. จิ ต เวชสระแก้วฯ เป็ น
ประธานทีมสุขภาพจิต และเป็ นพี่ เลี้ยงให้คาปรึ กษาในการดาเนินงานด้ า นสุขภาพจิ ต
ร่วมกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลสนาม
 เป็นผูเ้ อื้ ออานวย เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ที่สาคัญและจาเป็ นเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทกุ คนในการลงปฏิบัติงานใน รพ.
สนาม กาหนดองค์ป ระกอบของที มปฏิบั ติ ง านให้เหมาะสมในแต่ล ะครั้ ง ของการลง
ปฏิบัติงาน เช่น จิตแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ รวมทั้งพนักงานขับรถ การจัดซื้อ
ระบบ Cisco Webex เพื่อรองรับการดาเนินงานในสถานการณ์โควิด-19
 เป็นผูเ้ สริมพลังใจ เช่น ผอ. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีนโยบายให้
ผูป้ ฏิบัติงานสามารถขอรับคาปรึกษาโดยตรงจากผูอ้ านวยการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตลอด 24
ชัว่ โมง หากมีเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้ งขอรับคาปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อการตัดสินใจดาเนินงานได้
อย่างทันท่วงที และกาหนดให้มีการผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนผูป้ ฏิบั ติงาน เพื่ อลดความ
เหนือ่ ยล้าในการปฏิบัติงาน
 เป็ นผู้ส ร้า งความมั่น ใจ (ในการท างาน) เช่ น ผอ. สถาบั น กั ล ยาณ์
ราชนคริ นทร์ ทาประกันชีวิตให้กับผูป้ ฏิบัติงานทัว่ ทั้งสถาบัน เนื่องด้วยมีแนวคิดว่า
สถาบั น ฯ ตั้ ง อยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ดั ง นั้น บุค ลากรทุก คนมี ค วามเสี่ ย งจาก
การปฏิบัติหน้าที่ จึงจาเป็ นต้องมีหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต
 เป็นผูส้ ร้างการเรีย นร ้ ู เช่น มีนโยบายให้ส ร้า งคนรุ่นใหม่ให้มี ค วามรู้
ทักษะในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต โดยให้มีการถ่ายทอดความรูใ้ นลักษณะพี่สอนน้อง
เช่น ให้ทีม MCATT ที่มีประสบการณ์การทางานวิกฤตมานาน จับคู่ทางานเป็ นพี่เลี้ยง
กั บ ที ม ที่ มี ป ระสบการณ์น อ้ ย นอกจากนี้ ก าหนดให้ผ ปู้ ฏิ บั ติ ง านและที ม มี กิ จ กรรม
การทบทวนตนเองภายหลังปฏิบัติ งาน (AAR) ทุกครั้ง เพื่ อปรับ ปรุง การปฏิบั ติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง
 เป็นผูก้ ากับ (การท างาน) เช่น กาหนดให้มีการประชุมร่ วมกันของที ม
ผูป้ ฏิบัติงาน รพ สนาม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่ อการสื่อสารข้อมูลที่เป็ นปั จจุบัน
และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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การวางแผนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
 ระบบการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพจิต ผ่าน Mental Health check in และ
ดาเนินการตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตกาหนด โดย
ได้มี ก ารส่งต่อ ข้อ มูล ไปยังที มผูป้ ฏิ บัติง านให้ท ราบโดยทัว่ กัน ดัง เช่น
การดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6 ได้มีระบบการสื่อสารผ่าน Line Group
“MCATT ศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ” โดยทีม MCATT จะเป็ นผูต้ ิดตามด้าน
สุขภาพจิตและให้คาปรึกษาเยียวยาเบื้องต้น
 ระบบการให้การปรึกษาด้านจิตเวชแก่แพทย์ใน รพ.สนาม โดยสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ มีการจัดเวลาให้การปรึกษาสาหรับผูป้ ่ วยที่มีปัญหา
สุขภาพจิต เครียด วิ ตกกังวล ผ่านระบบ Online โดยมีล่ามแปลภาษา
ในกรณีที่มีผปู้ ่ วยชาวเมียนมาต้องการขอรับคาปรึกษา เป็ นต้น

1.5 นาผูป้ ่ วยเข้า
ข้อค้นพบสาคัญคื อ กระบวนการนาผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาใน รพ. สนาม
สูโ่ รงพยาบาล
เป็ นอี กสิ่งหนึ่ง ที่มีความสาคัญ เนื่อ งจากการนาผูป้ ่ วยเข้า รักษาในโรงพยาบาล
สนาม โดยถึง
สนามนั้น ไม่ใ ช่เ พี ย งการส่ง ต่อ หรื อ การเดิ น ทางไปยัง ที่ ห มายปลายทางอย่ า ง
ที่หมายอย่าง
ปลอดภัย
ปลอดภัยเท่านัน้ แต่ยังหมายรวมถึง การมีระบบคัดกรองที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถ
คัด กรองผู้มี ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ได้ ซึ่ ง หากผู้ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ใ ห้ค วามส าคั ญ กั บ
การคัดกรองด้า นสุขภาพจิ ตร่ว มกับการคัดกรองสุขภาพกายแล้ว อาจเกิด ผล
กระทบระหว่างการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้
ดังเช่น เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึน้ กับโรงพยาบาลสนามแห่งหนึง่ ที่มีผปู้ ่ วยวิ่งหนี
ออกจากโรงพยาบาลสนามขณะการนาผูป้ ่ วยเข้าสู่โรงพยาบาลสนาม ทาให้ตอ้ งมี
การติ ด ตามผู้ป่ วยผ่ า นกล้อ งวงจรปิ ดและใช้ก าลั ง ของเจ้า หน้า ที่ ส่ ว นหนึ่ ง
มาดาเนินการติดตาม แก้ไขปั ญหาดังกล่าว
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ทรัพยากรที่ใช้เพื่อการดาเนินงานใน รพ. สนามที่มีประสิทธิภาพ คือ
 ด้านบคุ คล ที่ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ฝ่ายกาย
และฝ่ ายจิ ต พยาบาล ร่ ว มด้ว ยที ม สหวิ ช าชี พ นัก วิ ช าการสาธารณสุข หรื อ
แม้กระทัง่ ฝ่ ายสนับสนุน เช่น ล่าม เป็ นต้น โดยการดาเนินงานดังกล่าว ไม่เพียงแต่
เป็ นการด าเนิน งานเพื่ อ การดูแ ลผูป้ ่ วย ณ โรงพยาบาลสนามเท่ า นั้น แต่เ ป็ น
การเตรี ย มความพร้อ มของที ม ร่ ว มกั บ การออกแบบระบบการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ
 ด้านองค์ความร ้ ู เช่น ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนเพื่อการสนับสนุนล่ามภาษาพม่า เป็ นต้น
 ด้า นอ ปุ กรณ์ และงบประมาณ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง
โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็ นต่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วย รวมทั้งอุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จาเป็ น และเพียงพอสาหรับ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน

