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	 ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ตั้งแต่เดือน

มกราคม	 2563	 ภาครัฐจึงได้กำาหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 ทำาให้สถานการณ์ 

การระบาดดีขึ้นตามลำาดับ	และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง	อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นมา

อยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน	นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแลว้	ยงัสง่ผลใหป้ระชาชนเกดิความเครียด	วติกกังวล	เกดิปัญหา 

ทางสุขภาพจิตและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มข้ึน	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีแนวโน้มเกิดภาวะ 

เหน่ือยลา้ทางอารมณ	์หมดไฟ	และอาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาทางสขุภาพจติตามมา	ซึง่ถอืเปน็สญัญาณเตอืนการเขา้สูผ่ลกระทบ 

ในคลื่นลูกที่	4	:	ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเร่งด่วน

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ถือเป็นภารกิจอันสำาคัญของกรมสุขภาพจิต	 ในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ 

ของประชาชน	ภูมิคุ้มกันทางใจสำาหรับครอบครัว	และชุมชน	ให้ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	จึงได้จัดทำา	“แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	(Combat	4th	Wave	of	COVID-19	Plan	:	C4)”	ซึ่งเป็นกรอบในการ

ดำาเนินงานด้านสุขภาพจิต	 ในสถานการณ์การระบาดของโรคฯ	 เพ่ือให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตสามารถจัดทำา 

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการฟ้ืนฟจูติใจฯ	ทีม่คีวามสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที	่รวมทัง้หนว่ยงานสาธารณสุขสามารถ

นำาไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุน	และบูรณาการการดำาเนินงานด้านสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพได้

	 กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 แผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 (Combat	 4th	Wave	 of	 COVID-19	 Plan	 :	 C4)	 จะได้รับการสานต่อ	 สู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม	 ตามกลไกการบริหารที่กำาหนดไว้	 ผ่านความร่วมมือร่วมใจในการดำาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ	 

ทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพ	 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ	 เต็มเปี่ยมด้วยพลัง	 สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิต 

วิถีใหม่	(New	Normal)	ได้อย่างมีความสุข

      

	 (นายเกียรติภูมิ	วงศ์รจิต)

	 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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 ปี 2563 - 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

กลยุทธ์ที่ 1	 บูรณาการส่งเสริม	ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต	 7

	 	 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

	 	 :	Mental	Health	Promotion	Prevention	and	Protection	Excellence

กลยุทธ์ที่ 2	 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด	 8

	 	 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	:	Mental	Health	Service	Excellence

กลยุทธ์ที่ 3	 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	 9

	 	 :	Mental	Health	Risk	Communication	and	Mental	Health	Literacy

กลยุทธ์ที่ 4	 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด	 10

	 	 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19):	People	Excellence

กลยุทธ์ที่ 5	 พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต		 11

	 	 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล	ครอบครัว	ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่	 12

	 	 (New	Normal)

บทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�นส�ธ�รณสุข 13

กลไกก�รบริห�รแผนก�รฟื้นฟูจิตใจในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019  14

 (COVID-19) 

กรอบก�รจัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร	 15
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แผนภาพแสดง Health Footprint of COVID-19
Source: Graph adapted from Victor Tseng - Pulmonary & Critical Care Physician: University of Colorado.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 มีการระบาดในวงกว้างท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ตั้งแต่ 

เดือนธันวาคม	 2562	 เป็นต้นมา	 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคท่ัวโลก	 เมื่อวันที่	 11	 มีนาคม	 2563	

องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ประกาศว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	มีลักษณะการระบาดใหญ่ทั่วโลก	 

(Pandemic)	สำาหรบัในประเทศไทย	ณ	วนัท่ี	29	เมษายน	2563	พบผูป้ว่ยติดเชือ้รายใหม	่9	คน	ผูติ้ดเช้ือสะสม	2,947	คน	 

รักษาหายเพิ่มขึ้น	13	คน	รักษาหายสะสม	2,665	คน	ทำาให้เหลือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล	228	คน	ไม่พบผู้เสียชีวิต

เพิ่มขึ้นจึงทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม	54	คน	(ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19)

	 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของการระบาดตาม	Health	Footprint	of	COVID-19	(ข้อมูลจาก	UPWELL	Health	

Collection,	Home	Health	:	Melbourne,	Australia)	สามารถแบง่การระบาดออกเปน็	4	คลืน่	(Wave)	คอื	คลืน่ลูกท่ี	1	:	 

