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ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด- 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระลอก 2 (เดือนธนัวาคม 2563) ท่ีเร่ิมติดเชื้อจาก

แรงงานชาวเมียนมาในตลาดกลางกุง้ จังหวัดสมทุรสาคร  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานชาวเมียนมาอยู่

อย่างหนาแนน่  นบัว่าเป็นการพบผูต้ิดเชื้อมากท่ีสดุนบัตัง้แตม่ีการระบาดในประเทศไทย โดยในรอบ 

24 ชัว่โมง พบผูต้ิดเชื้อรายใหม่เพ่ิมถึง 576 ราย และคาดว่าจะพบผูต้ิดเชื้อเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ                   

จากมาตรการคน้หาเชิงรกุ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท าใหม้ีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับ 

ใหก้ารดแูลรกัษาผูต้ดิเชื้อโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19) ทัง้ทางดา้นสขุภาพกายและสขุภาพจิต  

กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ เป็นหน่วยงานหลักในการดแูลสขุภาพจิตผูท่ี้อยู่ใน

โรงพยาบาลสนามร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ จึงไดม้ีการประมวลผลการด าเนินงานโดยจัดท าเป็น           

“เอกสารบทเรียนการด าเนนิงานการดแูลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019”  โดยใชก้ระบวนการจัดการความรูด้ว้ยการถอดบทเรียนความส าเร็จ เพ่ือคน้หา

ความรูแ้ละวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการดแูลสขุภาพจิตประชาชนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย   

เพ่ือมุ่งหวังใหเ้ป็นกรอบการด าเนินงานในการดแูลจิตใจผูต้ิดเชื้อในโรงพยาบาลสนามแห่งอ่ืนๆ               

และที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 

แนวทางการดแูลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม 

 

แนวทางการดแูลจิตใจในโรงพยาบาลสนาม มีการจัดระบบการดแูลจิตใจผูท่ี้มีความเสี่ยง

ทางดา้นสขุภาพจิต คัดกรอง ใหก้ารดแูลรักษา ช่วยเหลือ และส่งต่อ ในกลุ่มผูท่ี้มีภาวะเครียด             

ผูม้ีความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตาย ผูม้ีภาวะซึมเศรา้ ผูใ้ชส้รุาสารเสพติดและผูม้ีปัญหาสขุภาพจิตและ       

จิตเวชอ่ืนๆ  โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้คุลากรมีแนวทางในการดแูลจิตใจกลุ่มเสี่ยงและผูม้ีปัญหา

สขุภาพจิต โดยไดร้ับความร่วมมือในการดแูลจากศนูย์สขุภาพจิต สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช                

ในพ้ืนท่ีท่ีจัดตัง้โรงพยาบาลสนาม เพ่ือใหก้ลุ่มเสี่ยงท่ีมีปัญหาสขุภาพจิตและผูป่้วยจิตเวชสามารถ

เขา้ถึงบริการสขุภาพจิต ไดร้ับการดแูลเยียวยาจิตใจ รักษาต่อเนื่องจนหายทเุลา ไดร้ับการส่งต่อ 

ตามระดบัหน่วยบริการ และสามารถกลบัไปด าเนินชีวิตประจ าวันไดต้ามปกติ  (แนวทางการดแูล

จิตใจในโรงพยาบาลสนาม.2563) 
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บทท่ี 2 

บทเรยีนการด าเนินงาน 

 

บทเรียนการด าเนินงานการดแูลจิตใจในโรงพยาบาลสนามฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยใช ้ 

กระบวนการจดัการความร ู ้(Knowledge Management : KM) ดว้ยการถอดบทเรียนความส าเร็จ

จากการด าเนินงานโรงพยาบาลสนาม ซ่ึงไดร้ับความร่วมมือจากทีมสขุภาพจิตของหน่วยงาน           

ในสังกัดกรมสขุภาพจิต ทั้งระดับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสนามเขตสขุภาพท่ี 5                    

และเขตสุขภาพท่ี 6 เป็นผู้ให้ขอ้มูลหลัก  ทั้งนี้ เนื่องด้วยเป็นเขตสุขภาพท่ีมีการด าเนินงาน

โรงพยาบาลสนามอย่างเขม้ขน้ในชว่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ระลอก 2 

ผลจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นัน้ เมื่อน าขอ้มลูมาประมวลจะพบว่า การด าเนินงาน

ดแูลสขุภาพจิตของผูป่้วยในโรงพยาบาลสนามท่ีไดผ้ลดี ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบส าคัญ คือ 

การจัดระบบสนบัสนนุท่ีดี  การจัดบริการหลกัท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการก าหนดผลลัพธท่ี์ชัดเจน 

เพื่อการทบทวนและปรบัปรงุผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง 

จากขอ้คน้พบดังกล่าว จึงน ามาซ่ึงกรอบการด าเนินงาน เพ่ือการดแูลสขุภาพจิตใน

โรงพยาบาลสนาม ดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการประมวลความรูท่ี้ได ้ภายใตก้รอบการด าเนินงาน 3 องคป์ระกอบหลักขา้งตน้                 

ยงัพบองคป์ระกอบย่อยท่ีนา่สนใจตามประเด็นหลกั ดงันี้ 
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บรกิารหลกั  

1. การดแูลสขุภาพกาย 

1.1 สรา้งอนามยัสว่นบคุคลตามหลกั New Normal 

1.2 จดัอนามยัส่ิงแวดลอ้มที่สะอาด ปลอดภยั และนา่อยู่ 

2. การดแูลสขุภาพจิต 

2.1  ลดภาพลกัษณเ์ชิงลบของสถานที่ โดยความเอื้ออาทรของชมุชน 

2.2  ประเมินสขุภาพจิตท่ีจ าเป็นทัง้เมื่อแรกเขา้ ระหว่าง และกอ่นออกจากโรงพยาบาลสนาม 

2.3  จดับริการ/กิจกรรมประจ าดา้นสขุภาพจิตใหใ้ชเ้วลาอย่างมีคณุภาพ เกิดการเรียนรูแ้ละ 

พฒันาสขุภาพจิต 

2.4 ชว่ยเหลือเบ้ืองตน้ตามสภาพปัญหาอย่างทนัท่วงที 

2.5 จดัระบบการสง่ตอ่ที่เชือ่มโยงกบับริการในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การดแูลทางสงัคม 

3.1 สง่เสริมการชว่ยเหลือและใหก้ าลงัใจระหว่างผูร้บับริการ ครอบครวัและชมุชน 

3.2 ตระเตรียมใหส้ามารถด าเนนิชีวิตไดอ้ย่างปกติ 
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ระบบสนบัสนนุ 

1. การบรหิารจดัการ 

1.1  วางแผนการท างานของทีมตามแนวทางที่ก าหนด 

1.2 จดัโครงสรา้งพื้นฐานท่ีพอเพียง 

1.3 สรา้งการน าท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.4  มีแผนด าเนนิงาน ท่ีตอบสนองเป้าหมาย 

1.5 น าผูป่้วยเขา้สูโ่รงพยาบาลสนาม โดยถึง ท่ีหมายอย่างปลอดภยั 

1.6  ระดมทรพัยากรใหโ้รงพยาบาลสนามอย่างพอเพียง 

1.7 ด าเนนิการหลงัออกจากโรงพยาบาลสนามใหใ้ชช้ีวิตอย่างปกตใินครอบครวัและชมุชน 

1.8 น าเสนอ/สื่อสารขอ้มลูในระดบันโยบาย เพื่อความเขา้ใจและการสนบัสนนุ 

 

2. การสรา้งการมีสว่นรว่มของผ ูใ้หบ้รกิารและผ ูร้บับรกิาร 

2.1 บริหารจดัการอย่างมีสว่นร่วมและตอ่เนือ่ง 

2.2 สรา้งการมีสว่นร่วมในการสื่อสาร 2 ทาง ท่ีมีประสิทธิภาพ สม า่เสมอและทนัเวลา 

2.3 ด าเนนิกิจกรรมโดยผูร้ับบริการมีสว่นร่วมในการคิด ท าและปรบัปรงุ 

 

3. การจดัการบคุลากร 

3.1  ก าหนดคณุลกัษณะของผูป้ฏิบตังิานในโรงพยาบาลสนาม 

3.2  เตรียมบคุลากรใหไ้ดต้ามคณุสมบัตแิละมีความพรอ้ม 

3.3 จดัสรรบคุลากรท่ีมีความสามารถ พอเพียง  ปลอดภยั 

3.4 สรา้งเสริมขวัญก าลงัใจ 

3.5 จดัความสมัพนัธร์ะหว่างบคุลากรและครอบครวัใหย้อมรบัและมีความพรอ้ม 

 

 

ระบบผลลพัธ ์

1. สขุภาพกาย 

2. สขุภาพจิต 
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ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีการปฏิบติัท่ีดี ในการด าเนินงาน 

 

บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1. การดแูลสขุภาพกาย 

1.1 สรา้งอนามยัสว่น
บคุคลตามหลกั 

New Normal 

 

หลกัปฏิบติัส าคญัในการสรา้งอนามยัส่วนบคุคลของผ ูป้ฏิบติังาน

สขุภาพจิตใน รพ. สนาม ควรยึดหลัก 2 พ คือ ** พร้อม และ 

เพียงพอ** 

  ขอ้คน้พบท่ีส าคญัส าหรับการเตรียมตวัของผูป้ฏิบัติงานสขุภาพจิตก่อน

เร่ิมปฏิบตังิานในโรงพยาบาลสนาม ควรครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น ตอ่ไปนีคื้อ 

 ดา้นอปุกรณท์างการแพทย ์เพ่ือสรา้งความปลอดภยัจากการติด

เชื้อโดยอปุกรณท่ี์จ าเป็นอย่างย่ิงตอ่อนามยัสว่นบคุคลตามหลกั New Normal 

ไดแ้ก ่หนา้กากอนามยัแบบ N95 เจล/สเปรยแ์อลกอฮอล ์และ ชดุ PPE 

 ดา้นอปุกรณท่ี์จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผูป้ฏิบัติงาน

ทกุคนตอ้งใหค้วามส าคัญ และเตรียมไปอย่างพอเพียง  เช่น เต็นท์ เตียง 

อาหาร  ฯลฯ   

 ดา้นการปฏิบัติตวัตามมาตรการความปลอดภยัจากการติด

เช้ือ เช่น การเว้นระยะห่าง  การท าความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ                 

อยู่ เสมอหรือเปลี่ยนหน้ากากอนามัยระหว่างหรือภายหลังจากการ

ปฏิบตังิานเสร็จในแตล่ะวัน เป็นตน้ 

     สิ่งส าคญัในการเตรยีมอปุกรณด์งักลา่วคือ การเตรียมให ้“เพียงพอ 

ตอ่การใชง้านตามจ านวนวันท่ีลงพ้ืนท่ีเท่านัน้” ไม่ควรจัดเตรียมเผื่อวันหรือ

ผูอ่ื้น เนื่องจากเป็นมาตรการดา้นความปลอดภัย ของ MERT (Medical 

Emergency Response Team) หากเตรียมไปจ านวนมาก อาจท าใหอ้ปุกรณ์

ตา่งๆ เหลา่นัน้ปนเป้ือนเชื้อโรคได ้

1.2 จดัอนามยั
สิ่งแวดลอ้ม 

ท่ีสะอาด 

ปลอดภยั และ 

น่าอย ู ่

การจดัสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาลสนามใหส้ะอาด ปลอดภยั และนา่อยู่ 

ตอ้งจดัตามระบบมาตรฐานของ MERT (Medical Emergency Response Team)  

ซ่ึงถือเป็นระบบการป้องกนัโรคอย่างมาตรฐาน 
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บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2. การดแูลสขุภาพจิต 

2.1  ลด

ภาพลกัษณเ์ชิง

ลบของสถานท่ี

โดยความเอ้ือ

อาทรของ

ชมุชน 

 

 

เนือ่งจาก รพ. สนาม เป็นจดุรวมของผูต้ดิเชือ้ COVID-19 จึงอาจท าใหผ้ ูป่้วย และ 

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เกิดความรู้สึกหวาดกลัว กังวล รังเกียจ ไม่อยากอยู่หรือ               