1.7 ดาเนินการ
หลังออกจาก
โรงพยาบาล
สนามให้ใช้ชีวิต
อย่างปกติใน
ครอบครัวและ
ช ุมชน

เมื่อผูป้ ่ วยหายจากโรคโควิด-19 และพร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลสนามแล้ว
ก่อนออกจากโรงพยาบาลทีมสุขภาพจิตจะมีการประเมินสุขภาพจิตโดยใช้ Mental
Health Check in เช่นเดียวกับการประเมินก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม
ทั้งนี้ หากผลการประเมินพบผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพจิ ต จะมีระบบบริการปรึกษา
ทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลไปพื้นที่เพื่อให้ได้รบั การดูแลต่อเนื่อง ดังเช่น เขตสุขภาพ
ที่ 6 มีทีม MCATT โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มีระบบการติดตาม
กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตและติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน ภายหลังผูป้ ่ วยออก
จากรพ.สนาม
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1.8 นาเสนอ/
การดาเนินงานโรงพยาบาลสนามเป็ นอีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญของกระทรวง
สื่อสารข้อมูลใน
สาธารณสุข และการประชุม EOC ทุกระดับ ให้ความสนใจกับ การดาเนินงาน
ระดับนโยบาย
เพื่อความเข้าใจ ดั ง นั้น ในการประชุม ทั้ ง ระดั บ เขต ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ กระทรวง จึ ง ให้
และการสนับสนนุ ความส าคั ญ และก าหนดเป็ นวาระการประชุม เพื่ อ ให้แ ต่ ล ะพื้ น ที่ ร ายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานเพื่อรับทราบสถานการณ์และแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
การวางแผนและการเตรี ย มข้อ มูล เพื่ อ การน าเสนอที่ มี ค วามชัด เจนจึ ง เป็ น
สิ่งสาคัญ
การนาเสนอข้อมูลที่ได้ผลดี ประกอบด้วย
 ภาพความก้าวหน้าของการดาเนินงานที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
และผลลัพธ์เชิงสถิติ
 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล/สถานการณ์ ที่เกิดขึน้
 แผนการดาเนินงานในระยะถัดไป
การได้ข ้อ มูล ดั ง กล่ า วมานั้ น จึ ง ต้อ งอาศั ย ผู้ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ พื่ อ
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละสัปดาห์
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2. การสร้างการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
2.1 บริหาร
การบริหารจัดการ รพ. สนาม ที่มีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องอาศัยการมี
จัดการอย่างมี
ส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ ง ในและนอกระบบสาธารณสุข อาทิ
ส่วนร่วมและ
การดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6 สสจ. จันทบุรี รพศ./รพช. /รพสต.ในพื้นที่และ
ต่อเนื่อง
เครื อ ข่า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิน งานทั้ง ด้า นสุข ภาพกายและด้า นสุข ภาพจิ ต
ดูแลผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับ ถึงการจาหน่าย และติดตามต่อเนื่องเมื่อพบยังมีปัญหา
สุขภาพ ให้ความช่วยเหลือเป็ นกาลังใจ และสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม หรือ
การดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 5 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกระบบ
สาธารณสุขในการสนับสนุนล่ามพม่า เพื่อมาประจาอยู่ที่ รพ. สนาม เป็ นต้น
2.2 สร้างการมี
พบว่ า การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ผ ลดี ส าหรั บ ก ารด าเนิ น งาน
ส่วนร่วมในการ
รพ. สนาม ควรมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางต้องเป็ น
สื่อสาร 2 ทาง
ที่มีประสิทธิภาพ ช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับบริบทของ
สม่าเสมอและ
กลุม่ เป้าหมาย
ทันเวลา
ตัวอย่างช่องทางการสื่อสารกับผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสนาม
 ใช้ Facebook เป็ นช่องทางหลักสาหรับสื่อสารแนวทางการดูแลจิตใจตนเอง

ในแต่ละวัน กับผูป้ ่ วยที่อยู่ใน รพ.สนาม เนื่องด้วยผูป้ ่ วยในเขตสุขภาพที่ 5 ส่วน
ใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยชาวเมียนมา ที่ใช้ Facebook เป็ นช่องทางการสื่อสารหลัก
 ใช้ Facebook Live เป็ นช่องทางให้ทีมจิ ตแพทย์ถ่ายทอดความรูก้ ารดูแล

จิตใจ แก่ผปู้ ่ วยใน รพ. สนามและแก่ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
 ใช้ QR

Code เป็ นช่องทางการเข้า ถึงการท าแบบประเมินเพื่ อคัด กรอง
ผูม้ ี ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต และให้ค าแนะน าการดูแ ลสุข ภาพจิ ต ส าหรับ ผูถ้ กู กัก กัน
ผูต้ ดิ เชื้อ ผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิต และประชาชนทัว่ ไป
 ใช้โทรศัพท์ เพื่อการคัดกรองผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิต พร้อมการให้คาปรึกษา

ทางโทรศัพท์ สาหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการขอรับคาปรึกษาหรือมีปัญหาสุขภาพจิต
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2.2 สร้างการมี
 ใช้เสียงตามสาย เป็ นช่องทางให้ขอ้ มูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ส่วนร่วมในการ
สื่อสาร 2 ทาง ข่าวสาร ความรู้ กิจกรรมในแต่ละวันภายใน รพ. สนาม
ที่มีประสิทธิภาพ
สม่าเสมอและ
ตัวอย่างช่องทางการสื่อสารกับทีมผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทันเวลา (ต่อ)
 ใช้ระบบประชุมทางไกล สาหรับการสื่อสาร/ประสานงาน/วางแผนงาน
ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหาร รพ. สนาม ทีมผูป้ ฏิบตั งิ าน ร่วมด้วยกับการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
 ใช้ กลุ่ม line ของผูป้ ฏิบัติงาน รพ. สนาม เป็ นช่องทางสาหรับสื่อสาร

ข้อ มูลสถานการณ์ปั ญหา แจ้งแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน งาน ปั ญหา
อุป สรรครวมถึ ง การขอความร่ ว มมื อ ในการท างานจากทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
เช่น กลุ่ม Line ศูน ย์ป ระชาร่ว มใจ ของเขตสุข ภาพที่ 6 ที่ ส มาชิก กลุ่ม Line
ประกอบด้วยทีมจิตแพทย์จากโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ ทีม MCATT สสจ.
ผูป้ ฏิบตั งิ านใน รพ.จิตเวชและ/หรือศูนย์สขุ ภาพจิต