1st	 wave	 :	 Immediate	mortality	 and	morbidity	 of	 COVID-19	 การระบาดของโรคทำาให้ประชาชนติดเชื้อ	 

และเสยีชีวติจำานวนมาก	ระยะถดัมาเปน็คลืน่ลกูที	่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	การระบาดจะมผีลกระทบตอ่ผูป้ว่ยโรคเร้ือรัง	อาจทำาใหไ้มส่ามารถพบแพทยต์ามกำาหนด	หรือต้องดูแลตนเอง

ที่บ้าน	และเข้าสู่คลื่นลูกที่	4	:	4th	wave	:	Psychic	trauma,	Mental	illness,	Economic	injury,	Burnout	จากการ

ระบาดทีย่าวนานจะสง่ผลตอ่เศรษฐกจิ	ทำาใหป้ระชาชนเกดิความเครียด	วติกกงัวล	เกดิปญัหาทางสุขภาพจิตและเจบ็ป่วย 

ดว้ยโรคทางจติเวชเพิม่ข้ึน	บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเกดิภาวะเหนือ่ยลา้ทางอารมณ	์หมดไฟ	สง่ผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาหรือเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเวชได้

แผนก�รฟื้นฟูจิตใจในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 - 2564

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

จากความร่วมมือของประชาชน	บุคลากรสาธารณสุข	และทุกภาคส่วน	ในการเฝ้าระวัง	และดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 

แต่ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการในการควบคุมโรค	 มีผลทำาให้คนในสังคมที่ร่วมกันต่อสู้กับภาวะวิกฤติ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	มีโอกาสเกิดความกดดัน	

ความเครยีด	และความวติกกงัวล	สง่ผลตอ่สขุภาพจิตของคนไทยเปน็จำานวนมาก	โดยจะเหน็ได้จากปญัหาด้านสุขภาพจติ 

และจิตเวชที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 จากการสำารวจภาวะเครียด	 (Stress)	 ของกรมสุขภาพจิต	 พบว่าบุคลากรสาธารณสุข	 

8	ใน	10	คน	และประชาชน	4	ใน	10	คน	มคีวามเครยีดและกงัวลจากการทำางาน	ซึง่จะมแีนวโนม้ทำาใหบ้คุลากรสาธารณสขุ

มีความเหนือ่ยลา้ทางอารมณ	์รูส้กึหมดพลงั	หมดหวงั	สูญเสียพลังทางจิตใจ	และนำาไปสู่ภาวะเหน่ือยล้าหมดไฟ	(Burnout)	 

สำาหรับประชาชนอาจเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นและอาจเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช	 เช่น	 โรคซึมเศร้า	 (Depression)	 

เพิม่ขึน้	นอกจากนีพ้บวา่อตัราการฆา่ตวัตายมแีนวโนม้ทีส่งูขึน้	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคมถงึมนีาคม	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มูล

ของปี	2562	กับปี	2563	พบว่าจำานวนประชากรที่	ฆ่าตัวตายสำาเร็จ	(Suicide)	เพิ่มขึ้นประมาณ	ร้อยละ	20

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 จึงต้องมีการดำาเนินงานด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความร่วมมือของ 

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
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กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
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 การฟืน้ฟจูติใจในสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ีมแีนวโนม้จะมคีวาม
ต่อเนื่องยาวนาน	มุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน	และเพิ่มศักยภาพทาง
จิตใจในระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ	ดังนี้
 ระดับบุคคล 

	 1.	 การบรูณาการงานสง่เสรมิสขุภาพจติตามกลุม่วยั	ในประเดน็	ความรอบรูด้า้นสขุภาพจติ	(Mental	Health	

Literacy)	การปรบัวธิคีดิเขา้สูช่วีติวถิใีหม	่“New	Normal	Mind	Set”	การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม	“กายหา่งแต่ใจหว่ง”	 