ไมอ่ยากเขา้ไปใกล ้ เพราะเกรงว่าจะตดิเชือ้โรคไดโ้ดยงา่ย  

  ขอ้คน้พบท่ีส าคญัคือ การตั้งชื่อโรงพยาบาลสนามในเชิงบวก จะช่วย

เพิ่มความรูสึ้กท่ีดีและชว่ยลดความรูสึ้กท่ีไมด่ีของผูป่้วยและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายท่ีมีตอ่

โรงพยาบาลสนามได ้ดงัตวัอย่างจาก ผูว้่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร ท่ีตัง้ชื่อ “ศนูย์

ห่วงใยคนสาคร” แทนการใชค้ าว่าโรงพยาบาลสนาม เพื่อไมใ่หเ้ป็น stigma และยังส่ือถึง

ความห่วงใยจากคนสมทุรสาครสู่ผ ูต้ิดเชื้อ ไมว่่าจะเป็นคนตา่งดา้วหรือคนไทยท่ีอาศัย

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร  

2.2  ประเมิน

สขุภาพจิต 

ท่ีจ าเป็นทัง้เม่ือ 

แรกเขา้ 

ระหว่าง และ

ก่อนออกจาก

โรงพยาบาล

สนาม 

 

 

ผูท่ี้จะเขา้รับการดแูลรักษาในโรงพยาบาลสนาม จ าเป็นตอ้งไดร้ับการตรวจ

ประเมนิสขุภาพทั้งดา้นทางกายและทางจิตควบคู่กนัเสมอ ตัง้แต่ก่อนเขา้รพ. สนาม 

เมื่อลงทะเบียนเขา้พกั ระหว่างเขา้พกั จนกระทั่งก่อนออกจากโรงพยาบาล

สนาม ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 กอ่นลงทะเบียนเขา้พกั     

          ผูป่้วยทกุรายท่ีไดร้บัการประเมินว่า เป็นผูป่้วยโรคตดิเชือ้ COVID-19 ตาม

เกณฑแ์ลว้ จะไดร้บัการประเมนิว่ามโีรคทางจิตเวชและมีการใชย้าเสพตดิหรือดื่มสรุา

เป็นประจ าหรือไม ่เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนการดแูลรักษาท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม  

 เมื่อลงทะเบียนเขา้พกั  

           การประเมินอาการทางกาย ผูป่้วยจะไดร้บัการประเมินอาการทางกาย เชน่ 

ระดบัอณุหภมูริ่างกาย อาการผดิปกติของระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้  

    การประเมินอาการทางจิต  ผูป่้วยจะไดร้ับประเมินโรคทางจิตเวชและ            

การติดสรุาซ ้าอีกครั้ง โดยจะไดร้ับการประเมิน/คัดกรองปัญหาสขุภาพจิตเบ้ืองตน้ 

(BS4) คือ ประเมินความเครียด ซึมเศรา้ อ่อนลา้หมดไฟ และระดับพลังใจ  ผ่าน

โปรแกรม Mental Health Check in   โดยหากพบผูม้ีปัญหาโรคทางจิตเวช (กรณีไม่

เร่งด่วน) จะไดร้ับการดแูลจากจิตแพทย์ของ รพ. เครือข่ายในพ้ืนท่ี แต่หากพบว่ามี

ภาวะเร่งดว่น/ความเส่ียงสงูจะสง่ตอ่ไปยงั cohort ward ของ รพ. เครือขา่ยในพ้ืนท่ีหรือ

ของ รพ. จิตเวช ตอ่ไป 

 ระหว่างพกัอย ูใ่นโรงพยาบาลสนาม 

ผูป่้วยจะไดร้บัการประเมนิปัญหาสขุภาพจิตระหว่างพกัใน รพ. สนาม เป็นระยะ

ตามระบบท่ีทีมสขุภาพก าหนด ตัวอย่างเช่น ประเมินวันท่ี 3 และวันท่ี 8 ของ                

การเขา้พัก โดย ผอ.รพ.สนาม พยาบาลและทีมสขุภาพจะประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงให้

ผู้ป่วยท าแบบประเมินผ่านกลุ่ม ไลน์ท่ีตั้งขึ้น เฉพาะของผู้ป่วย โดยผู้ป่วย ท่ีมี

โทรศัพทม์ือถือใหท้ าประเมินแบบออนไลน ์ผา่นโปรแกรม Mental Health check in ดว้ย

ตนเอง  ** ในกรณีพบว่าผูป่้วยไม่ไดท้ าแบบประเมิน ทีมสขุภาพจิตจะมีการติดตาม

สอบถามรายละเอียดทางโทรศพัทร์่วมดว้ย เพื่อใหผ้ ูป่้วยทกุรายไดร้บัการประเมนิ ** 
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บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2.2  ประเมิน

สขุภาพจิต 

ท่ีจ าเป็นทัง้เม่ือ 

แรกเขา้ ระหว่าง 

และก่อนออกจาก

โรงพยาบาล

สนาม  (ต่อ) 

 

 ตัวอย่างเทคนิคท่ีใช้ได้ผลดีในการท าให้ผ ู้ป่วยได้ร ับการ

ประเมินทางจิต เช่น  การแนบเอกสารสื่อการประเมินสขุภาพจิตออนไลนผ์่าน

โปรแกรม Mental Health check in (ดงัตวัอย่างในภาคผนวก ค) รวมทั้งเอกสาร

สื่อสขุภาพจิตศึกษาออนไลนต์่างๆ รวมไปกับถงุเคร่ืองใช ้(Gift set) ท่ีมีเอกสาร

ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวและความรู้ต่างๆ ขณะเข ้า รพ. สนามท่ีผู้ป่วย             

ทกุคนตอ้งไดร้บัตอนลงทะเบียน  

 ก่อนออกจากโรงพยาบาลสนาม 

เพ่ือให้แน่ใจว่าผูป่้วยมีความพร้อมทางดา้นสขุภาพจิต ก่อนออกจาก

โรงพยาบาลจึงมีการประเมินสขุภาพจิตผ่านโปรแกรม Mental Health Check in  

อีกครัง้  นอกจากนีผ้ ูป่้วยจะไดเ้รียนรูส้ขุภาพจิตศึกษา เช่น เร่ือง “การเตรียมตวั

กอ่นกลบับา้น” ผา่นสื่อออนไลน ์

2.3 จดับรกิาร/

กิจกรรมประจ า

ดา้นสขุภาพจิต 

ใหใ้ชเ้วลาอยา่ง 

มีคณุภาพ เกิด

การเรยีนร ูแ้ละ

พฒันา

สขุภาพจิต 

 

      หลกัส าคญัในการจดับริการ/กิจกรรม การดแูลสขุภาพจิตผ ูป่้วยท่ี

อย ู่ ใ น รพ .  สนามในแ ต่ล ะวัน  ให้สอดคล้องกับความต้องการ                      

ความคาดหวังของผ ู้ป่วย ควรเป็นบริการ/กิจกรรมท่ีค า นึงถึง                  

ความตอ้งการตามล าดับขั้นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนษุย์ตามทฤษฎีของ 

Maslow  

      ตัวอย่างการจัดกิจกรรม/บริการให้แก่ผ ู้ป่วยตามล าดับขั้น                 

ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนษุยต์ามทฤษฎีของ Maslow ขณะอย ู่ รพ. 

สนาม มีดงัน้ี 

 ช่วงวันแรกๆ   จัดบริการการดูแลด้านความต้องการพ้ืนฐาน 

(Psychological  Need)  เช่น เคร่ืองอปุโภค บริโภค และสิ่งจ าเป็นในการใชช้ีวิต  

อาทิ ผา้ห่ม ท่ีนอน จาน ชอ้น ซ่อม ฯลฯ ใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการของผูป่้วย    

 ประมาณวนัท่ี 6-7 จัดกิจกรรมดแูลดา้นความปลอดภยั (Safety Need) 

เช่น กิจกรรมออกก าลังกายท่ีช่วยใหผู้ป่้วยสขุภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย            

ซ่ึงพบว่ากิจกรรมออกก าลังกายท่ีผูป่้วยในโรงพยาบาลสนามชื่นชอบ อีกทั้ง

สามารถรักษามาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไดด้ว้ย                   

เช่น  การเล่นตระกรอ้ การเล่นฟุตบอล ซ่ึงเป็นกีฬาประเภทท่ีผูเ้ล่นไม่ตอ้ง            

สมัผสัตวักนั  

 ประมาณวนัท่ี 10 เป็นตน้ไป กิจกรรมท่ีควรจัดเป็นกิจกรรมในลกัษณะ

ท่ีช่วยใหผู้ป่้วยมัน่ใจในการกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชมุชน สถานท่ี

ท างาน (love and Belonging Need) เนื่องจากพบว่า ในช่วงระยะเวลานี้ผูป่้วยจะ

เร่ิมคิดถึงอนาคตหรือเป็นช่วงเตรียมตัวกลับบ้าน ตัวอย่างกิจกรรมท่ีจัด             

เชน่  การจดัท าเอกสารรบัรองดา้นสขุภาพกายและสขุภาพจิตใหแ้กผู่ป่้วย  
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บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2.3 จดับรกิาร/

กิจกรรมประจ าดา้น

สขุภาพจิต 

ใหใ้ชเ้วลาอยา่ง 

มีคณุภาพ เกิดการ

เรยีนร ูแ้ละพฒันา

สขุภาพจิต  (ต่อ) 

     นอกจากนี้ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการผอ่นคลายทางใจหรือใหค้วามรู้

ในการดแูลจิตใจตนเองในแต่ละวัน เช่น การให ้“สขุภาพจิตศึกษาผ่านส่ือ

ออนไลน์” ได ้แก่  การฝึกสมาธิ การฝึกสติขั้น พ้ืนฐาน สติ ในการกิน                    

สติควบคุมอารมณ์ สติใคร่ครวญด้วยตนเอง เ ป็นต้น  ดังตัวอย่าง                  

“แนวทางการดแูลสุขภาพจิตผูเ้ขา้พักในศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ ของ             

เขตสขุภาพท่ี 6” และชดุกิจกรรมการดแูลสขุภาพใจ “ปรับใจเติมสขุสู่วิถี             

ชวิีตใหม”่ ของเขตสขุภาพท่ี 5 (รายละเอียดในภาคผนวก ก และ ข )   

2.4 ช่วยเหลือ

เบ้ืองตน้ตามสภาพ

ปัญหาอยา่งทนัท่วงที 

 

เพ่ือสามารถใหก้ารชว่ยเหลือ ดแูลจิตใจผูป่้วยท่ีพักในโรงพยาบาลสนาม

ได้อย่างทันท่วงที   ทีมรับผิดชอบงานสุขภาพจิตของกรมฯ ในพ้ืนท่ี                

ซ่ึงประกอบดว้ย รพ. จิตเวช  ศนูย์สขุภาพจิตเขต หรือทีมช่วยเหลือเยียวยา

จิตใจผูป้ระสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment 

Team : MCATT) มกีารด าเนนิการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

1. รวบรวมขอ้มลู และวิเคราะห์ผลการประเมินปัญหาสขุภาพจิต จาก

โปรแกรม Mental Health check in  

2. สง่ตอ่ขอ้มลูไปยงัทีมผูป้ฏิบตังิานท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ราบโดยทัว่กนั 

3. ใหก้ารปรึกษา ในกรณีพบผูป่้วยท่ีมคีวามเส่ียงดา้นสขุภาพจิต  

4. ประสานงานและส่งต่อผูป่้วยท่ีมีปัญหาสขุภาพจิตใหโ้รงพยาบาลใน

พ้ืนท่ีดแูล หากจ าเป็นตอ้งสง่ตอ่เพ่ือรบัการรกัษา (Refer)   

5. ตดิตามเยี่ยมเสริมก าลงัใจ โดยโทรศัพท์ใหค้ าปรึกษาผูท่ี้มีความเส่ียง

ต่อปัญหาสุขภาพจิตตามประเด็นปัญหาท่ีพบตามแนวทางท่ี         

กรมสขุภาพจิตก าหนด  

6. ลงบนัทึกขอ้มลูตามแบบการตดิตาม  

ตัวอย่างวิธีปฏิบัติท่ีดีในการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการให้            

การช่วยเหลอืเบ้ืองตน้อยา่งทนัท่วงที  เชน่ การจัดทีมในจ านวนท่ีเหมาะสม

เพียงพอ  และจัดตารางเวรของทีมท่ีจะใหค้ าปรึกษาของหน่วยงานไวอ้ย่าง

ชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมยาท่ีส าคัญและจ าเป็น เพ่ือรองรับการให้ความ

ชว่ยเหลือและสนบัสนนุการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามในพ้ืนท่ี  ซ่ึงท าให้

การด าเนนิงานชว่ยเหลือรวดเร็วย่ิงขึน้ 
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บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2.5 จดัระบบ 

การสง่ต่อท่ีเช่ือมโยง

กบับรกิารในพ้ืนท่ี

อยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 

      การจดัระบบการสง่ตอ่อย่างมีประสิทธิภาพคือ ตอ้งมีการเตรียมการทั้งใน

ส่วนของหน่วยบริการจิตเวชและหน่วยบริการในพ้ืนท่ี โดยการสรา้งระบบท่ี

เชื่อมโยงกับหน่วยบริการในพ้ืนท่ี อีกทั้งใชก้ารสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการ

ร่วมกบัการสื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ 

ตวัอยา่งวิธีการปฏิบติัท่ีไดผ้ลดีของการจดัระบบการสง่ต่อท่ีเช่ือมโยงกบั

บรกิารในพ้ืนท่ี  

เขตสขุภาพท่ี 5 มีการวางระบบในระดบัจังหวัด โดยมีแพทยข์องสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์ประจ าท่ีโรงพยาบาลจังหวัด เพ่ือการใหค้ าปรึกษาและ

เตรียมการส่งต่อ (Refer)  ในขณะท่ีสถาบันฯ เตรียมสถานท่ี เตรียมหอผูป่้วย

และบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรบัการรบัสง่ตอ่ผูป่้วยไดอ้ย่างทนัท่วงที 

     เขตสขุภาพท่ี 6 วางระบบการด าเนนิงานในระดบัจังหวัด โดยเร่ิมจากการ

ประสานการท างานในระบบ Service plan ระดับจังหวัด พรอ้มวางระบบ              

การดแูลผูท่ี้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพจิตตามแนวทางการดแูลจิตใจใน

โรงพยาบาลสนามของกรมสขุภาพจิต  ช่องทางส าคญัในการติดต่อสื่อสาร

คือ การส่งตอ่ขอ้มลูผ่านระบบ Line Group “MCATT ศนูยจ์ันทป์ระชาร่วมใจ” 

ของเครือข่ายงานสุขภาพจิตจังหวัดจันทบุรี โดย ผู้ประสานงานกลาง/

ผูร้บัผิดชอบ คือ สสจ.จนัทบรีุ                         

         กรณีพบผูป่้วยมีความเสี่ยงจะมีการส่งต่อใหจิ้ตแพทย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้าน

สขุภาพจิต รายละเอียดขั้นตอนการส่งต่อผูป่้วยดังแสดงในแผนผังแนวทาง  

การดแูลสขุภาพจิตผูเ้ขา้พกัในศนูยจ์นัทป์ระชาร่วมใจ (ภาคผนวก ก) 
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บรกิารหลกั 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

3. การดแูลทางสงัคม 

3.1 สง่เสรมิการ

ช่วยเหลือและให้

ก าลงัใจระหว่าง

ผ ูร้บับรกิาร 

ครอบครวัและ

ชมุชน 

การมีชอ่งทางส าหรบัใหผู้ป่้วย ครอบครัวผูป่้วย และคนในชมุชน สามารถ

ตดิตอ่และทราบถึงความเป็นอยู่ของผูป่้วยขณะพักอาศัยในรพ. สนาม จะช่วยลด

ความกงัวล คลายความห่วงใย อีกทัง้เป็นชอ่งทางการเสริมสรา้งก าลงัใจระหว่าง

ผูป่้วย ครอบครัว และชมุชน ไดด้ว้ย ดังตวัอย่างการด าเนินงานในเขตสขุภาพ             

ท่ี  5 ท่ี ให้ผู้ป่วยชาวเมียนมาสามารถถ่ายทอดการใช ้ชี วิตของตนเองใน

โรงพยาบาลสนามดว้ยวิธีการ Live สด ผา่น Facebook ได ้

ขอ้พึงระวัง  เกี่ยวกับการถ่ายทอดการใชช้ีวิตของผูร้ับบริการผ่านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ตอ้งค านึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิของผูป่้วยคนอ่ืน 

ยกตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผูป่้วยถ่ายทอดการใชช้ีวิตของตนเองผ่านทาง 

Facebook ได ้โดยหา้มถ่ายภาพตดิหนา้ผูอ่ื้น 

3.2 ตระเตรยีมให้

สามารถด าเนิน

ชีวิตไดอ้ยา่งปกติ 

 

ก่อนออกจากโรงพยาบาลสนามมีการประเมินสขุภาพจิตดว้ยโปรแกรม 

Mental Health  Check in  พรอ้มส่งตอ่ขอ้มลูเพ่ือสรา้งความเขา้ใจเร่ืองการดแูล

ต่อ เนื่องกลุ่ม เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต                    

ระดบัจงัหวัด เชน่ ชอ่งทางการใหค้ าปรึกษาดา้นสขุภาพจิต และการใหส้ขุภาพจิต

ศึกษาผ่านสื่อออนไลนเ์ร่ือง “การเตรียมตัวก่อนกลับบา้น” ดังท่ี สสจ.จันทบรีุ                

มีการส่งสื่อออนไลนเ์หล่านี้ผ่านทาง Line Group “MCATT  ศนูยจ์ันทป์ระชา          

ร่วมใจ”  
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ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1. การบรหิารจดัการ 

  1.1  วาง

แผนการท างาน

ของทีมตาม

แนวทางท่ี

ก าหนด 

 

 

       การจดัตัง้ทีมดแูลสขุภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม ตอ้งอาศัยความร่วมมือจาก

หลายหนว่ยงาน ภายใตก้ารขบัเคลื่อนหลกัของบคุลากรกรมสขุภาพจิต ทีม MCATT 

และทีมสขุภาพจิตในแต่ละพ้ืนท่ี ดังนั้น ภายหลังไดร้ับนโยบายจากกรมสขุภาพจิต     

ทีมดแูลสขุภาพจิตผูป่้วยในโรงพยาบาลสนาม ( รพ.จิตเวช ร่วมกบัศนูยส์ขุภาพจิต) 

ควรมีการด าเนนิการดงันี ้

 จดัประชมุทีมผ ูป้ฏิบติังาน เพ่ือทบทวนแผนผงัการปฏิบัติงาน (Flowchart) 

หรือแนวทางการด าเนินงานดา้นการดแูลสขุภาพจิตใน รพ. สนาม ท่ีมีความ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เช่น  กรมการแพทย์ กรมควบคมุโรค เพ่ือ

น ามาออกแบบการด าเนนิงานร่วมกนัระหว่างทีมดแูลสขุภาพกายและทีมดแูล

สขุภาพจิต 

 วางระบบการด าเนินงาน โดย 

          -  ประสานกบั Key person ของพ้ืนท่ี และหนว่ยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทีม

สสจ.และทีมผูร้ับผิดชอบปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามเพ่ือจัดตั้งคณะท างานและ

ประชมุวางแผนการดแูลสขุภาพจิตร่วมกนั  

             ตวัอย่าง รพ.ชลบรีุท่ีมีความโดดเด่นเร่ืองการด าเนินงานดา้นสขุภาพจิต   

เมื่อทราบว่าตอ้งจดัตัง้รพ.สนาม มีการวางแผน จัดทีมสขุภาพจิตขึ้น โดยรองแพทย์

ของรพ.ชลบรีุ ไดต้ัง้กลุ่ม line รพ.สนาม และเชิญจิตแพทยจ์ากรพ.อ่ืนๆ รวมทั้งทีม 

MCATT และสสจ. มาเขา้ร่วมกลุ่ม Line  รวมทั้งให้ศ ูนย์ส ุขภาพจิตท าผัง                           

การด าเนินงานท่ีปรับมาจากประสบการณ์การด าเนินงานใน State Quarantine มา

ประยกุตใ์ช ้ 

          - ส่งทีมลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาสถานท่ีและบริบทของพ้ืนท่ี และน ามาออกแบบ

ระบบงานสขุภาพจิตใน รพ.สนาม 

-  ก าหนดขอ้ตกลง/แนวทางการจัดกิจกรรม/บริการดา้นสขุภาพจิต เช่น  

การประเมินสขุภาพจิตระหว่างอยู่ รพ.สนาม เช่น รพ. สนามในเขตสขุภาพจิตท่ี 6 

ก าหนดใหป้ระเมินปัญหาสขุภาพจิต 2 ครัง้  ครัง้ที่ 1 วันที่ 3  และครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 

ของการเขา้พกั  เป็นตน้ 
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ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

  1.1  วาง

แผนการท างาน

ของทีมตาม

แนวทางท่ี

ก าหนด (ต่อ) 

 

 

     -  เตรียม/สรา้งระบบการท างานท่ีเชื่อมโยงกบัระบบบริการในพ้ืนท่ีในดา้นต่างๆ 

เช่น  ระบบการดแูล การบ าบัดรักษา ตัวอย่างเช่น การใหค้ าปรึกษา เวชภัณฑย์า             

ท่ีจ าเป็น   ระบบการส่งต่อผูป่้วย (Refer) การสรา้งทีมส ารอง (Back up) ณ หนว่ย

บริการจิตเวช  เพ่ือประสานงานระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์และ

หนว่ยงานอ่ืนๆ และเตรียมพรอ้มส าหรับใหค้ าปรึกษาแก่ผูป้ฏิบัติงาน หากตอ้งการ

ค าแนะน าหรือความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ   การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาทิ ระบบ WIFI เป็นตน้  

         -  สรา้งระบบการเย่ียมเสริมพลงัผูป้ฏิบตังิานในพ้ืนท่ี 

 

 สื่อสารการใชแ้นวทางการด าเนินงาน รพ. สนาม  (ฉบับปรับใหม่)             

ในท่ีประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเ ฉินด้านสาธารณสุข (Emergency 

Operation Center : EOC)   ทีม MCATT ระดบักรม รวมถึงในการประชมุ EOC ระดบั

จังหวัดและระดับเขต รวมถึงถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบัติงานท่ีประจ า ณ รพ.สนาม เพ่ือให้

การด าเนนิงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 ทบทวนการปฏิบติังานภายหลงัปฏิบติังานไดส้กัระยะหนึ่ง เพ่ือปรับปรงุ

การด าเนนิงาน ตวัอย่างเชน่ การด าเนนิงานในเขตสขุภาพท่ี 5 มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในช่วงประมาณ 1 เดือน ท าใหพ้บว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้ไปพักในศนูย์           

มีจ านวนเด็กเพ่ิมขึ้น จึงปรับแผนการด าเนินงานโดยประสานกับสถาบันสขุภาพจิต

เด็กและวัยร ุ่นราชนครินทร์ และรพ.ราชานกุลูเพ่ือเขา้ไปดแูลและจัดกิจกรรมฟ้ืนฟู

จิตใจ ท าใหเ้ด็กไดร้บัการดแูลทางจิตใจอย่างทัว่ถึง 
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ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1.2 จดัโครงสรา้ง

พ้ืนฐานท่ีพอเพียง 

 

 

      การจดัโครงสรา้งและการวางระบบบริหารจัดการท่ีดีภายในรพ. สนาม เป็น

สิ่งหนึ่งท่ีช่วยใหผู้ป่้วยอยู่ในบรรยากาศท่ีไม่ร ูส้ึกตึงเครียด และร ูส้ึกปลอดภัย            

อีกทัง้ไมถ่กูตอ่ตา้นจากคนในชมุชน  

     ตวัอยา่งการจดัโครงสรา้งพ้ืนฐานของเขตสขุภาพท่ี 5 

 ดา้นสถานท่ี เชน่   

- สถานท่ีตั้งของ รพ. สนาม ตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีเกิดจากความร่วมมือ/

ความเห็นชอบจากผูเ้กี่ยวขอ้งในพ้ืนท่ี เช่น การสรา้งรพ. สนาม จันทบรีุ ไดร้ับ

ความร่วมมือจากสสจ. ซ่ึงท าใหม้ีความพรอ้มของระบบ WIFI เป็นตน้ 

     ตัวอย่างเทคนิคท่ีได้ผลดีในการเปิด รพ. สนาม คือ การเชื้อเชิญ

ผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสขุ สสจ. 