สิ่งสาคัญสาหรับ รพ. สนาม ที่มีผปู้ ่ วยเป็ นชาวต่างชาติ เช่น รพ. สนาม
ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นชาวเมียนมา จึงมี ล่ามประจา รพ. สนาม
เพื่อช่วยในการแปลภาษาหรือสื่อสาร พูดคุย/ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร/ความรูใ้ นการ
ปฏิบัติตวั ระหว่างบุคลากรสุขภาพและผูป้ ่ วย ทาให้เกิ ดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน
สะดวกและรวดเร็ว
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2.3 ดาเนิน
การส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา และร่วมปรับปรุงการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม/บริการต่างๆ ใน รพ. สนาม จะช่วยให้ผปู้ ่ วยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
โดยผูร้ บั บริการ
ุ ค่าในตนเองและสร้างการมี
มีสว่ นร่วมในการ ทาประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ื่น ซึ่งจะเสริม/สร้างความรูส้ ึกมีคณ
ส่วนร่วมให้เกิดขึน้ ใน รพ. สนาม
คิด ทาและ
ปรับปร ุง
ดังตัวอย่าง รพ. สนาม ในเขตสุขภาพจิตที่ 5 ได้มีการค้นหาผูป้ ่ วยที่เป็ นแรงงาน
ชาวเมียนมาที่พดู ภาษาไทยได้ สื่อสารรูเ้ รื่อง เป็ นอาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) ใน
กลุ่มผูป้ ่ วยด้วยกันเอง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็ นล่ามแปลภาษาพม่า และให้มีความรูใ้ น
การสัง เกตอาการทั้ง ทางกายและทางจิ ต ใจของผู้ ป่ วยที่ พัก อยู่ใ นศูน ย์ห่ ว งใย
คนสาคร ซึ่ ง ต่ อ มาถูก น าไปเป็ นต้น แบบให้ศ ูน ย์ ห่ ว งใยคนสาครอื่ น ๆ น าไป
ปฏิ บัติก ารเช่น กัน รวมทั้งการช่ว ยดูแลความสะอาดในบริ เ วณ รพ.สนาม และ
เปิ ดโอกาสให้เ สนอความคิ ด เห็ น ต่อ กิ จ กรรมที่ จัด ใน รพ. สนาม ผ่า นช่อ งทาง
การสื่อสารต่างๆ ได้เช่นกัน
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3. การจัดการบ ุคลากร
3.1 กาหนด
ข้อ ค้น พบส าคัญ คื อ การปฏิ บั ติ ง านสุข ภาพจิ ต ใน รพ. สนามนั้ น
ค ุณลักษณะ
นอกจากผูป้ ฏิบตั งิ านจะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพแล้ว
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล
ในพื้นที่ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านใน รพ.สนามจาเป็ นต้องมีการติดต่อประสานงาน
สนาม
และท างานร่ ว มกับ เครื อ ข่า ยทั้ง ในและนอกระบบสาธารณสุข ที่ เ ข้า มามี ส่ว น
ในการดาเนินงานร่วมกัน
คณ
ุ ลัก ษณะที่ ส าคัญ และจ าเป็ นของผูป้ ฏิ บัติ ง านใน รพ. สนาม
ที่ควรมี ประกอบด้วยด้านต่างๆ ต่อไปนี้
ด้านคณ
ุ ลักษณะส่วนตัว เช่น ผูท้ ี่มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
สามารถปรั บ ตั ว ได้ดี มี ค วามยื ด หยุ่น ลั ก ษณะเป็ นคนนอบน้อ ม เสี ย สละ
มีสัมพันธภาพที่ดี (friendly) เข้าใจจิตใจรอบข้าง (ผูป้ ่ วยและคนทางาน) เต็มใจ
ให้บริการและพร้อมปฏิบตั งิ าน
ด้ า นความร ้ ู ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน ได้แ ก่ มี ป ระสบการณ์
การท างานด้า นการเยี ย วยาจิ ต ใจผู้ป ระสบภาวะวิ ก ฤตภัย พิ บั ติ มี ทั ก ษะ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข สามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ มีความรูเ้ รื่องโรคและสามารถใช้อปุ กรณ์ป้องกันตนเองได้
ด้านความเป็นอยู่ มีความพร้อม/สามารถใช้ชีวิตในภาวะฉุกเฉิน หรือ
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบายได้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มีความรู้ ความสามารถด้านดิจิทอล
สามารถเรียนรู/้ ใช้ระบบสื่อสารที่ทนั สมัยได้
นอกจากคุณลักษณะที่กล่าวมานี้ ผูป้ ฏิบัติงานควรมีการช่วยเหลือและ
ให้กาลังใจซึ่งกันและกันในทีมผูป้ ฏิบัติงานด้วยกันเอง รวมทั้งควรมีการติดต่อ
ประสานงานแบบไม่เป็ นทางการ เช่ น กลุ่ม LINE หรือการประสานทางโทรศัพท์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับคาแนะนา และสามารถให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ป่ วยในโรงพยาบาลสนามได้ทั น สถานการณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง ท าให้
ผูป้ ฏิ บั ติง านในพื้ น ที่ จ ากหน่ว ยงานอื่ น ๆ ยิ น ดี ใ ห้ที ม สุข ภาพจิ ต เข้า ไปเป็ นที ม
ดาเนินการร่วมกัน
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บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม นอกจากจะมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสม
ดังกล่าวในข้อ 3.1 แล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านควรมีการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้
 ประชม
ุ ที มผูป้ ฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน ดังเช่น
ผูอ้ านวยการจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมร่วมกับผูอ้ านวยการศูนย์
สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพที่จะลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม เพื่อ
การวางระบบการด าเนินงานและกาหนดที มผูป้ ฏิ บัติงาน/ผูป้ ระสานงานในพื้ นที่
รวมถึงกาหนดช่วงเวลาในการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ แต่ละครั้ง พร้อมวางแผนในการ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อไม่ให้เกิดความเหนือ่ ยล้าในการทางาน
 ทบทวนความร เ้ ู ดิ ม ในการปฏิ บัติงานของที ม MCATT รวมทัง
้ ศึ ก ษา
เอกสารความร ต้ ู ่า งๆ ที่ สาคัญ และจาเป็น เช่น คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสนาม ของกรมการแพทย์ แนวทางการดูแ ลสุข ภาพจิ ต ของ
กรมสุขภาพจิต หรือแม้กระทัง่ คูม่ ือการปฏิบตั งิ านใน State Quarantine เพื่อนาความรู้
มาประยุกต์ใช้กบั การดาเนินงานในโรงพยาบาลสนาม เป็ นต้น
 อบรมเพิ่มพูน และทบทวนองค์ความรด
้ ู า้ นการให้คาปรึกษา แก่บคุ ลากร
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายในแต่ละพื้นที่
การกาหนดทีมผูป้ ฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม โดยลาดับแรกคัดเลือกจากผูท้ ี่
สมัครใจปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีความพร้อมด้านสุขภาพกาย เนื่องจากภายหลัง
จากการปฏิบตั งิ านแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน
โดยในบทบาทของหน่ว ยงาน จึ งต้อ งมีการสนับ สนุนการด าเนินงานให้แ ก่
บุคลากรในการลงพื้นที่ ทัง้ การเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์ที่
จ าเป็ นต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจและความมั ่น ใจให้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน พร้อมพิจารณาจัดองค์ประกอบของทีมปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมในแต่ละ
ครัง้ ของการลงปฏิบตั งิ าน เช่น จิตแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน
ขับรถ เป็ นต้น และพิจารณาการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความ
เหนือ่ ยล้า
ทัง้ นี้ การวางระบบเพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานในพื้นที่
เป็ นอีกประเด็นหนึง่ ที่สาคัญ ดังเช่น การวางระบบของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ที่ มีก ารเตรี ยมที มผูใ้ ห้คาปรึ กษา เพื่ อ รอรับ คาปรึ กษาและการจัด เตรี ยมยา เพื่ อ
การดาเนินการในพื้นที่ได้อย่างทันสถานการณ์
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เพื่อการดูแลผูป้ ฏิบัติงาน ผูบ้ ริหารจึง มีการสร้างขวัญกาลังใจไปพร้อม
กับการสร้างความปลอดภัยให้แก่บคุ ลากรทุกคน
วิธีปฏิบตั ิที่ดีในการเสริมสร้างพลังใจแก่ผป้ ู ฏิบตั ิงาน
 ทาประกันให้กบั เจ้าหน้าที่ทวั ่ ทัง้ สถาบัน เนือ่ งด้วยมีแนวคิดว่า สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ตัง้ อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนัน้ บุคลากรทุกระดับ
มีโอกาสเกิดการติดเชื้อเท่ากันกับผูป้ ฏิบตั งิ านในพื้นที่
 สนับสนนุ อ ุปกรณ์ที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านอย่าง
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทกุ คนในการลงพื้นที่
 มีนโยบายให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั ิ งานสามารถขอรับคาปรึกษาใน
การปฏิบตั ิงานได้โดยตรงจากผูอ้ านวยการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชัว่ โมง
หากมีเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้ งขอรับคาปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อการตัดสินใจดาเนินงานได้
อย่างทันท่วงที
 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านในแต่ล ะครั้ ง หน่ ว ยงานมี ร ะบบการ
ตรวจเช็คสขุ ภาพโดยการ SWAB ให้กบั บคุ ลากรที่ลงพื้นที่จานวน 2 ครัง้
ประกอบกับให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานผ่านการใช้เครื่องมือ After Action Review (AAR) เพื่อการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นร ้วู ิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ผ ลดี และเรี ย นร ้ปู ั ญหา
แนวทางการแก้ไ ข ซึ่ งจะท าให้ผปู้ ฏิ บัติงานในครั้งถัด ไปมีความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั งิ านมากยิ่งขึน้
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ระบบสนับสนุน
ประเด็น
3.5 จัด
ความสัมพันธ์
ระหว่างบ ุคลากร
และครอบครัวให้
ยอมรับและมี
ความพร้อม