(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)	การสำารวจสภาพปญัหาดา้นสขุภาพจติ	(StB	SuD	Survey)	ใน	4	ประเดน็	ไดแ้ก	่ภาวะเครยีด	(Stress)	
ภาวะเหนือ่ยลา้หมดไฟ	(Burnout)	การฆา่ตวัตาย	(Suicide)	และโรคซึมเศร้า	(Depression)	(2)	การคดักรองสุขภาพจติ
เชงิรกุ	(Active	Screening)	โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นเขา้เยีย่มแตล่ะบา้นเพือ่ประเมนิคดักรองสขุภาพจติ 
เบื้องต้น	ตลอดจนมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์/ออนไลน์	 โดยหน่วยงานกรมสุขภาพจิต	 (โรงพยาบาล/
สถาบัน/ศูนย์สุขภาพจิต)	 และสำาหรับประชาชนทั่วไปสามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเอง	 รวมทั้งคัดกรอง
ปัญหาโรคจิตเวชได้ผ่าน	Application	Mental	Health	Check	up	(3)	การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุก	(Active	
Surveillance)	(4)	การให้คำาปรึกษาใน	2	กลุ่ม	คือ	การให้คำาปรึกษาเชิงรุก	(Active	Counseling)	และการให้คำาปรึกษา
ในทีต่ัง้	(In-house	Counseling)	รวมทัง้ลดการตตีราในสงัคม	(De-Stigmatization)	ซึง่ดำาเนนิการโดยอาศยัความรว่มมอื 
ของบคุลากรสาธารณสขุทกุระดบั	ตลอดจนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมูบ่า้นและเครือขา่ยภาคประชาชนในชมุชน
	 3.	 การดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	ที่เกิดข้ึนจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ใน	4	ประเดน็	(S

t
B	S

u
D	:	Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)	รวมทัง้	ผู้ติดสรุาและสารเสพตดิ 

ที่มีปัญหาสุขภาพจิต	โดยมีมาตรการดำาเนินงาน	(Intervention)	สำาหรับดูแลภาวะเครียด	และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ	
ตลอดจนคูม่อืแนวทางการรกัษา	(Clinical	Guideline)	สำาหรับผูมี้ความเส่ียงต่อการฆา่ตัวตาย	(Suicide)	และโรคซมึเศรา้	 
(Depression)	 รวมทั้งการจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม	่ (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	 เพ่ือพัฒนาทักษะดูแลตัวเองต่อไป	 สู้	 :	 I	 can	 สร้างส่ิงดีๆ	 ให้เกิดขึ้นได้	 พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่	 

(New	Normal)
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 ระดับครอบครัว	 มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในระดับครอบครัว	 “วัคซีนครอบครัว”	 และเพิ่ม

ศักยภาพของครอบครัว	ผ่าน	3	พลังสำาคัญ	คือ

  พลังบวก	 ครอบครัวที่มองบวก	 มองเห็นทางออกในทุกปัญหา	 แม้ในภาวะวิกฤติ	 เมื่อเห็นทางออกแล้ว

ครอบครัวต้องอาศัยพลังยืดหยุ่น

  พลงัยดืหยุน่	เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นบทบาท	ทำาหนา้ทีท่ดแทนกนั	ชว่ยกนัแบง่เบาภาระทีเ่กดิขึน้และ

นำาไปสู่พลังร่วมมือ

  พลังร่วมมือ	ทำาให้ครอบครัวปรองดอง	เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันในการฟันฝ่าอุปสรรค 

 ระดับชุมชน/องค์กร	 มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน/องค์กร	 เพื่อให้คนในชุมชน/องค์กร	 ร่วมมือ

ร่วมใจในการรับมือและก้าวผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง	 โดยการจะทำาให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน

ได้นั้น	ทำาได้ด้วยการสร้าง	“วัคซีนใจในชุมชน:	4	สร้าง	2	ใช้”	ประกอบด้วย	1)	สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย	(Sense	of	

Safe)	 ด้วยการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้และวิธีในการดูแลตัวเองท่ีถูกต้องร่วมกับการกำาหนดมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภยัใหกั้บประชาชนในชมุชน	2)	สรา้งชมุชนทีส่งบ	(Calm)	โดยสือ่สารใหป้ระชาชนรบัรูส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ที่ชัดเจน	 อย่างสมำ่าเสมอ	 ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลจัดการความเครียด	 ลดความกังวลของ

ตนเอง	3)	สร้างชุมชนที่มีความหวัง	(Hope)	ด้วยการฟื้นฟูโครงสร้างและบริการพื้นฐานที่มีในชุมชนให้สามารถกลับมา

ให้บริการประชาชนได้โดยเร็ว	 ร่วมไปกับการจัดให้มีสวัสดิการด้านการเงินและอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน	

4)	 สร้างชุมชนที่เข้าใจ	 เห็นใจและให้โอกาส	 (De-stigmatization)	 ด้วยการสื่อสารทำาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด	