ผูต้รวจราชการ รวมทั้งอธิบดีกรม   เขา้ร่วมรับทราบการด าเนินงานในพิธีเปิด

รพ.สนาม   ซ่ึงท าใหค้นในชมุชนเกิดความมัน่ใจและยอมรบัการจดัตัง้รพ.สนาม 

            - การจัดโซนท่ีพักผูป่้วย โดยแบ่งออกเป็นโซนชาย-หญิง เพ่ือใหเ้ป็น

สดัสว่นที่เหมาะสม 

    ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ระบบสญัญาณ Internet ระบบ 

VDO conference ส าหรบัการท า Tele Intercom เป็นตน้  

 ด้านกติกาการอย ู่ร่วมกัน อาทิ ในบริบทของชาวเมียนมานั้น               

การไดร้บัของที่ไมเ่หมือนกนัหรือมากกว่ากนั อาจท าใหเ้กิดความไม่พอใจ จนอาจ

ท าใหเ้กิดการจลาจลภายในโรงพยาบาลสนามได ้ จึงไดก้ าหนดเป็นขอ้ตกลงร่วม

เพ่ือลดความขัดแยง้และสรา้งก าลังใจใหก้ับผูป่้วย   โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มาเย่ียม 

สามารถบริจาคสิ่งของตา่งๆ ใหแ้กส่ว่นรวมเท่านัน้  
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ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1.3 สรา้งการน า

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ลกัษณะส าคัญท่ีพบในผ ูบ้ริหารท่ีน าพาใหก้ารด าเนินงานสขุภาพจิตใน

โรงพยาบาลสนามเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 เป็นผ ูใ้ฝ่ร ู ้ : มีการศึกษาและวิเคราะหก์ารด าเนินงานจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 1  โดยศึกษาคู่มือปฏิบัติงาน หรือแนวทางการด าเนินงาน

ต่างๆ เพ่ือน ามาประยกุต์ใชส้ าหรับการด าเนินงานในระลอก 2 รวมถึงการศึกษาและ                

ท าความเขา้ใจกบับริบทของแตล่ะพ้ืนที่ เพื่อออกแบบงานใหเ้หมาะสม 

 เป็นผ ู้ริเริ่ม/กระต ุ้น/น าการปฏิบัติ ดังเช่น ผอ. สถาบันกัลยาณ ์              

ราชนครินทร ์ที่เป็นทีมน าร่องลงปฏิบัติงานใน รพ. สนามเป็นทีมแรก  เพ่ือร่วมออกแบบ

ระบบการดแูลสขุภาพจิตผูป่้วยใน รพ. สนาม หรือดังที่ ผอ. จิตเวชสระแกว้ฯ เป็น

ประธานทีมสขุภาพจิต และเป็นพ่ีเลี้ยงใหค้ าปรึกษาในการด าเนินงานด้านสขุภาพจิต 

ร่วมกบัทีมสขุภาพในโรงพยาบาลสนาม 

 เป็นผ ูเ้อ้ืออ านวย เช่น สนับสนนุอปุกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือป้องกัน

การติดเชื้อในการปฏิบัติงานใหเ้พียงพอต่อเจา้หน้าที่ทกุคนในการลงปฏิบัติงานใน รพ. 

สนาม  ก าหนดองค์ประกอบของทีมปฏิบัติงานใหเ้หมาะสมในแต่ละครั้งของการลง

ปฏิบัติงาน เชน่  จิตแพทย ์ พยาบาล  นักวิชาการ  รวมทั้งพนกังานขบัรถ  การจัดซ้ือ

ระบบ Cisco Webex เพ่ือรองรับการด าเนนิงานในสถานการณโ์ควิด-19   

 เป็นผ ูเ้สริมพลงัใจ เช่น ผอ. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีนโยบายให้

ผูป้ฏิบัติงานสามารถขอรับค าปรึกษาโดยตรงจากผูอ้ านวยการ/ผูเ้ชี่ยวชาญ ตลอด 24 

ชัว่โมง หากมีเร่ืองเร่งด่วนที่ตอ้งขอรับค าปรึกษา ทั้งนี้ เพ่ือการตัดสินใจด าเนินงานได้

อย่างทันท่วงที และก าหนดใหม้ีการผลัดเปลี่ยนหมนุเวียนผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือลดความ

เหนือ่ยลา้ในการปฏิบัติงาน 

 เป็นผ ู้สรา้งความมั่นใจ (ในการท างาน) เช่น ผอ. สถาบันกัลยาณ ์         

ราชนครินทร์  ท าประกันชีวิตใหก้ับผูป้ฏิบัติงานทัว่ทั้งสถาบัน  เนื่องดว้ยมีแนวคิดว่า 

สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสงู ดังนั้น บุคลากรทกุคนมีความเสี่ยงจาก               

การปฏิบัติหนา้ที่  จึงจ าเป็นตอ้งมหีลกัประกนัความปลอดภยัในชีวิต   

 เป็นผ ูส้รา้งการเรียนร ู ้เช่น มีนโยบายใหส้ร้างคนรุ่นใหม่ใหม้ีความรู ้

ทกัษะในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต โดยใหม้ีการถ่ายทอดความรูใ้นลักษณะพ่ีสอนนอ้ง 

เชน่  ใหท้ีม MCATT ที่มีประสบการณก์ารท างานวิกฤตมานาน จับคู่ท างานเป็นพ่ีเลี้ยง

กับทีมที่มีประสบการณ์นอ้ย นอกจากนี้ ก าหนดให้ผูป้ฏิบัติงานและทีมมีกิจกรรม             

การทบทวนตนเองภายหลังปฏิบัติงาน (AAR) ทกุครั้ง เพ่ือปรับปรงุการปฏิบัติงาน

อย่างตอ่เนือ่ง 

 เป็นผ ูก้ ากบั (การท างาน) เช่น ก าหนดใหม้ีการประชมุร่วมกันของทีม

ผูป้ฏิบัติงาน รพ สนาม อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง เพ่ือการสื่อสารขอ้มลูที่เป็นปัจจบุัน

และปรับปรงุแกไ้ขการด าเนนิงานใหม้ปีระสิทธิภาพมากขึน้  
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1.4  มีแผน

ด าเนินงาน  

ท่ีตอบสนอง

เป้าหมาย 

 

การวางแผนการด าเนนิงานสง่เสริมสขุภาพจิต  

 ระบบการคดักรอง/ประเมินสขุภาพจิต ผ่าน Mental Health check in และ

ด าเนินการตามแนวทางการดแูลสขุภาพจิตท่ีกรมสขุภาพจิตก าหนด โดย

ไดม้ีการส่งต่อขอ้มลูไปยังทีมผูป้ฏิบัติงานใหท้ราบโดยทัว่กัน   ดังเช่น    

การด าเนินงานในเขตสขุภาพท่ี 6 ไดม้ีระบบการสื่อสารผ่าน Line Group 

“MCATT ศนูยจ์ันทป์ระชาร่วมใจ”  โดยทีม MCATT จะเป็นผูต้ิดตามดา้น

สขุภาพจิตและใหค้ าปรึกษาเยียวยาเบ้ืองตน้ 

 ระบบการใหก้ารปรึกษาดา้นจิตเวชแก่แพทย์ใน รพ.สนาม   โดยสถาบัน

กลัยาณร์าชนครินทร ์มีการจดัเวลาใหก้ารปรึกษาส าหรบัผูป่้วยท่ีมีปัญหา

สขุภาพจิต เครียด วิตกกังวล ผ่านระบบ Online โดยมีล่ามแปลภาษา               

ในกรณีท่ีมีผูป่้วยชาวเมียนมาตอ้งการขอรบัค าปรึกษา  เป็นตน้ 

 

1.5 น าผ ูป่้วยเขา้

ส ูโ่รงพยาบาล

สนาม โดยถึง       

ท่ีหมายอยา่ง

ปลอดภยั 

     ขอ้คน้พบส าคญัคือ กระบวนการน าผูป่้วยเขา้รับการรักษาใน รพ. สนาม 

เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากการน าผูป่้วยเขา้รักษาในโรงพยาบาล

สนามนั้น ไม่ใช่เพียงการส่งต่อหรือการเดินทางไปยังท่ีหมายปลายทางอย่าง

ปลอดภยัเท่านัน้  แตย่ังหมายรวมถึง การมีระบบคดักรองท่ีมีคณุภาพ   สามารถ

คัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้  ซ่ึงหากผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความส าคัญกับ              

การคัดกรองดา้นสขุภาพจิตร่วมกับการคัดกรองสขุภาพกายแลว้ อาจเกิดผล

กระทบระหว่างการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยได ้ 

 ดงัเชน่ เหตกุารณท่ี์เคยเกิดขึน้กบัโรงพยาบาลสนามแห่งหนึง่ ท่ีมีผูป่้วยว่ิงหนี

ออกจากโรงพยาบาลสนามขณะการน าผูป่้วยเขา้สู่โรงพยาบาลสนาม  ท าใหต้อ้งมี

การติดตามผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิดและใช ้ก าลังของเจ้าหน้า ท่ีส่วนหนึ่ง                   

มาด าเนนิการตดิตาม แกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

 

 

 



20 

 

ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1.6  ระดม

ทรพัยากร 

ใหโ้รงพยาบาล

สนามอยา่ง

พอเพียง 

 

ทรพัยากรที่ใชเ้พื่อการด าเนนิงานใน รพ. สนามที่มีประสิทธิภาพ คือ  

 ดา้นบคุคล ท่ีประกอบดว้ยบคุลากรทางการแพทย ์ทั้งแพทยฝ่์ายกาย

และฝ่ายจิต พยาบาล ร่วมดว้ยทีมสหวิชาชีพ นัก วิชาการสาธารณสุข หรือ

แมก้ระทัง่ฝ่ายสนบัสนนุ เช่น ล่าม เป็นตน้ โดยการด าเนินงานดงักล่าว ไม่เพียงแต่

เป็นการด าเนินงานเพ่ือการดแูลผูป่้วย ณ โรงพยาบาลสนามเท่านั้น แต่เป็น               

การเตรียมความพร้อมของทีม ร่วมกับการออกแบบระบบการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

 ดา้นองคค์วามร ู ้เช่น ประสานความร่วมมือกบัมลูนิธิ และหน่วยงาน

ภาคเอกชนเพ่ือการสนบัสนนุลา่มภาษาพมา่  เป็นตน้ 

 ด้านอปุกรณ์ และงบประมาณ  ก็เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง 

โดยเฉพาะอปุกรณท์างการแพทยท่ี์จ าเป็นตอ่การดแูลรักษาผูป่้วย รวมทั้งอปุกรณ์

ป้องกันการติดเชื้อส าหรับบคุลากรทางการแพทยท่ี์จ าเป็น  และเพียงพอส าหรับ

บคุลากรผูป้ฏิบตังิานทกุคน 

 

1.7 ด าเนินการ 

หลงัออกจาก

โรงพยาบาล

สนามใหใ้ชชี้วิต

อยา่งปกติใน

ครอบครวัและ

ชมุชน 

    เมื่อผูป่้วยหายจากโรคโควิด-19 และพรอ้มท่ีจะออกจากโรงพยาบาลสนามแลว้ 

ก่อนออกจากโรงพยาบาลทีมสขุภาพจิตจะมีการประเมินสขุภาพจิตโดยใช ้Mental 

Health Check in เชน่เดียวกบัการประเมินกอ่นเขา้โรงพยาบาลสนาม 

    ทั้งนี้ หากผลการประเมินพบผูท่ี้มีปัญหาสขุภาพจิต จะมีระบบบริการปรึกษา

ทางโทรศัพท ์และสง่ขอ้มลูไปพ้ืนท่ีเพื่อใหไ้ดร้บัการดแูลตอ่เนื่อง ดงัเช่น เขตสขุภาพ 

ท่ี 6 มีทีม MCATT โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จังหวัดจันทบรีุ  มีระบบการติดตาม

กลุ่มท่ีมีปัญหาสขุภาพจิตและติดตามดแูลต่อเนื่องในชมุชน  ภายหลังผูป่้วยออก

จากรพ.สนาม 
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

1.8 น าเสนอ/

สื่อสารขอ้มลูใน

ระดบันโยบาย  

เพ่ือความเขา้ใจ 

และการสนบัสนนุ 

 