ข้อค้นพบความร/้ ู วิธีปฏิบตั ิที่ดี
ด้วยการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสนาม ย่อมต้องมีความเสี่ยงต่อการติด
เชื้ อ และมีความเหนื่อ ยล้าในการปฏิ บัติงาน ดังนั้นผูป้ ฏิ บัติงานจึ งควรเตรี ยม
ความพร้อมของตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงอุปกรณ์ที่สาคัญและจาเป็ น
ควบคู่กับการสื่อสารทาความเข้าใจกับ คนในครอบครัวหรื อคนใกล้ชิด เพื่อลด
ความกังวล
ตัวอย่างการดาเนินงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- ผู้อ านวยการลงพื้ น ที่ เ ป็ นที ม แรก เพื่ อ สร้า งความมั ่น ใจให้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน พร้อมมีการออกแบบระบบการบริการเพื่อการดูแลสุขภาพจิตผูป้ ่ วย
ในโรงพยาบาลสนาม และกลับมาสื่อสาร/ประชุมร่วมกันกับทีมผูป้ ฏิบตั งิ านอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อการ update ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ผปู้ ฏิบัติงานมีการรับรูถ้ ึงสถานการณ์และมีการเตรียม
ความพร้อมของตนเองก่อนการลงพื้นที่จริง
- จัดเตรียมสถานที่พักเพื่อรองรับบุคลากรที่มีความจาเป็ นต้องกักตัว
หรือจาเป็ นต้องงดการเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสถานที่ทางาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยง
- มีนโยบายในการให้ค วามช่ว ยเหลื อ ญาติของเจ้า หน้า ที่ ที่ มีปั ญหา
ตกงานหรื อ ถูก เลิ ก จ้า ง ให้ส ามารถมาปฏิ บั ติ ง านที่ ส ถาบั น ฯ ได้ ในหน่ว ยที่
ต้องการอัตรากาลังเพิ่ม เช่น การคัดกรองผูร้ บั บริการ เป็ นต้น

ระบบผลลัพธ์
ประเด็น
1. ส ุขภาพกาย

2. ส ุขภาพจิต

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของผูป้ ฏิบตั งิ านที่สามารถดูแลตนเอง แบบ New Normal
2. ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านในการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภัย และน่าอยู่
1. ร้อยละของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสนามที่ได้รบั การประเมินสุขภาพจิต
ด้วยโปรแกรม Mental Health check in
2. ร้อยละของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลสนามที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จากการ
คัดกรองสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรม Mental Health check in
3. ร้อยละของการติดตาม/ดูแลผูท้ ี่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพจิต
28