ลดการรังเกียจ	 และให้โอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน	 นอกจากนี้การสร้างวัคซีน 

ในชมุชน	จำาเปน็ตอ้งใชพ้ลังท่ีมใีนชมุชนไดแ้ก	่1)	ใช้ศกัยภาพชมุชน	(Efficacy)	ระดมทรพัยากรทีม่ใีนชมุชน	รวมถงึดงึการ

มีสว่นรว่มของคนในชมุชนมารว่มกนัแกป้ญัหาในชมุชน	2)	ใชส้ายสัมพันธใ์นชมุชน	(Connectedness)	ต้ังแต่ผู้นำาชมุชน	 

ปราชญ์ชาวบ้าน	เพื่อนบ้าน	รวมถึงสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์ 
	 ประชาชน	ครอบครวั	และชมุชนมคีวามเขม้แขง็ทางจติใจ	ปลอดภยัจากผลกระทบด้านสขุภาพจติในสถานการณ์

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	(S
t
B	S

u
D	:	Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)	

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต

	 3.	 ร้อยละ	80	ของประชาชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ	ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)
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กลยุทธ์
	 1.	 บูรณาการส่งเสริม	ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19):	Mental	Health	Promotion	Prevention	and	Protection	

Excellence

	 2.		พฒันาคณุภาพระบบบรกิารสขุภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19):	Mental	Health	Service	Excellence

	 3.		พฒันาระบบการสือ่สารความเสีย่งดา้นสุขภาพจิต	และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	:	Mental	Health	

Risk	Communication	and	Mental	Health	Literacy

	 4.		พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	 ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19):	People	Excellence

	 5.		พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต	 ในสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 6.		พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล	ครอบครัว	ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	

เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก

ตัวชี้วัด
เป้�หม�ยระยะที่ 1 : 

3 เดือนแรก
1.	 ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก	

	 (Active	 Screening)	 สำาหรับกลุ่มเสี่ยงใน	 4	 ประเด็น	 (S
t
B	 S

u
D	 :	 Stress,	 Burnout,	 

Suicide,	Depression)

	 -	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

	 -	 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และญาติ

	 -	 ผู้ถูกกักตัว	(Quarantine)

	 -	 ผู้เปราะบางทางสังคม

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	70

ร้อยละ	60
2.	 ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็งทางใจในสถานการณ์	COVID-19 ร้อยละ	80
3.	 ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมดำาเนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)

	 ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

		 -	 Social	Distancing

		 -	 การสวมใส่หน้ากากอนามัย	หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัดอย่างเป็นประจำา

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80
4.	 จำานวนชุมชน/องค์กรต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์	COVID-19

	 -	 ชุมชนต้นแบบ	(1	ชุมชนต่อจังหวัด)

	 -	 องค์กรต้นแบบ	(1	องค์กรต่อจังหวัด)

77	ชุมชน

77	องค์กร
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
1.1	 ร้อยละของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหา 

คัดกรองเชิงรุก	 (Active	Screening)	สำาหรับกลุ่มเสี่ยงใน	4	ประเด็น	

(S
t
B	S

u
D	:	Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)

	 -	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

	 -	 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และญาติ

	 -	 ผู้ถูกกักตัว	(Quarantine)

	 -	 ผู้เปราะบางทางสังคม

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	70

ร้อยละ	60

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	70

ร้อยละ	60
1.2	 รอ้ยละของประชาชนทีม่คีวามเขม้แขง็ทางใจในสถานการณ	์COVID-19 ร้อยละ	80 ร้อยละ	80
1.3	 จำานวนชุมชน/องค์กรต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางใจภายใต้สถานการณ์	

COVID-19

	 -	 ชุมชนต้นแบบ	(1	ชุมชนต่อจังหวัด)

	 -	 องค์กรต้นแบบ	(1	องค์กรต่อจังหวัด)

77	ชุมชน

77	องค์กร

154	ชุมชน

154	องค์กร	

(สะสม)