การด าเนินงานโรงพยาบาลสนามเป็นอีกบทบาทหนึ่งท่ีส าคัญของกระทรวง

สาธารณสขุ และการประชมุ EOC ทกุระดับใหค้วามสนใจกับการด าเนินงาน  

ดังนั้น ในการประชุมทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง จึงให้

ความส าคัญและก าหนดเป็นวาระการประชุมเ พ่ือให้แต่ละ พ้ืน ท่ีรายงาน

ความกา้วหนา้การด าเนนิงานเพ่ือรบัทราบสถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที    

การวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพ่ือการน าเสนอท่ีมีความชัดเจนจึงเป็น             

สิ่งส าคญั  

การน าเสนอขอ้มลูท่ีไดผ้ลดี  ประกอบดว้ย 

 ภาพความกา้วหนา้ของการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

และผลลพัธเ์ชิงสถิต ิ

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู/สถานการณ ์ ท่ีเกิดขึน้  

 แผนการด าเนนิงานในระยะถดัไป 

การได้ข ้อมูลดังกล่าวมานั้น จึงต ้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเ พ่ือ               

การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูในแตล่ะสปัดาห ์
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2. การสรา้งการมีสว่นรว่มของผ ูใ้หบ้รกิารและผ ูร้บับรกิาร 

2.1 บรหิาร

จดัการอยา่งมี

สว่นรว่มและ

ต่อเน่ือง 

 

การบริหารจัดการ รพ. สนาม ท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งอาศัยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข  อาทิ               

การด าเนินงานในเขตสขุภาพท่ี 6  สสจ. จันทบรีุ รพศ./รพช. /รพสต.ในพ้ืนท่ีและ

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทั้งดา้นสขุภาพกายและดา้นสขุภาพจิต             

ดแูลผูป่้วยตัง้แต่แรกรับ ถึงการจ าหน่าย และติดตามต่อเนื่องเมื่อพบยังมีปัญหา

สขุภาพ ใหค้วามช่วยเหลือเป็นก าลังใจ และสนับสนนุช่วยเหลือทางสังคม  หรือ 

การด าเนนิงานในเขตสขุภาพท่ี 5  ไดร้ับความร่วมมือจากเครือขา่ยภายนอกระบบ

สาธารณสขุในการสนบัสนนุลา่มพมา่ เพื่อมาประจ าอยู่ท่ี รพ. สนาม  เป็นตน้ 

2.2 สรา้งการมี

สว่นรว่มในการ

สื่อสาร 2 ทาง  

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สม ่าเสมอและ

ทนัเวลา 

     พบว่าการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและได ้ผลดีส าหรับก ารด า เนินงาน              

รพ. สนาม ควรมีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางตอ้งเป็น

ช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคลอ้งกบับริบทของ

กลุม่เป้าหมาย  

ตวัอยา่งช่องทางการสื่อสารกบัผ ูป่้วยในโรงพยาบาลสนาม 

 ใช ้Facebook เป็นช่องทางหลกัส าหรับสื่อสารแนวทางการดแูลจิตใจตนเอง

ในแต่ละวัน กับผูป่้วยท่ีอยู่ใน รพ.สนาม เนื่องดว้ยผูป่้วยในเขตสขุภาพท่ี 5 ส่วน

ใหญ่เป็นผูป่้วยชาวเมียนมา ท่ีใช ้Facebook เป็นชอ่งทางการสื่อสารหลกั 

 ใช ้Facebook Live เป็นช่องทางใหที้มจิตแพทย์ถ่ายทอดความรูก้ารดแูล

จิตใจ แกผู่ป่้วยใน รพ. สนามและแกป่ระชาชนทัว่ไปท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  

 ใช ้QR Code เป็นช่องทางการเขา้ถึงการท าแบบประเมินเพ่ือคัดกรอง               

ผูม้ีปัญหาสขุภาพจิต  และใหค้ าแนะน าการดแูลสขุภาพจิตส าหรับผูถ้กูกักกัน               

ผูต้ดิเชื้อ ผูม้ีปัญหาสขุภาพจิต และประชาชนทัว่ไป  

 ใชโ้ทรศัพท ์เพื่อการคดักรองผูม้ีปัญหาสขุภาพจิต พรอ้มการใหค้ าปรึกษา

ทางโทรศัพท ์ส าหรบัผูป่้วยท่ีตอ้งการขอรบัค าปรึกษาหรือมีปัญหาสขุภาพจิต 
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2.2 สรา้งการมี

สว่นรว่มในการ

สื่อสาร 2 ทาง  

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

สม ่าเสมอและ

ทนัเวลา (ต่อ) 

 ใชเ้สียงตามสาย เป็นช่องทางใหข้อ้มลูข่าวสาร ประชาสัมพันธข์อ้มลู 

ขา่วสาร ความรู ้กิจกรรมในแตล่ะวันภายใน รพ. สนาม    

        

ตวัอยา่งช่องทางการสื่อสารกบัทีมผ ูป้ฏิบติังาน 

 ใชร้ะบบประชมุทางไกล ส าหรบัการสื่อสาร/ประสานงาน/วางแผนงาน

ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร รพ. สนาม ทีมผูป้ฏิบตังิาน ร่วมดว้ยกบัการสื่อสารทาง

โทรศัพทร์ะหว่างผูป้ฏิบตังิาน  

 ใช ้กลุ่ม line ของผูป้ฏิบัติงาน รพ. สนาม เป็นช่องทางส าหรับสื่อสาร

ขอ้มูลสถานการณ์ปัญหา แจง้แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา

อุปสรรครวมถึงการขอความร่วมมือในการท างานจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง                

เช่น กลุ่ม Line ศนูย์ประชาร่วมใจ ของเขตสขุภาพท่ี 6 ท่ีสมาชิกกลุ่ม Line 

ประกอบดว้ยทีมจิตแพทยจ์ากโรงพยาบาลเครือขา่ยในพ้ืนท่ี  ทีม MCATT  สสจ. 

ผูป้ฏิบตังิานใน รพ.จิตเวชและ/หรือศนูยส์ขุภาพจิต   

 

     สิ่งส าคัญส าหรับ รพ. สนาม ท่ีมีผูป่้วยเป็นชาวต่างชาติ เช่น รพ. สนาม 

ในเขตสขุภาพท่ี 5 ซ่ึงผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา  จึงมีล่ามประจ า รพ. สนาม 

เพ่ือช่วยในการแปลภาษาหรือสื่อสาร พดูคยุ/ ใหข้อ้มลูข่าวสาร/ความรูใ้นการ

ปฏิบัติตวัระหว่างบคุลากรสขุภาพและผูป่้วย ท าใหเ้กิดการสื่อสารท่ีเขา้ใจตรงกัน 

สะดวกและรวดเร็ว  
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

2.3 ด าเนิน

กิจกรรม 

โดยผ ูร้บับรกิาร 

มีสว่นรว่มในการ

คิด ท าและ

ปรบัปรงุ 

 

     การส่งเสริมใหผู้ป่้วยเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปรับปรงุการจัด

กิจกรรม/บริการตา่งๆ ใน รพ. สนาม จะช่วยใหผู้ป่้วยไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ 

ท าประโยชนต์อ่ผูอ่ื้น ซ่ึงจะเสริม/สรา้งความรูส้ึกมีคณุค่าในตนเองและสรา้งการมี 

สว่นร่วมใหเ้กิดขึน้ใน รพ. สนาม  

ดงัตวัอย่าง รพ. สนาม ในเขตสขุภาพจิตท่ี 5 ไดม้ีการคน้หาผูป่้วยท่ีเป็นแรงงาน

ชาวเมียนมาท่ีพดูภาษาไทยได ้สื่อสารร ูเ้ร่ือง เป็นอาสาสมัครต่างดา้ว (อสต.) ใน

กลุ่มผูป่้วยดว้ยกันเอง ใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลภาษาพม่า และใหม้ีความรูใ้น          

การสังเกตอาการทั้งทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยท่ีพักอยู่ในศนูย์ห่วงใย             

คนสาคร ซ่ึงต่อมาถูกน า ไปเป็นตน้แบบให้ศ ูนย์ห่วงใยคนสาครอ่ืนๆ น าไป

ปฏิบัติการเช่นกัน รวมทั้งการช่วยดแูลความสะอาดในบริเวณ รพ.สนาม และ              

เปิดโอกาสใหเ้สนอความคิดเห็นต่อกิจกรรมท่ีจัดใน รพ. สนาม ผ่านช่องทาง                

การสื่อสารตา่งๆ ไดเ้ชน่กนั 
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

3. การจดัการบคุลากร 

3.1  ก าหนด

คณุลกัษณะ 

ของผ ูป้ฏิบติังาน 

ในโรงพยาบาล 

สนาม 

ข้อค้นพบส าคัญคือ  การปฏิบัติงานสุขภาพจิตใน รพ. สนามนั้น 

นอกจากผูป้ฏิบตังิานจะมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพแลว้ 

ปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งคือ การมีคณุลักษณะท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ี เนือ่งจากการปฏิบตังิานใน รพ.สนามจ าเป็นตอ้งมีการตดิตอ่ประสานงาน 

และท างานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุ ท่ีเขา้มามีส่วน                    

ในการด าเนนิงานร่วมกนั 

คณุลักษณะท่ีส าคัญและจ าเป็นของผ ูป้ฏิบัติงานใน รพ. สนาม             

ท่ีควรมี ประกอบดว้ยดา้นตา่งๆ  ตอ่ไปนี ้

          ดา้นคณุลกัษณะส่วนตวั  เช่น ผูท่ี้มีสขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวั 

สามารถปรับตัวได ้ดี  มีความยืดหยุ่น ลักษณะเป็นคนนอบน้อม  เสียสละ                      

มีสัมพันธภาพท่ีดี (friendly) เขา้ใจจิตใจรอบขา้ง (ผูป่้วยและคนท างาน)  เต็มใจ

ใหบ้ริการและพรอ้มปฏิบตังิาน   

          ด้านความร ู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ได ้แก่  มีประสบการณ์               

การท างานด้านการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตภัยพิบัติ   มีทักษะ

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุ สามารถแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ได ้  มีความรูเ้ร่ืองโรคและสามารถใชอ้ปุกรณป้์องกนัตนเองได ้

            ดา้นความเป็นอย ู ่ มีความพรอ้ม/สามารถใชช้ีวิตในภาวะฉกุเฉิน หรือ

ในสภาพแวดลอ้มที่ไมส่ะดวกสบายได ้

            ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน่ มีความรู ้ความสามารถดา้นดิจิทอล  

สามารถเรียนรู/้ใชร้ะบบสื่อสารท่ีทนัสมยัได ้ 

นอกจากคณุลักษณะท่ีกล่าวมานี้  ผูป้ฏิบัติงานควรมีการช่วยเหลือและ                  

ใหก้ าลังใจซ่ึงกันและกันในทีมผูป้ฏิบัติงานดว้ยกันเอง  รวมทั้งควรมีการติดต่อ

ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่ม LINE หรือการประสานทางโทรศัพท์

อย่างต่อเนื่อง   เพ่ือใหผู้ป้ฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดร้ับค าแนะน า และสามารถใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามได้ทันสถานการณ์  อีกทั้งยังท าให้

ผูป้ฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจากหน่วยงานอ่ืนๆ ยินดีใหที้มสขุภาพจิตเขา้ไปเป็นทีม

ด าเนนิการร่วมกนั 
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ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

3.2  เตรยีม

บคุลากรใหไ้ด้

ตามคณุสมบติั

และมีความ

พรอ้ม 

 

บคุลากรผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม นอกจากจะมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม

ดงักลา่วในขอ้ 3.1 แลว้ ผูป้ฏิบตังิานควรมีการเตรียมความพรอ้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

 ประชมุทีมผ ูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ดังเช่น  

ผูอ้ านวยการจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชมุร่วมกับผูอ้ านวยการศนูย์

สขุภาพจิตท่ี 5 ร่วมดว้ยทีมสหวิชาชีพท่ีจะลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม  เพ่ือ

การวางระบบการด าเนินงานและก าหนดทีมผูป้ฏิบัติงาน/ผูป้ระสานงานในพ้ืนท่ี  

รวมถึงก าหนดช่วงเวลาในการลงตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีแต่ละครั้ง พรอ้มวางแผนในการ