บทที่ 3
ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญในการดาเนินงานโรงพยาบาลสนาม
ด้านการบริหารจัดการ
1. ศึกษาและทาความเข้าใจกับบริบทของแต่ละพื้นที่
“การรูเ้ ขา รูเ้ รา” เป็ นสิ่งสาคัญในการด าเนินงาน ซึ่ งจะนาไปสู่การวางแผนและ
การเตรียมการดาเนินงานในโรงพยาบาลสนามต่อไปได้ ดังเช่น กรณีการระบาดของโรค
โควิด-19 ที่ตลาดกลางกุง้ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหากศึกษาบริบทของพื้นที่แล้วจะพบว่า
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้แรงงานชาวเมียนมา ซึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ประกอบกับการสื่อสารของชาวเมียนมาส่วนใหญ่ มักสื่อสารทาง Facebook เป็ นหลัก ดังนัน้
การวางแผนการดาเนินงานประการแรกคือ การจัดหาล่ามภาษาพม่า เพื่อการสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการระบบการคัดกรอง รวมทั้งการแปลภาษาพม่าเพื่อการประเมิน
สุขภาพจิตด้วยโปรแกรม Mental Health Check in เป็ นต้น
2. ศึกษาคมู่ ือการปฏิบตั ิงาน พร้อมการปรับปร ุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การศึ ก ษาคู่มื อ การปฏิ บั ติ ง านถื อ เป็ นการเพิ่ ม พูน องค์ ค วามรู้ที่ จ าเป็ นต่อ การ
ปฏิ บัติงาน ซึ่ งผูป้ ฏิ บัติง านในโรงพยาบาลสนามควรมีความรูท้ ั้งในการดาเนินงานของ
กรมสุขภาพจิต ตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม ที่กรมสุขภาพจิต โดย
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้จดั ทาขึน้ ให้กบั ผูป้ ฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามโดยตรง
ประกอบกับ ควรมี ก ารศึ ก ษาระบบการด าเนินงาน ตามเอกสารคู่มื อ แนวทางการจัด ตั้ง
โรงพยาบาลสนาม กรณี ก ารระบาดโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด -19
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทาขึน้ เพื่อให้ทราบถึงระบบการดาเนินงานด้านสุขภาพกายและ
สุข ภาพจิ ต ที่ บ ูร ณาการหรื อ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาคู่มื อ การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง หากผูป้ ฏิบัติงานมีการนาประเด็นที่พบจาก
การดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผ่านการ
ประชุมทบทวนการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งและสมา่ เสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูท้ ี่
สาคัญของกรมสุขภาพจิตต่อไป
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3. การประช ุมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้เ กิ ด การประชุม อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และสม่า เสมอนั้น เป็ น
สิ่ ง ส าคัญ และจ าเป็ นส าหรับ การด าเนิน งาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การด าเนิน งานภายใต้
สถานการณ์ที่เร่งด่วน ที่ตอ้ งมีการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามจานวนมากเพื่อรองรับผูป้ ่ วยที่มี
จานวนเพิ่มมากขึน้
การจั ด การเพื่ อ ให้เ กิ ด การประชุม ทุก ระดับ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ทั้ ง ระดับ บริ ห ารและ
ผู้ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ นกระบวนการส าคั ญ เพื่ อ ไปสู่ก ารวางแผนเพื่ อ การเตรี ย มรั บมื อ กั บ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ พร้อมเตรียมพร้อมสาหรับการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างทันสถานการณ์
การประชุมที่ได้ผลดีนนั้ จึงเป็ นการประชุมที่มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
มี ก ารน าเสนอข้อ มูล ทั้ง เชิ ง คุณ ภาพและผลเชิ ง สถิ ติเ พื่ อ การรายงานผลการด าเนิน งาน
รายสัป ดาห์ รวมทั้ง ปั ญหาที่ อ าจเกิ ด ขึ้นพร้อ มแนวทางการแก้ไข และการวางแผนการ
ด าเนิน งานในระยะถั ด ไป ซึ่ ง ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้ก ารประชุม นี้ จ ะน ามาสู่ก ารพั ฒ นาแนวทาง
การดาเนินงานด้านสุขภาพจิตต่อไป

ด้านการสร้างการมีสว่ นร่วม
4. ค้นหาศักยภาพจากเครือข่ายที่มีอยู่
การสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข หรือแม้แต่
อาสาสมัครในพื้นที่ เป็ นประเด็นหนึ่งที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อีกทั้งยัง
สามารถเป็ นกระบอกเสียง เพื่อสร้างความเข้าใจและความมัน่ ใจให้กับชุมชนในบริเวณที่มี
การจั ด ตั้ง โรงพยาบาลสนามได้เ ช่ น กัน ดัง เช่ น การค้น หาศั ก ยภาพเครื อ ข่า ยที่ มี อ ยู่
โดยศูน ย์ส ขุ ภาพจิ ต ที่ 5 ประสานความร่ว มมือ กับ มหาวิ ท ยาลัยมหิ ด ล เพื่ อ การแปลสื่ อ
การดูแลสุขภาพจิตทัง้ สื่อแบบ info graphic หรือ คลิปวิดีโอ ให้เป็ นภาษาพม่า เป็ นต้น
ด้านบ ุคลากร
5. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
เนื่องด้วยการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามนัน้ ต้องดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนัน้ การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี พร้อมการช่วยเหลือ ผูอ้ ื่นอย่างเต็มใจ นอกจากจะทาให้การติดต่อประสานงานหรื อ
การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว
ยัง ส่ง ผลให้ภ าพลัก ษณ์ก ารท างานของกรมสุขภาพจิ ต เป็ นไปในทิ ศทางที่ ดี แ ละน่า ชื่น ชม
อีกด้วย
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บทที่4
เรือ่ งเล่าความสาเร็จการดาเนินงานโรงพยาบาลสนาม