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 กระตุ้นให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วย	 “ทีมเฝ้าระวังสุขภาพจิตชุมชน”	 (Pre-Screening	
by	Community)	เพือ่คน้หากลุม่เสีย่ง	และสง่ตอ่ใหอ้าสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นดำาเนนิการคดักรอง	ตลอดจน 
เฝ้าระวังสุขภาพจิตคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Surveillance	by	Community)	ด้วยหลัก	“3	ส	Plus	:	
สอดส่องมองหา	ใส่ใจรับฟัง	ส่งต่อเชื่อมโยง	รวมถึงการให้ข้อมูล	และช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการ”
 	 พัฒนารูปแบบการค้นหาคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกด้วยแนวทางใหม่	(Active	Screening)	เช่น	การ
คัดกรองผ่านโทรศัพท์/ออนไลน์	
 	 ใหค้ำาปรกึษาในการดแูลจติใจกลุม่เส่ียงใน	4	ประเด็น	(S

t
B	S

u
D	:	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
 	 เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางจติใจให้	ครอบครวั	และชมุชน	ดว้ยการใช	้“วคัซนีครอบครวั	3	พลงั”	และ	“วคัซนี

ชุมชน	4	สร้าง	2	ใช้”	ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

กลยุทธ์ที่ 1

บูรณาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุกและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
: Mental Health Promotion Prevention and Protection Excellence



แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
2.1	 ร้อยละของผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภาวะวกิฤตทิีม่ปีญัหาสขุภาพจติไดร้บั

การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

	 -	 ผู้มีภาวะเครียด

	 -	 ผู้มีภาวะซึมเศร้า

	 -	 ผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

	 -	 ผู้ที่มีภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100

ร้อยละ	100
2.2	 คู่มือแนวทางการรักษา	(Clinical	Guideline) 2	คู่มือ 4	คู่มือ	(สะสม)

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 จัดระบบให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่	 มีการจัดบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	 ใน	 4	 ประเด็น	 
(S

t
B	S

u
D	:	Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)	รวมทั้งผู้ติดสุราและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตตามแนวทาง

การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ตั้งแต่การค้นหาคัดกรองเชิงรุก	 
(Active	Screening)	การช่วยเหลอืระยะแรกเริม่	(Early	Intervention)	การดแูลรกัษาตอ่เนือ่งจนหายทเุลา	(Remission)	
ไม่กลับไปเป็นซำ้า	(Relapse	Prevention)	รวมถึงการส่งต่อตามระดับหน่วยบริการ	
 	 จัดระบบให้หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 มีบริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/
ออนไลน์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	(Helper)
 	 จัดระบบให้บริการจิตเวชฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือ	 ในหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	 สำาหรับกลุ่ม
เสี่ยงใน	4	ประเด็น	(S

t
B	S

u
D	:	Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)	ตั้งแต่การรักษา	การประคับประคองจิตใจ	

การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤติ	การช่วยเหลือทางจิตใจ	รวมทั้งการทำาจิตบำาบัดรายบุคคล
 	 พัฒนามาตรการการดำาเนินงาน	(Intervention)	เพื่อให้การดูแลใน	2	ประเด็น	(S

t
B:	Stress,	Burnout)	

 	 พัฒนาคู่มือแนวทางการรักษา	 (Clinical	 Guideline)	 ใน	 2	 ประเด็น	 (S
u
D	 :	 Suicide,	 Depression)	 

รวมทั้ง	โรคติดสุราและสารเสพติด	โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยดูแลรักษา
 	 จัดทำาแนวทางการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
(Combat	4th	Wave	of	COVID-19:	C4)	เพื่อให้สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 	 จดัระบบบริการสขุภาพจติและจติเวชใหส้อดรบักบัชวีติวถิใีหม	่(Service	Excellence	for	New	Normal)	
ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลจิตเวชและในเขตสุขภาพ
 	 หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	 เป็นพ่ีเล้ียง/ที่ปรึกษาให้โรงพยาบาลสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ	ในการจดัการผูป้ว่ยจติเวชทีต่ดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	ผู้ป่วยจิตเวช	ผู้ติดสุราและสารเสพติดทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ	 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
 	 จัดระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในหน่วยบริการจิตเวช
 	 จดัหอผูป้ว่ยแยกโรค	(Cohort	Ward/Isolation	Room)	และเตียงสำาหรับผู้ปว่ยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	

ในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : Mental Health Service Excellence

กลยุทธ์ที่ 2



แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
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กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
: Mental Health Risk Communication and Mental Health Literacy

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
3.1	 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ 

การระบาด	COVID	-19

ร้อยละ	80 ร้อยละ	80

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 จัดทำาแผนการสื่อสารประเด็นด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 

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

สังคมรับทราบ	และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)

 	 ประสานความรว่มมือการดำาเนนิงานกบัส่ือทกุประเภท	โดยสนบัสนนุเนือ้หาความรู้ทีเ่นน้วธิปีฏบิติัทีไ่ดผ้ล 

อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ถึงประชาชนได้โดยตรง

 	 วางแผนเฝา้ระวงัและวเิคราะหส์ถานการณข์องข่าวและขอ้มูลสขุภาพทีมี่ความเสีย่งตอ่พฤตกิรรมทางดา้น

สุขภาพจิต	

 	 สร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลเพื่อการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงในสถานการณ์ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์มากย่ิงข้ึน

 	 สร้างความตระหนักรู้ในสังคมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนสำาหรับภาวะวิกฤติิ	 COVID-19	 

ผ่านสื่อต่างๆ	(Social	awareness)

 	 ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก	 ลดพฤติกรรมเชิงลบในเรื่องการเข้าใจและเห็นใจไม่รังเกียจกัน	 ลดการตีตรา 

ในสังคม	(De-stigmatization)	ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ	COVID	-19	“เรียนรูค้ณุคา่มนษุย	์หยดุการตตีรา”

 	 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	 (Mental	 Health	 Literacy)	 เพื่อปรับวิธีคิดเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่	 “New	

Normal	Mind	Set”	ในสถานการณ์การระบาด	COVID	-19

 



แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
4.1	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เพื่อรับมือกับ

	 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 -	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

	 -	 บุคลากรสุขภาพจิต	(MCATT)

	 -	 อสม.

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80
4.2	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	 สมรรถนะด้านดิจิทัล 

ในการปฏิบตังิานในสถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	 

(COVID-19)

ร้อยละ	80 ร้อยละ	80

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในพืน้ท่ี	เพือ่รบัมอืกับสถานการณโ์รคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019		(COVID-19)	

ด้วยรูปแบบออนไลน์

 	 จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขาภาพจิตและจิตเวชด้วยรูปแบบออนไลน์	 (Online	 Psychiatric	

Training)	เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล	สำาหรับสหวิชาชีพ

 	 จัดทำาแผนฝกึอบรมทกัษะเฉพาะดา้น	ทีส่ำาคญัในการรองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด	เชน่	การฝกึอบรม

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	From	Home)

 	 ติดอาวุธทางด้านสุขภาพจิตให้	อสม.	เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุก	

 	 สร้างขวัญกำาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	

 	 ให้การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงานทุกระดับโดยใช้หลักการ	CARE	(Clarify,	Aim,	Relax	and	reassure	และ	

Empowerment)

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): People Excellence
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
5.1	 จำานวนระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	 ใน	 4	 ประเด็น	 (S

t
B	 S

u
D	 :	

Stress,	Burnout,	Suicide,	Depression)

2	ระบบ 4	ระบบ

(สะสม)

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต	 กรณี	 การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูในระดบัประเทศ	สามารถประมวลผลได้รวดเรว็

และแม่นยำา	(Active	Surveillance)	

 	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของประเทศ	(Suicide	Surveillance)

 	 สำารวจสภาพปัญหาดา้นสขุภาพจติกลุม่เสีย่ง	(S
t
B	S

u
D	Survey)	ใน	4	ประเด็น	ไดแ้ก	่ภาวะเครยีด	(Stress)	

ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ	(Burnout)	การฆ่าตัวตาย	(Suicide)	และโรคซึมเศร้า	(Depression)	ในสถานการณ์ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 	 สำารวจความเข้มแข็งทางใจ/อุณหภูมิใจของประชาชน	 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือประชาชนที่มี

ปัญหาสุขภาพจิต

 	 พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	เสนอในระดับกระทรวง/ประเทศ

กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต 
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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กลยุทธ์ที่ 6

พัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ปี 2563 ปี 2564
6.1	 ร้อยละของประชาชนท่ีมีพฤติกรรมดำาเนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่	 (New	

Normal)	ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 -	 Social	Distancing

	 -	 การสวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด

	 	 อย่างเป็นประจำา

	 -	 ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่	

	 	 (New	Normal)	อย่างสมดุล

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

ร้อยละ	80

แนวทางการดำาเนินงาน
 	 วางระบบให้มกีารดูแลสขุภาพจติในระดบับคุคล	ครอบครวั	ชมุชน	ดว้ยการใช	้“วคัซนีใจ	อดึ	ฮดึ	สู”้	“วคัซนี

ครอบครัว	3	พลัง”	และ	“วัคซีนชุมชน	4	สร้าง	2	ใช้”