สลบัสบัเปลี่ยนหมนุเวียนผูป้ฏิบตังิาน เพื่อไมใ่หเ้กิดความเหนือ่ยลา้ในการท างาน  

 ทบทวนความร ูเ้ดิมในการปฏิบัติงานของทีม MCATT รวมทัง้ศึกษา

เอกสารความร ูต่้างๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็น เช่น  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลสนาม ของกรมการแพทย์  แนวทางการดูแลสุขภาพจิต ของ                

กรมสขุภาพจิต หรือแมก้ระทัง่คูม่ือการปฏิบตังิานใน State Quarantine เพื่อน าความรู้

มาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนนิงานในโรงพยาบาลสนาม เป็นตน้  

 อบรมเพ่ิมพนู และทบทวนองคค์วามร ูด้า้นการใหค้ าปรึกษา แก่บคุลากร

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุและเครือขา่ยในแตล่ะพ้ืนท่ี 

3.3 จดัสรร

บคุลากรท่ีมี

ความสามารถ 

พอเพียง  

ปลอดภยั 

 

การก าหนดทีมผูป้ฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม  โดยล าดับแรกคัดเลือกจากผูท่ี้

สมัครใจปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และมีความพรอ้มดา้นสขุภาพกาย  เนื่องจากภายหลัง

จากการปฏิบตังิานแลว้ ผูป้ฏิบตังิานทกุคนตอ้งถกูกกัตวัอีก 14 วัน  

โดยในบทบาทของหน่วยงาน   จึงตอ้งมีการสนับสนนุการด าเนินงานใหแ้ก่

บคุลากรในการลงพ้ืนท่ี ทัง้การเตรียมอปุกรณเ์พื่อป้องกนัการตดิเชื้อ และอปุกรณท่ี์

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เ พ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความมั ่นใจให้แก่

ผูป้ฏิบตังิาน   พรอ้มพิจารณาจดัองคป์ระกอบของทีมปฏิบตังิานใหเ้หมาะสมในแตล่ะ

ครัง้ของการลงปฏิบตังิาน เช่น  จิตแพทย ์ พยาบาล  นกัวิชาการ  รวมทั้งพนกังาน

ขบัรถ  เป็นตน้  และพิจารณาการผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือลดความ

เหนือ่ยลา้ 

 ทัง้นี ้ การวางระบบเพ่ือการสนบัสนนุการด าเนินงานใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติงานในพ้ืนท่ี             

เป็นอีกประเด็นหนึง่ที่ส าคญั  ดงัเชน่ การวางระบบของสถาบนักลัยาณร์าชนครินทร ์               

ท่ีมีการเตรียมทีมผูใ้หค้ าปรึกษา เพ่ือรอรับค าปรึกษาและการจัดเตรียมยา เพ่ือ             

การด าเนนิการในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างทนัสถานการณ์ 
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3.4 สรา้งเสรมิ

ขวญัก าลงัใจ 

 

เพ่ือการดแูลผูป้ฏิบัติงาน  ผูบ้ริหารจึงมีการสรา้งขวัญก าลงัใจไปพรอ้ม

กบัการสรา้งความปลอดภยัใหแ้กบ่คุลากรทกุคน   

วิธีปฏิบติัท่ีดีในการเสรมิสรา้งพลงัใจแก่ผ ูป้ฏิบติังาน  

 ท าประกนัใหก้บัเจา้หนา้ท่ีทัว่ทัง้สถาบนั เนือ่งดว้ยมีแนวคิดว่า สถาบัน

กลัยาณ์ราชนครินทร ์ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสงู   ดังนัน้บคุลากรทกุระดับ 

มีโอกาสเกิดการตดิเชื้อเท่ากนักบัผูป้ฏิบตังิานในพ้ืนท่ี 

 สนบัสนนุอปุกรณท่ี์มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานอย่าง

เพียงพอตอ่เจา้หนา้ท่ีทกุคนในการลงพ้ืนท่ี 

 มีนโยบายใหบ้คุลากรผ ูป้ฏิบติังานสามารถขอรบัค าปรึกษาใน

การปฏิบติังานไดโ้ดยตรงจากผ ูอ้ านวยการ/ผ ูเ้ช่ียวชาญ ตลอด 24 ชัว่โมง 

หากมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งขอรับค าปรึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือการตดัสินใจด าเนินงานได้

อย่างทนัท่วงที 

 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง หน่วยงาน มีระบบการ

ตรวจเช็คสขุภาพโดยการ SWAB ใหก้บับคุลากรท่ีลงพ้ืนท่ีจ านวน 2 ครัง้  

ประกอบกบัใหค้วามส าคญักับกระบวนการสรา้งการเรียนรู ้โดยการประเมินผล

การปฏิบัติงานผ่านการใชเ้คร่ืองมือ After Action Review (AAR)  เพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนร ู้วิ ธีการปฏิบัติงานท่ีได้ผลดี และเรียนร ู้ปัญหา                    

แนวทางการแกไ้ข  ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ฏิบัติงานในครั้งถัดไปมีความมัน่ใจในการ

ปฏิบตังิานมากย่ิงขึน้ 
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ระบบสนบัสนนุ 

ประเด็น ขอ้คน้พบความร ู/้วิธีปฏิบติัท่ีดี 

3.5 จดั

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุลากร

และครอบครวัให้

ยอมรบัและมี 

ความพรอ้ม 

ดว้ยการปฏิบตังิานในโรงพยาบาลสนาม ย่อมตอ้งมีความเสี่ยงตอ่การติด

เชื้อและมีความเหนื่อยลา้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นผูป้ฏิบัติงานจึงควรเตรียม

ความพรอ้มของตนเองทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ รวมถึงอปุกรณท่ี์ส าคญัและจ าเป็น  

ควบคู่กับการสื่อสารท าความเขา้ใจกับคนในครอบครัวหรือคนใกลช้ิด เพ่ือลด

ความกงัวล  

ตวัอย่างการด าเนนิงานของสถาบนักลัยาณร์าชนครินทร ์ 

- ผู้อ านวยการลงพ้ืนท่ีเป็นทีมแรก  เพ่ือสร้างความมั ่นใจให้แก่

ผูป้ฏิบตังิาน พรอ้มมีการออกแบบระบบการบริการเพื่อการดแูลสขุภาพจิตผูป่้วย

ในโรงพยาบาลสนาม  และกลบัมาสื่อสาร/ประชมุร่วมกนักบัทีมผูป้ฏิบตังิานอย่าง

นอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพื่อการ update ขอ้มลูและปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงานให้

มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงท าใหผู้ป้ฏิบัติงานมีการรับร ูถึ้งสถานการณแ์ละมีการเตรียม

ความพรอ้มของตนเองกอ่นการลงพ้ืนท่ีจริง   

- จัดเตรียมสถานท่ีพักเพ่ือรองรับบคุลากรท่ีมีความจ าเป็นตอ้งกกัตวั 

หรือจ าเป็นตอ้งงดการเดินทางไปมาระหว่างบา้นกบัสถานท่ีท างาน ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี

เสี่ยง  

- มีนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือญาติของเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีปัญหา               

ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ให้สามารถมาปฏิบัติงานท่ีสถาบันฯ ได ้ในหน่วยท่ี

ตอ้งการอตัราก าลงัเพ่ิม เชน่ การคดักรองผูร้บับริการ  เป็นตน้ 

 

ระบบผลลพัธ ์

ประเด็น ตวัช้ีวดั 

1. สขุภาพกาย 

 

1. รอ้ยละของผูป้ฏิบตังิานท่ีสามารถดแูลตนเอง แบบ New Normal   

2. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบตังิานในการจดัอนามยัส่ิงแวดลอ้มที่สะอาด 
ปลอดภยั และนา่อยู่ 

2. สขุภาพจิต   

 

1. รอ้ยละของผูป่้วยในโรงพยาบาลสนามท่ีไดร้บัการประเมินสขุภาพจิต 
ดว้ยโปรแกรม  Mental Health check in  

2. รอ้ยละของผูป่้วยในโรงพยาบาลสนามที่มีปัญหาดา้นสขุภาพจิต จากการ

คดักรองสขุภาพจิต ดว้ยโปรแกรม Mental Health check in   

3. รอ้ยละของการตดิตาม/ดแูลผูท่ี้มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาสขุภาพจิต 



29 

 

บทท่ี 3 

ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญัในการด าเนินงานโรงพยาบาลสนาม 

 

ดา้นการบรหิารจดัการ 

1. ศึกษาและท าความเขา้ใจกบับรบิทของแต่ละพ้ืนท่ี   

“การร ูเ้ขา ร ูเ้รา” เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงาน  ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผนและ                          

การเตรียมการด าเนินงานในโรงพยาบาลสนามต่อไปได ้ ดังเช่น กรณีการระบาดของโรค               

โควิด-19  ท่ีตลาดกลางกุง้  จงัหวัดสมทุรสาคร  ซ่ึงหากศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีแลว้จะพบว่า

ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงานชาวเมียนมา  ซ่ึงไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้

ประกอบกบัการสื่อสารของชาวเมียนมาส่วนใหญ่ มกัสื่อสารทาง Facebook เป็นหลกั  ดงันัน้

การวางแผนการด าเนนิงานประการแรกคือ  การจัดหาล่ามภาษาพม่า เพ่ือการสื่อสารสรา้ง

ความเขา้ใจในการจัดการระบบการคัดกรอง  รวมทั้งการแปลภาษาพม่าเพ่ือการประเมิน

สขุภาพจิตดว้ยโปรแกรม Mental Health Check in  เป็นตน้  

 

2. ศึกษาค ู่มือการปฏิบติังาน พรอ้มการปรบัปรงุการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน   ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามควรมีความรูท้ั้งในการด าเนินงานของ    

กรมสขุภาพจิต ตามแนวทางการดแูลสขุภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม ท่ีกรมสขุภาพจิต โดย

กองบริหารระบบบริการสขุภาพจิต ไดจ้ดัท าขึน้ใหก้บัผูป้ฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามโดยตรง  

ประกอบกับควรมีการศึกษาระบบการด าเนินงาน ตามเอกสารคู่มือแนวทางการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19              

ท่ีกระทรวงสาธารณสขุไดจ้ดัท าขึน้  เพื่อใหท้ราบถึงระบบการด าเนนิงานดา้นสขุภาพกายและ

สขุภาพจิตท่ีบูรณาการหรือมีความเชื่อมโยงกัน  อย่างไรก็ตาม การศึกษาคู่มือการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิง หากผูป้ฏิบัติงานมีการน าประเด็นท่ีพบจาก 

การด าเนินงานมาปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพคู่มือใหม้ีความสมบรูณ์มากย่ิงขึ้น ผ่านการ

ประชมุทบทวนการปฏิบตังิานอย่างตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคค์วามรูท่ี้

ส าคญัของกรมสขุภาพจิตตอ่ไป 
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3. การประชมุเพ่ือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

การบริหารจัดการเพ่ือใหเ้กิดการประชมุอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอนั้น เป็น         

สิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การด า เนินงานภายใต้

สถานการณท่ี์เร่งดว่น ท่ีตอ้งมีการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามจ านวนมากเพ่ือรองรับผูป่้วยท่ีมี

จ านวนเพ่ิมมากขึน้    

การจัดการเพ่ือให้เกิดการประชมุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งร ะดับบริหารและ

ผู้ปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือไปสู่การวางแผนเพ่ือการเตรียมรั บมือกับ

สถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ พรอ้มเตรียมพรอ้มส าหรบัการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไดอ้ย่างทนัสถานการณ ์

การประชมุท่ีไดผ้ลดีนัน้ จึงเป็นการประชมุท่ีมีการก าหนดวาระการประชมุท่ีชัดเจน                   

มีการน าเสนอขอ้มูลทั้งเชิงคณุภาพและผลเชิงสถิติเพ่ือการรายงานผลการด าเนินงาน             

รายสัปดาห์ รวมทั้งปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นพรอ้มแนวทางการแกไ้ข  และการวางแผนการ

ด าเนินงานในระยะถัดไป  ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีได ้การประชมุนี้จะน ามาสู่การพัฒนาแนวทาง                

การด าเนนิงานดา้นสขุภาพจิตตอ่ไป 

 

ดา้นการสรา้งการมีสว่นรว่ม 

4. คน้หาศกัยภาพจากเครอืข่ายท่ีมีอย ู ่ 

การสรา้งการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุ  หรือแมแ้ต่

อาสาสมคัรในพ้ืนท่ี  เป็นประเด็นหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  อีกทั้งยัง