ชื่อเรือ่ ง : เยียวยาใจ…ที่ศ ูนย์ห่วงใยคนสาคร

ในสถานการณ์วิก ฤตโควิ ดระบาด จะต้อ งไปท างานในสถานที่ อันตรายและเสี่ยง ผูป้ ฏิ บัติ
จะต้องมีความกล้า เสียสละ มีจิตใจที่เข้มแข็ง แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เรียนรูก้ บั เรื่องราวใหม่ๆ เป็ น
การสัง่ สมประสบการณ์ที่ดี ของคนทางาน MCATT รุ่นใหม่ สถานการณ์เป็ นครูสอนเราได้อย่าง
เยี่ยมยอด เป็ นความรูส้ ึกที่ดีที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจที่ได้เดินทางเข้าไปทางาน
ดูแลจิตใจประชาชนหลากหลายชาติพนั ธุใ์ นโรงพยาบาลสนาม
สถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ ณ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุท รสาคร ท าให้ป ระชาชน
ทัว่ ประเทศตืน่ ตระหนก เพราะพบผูต้ ดิ เชื้อในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ซึ่งกลุม่ ใหญ่เป็ นแรงงานพม่า และ
เป็ นกลุ่ม แรงงานหลัก จ านวนมากที่ อ าศั ย ในจั ง หวั ด สมุท รสาคร ข่า วสารออกมาเป็ นระรอก
ผูป้ ่ วยแรงงานพม่าติดเชื้อจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลในจังหวัดไม่สามารถรับมือได้
จั ง หวั ด สมุท รสาครจึ ง วางแผนจั ด ตั้ ง โรงพยาบาลสนาม ใช้ชื่ อ ว่ า “ศูน ย์ ห่ ว งใยคนสาคร”
โดยนายวี ร ะศั ก ดิ์ วิ จิ ต ร์ แ สงศรี ผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะสื่ อ ความห่ ว งใยจาก
คนสมุท รสาครสู่ผ ตู้ ิ ด เชื้ อ ไม่ว่ า จะเป็ นต่า งด้า วหรื อ คนไทยที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ จัง หวั ด สมุท รสาคร
และทีม MCATT (Mental Health Assessment and Treatment Team) มีบทบาทในการดูแลจิตใจทั้ง
แรงงานต่างด้าวและคนไทยในสมุทรสาคร ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกทีม MCATT รุ่นใหม่ มีประสบการณ์
ในการดูแลจิตใจประชาชนที่มีภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ วิกฤตการเมือง ในครั้งนี้เป็ นเรื่องใหม่ที่
จะต้องเรียนรูโ้ ดยใช้ความรูเ้ ดิมเป็ นฐาน ได้เข้าร่วมวางแผนและร่วมช่วยเหลือด้านจิ ตใจกลุ่มคนที่
ได้รั บ ผลกระทบ ผู้ติ ด เชื้ อ ผู้สั ม ผั ส และที ม ผู้ด ูแ ล โอกาสนี้ จึ ง เป็ นจุด เริ่ ม ต้น ของการเรี ย นรู้
และหาประสบการณ์จากรพ.สนาม ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 รอบใหม่ในเมื อ งไทย
ใช่ค่ะ!!!! คาว่า โรคระบาดใหม่ โรคโควิ ด-19 ใครก็ไม่อยากสัมผัส ไม่อยากเกี่ยวข้อง รพ.สนาม
สมุทรสาครพื้นที่เสี่ยง คาเหล่านีล้ ว้ นทาให้เกิดความรูส้ ึกหวาดกลัว (ตัวของข้าพเจ้าเองก็กลัวเช่นกัน
แต่ความตืน้ เต้น ความอยากเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ มันท้าทาย ช่วยลดความกลัวจนกลายเป็ นความอยาก
ลองทาเสียสละ และตัดสินใจที่จะไปทาความดี ไปช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยาก ไม่ว่าเขาจะใช่
คนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ตาม) เมื่อผูอ้ านวยการให้ไปปฏิบัติงานก็พร้อมที่จะไปทางานทันที เพราะ
ข้าพเจ้าอายุยังน้อย ครอบครัวอยู่ตา่ งจังหวัด อยู่บา้ นพักโรงพยาบาล เมื่อต้องกลับมากักตัวก็ไม่มี
ปั ญหาต้องกังวลกับคนอื่น สามารถอยู่คนเดียวได้ และก็เตรียมอาหารแห้ง และอุปกรณ์ของใช้ทั้งที่
จะเอาไปใช้ที่โรงพยาบาลสนาม และเมื่อต้องกลับมากักตัว
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ก่อนไปปฏิบัติงานทีมก็ทบทวนความรู้ MCATT การดูแลจิตใจ ได้รับความรูจ้ ากพยาบาล
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (ICN) เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับโรคไวรัสตัวนี้ การใช้อปุ กรณ์ การป้องกัน
ตนเอง ตัง้ ใจเรียนรูเ้ พราะคือชีวิตที่ปลอดภัย และเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าไปใช้ให้พอดี 14 วัน เอาเท่าที่
จาเป็ นไปเท่านัน้ เพื่อลดการปนเปื้ อนเชื้อ ที่สาคัญคือต้องวางแผนการเดินทาง ...และวันที่เดินทางก็
มาถึง ทีมนาร่อง 14 วันแรกประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ ข้าพเจ้า พนักงานขับรถ เดินทางโดยไม่แวะ
ที่ใดเลยก่อนถึงโรงพยาบาลสนาม เพราะทุกพื้นที่ของสมุทรสาครเป็ นสีแดงทัง้ หมด คิดอย่างเดียวคือ
เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สดุ เพื่อตนเองและครอบครัว เราจะได้มีแรงและกาลังในการปฏิบัติหน้าที่
ให้นานและดี ที่ ส ดุ สถานที่ ที่ ไ ด้รับ ภารกิ จคื อ ดูแ ลจิ ตใจกลุ่มแรงงานต่า งด้า วผูต้ ิด เชื้ อ ที่ เ ข้า พัก ใน
ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัดโกรกกราก ...ไปถึงวันแรก เมื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานที่ไม่คนุ้ เคยทั้งชุด
สถานที่ และผูค้ น ได้เห็นถึงการร่วมมือ ร่วมใจ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมดาเนินงานในส่วน
ที่ได้รับมอบหมาย กรมการแพทย์ ทหาร ตารวจ ทีมงานจังหวัดสมุทรสาคร และที่สาคัญที่สดุ คือ
เจ้าอาวาสวัดโกรกราก มีเมตตาให้พื้นที่ตงั้ ศูนย์ และทาความเข้าใจกับลูกศิษย์และชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็ช่วยกันดูแลและสนับสนุนสิ่งของ อาหาร ผักผลไม้ แก่เจ้าหน้าที่และผูต้ ิดเชื้อได้อิ่มหนาสาราญ
กันทุกวัน เจ้าหน้าที่ทกุ คนก็จะทดสอบอุปกรณ์ ความพร้อม เครื่องมือ ของแต่ละหน่วยให้พร้อม
ก่อนการโหลด (นาพา) ผูต้ ดิ เชื้อเข้าสูศ่ นู ย์ห่วงใยคนสาคร
สถาบันฯ ร่วมแรงร่วมใจกับศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 5 ในการดูแลจิตใจผูต้ ิดเชื้อ ข้าพเจ้ามีส่วนใน
การพัฒ นาระบบ ขั้น ตอนการท างาน สอนให้เ จ้า หน้า ที่ ที่ ด แู ลในศูน ย์ ฯ รู้จัก ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต
การประเมินสุขภาพจิตผูต้ ิดเชื้อ เช่น ความเครียด และซึมเศร้า ในรูปแบบภาษาพม่า ด้วยการสแกน
QR Code นาเทคโนโลยีสื่อสารผ่านออนไลน์ สื่อความรู้ (ระยะแรกเป็ นภาษาไทย ต่อมาพัฒนาเป็ น
ภาษาพม่ า ) เข้า ไปใช้ใ นศูน ย์ ฯ ในการท างานครั้ ง นี้ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ เ ป็ นปั ญ หาอุป สรรคที่ เ ราได้
ตัง้ สมมุตฐิ านไว้คือ การสื่อสารกับผูต้ ิดเชื้อที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงเกิดการแปลแบบประเมิน
เป็ นภาษาพม่า และการด าเนิน งานคัด กรองผ่า นล่า มภาษาพม่า ที่ ไ ด้รับ การสนับ สนุน จากทหาร
หลังจากได้เริ่มโหลดผูต้ ดิ เชื้อแรงงานพม่าเข้าสูศ่ นู ย์ห่วงใยคนสาครแล้ว ในการปฏิบัติงานทางกายจะ
เริ่มทาประวัติและชี้แจงการเข้าอยู่ในศูนย์ฯ ในด้านการดาเนินงานด้านจิตใจ ทีม MCATT ให้ผตู้ ิดเชื้อ
สแกน QR CODE ประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง และทีมได้รวบรวมผลการประเมินและวิเคราะห์
ผูม้ ีความเสี่ยง และประสานงานการให้คาปรึกษาจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สขุ ภาพจิต
ที่5 ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข
ให้คาปรึกษาแก่ผมู้ ีความเสี่ยงด้านจิตใจผ่านระบบ TELE ที่ส่งสัญญาณจากที่พักอาศัยของผูต้ ิดเชื้อ
ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร และส่งสัญญาณสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
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วันแรกได้ป ระเมินผูต้ ิด เชื้ อ ในศูนย์ห่ว งใยคนสาคร จึ งท าให้พ ดู คุยกับ แรงงานพม่า ท าให้
ข้าพเจ้าได้รวู้ ่าแรงงานเหล่านีม้ ีความน่ารักอย่างมาก ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ในเคสแรก
ที่ให้คาปรึกษายังจาได้ว่า เป็ นเคสที่พดู ภาษาไทยได้ สามารถสื่อสารรูเ้ รื่อง และนี่คือจุดเริ่มต้นของ
การหา อสต. (อาสาสมัครต่างด้าว) ในกลุ่มผูต้ ิดเชื้อกันเอง ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็ นล่ามแปลภาษาพม่า
และแนะนาให้สงั เกตอาการทั้งทางกายและทางจิต ใจของผูต้ ิดเชื้อที่พักอยู่ในศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลา
14 วันในศูนย์ฯ อสต.ท่านนี้ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นถึงความร่วมมือ
ร่วมใจ ต่างก็มีความคาดหวังให้ทกุ อย่างมันดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อที่ทกุ คนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ
ต่อไป อสต.คนนี้จึงเป็ นแบบอย่างให้เราค้นหา อสต.ในรอบถัดไป และยังเป็ นต้นแบบให้ศนู ย์ห่วงใย
คนสาคร อื่นๆ ที่กาลังจะเปิ ดศูนย์ฯ ระหว่างทางานที่ศนู ย์ก็จะมีพี่พยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเยียวยาจิตใจเป็ นพี่เลี้ยงผ่านการปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชัว่ โมง และหลังจากศูนย์
ห่ว งใยคนสาครได้เ ปิ ดด าเนินการเพิ่ มเป็ น 9 แห่ง จากความร่ว มมือ ของภาครัฐและภาคเอกชน
ทาให้การค้นหา การดูแล การบาบัดรักษา ผูต้ ดิ เชื้อได้มีจานวนลดลง ณ ปั จจุบัน ถึงแม้ยอดผูต้ ิดเชื้อ
จะลดลง แต่ทีมดูแลจิตใจ MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 5 ทั้งที่ลง
รพ.สนาม และทีมให้คาปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ก็ยังคงดาเนินงานให้คาปรึกษาด้านจิตใจต่อไป เพื่อส่งผ่านความห่วงใย
สุขภาพจิตของประชาชนทุกคนจากชาวกรมสุขภาพจิต
การปฏิบัติงานใน รพ.สนามครั้งนี้ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความดีที่ได้กระทา ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ประชาชนมีความรูเ้ ข้าใจในการดูแลจิตใจตนเองให้เข้มแข็งก้าวผ่านช่วงเวลาวิ กฤตไปได้
รูส้ ึกประทับใจความร่วมมือจากเพื่อนร่ว มงานเหมือนคนในครอบครัว หน่วยงานต่างๆ ทาให้เกิด
กาลังใจในการเป็ นส่วนหนึ่งของทีม MCATT มีความมัน่ ใจในการปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจ แม้จะยาก
เพียงใดก็สามารถผ่านไปได้ เพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรยากว่านี้ และก็พร้อมจะเป็ นผูท้ ี่คอยเป็ นกาลังใจ
และเป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นสุข ภาพจิ ต ให้แ ก่ ผ ู้ที่ มี ต ้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ตลอดไป...และค าว่ า
“เราจะไม่ทิ้งกัน” ยังเป็ นคาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ขา้ พเจ้าเสมอ