 	 พัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำาหรับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชนให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่	 

(Re-Integrate	to	New	Normal)	ทั้งในด้านความคิด	อารมณ์	ความรู้สึกต่อการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างสมดุล	

 	 ขับเคลื่อนให้ประชาชน	ครอบครัว	ชุมชนมีพฤติกรรมในการดำาเนินชีวิตตามชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)

 	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเป็นประจำา	 “กายห่างแต่ใจห่วง”	 (Social	

Distancing	but	Still	Connect)

 	 พัฒนาและจัดระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต	 เพื่อดูแลสุขภาพจิตประชาชน 

ในการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)

 



แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)
13

 เขตสุขภาพ สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่ดำาเนินการตามแนวทางการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และวางแนวทางการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับบริบทของเขตสุขภาพ	

ตลอดจนติดตาม	กำากับการดำาเนินงานในภาพรวมของเขตสุขภาพ	

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สนับสนุนและติดตามการดำาเนินงานของพื้นที่	 รวบรวมข้อมูลจัดส่งใน 

ฐานข้อมูลสุขภาพจิต	 และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ	 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

ดำาเนินงานตามแนวทางระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดระบบเพื่อดำาเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในการคัดกรอง	ตรวจวินิจฉัย	บำาบัดรักษากลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อ

จากโรงพยาบาลชุมชน	ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวช	รวมทั้งการให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่จำาเป็น	

 โรงพยาบาลชุมชน	 จัดระบบเพื่อดำาเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในการติดตามประเมินกลุ่มเส่ียงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลส่งต่อ	 

รวมทัง้ตรวจวนิจิฉยั	บำาบดัรกัษา	และใหก้ารชว่ยเหลือโดยใหก้ารปฐมพยาบาลจิตใจเบือ้งต้น	และใหค้ำาปรึกษาตามสภาพ

ปัญหา	ตลอดจนติดตามและสนับสนุนการดำาเนินงานเรื่อง	วัคซีนใจ	วัคซีนครอบครัว	และวัคซีนชุมชน/องค์กร	 เพื่อให้

บุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	มีภูมิคุ้มกันทางใจ

 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	ตดิตามประเมนิกลุ่มเสีย่งทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมูบ่า้น	(อสม.)	

สง่ตอ่	หรอืประเมินสขุภาพจติกลุม่เสีย่งทีม่ารับบรกิาร		ใหบ้รกิารชว่ยเหลอืทางจติใจโดยใหก้ารปฐมพยาบาลจติใจเบือ้งตน้	 

และใหค้ำาปรกึษาเบือ้งตน้	ตลอดจนสนบัสนนุและรว่มดำาเนนิงานเร่ือง	วคัซีนใจ	วคัซีนครอบครัว	และวคัซีนชมุชน/องคก์ร	

เพื่อให้บุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	มีภูมิคุ้มกันทางใจ

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 เข้าเยี่ยมแต่ละบ้านเพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น	 

ให้คำาแนะนำาการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเอง	 และให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นโดยใช้หลัก	

3ส.	 (สอดส่องมองหา	 ใส่ใจรับฟัง	 ส่งต่อเช่ือมโยง)	 ตลอดจนดำาเนินงานเรื่อง	 วัคซีนใจ	 (อึด	 ฮึด	 สู้)	 วัคซีนครอบครัว	 

(3	พลัง:	พลังบวก	พลังยืดหยุ่น	พลังร่วมมือ)	และวัคซีนชุมชน/องค์กร	 (4	สร้าง	2	ใช้)	 เพื่อให้บุคคล	ครอบครัว	และ

ชุมชน	มีภูมิคุ้มกันทางใจ

 กรมสุขภาพจิต	 กำาหนดนโยบายและสนับสนุนการดำาเนินงาน	 รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ด้านสุขภาพจิต	พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	 จัดระบบการให้บริการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุกทางโทรศัพท์/ออนไลน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 (Helper)	ตลอดจนจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพจิต	และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เสนอในระดับกระทรวง/ประเทศ	เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิตในระดับประเทศต่อไป	

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุข
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	 ในการดำาเนินงานตามกลยุทธ์	 และแนวทางการดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดดังกล่าว	 

กรมสุขภาพจิต

	 1.		สื่อสารแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

(Combat	4th	Wave	of	COVID-19	Plan:	C4)	ใหแ้กห่นว่ยงานในสังกดักรมสุขภาพจิต	และหนว่ยงานสาธารณสุข	เพือ่ให้