สามารถเป็นกระบอกเสียง เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและความมัน่ใจใหก้ับชมุชนในบริเวณท่ีมี                       

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไดเ้ช่นกัน   ดังเช่น  การคน้หาศักยภาพเครือข่ายท่ีมีอยู่                    

โดยศนูย์สขุภาพจิตท่ี 5 ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือการแปลสื่อ               

การดแูลสขุภาพจิตทัง้สื่อแบบ info graphic  หรือ คลิปวิดีโอ ใหเ้ป็นภาษาพมา่ เป็นตน้ 

 

ดา้นบคุลากร 

5. มนษุยสมัพนัธท่ี์ดีในการปฏิบติังาน  

เนื่องดว้ยการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามนัน้ ตอ้งด าเนินงานร่วมกบัหนว่ยงาน

จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ดังนัน้ การมีมนษุยสัมพันธ ์           

ท่ีดี พรอ้มการช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างเต็มใจ   นอกจากจะท าใหก้ารติดต่อประสานงานหรือ               

การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้                

ยังส่งผลใหภ้าพลักษณ์การท างานของกรมสขุภาพจิตเป็นไปในทิศทางท่ีดีและน่า ชื่นชม               

อีกดว้ย 
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บทท่ี4   

เรือ่งเลา่ความส าเรจ็การด าเนินงานโรงพยาบาลสนาม 

 

ช่ือเรือ่ง  :   เยยีวยาใจ…ท่ีศนูยห่์วงใยคนสาคร  

 

 

 ในสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาด จะตอ้งไปท างานในสถานท่ีอันตรายและเสี่ยง ผูป้ฏิบัติ

จะตอ้งมีความกลา้ เสียสละ มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เรียนรูก้บัเร่ืองราวใหม่ๆ เป็น

การสัง่สมประสบการณ์ท่ีดี ของคนท างาน MCATT รุ่นใหม่ สถานการณ์เป็นครสูอนเราไดอ้ย่าง 

เย่ียมยอด เป็นความรูส้ึกท่ีดีท่ีไดถ่้ายทอดเร่ืองราวที่ท าใหเ้กิดแรงบันดาลใจท่ีไดเ้ดินทางเขา้ไปท างาน

ดแูลจิตใจประชาชนหลากหลายชาตพินัธุใ์นโรงพยาบาลสนาม 

 สถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ ณ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ท าให้ประชาชน                   

ทัว่ประเทศตืน่ตระหนก  เพราะพบผูต้ดิเชื้อในกลุม่แรงงานตา่งดา้ว ซ่ึงกลุม่ใหญ่เป็นแรงงานพมา่ และ

เป็นกลุ่มแรงงานหลักจ านวนมากท่ีอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร   ข่าวสารออกมาเป็นระรอก                  

ผูป่้วยแรงงานพม่าติดเชื้อจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลในจังหวัดไม่สามารถรับมือได ้ 

จังหวัดสมุทรสาครจึงวางแผนจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ใช ้ชื่อว่า “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”                          

โดยนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด มีเจตนารมณ์ท่ีจะสื่อความห่วงใยจาก             

คนสมุทรสาครสู่ผูต้ิดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นต่างดา้วหรือคนไทยท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร           

และทีม MCATT (Mental Health Assessment and Treatment Team) มีบทบาทในการดแูลจิตใจทั้ง

แรงงานตา่งดา้วและคนไทยในสมทุรสาคร   ขา้พเจา้เป็นสมาชิกทีม MCATT รุ่นใหม่ มีประสบการณ์

ในการดแูลจิตใจประชาชนท่ีมีภาวะวิกฤติจากภยัธรรมชาติ วิกฤตการเมือง  ในครั้งนี้เป็นเร่ืองใหม่ท่ี

จะตอ้งเรียนรูโ้ดยใชค้วามรูเ้ดิมเป็นฐาน ไดเ้ขา้ร่วมวางแผนและร่วมช่วยเหลือดา้นจิตใจกลุ่มคนท่ี

ได ้รับผลกระทบ ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัส และทีมผู้ด ูแล โอกาสนี้จึงเป็นจุดเ ร่ิมตน้ของการเรียนรู ้                       

และหาประสบการณ์จากรพ.สนาม ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 รอบใหม่ในเมืองไทย                   

ใช่ค่ะ!!!! ค าว่า โรคระบาดใหม่  โรคโควิด-19 ใครก็ไม่อยากสัมผัส ไม่อยากเกี่ยวขอ้ง รพ.สนาม 

สมทุรสาครพ้ืนท่ีเสี่ยง ค าเหลา่นีล้ว้นท าใหเ้กิดความรูส้ึกหวาดกลวั (ตวัของขา้พเจา้เองก็กลวัเช่นกนั 

แตค่วามตืน้เตน้ ความอยากเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ   มนัทา้ทาย  ช่วยลดความกลวัจนกลายเป็นความอยาก

ลองท าเสียสละ และตดัสินใจท่ีจะไปท าความดี  ไปช่วยเหลือประชาชนในยามทกุขย์าก    ไม่ว่าเขาจะใช่

คนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ตาม) เมื่อผูอ้ านวยการใหไ้ปปฏิบัติงานก็พรอ้มท่ีจะไปท างานทันที เพราะ

ขา้พเจา้อายยุังนอ้ย ครอบครัวอยู่ตา่งจังหวัด อยู่บา้นพักโรงพยาบาล เมื่อตอ้งกลับมากักตวัก็ไม่มี

ปัญหาตอ้งกงัวลกบัคนอ่ืน สามารถอยู่คนเดียวได ้และก็เตรียมอาหารแหง้ และอปุกรณข์องใชท้ั้งท่ี

จะเอาไปใชท่ี้โรงพยาบาลสนาม และเมื่อตอ้งกลบัมากกัตวั 
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 ก่อนไปปฏิบัติงานทีมก็ทบทวนความรู ้MCATT การดแูลจิตใจ ไดร้ับความรูจ้ากพยาบาล

ควบคมุและป้องกนัการตดิเชื้อ (ICN) เชน่  ความรูเ้กี่ยวกบัโรคไวรสัตวันี ้การใชอ้ปุกรณ ์การป้องกนั

ตนเอง ตัง้ใจเรียนรูเ้พราะคือชีวิตท่ีปลอดภยั และเตรียมอปุกรณเ์สื้อผา้ไปใชใ้หพ้อดี 14 วัน เอาเท่าท่ี

จ าเป็นไปเท่านัน้ เพื่อลดการปนเป้ือนเชื้อ  ท่ีส าคญัคือตอ้งวางแผนการเดินทาง  ...และวันท่ีเดินทางก็

มาถึง ทีมน าร่อง 14 วันแรกประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการ ขา้พเจา้ พนกังานขบัรถ เดินทางโดยไม่แวะ

ท่ีใดเลยกอ่นถึงโรงพยาบาลสนาม เพราะทกุพ้ืนท่ีของสมทุรสาครเป็นสีแดงทัง้หมด คิดอย่างเดียวคือ

เราตอ้งป้องกนัตวัเองใหด้ีท่ีสดุ เพื่อตนเองและครอบครัว เราจะไดม้ีแรงและก าลงัในการปฏิบัติหนา้ท่ี

ใหน้านและดีท่ีสดุ สถานท่ีท่ีไดร้ับภารกิจคือดแูลจิตใจกลุ่มแรงงานต่างดา้วผูต้ิดเชื้อท่ีเขา้พักใน              

ศนูยห่์วงใยคนสาคร วัดโกรกกราก    ...ไปถึงวันแรก เมื่อกา้วเขา้สู่การปฏิบัติงานท่ีไม่คุน้เคยทั้งชดุ 

สถานท่ี และผูค้น  ไดเ้ห็นถึงการร่วมมือ ร่วมใจ ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเขา้มาร่วมด าเนินงานในส่วน

ท่ีไดร้ับมอบหมาย กรมการแพทย ์ทหาร ต ารวจ ทีมงานจังหวัดสมทุรสาคร และท่ีส าคัญท่ีสดุคือ    

เจา้อาวาสวัดโกรกราก มีเมตตาใหพ้ื้นท่ีตัง้ศนูย์ และท าความเขา้ใจกับลกูศิษย์และชาวบา้นแถวนั้น 

แลว้ก็ช่วยกนัดแูลและสนบัสนนุสิ่งของ อาหาร ผกัผลไม ้แก่เจา้หนา้ท่ีและผูต้ิดเชื้อไดอ่ิ้มหน าส าราญ

กันทกุวัน  เจา้หนา้ท่ีทกุคนก็จะทดสอบอปุกรณ์ ความพรอ้ม เคร่ืองมือ ของแต่ละหน่วยใหพ้รอ้ม

กอ่นการโหลด (น าพา) ผูต้ดิเชื้อเขา้ส ูศ่นูยห่์วงใยคนสาคร  

สถาบันฯ ร่วมแรงร่วมใจกับศนูยส์ขุภาพจิตท่ี 5 ในการดแูลจิตใจผูต้ิดเชื้อ ขา้พเจา้มีส่วนใน

การพัฒนาระบบ  ขั้นตอนการท างาน สอนใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีดแูลในศนูย์ฯ ร ู้จักปัญหาสขุภาพจิต                 

การประเมินสขุภาพจิตผูต้ิดเชื้อ  เช่น ความเครียด และซึมเศรา้ ในรปูแบบภาษาพม่า ดว้ยการสแกน 

QR Code น าเทคโนโลยีสื่อสารผ่านออนไลน์  สื่อความรู ้(ระยะแรกเป็นภาษาไทย ต่อมาพัฒนาเป็น

ภาษาพม่า) เขา้ไปใช ้ในศูนย์ฯ  ในการท างานครั้งนี้ สิ่งส าคัญท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีเราได ้                     

ตัง้สมมตุฐิานไวคื้อ การสื่อสารกบัผูต้ิดเชื้อท่ีไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้จึงเกิดการแปลแบบประเมิน

เป็นภาษาพม่า และการด าเนินงานคัดกรองผ่านล่ามภาษาพม่าท่ีไดร้ับการสนับสนนุจากทหาร 

หลงัจากไดเ้ร่ิมโหลดผูต้ดิเชื้อแรงงานพมา่เขา้สูศ่นูยห่์วงใยคนสาครแลว้ ในการปฏิบัติงานทางกายจะ

เร่ิมท าประวัติและชี้แจงการเขา้อยู่ในศนูยฯ์ ในดา้นการด าเนินงานดา้นจิตใจ ทีม MCATT ใหผู้ต้ิดเชื้อ

สแกน QR CODE ประเมินสขุภาพจิตดว้ยตนเอง และทีมไดร้วบรวมผลการประเมินและวิเคราะห์               

ผูม้ีความเสี่ยง และประสานงานการใหค้ าปรึกษาจากสถาบนักลัยาณร์าชนครินทรแ์ละศนูยส์ขุภาพจิต

ท่ี5 ซ่ึงประกอบดว้ย จิตแพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห ์นกัวิชาการสาธารณสขุ 

ใหค้ าปรึกษาแก่ผูม้ีความเสี่ยงดา้นจิตใจผ่านระบบ TELE ท่ีส่งสญัญาณจากท่ีพักอาศัยของผูต้ิดเชื้อ

ในศนูยห่์วงใยคนสาคร และสง่สญัญาณสถาบนักลัยาณร์าชนครินทร ์  
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วันแรกไดป้ระเมินผูต้ิดเชื้อในศนูย์ห่วงใยคนสาคร จึงท าใหพ้ดูคยุกับแรงงานพม่า ท าให้

ขา้พเจา้ไดร้ ูว่้าแรงงานเหลา่นีม้ีความนา่รกัอย่างมาก ใหค้วามร่วมมือเจา้หนา้ท่ีตลอดเวลา ในเคสแรก

ท่ีใหค้ าปรึกษายังจ าไดว่้า เป็นเคสท่ีพดูภาษาไทยได ้สามารถสื่อสารร ูเ้ร่ือง และนี่คือจดุเร่ิมตน้ของ

การหา อสต. (อาสาสมัครตา่งดา้ว)  ในกลุ่มผูต้ิดเชื้อกนัเอง ใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลภาษาพม่า 

และแนะน าใหส้งัเกตอาการทั้งทางกายและทางจิต ใจของผูต้ิดเชื้อท่ีพักอยู่ในศนูยฯ์ ตลอดระยะเวลา