นางสาวปรัชญาพร ชาญณรงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิ บัติการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
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บทที่ 5
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. เติมเต็มข้อค้นพบ เพื่อพัฒนาองค์ความรร้ ู ะดับกรม
ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้จ ากการถอดบทเรี ย นโรงพยาบาลสนามฉบับ นี้ สามารถเติม เต็ ม
รายละเอี ย ดการด าเนิ น งานตาม “แนวทางการดูแ ลสุข ภาพจิ ต ในรพ.สนาม” ได้ โดย
การเพิ่ ม เติม Tacit Knowledge (ข้อ ค้นพบ/วิ ธีการปฏิ บัติที่ ดี ) ผูร้ ับ ผิด ชอบและเอกสาร
ที่จาเป็ นในแต่ละขัน้ ตอน เพื่อให้เห็นวิธีการปฏิบตั งิ านที่เป็ นรูปธรรมยิ่งขึน้
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นต้นทุนความรู้ ในการจัดทาแนวปฏิบัติให้แก่ผปู้ ฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามแห่งอื่นๆ หรือ
การปฏิบตั งิ านในวิกฤตการเกิดโรคระบาดในอนาคต

2. เพิ่มแนวคิด “เปลี่ยนจากผูม้ ีประสบการณ์ เป็นผูร้ ่วมกอบก”้ ู ให้มากขึ้น : ดึงการมี
ส่วนร่วมจากผูป้ ่ วยและญาติ
นอกจากการใช้ศักยภาพด้านภาษาของผูป้ ่ วยเพื่อการสื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยกันใน
โรงพยาบาลสนามแล้ว การดึงการมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วยและญาติ เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่จะทาให้
ลดความว้าวุ่นใจและสร้างพลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
การมี ส่ ว นร่ ว มนี้ สามารถท าได้โ ดยค้น หา ผู้ที่ มี จิ ต อาสาและมี ศั ก ยภาพใน
การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสนาม ภายใต้กรอบแนวคิด “การเปลี่ยน
จากผูม้ ีประสบการณ์ เป็นผูก้ อบก ”้ ู โดยการใช้ป ระสบการณ์จากผูต้ ิดเชื้อหรือผูป้ ่ วย
มาเป็ นพลังในการช่วยเหลือ ดูแลผูป้ ่ วยด้วยกันเองภายในโรงพยาบาลสนาม ซึ่ งนอกจาก
จะต้องปรับ กรอบแนวคิด (Mindset) ในการท างานแล้ว จะต้อ งเปลี่ยนการบริหารจัด การ
ดังนี้