เกดิความเขา้ใจในสาระสำาคญัของแผนอยา่งสอดคล้องและเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั	โดยเผยแพร่ผ่านส่ือเอกสาร	เอกสาร

ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต	หรือดาวน์โหลดจาก	QR	code

	 2.		จัดทำาแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	

(Combat	4th	Wave	of	COVID-19:	C4)	เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข	ตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพ	สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 รวมถึงอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	นำาไปใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่

	 3.		จดัทำากรอบแผนงานโครงการเพือ่เสนอของบประมาณจากวงเงินกูข้องกระทรวงการคลัง	สำาหรับแกไ้ขปัญหา

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกำาหนดไว้	 

5	แผนงาน

	 4.		บริหารทิศทางการดำาเนินงานภายใต้	6	กลยุทธ	์ผา่นกลไกการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานดว้ยวธิกีารบรูณาการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ปี	2563	-	2564	ในระดับเขตสุขภาพ	ที่ประกอบด้วย	ผู้แทนจากหน่วยบริการ

จิตเวช	และศูนย์สุขภาพจิต	ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน	และบูรณาการแผนการฟื้นฟูจิตใจฯ	จัดระบบการดำาเนิน

งานสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ	 ท้ังการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต	 การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเชิงรุก	 การบำาบัด

รักษา	 และการฟื้นฟูจิตใจ	 ตามแนวทางการดำาเนินงานภายใต้แผนการฟ้ืนฟูจิตใจฯ	 วางระบบการรวบรวม	 วิเคราะห์

ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงใน	4	ประเด็น	ตลอดจนกำาหนดกลไกการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนการฟื้นฟูจิต

ใจฯในระดับเขตสุขภาพ

	 5.	 ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนการฟืน้ฟูจติใจในสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	2019	(COVID-19)	(Combat	4th	Wave	of	COVID-19	Plan:	C4)	ผ่านตัวชี้วัดเป้าหมาย	และตัวชี้วัดกลยุทธ์

ของแผนฯ	ด้วยการ

	 	 -		 หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด	กำาหนดรายละเอียดการจัดเก็บตัวชี้วัด	และรายงานผลตามระยะเวลาที่

กำาหนดในแผนฯ

	 	 -		 ติดตามการดำาเนินงานภายใต้เป้าหมายตัวชี้วัดระยะที่	1	:	3	เดือนแรก

	 	 -		 ประเมินผลรายปี	และประเมินผลสิ้นสุดแผนตามเป้าหมายตัวชี้วัดในปี	2563	และปี	2564	ตามลำาดับ

กลไกการบริหารแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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	 การจัดทำาแผนงานโครงการสำาหรบัแผนการฟืน้ฟจูติใจหลงัวกิฤติกิารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	

(COVID-19)	(Combat	4th	Wave	of	COVID-19	Plan	:	C4)	ที่จะขอใช้เงินกู้จากกระทรวงการคลัง	สำาหรับแก้ไขปัญหา

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกำาหนดไว้	

ประกอบด้วย	5	แผนงาน	ดังนี้

	 1.	 แผนงานหรือโครงการท่ีรองรับค่าใช้จ่าย	 ค่าเยียวยา	 ค่าชดเชย	 และค่าเสี่ยงภัย	 สำาหรับบุคลากร 

ทางการแพทย์และสาธารณสุข	 รวมถึงผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำานาญการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

	 2.	 แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข	ยารักษาโรค	วัคซีนป้องกัน

โรค	และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	

	 3.	 แผนงานหรอืโครงการเพือ่รองรบัคา่ใชจ่้ายท่ีจำาเป็นต่อการบำาบดัรักษา	ปอ้งกนั	ควบคมุโรค	รวมท้ังการวจิยั

พัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านการสาธารณสุขของประเทศ

	 4.	 แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล	 และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	

และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

	 5.	 แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน	อันเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019

แบบฟอร์มการนำาเสนอโครงการของกรมสุขภาพจิต
	 1.	 แผนงานหรือโครงการท่ีใช้งบดำาเนินงาน	 ให้ใช้แบบฟอร์มโครงการขอใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 2.	 แผนงานหรือโครงการที่ใช้งบลงทุน	ให้ใช้แบบฟอร์มคำาของบลงทุน

QR	code	สำาหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

https://th.city/jm1St	

กรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการ
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