ค้นหาศักยภาพ

เลือกคนให้เหมาะ
กับงานตามความ
สมัครใจ

สร้างการมีส่วน
ร่วมโดยวางแผน/
จัดการทีมทางาน

เพิ่มพูนความร ้ ู
สาหรับการ
ปฏิบตั ิงาน

ติดตาม ปรับปร ุง
ประเมินผลอย่างมี
ส่วนร่วม
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ดังตัวอย่างการดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ได้ดึงการมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย โดย
ค้นหาผูม้ ีความสามารถด้านภาษาพม่า เพื่อเป็ นอาสาสมัครในการสื่อสารความรู้สขุ ภาพจิต
ช่วยสังเกตอาการผูป้ ่ วยด้วยกัน ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในโรงพยาบาล
สนาม หรือแม้กระทัง่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ เป็ นต้น
โดยเริ่มจากการเลือกคนให้เหมาะกับความถนัดหรือตามความสมัครใจ และร่วมกัน
คิ ด และวางแผนการด าเนิน งาน ทั้ง นี้ หากเป็ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท างานด้า น
สุขภาพจิต ควรมีการเพิ่มพูนความรูด้ า้ นสุขภาพจิต เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านั้นสามารถ
สื่ อ สารความรู้ห รื อ เป็ นผู้สั ง เกตอาการของผู้ป่ วยด้ว ยกั น เองได้ อย่ า งไรก็ ต าม
การดาเนินงานของอาสาสมัครในแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมาย จาเป็ นต้องมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน โดยการมีสว่ นร่วมจากผูป้ ่ วยและทีมสุขภาพจิต

3. สร้างความเข้าใจกับช ุมชนที่ได้รบั ผลกระทบทางอ้อม
เมื่อ โรงพยาบาลสนามหลายแห่ง มี สถานที่ ตั้ง ในเขตเมือ งหรื อ ชุม ชน อาจท าให้
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ใ นบริ เ วณนั้น มี ค วามตระหนกหรื อ ไม่ เ ข้า ใจในระบบการป้ องกั น
การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ไวรั ส ดัง นั้น ผู้ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งควรให้
ความส าคัญ กับ การสื่ อ สารและให้ค วามรู้ใ นการปฏิ บั ติ ต นให้ป ลอดภัย จากโรคติ ด เชื้ อ
เพื่อการสร้างความเข้าใจและทาให้ชมุ ชนเป็ นส่วนหนึง่ ในการร่วมพัฒนาการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลสนามต่อไป
โดยแนวคิดการสร้างความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าวนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
การดาเนินงานใน State Quarantine / Local Quarantine ในแต่ละพื้นที่ได้เช่นกัน
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ภาคผนวก
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ผนวก ก
ตัวอย่างแนวทางการด ูแลส ุขภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม

ข้อมูลจาก ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 6
38

ผนวก ข
ตัวอย่างกิจกรรม/โปรแกรมการด ูแลส ุขภาพใจช่วงกักตัว
ในร ูปแบบการเรียนรด้ ู ว้ ยตนเอง

ข้อมูลจาก ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 5
39

ผนวก ค

ตัวอย่างสื่อการประเมินออนไลน์ผา่ น Application Mental Health check in
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ผนวก ง
รายการยาจิตเวชที่สาคัญและจาเป็นที่ใช้ในโรงพยาบาลสนาม

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการยา

จานวน

Amitriptyline 25mg.
Benzhexol 5 mg.
Chlorprmazine 100 mg.
Diazepam 5 mg.
Fluoxetine 20 mg.
Holoperdol 5 mg.
Haloperdol 5 mg.
Lorazepam 1 mg.
Haloperidol Solution
Diazepam 10 mg. inj.
Holoperidol 5 mg. inh.
Clorazepate 5 mg.
Risperidone 1 mg.

500 tab.
500 tab.
500 tab.
500 tab.
500 tab.
500 tab.
500 tab.
500 tab.
10 Bott.
10 amp.
10 amp.
500 tab.
500 tab.

แหล่งข้อมูล

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
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รายนามคณะที่ปรึกษา ทีมถอดบทเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล

รายนามคณะที่ปรึกษา
๑. แพทย์หญิงพรรณพิมล
๒. นายแพทย์สมัย
๓. นายแพทย์ยงยุทธ
๔. นายแพทย์เทอดศักดิ์
๕. นายแพทย์บรุ ินทร์
๖. นายแพทย์ศรุตพันธุ์
๗. นางเดือนเพ็ญ
๘. นางสาวรัชวัลย์

วิปุลากร
ศิริทองถาวร
วงศ์ภิรมย์ศานติ์
เดชคง
สุรอรุณสัมฤทธิ์
จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ชาญณรงค์
บุญโฉม

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการสุขภาพจิต
ผูอ้ านวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ผูอ้ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผูอ้ านวยศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๖
ผูอ้ านวยศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๕

๑. นางสาวภัคนพิน

กิตติรักษนนท์

๒. นางสาวพาสนา

คุณาธิวฒ
ั น์

๓. นางมาลี

หนานเจียง

๔. นางสาววฤณดา

อธิคณาพร

๕. นายปั ญญา

ยืนยงตระกูล

๖. นางสาวสาราญ

บุญรักษา

๗. นางทองพูน

ปิ นทะนา

๘. นางอรุณี

โสตถิวนิชย์วงศ์

๙. นางสาวอรุณรัตน์

วิชยั มงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักวิชาการสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รายนามทีมถอดบทเรียน
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รายนามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
๑. นายแพทย์ศรุตพันธุ์
๒. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์
๓. นางสาวพนาวัลย์
๔. นางสาวรัชวัลย์
๕. นางเดือนเพ็ญ
๖. นางธัญลักษณ์

จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
เหมกูล
จ้างประเสริฐ
บุญโฉม
ชาญณรงค์
แก้วเมือง

๗. นางสาวชนิกรรดา

ไทยสังคม

๘. นายแพทย์พงศกร

เล็งดี

๙. นางพรสวรรค์

พูลกระจ่าง

๑๐. นางสาวอัญชลี

ศรีสพุ รรณ

๑๑. นางกาญจนา

สุดใจ

๑๒. นางสิริรัตน์

หิรัญวัฒนะนาวิน

๑๓. นางสาวปรัชญา

ชาญณรงค์

๑๔. นางอรุณี

โสตถิวนิชย์วงศ์

๑๕. นายทรงภพ

ขุนเมือง

๑๖. นางสาวชลธิชา

ลาช้อย

๑๗. นางจริยา

สอนภัคดี

ผูอ้ านวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ผูอ้ านวยศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๔
ผูอ้ านวยศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๕
ผูอ้ านวยศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๖
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการพิเศษ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๖
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บทเรียนการดาเนินงาน
การด ูแลจิตใจ ในรพ.สนามฯ
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