14 วันในศนูยฯ์ อสต.ท่านนี้ไดช้่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีตลอดเวลา     ท าใหข้า้พเจา้เห็นถึงความร่วมมือ

ร่วมใจ ต่างก็มีความคาดหวังใหท้กุอย่างมันดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือท่ีทกุคนจะไดใ้ชช้ีวิตอย่างปกติ

ตอ่ไป  อสต.คนนี้จึงเป็นแบบอย่างใหเ้ราคน้หา อสต.ในรอบถัดไป  และยังเป็นตน้แบบใหศ้นูยห่์วงใย

คนสาคร อ่ืนๆ ท่ีก าลงัจะเปิดศนูยฯ์ ระหว่างท างานท่ีศนูยก็์จะมีพ่ีพยาบาลจิตเวชท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในการเยียวยาจิตใจเป็นพ่ีเลี้ยงผ่านการปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชัว่โมง และหลังจากศนูย์

ห่วงใยคนสาครไดเ้ปิดด าเนินการเพ่ิมเป็น 9 แห่ง จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน              

ท าใหก้ารคน้หา การดแูล การบ าบดัรกัษา ผูต้ดิเชื้อไดม้ีจ านวนลดลง ณ ปัจจบุัน ถึงแมย้อดผูต้ิดเชื้อ

จะลดลง แต่ทีมดแูลจิตใจ MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทรแ์ละศนูยส์ขุภาพจิตท่ี 5 ทั้งท่ีลง              

รพ.สนาม และทีมใหค้ าปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงสขุภาพจิตแรงงานต่างดา้วและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน 

เจา้หนา้ท่ีของรฐัและเอกชน  ก็ยังคงด าเนินงานใหค้ าปรึกษาดา้นจิตใจตอ่ไป เพ่ือส่งผ่านความห่วงใย

สขุภาพจิตของประชาชนทกุคนจากชาวกรมสขุภาพจิต  

 การปฏิบัติงานใน รพ.สนามครั้งนี้  ท าใหเ้กิดความภาคภมูิใจในความดีท่ีไดก้ระท า ช่วยให้

เจา้หนา้ท่ีประชาชนมีความรูเ้ขา้ใจในการดแูลจิตใจตนเองใหเ้ขม้แข็งกา้วผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได ้ 

ร ูส้ึกประทับใจความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเหมือนคนในครอบครัว หน่วยงานต่างๆ  ท าใหเ้กิด

ก าลงัใจในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม MCATT มีความมัน่ใจในการปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจ แมจ้ะยาก

เพียงใดก็สามารถผา่นไปได ้เพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรยากว่านี้  และก็พรอ้มจะเป็นผูท่ี้คอยเป็นก าลงัใจ

และเป็นท่ีปรึกษาด้านสุขภาพจิต ให้แก่ผู้ท่ีมีต ้องการความช่วยเหลือตลอดไป. . .และค า ว่า                         

“เราจะไมท้ิ่งกนั” ยงัเป็นค าท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้เสมอ  

          

  

           

นางสาวปรัชญาพร ชาญณรงค์ 

        นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ  

        สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
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บทท่ี 5   

ขอ้เสนอเพ่ือการพฒันา 

 

1. เติมเต็มขอ้คน้พบ  เพ่ือพฒันาองคค์วามร ูร้ะดบักรม 

ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนามฉบับนี้  สามารถเติมเต็ม

รายละเอียดการด าเนินงานตาม “แนวทางการดแูลสขุภาพจิตในรพ.สนาม” ได ้ โดย                  

การเพ่ิมเติม Tacit Knowledge (ขอ้คน้พบ/วิธีการปฏิบัติท่ีดี) ผูร้ับผิดชอบและเอกสาร               

ท่ีจ าเป็นในแตล่ะขัน้ตอน  เพื่อใหเ้ห็นวิธีการปฏิบตังิานท่ีเป็นรปูธรรมย่ิงขึน้  

อีกทั้งยังสามารถใชเ้ป็นตน้ทนุความรู ้ ในการจัดท าแนวปฏิบัติใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลสนาม   เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามแห่งอ่ืนๆ   หรือ

การปฏิบตังิานในวิกฤตการเกิดโรคระบาดในอนาคต  

 

 

2. เพ่ิมแนวคิด “เปลี่ยนจากผ ูมี้ประสบการณ์ เป็นผ ูร้่วมกอบก ู”้ ใหม้ากข้ึน : ดึงการมี

สว่นรว่มจากผ ูป่้วยและญาติ 

นอกจากการใชศ้ักยภาพดา้นภาษาของผูป่้วยเพ่ือการสื่อสารกับผูป่้วยดว้ยกันใน

โรงพยาบาลสนามแลว้ การดึงการมีสว่นร่วมของผูป่้วยและญาต ิเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีจะท าให้

ลดความวา้ว ุ่นใจและสรา้งพลงัใจในการใชช้ีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 

การมีส่วนร่วมนี้  สามารถท า ได ้โดยค้นหาผู้ท่ีมี จิตอาสาและมีศักยภาพใน                      

การชว่ยเหลือกิจกรรมตา่งๆ ภายในโรงพยาบาลสนาม  ภายใตก้รอบแนวคิด “การเปลี่ยน

จากผ ูมี้ประสบการณ์ เป็นผ ูก้อบก ู”้  โดยการใชป้ระสบการณ์จากผูต้ิดเชื้อหรือผูป่้วย              

มาเป็นพลังในการช่วยเหลือ ดแูลผูป่้วยดว้ยกันเองภายในโรงพยาบาลสนาม   ซ่ึงนอกจาก

จะตอ้งปรับกรอบแนวคิด (Mindset) ในการท างานแลว้ จะตอ้งเปลี่ยนการบริหารจัดการ 

ดงันี ้   

 

 

 

 

คน้หาศกัยภาพ 

เลือกคนใหเ้หมาะ

กบังานตามความ

สมคัรใจ 

สรา้งการมีส่วน

รว่มโดยวางแผน/

จดัการทีมท างาน 

เพ่ิมพนูความร ู้

ส าหรบัการ

ปฏิบติังาน 

ติดตาม ปรบัปรงุ

ประเมินผลอยา่งมี

ส่วนรว่ม 
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ดงัตวัอย่างการด าเนินงานในเขตสขุภาพท่ี 5  ท่ีไดด้ึงการมีส่วนร่วมของผูป่้วย โดย

คน้หาผูม้ีความสามารถดา้นภาษาพม่า เพ่ือเป็นอาสาสมคัรในการสื่อสารความรู้สขุภาพจิต  

ช่วยสังเกตอาการผูป่้วยดว้ยกัน  ดแูลความเรียบรอ้ยและความสะอาดภายในโรงพยาบาล

สนาม  หรือแมก้ระทัง่ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการแกปั้ญหาตา่งๆ เป็นตน้ 

โดยเร่ิมจากการเลือกคนใหเ้หมาะกบัความถนดัหรือตามความสมคัรใจ และร่วมกัน

คิดและวางแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  หากเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการท างานดา้น

สขุภาพจิต  ควรมีการเพ่ิมพนูความรูด้า้นสขุภาพจิต เพ่ือใหอ้าสาสมัครเหล่านั้นสามารถ

สื่อสารความรู้หรือเป็นผู้สัง เกตอาการของผู้ป่วยด้วยกันเองได้    อย่างไรก็ตาม                       

การด าเนินงานของอาสาสมัครในแต่ละบทบาทท่ีไดร้ับมอบหมาย จ าเป็นตอ้งมีการติดตาม 

ประเมินผลเพื่อการปรบัปรงุการด าเนนิงาน โดยการมีสว่นร่วมจากผูป่้วยและทีมสขุภาพจิต 

 

 

3. สรา้งความเขา้ใจกบัชมุชนท่ีไดร้บัผลกระทบทางออ้ม 

เมื่อโรงพยาบาลสนามหลายแห่ง มีสถานท่ีตั้งในเขตเมืองหรือชมุชน  อาจท าให้

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในบริเวณนั้นมีความตระหนกหรือไม่เขา้ใจในระบบการป้องกัน                  

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งควรให้

ความส าคัญกับการสื่อสารและให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ                 

เพื่อการสรา้งความเขา้ใจและท าใหช้มุชนเป็นสว่นหนึง่ในการร่วมพฒันาการด าเนินงานของ

โรงพยาบาลสนามตอ่ไป 

โดยแนวคิดการสรา้งความเขา้ใจกับชมุชนดังกล่าวนี้ สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ับ

การด าเนนิงานใน State Quarantine  / Local  Quarantine ในแตล่ะพ้ืนท่ีไดเ้ชน่กนั 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 

ตวัอยา่งแนวทางการดแูลสขุภาพจิตในโรงพยาบาลสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูจาก  ศนูยส์ขุภาพจิตท่ี 6 
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ผนวก ข  

ตวัอยา่งกิจกรรม/โปรแกรมการดแูลสขุภาพใจช่วงกกัตวั 

             ในรปูแบบการเรยีนร ูด้ว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูจาก  ศนูยส์ขุภาพจิตท่ี 5 
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ผนวก ค  

 

ตวัอยา่งสื่อการประเมินออนไลนผ์า่น Application Mental Health check in 
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ผนวก ง  

รายการยาจิตเวชท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีใชใ้นโรงพยาบาลสนาม 

 

 

ล าดบั รายการยา จ านวน 

1.  Amitriptyline 25mg. 500 tab. 

2.  Benzhexol  5 mg. 500 tab. 

3.  Chlorprmazine 100 mg. 500 tab. 

4.  Diazepam 5 mg. 500 tab. 

5.  Fluoxetine 20 mg. 500 tab. 

6.  Holoperdol 5 mg. 500 tab. 

7.  Haloperdol 5 mg.  500 tab. 

8.  Lorazepam 1 mg.  500 tab. 

9.  Haloperidol Solution  10 Bott. 

10.  Diazepam 10 mg. inj. 10 amp. 

11.  Holoperidol 5 mg. inh.  10 amp. 

12.  Clorazepate 5 mg.  500 tab. 

13.  Risperidone 1 mg. 500 tab. 

 

 

 

 

แหลง่ขอ้มลู สถาบนักลัยาณร์าชนครินทร ์
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รายนามคณะท่ีปรกึษา  ทีมถอดบทเรยีนและผ ูใ้หข้อ้มลู 

 

 

รายนามคณะท่ีปรกึษา 

๑. แพทยห์ญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสขุภาพจิต 

๒. นายแพทยส์มยั ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสขุภาพจิต 

๓. นายแพทยย์งยทุธ วงศภ์ิรมยศ์านติ์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต 

๔. นายแพทยเ์ทอดศักดิ์ เดชคง ผูอ้ านวยการส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

๕. นายแพทยบ์ริุนทร ์  สรุอรณุสมัฤทธิ ์ ผูอ้ านวยการกองบริหารระบบบริการสขุภาพจติ 

๖. นายแพทยศ์รตุพันธุ ์  จกัรพันธุ ์ณ อยธุยา ผูอ้ านวยการสถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๗. นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค ์ ผูอ้ านวยศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๖ 

๘. นางสาวรัชวลัย ์  บญุโฉม ผูอ้ านวยศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๕ 

รายนามทีมถอดบทเรยีน 

๑. นางสาวภคันพิน กิตติรักษนนท ์ นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ 

ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

๒. นางสาวพาสนา คณุาธิวฒัน ์ นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

ส านกัวิชาการสขุภาพจิต 

๓. นางมาลี   หนานเจียง พยาบาลวิชาชพีช านาญการ   

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๔. นางสาววฤณดา อธิคณาพร พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๕. นายปัญญา ยืนยงตระกลู พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๖. นางสาวส าราญ   บญุรักษา พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ   

สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๗. นางทองพนู    ปินทะนา พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๘. นางอรณีุ โสตถิวนชิยว์งศ ์ พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์

๙. นางสาวอรณุรัตน ์ วิชยัมงคล นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์
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รายนามผ ูใ้หข้อ้มลู 

๑. นายแพทยศ์รตุพันธุ ์  จกัรพันธุ ์ณ อยธุยา ผูอ้ านวยการสถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๒. แพทยห์ญิงจฬุาพันธุ ์ เหมกลู  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร ์

๓. นางสาวพนาวลัย ์ จา้งประเสริฐ ผูอ้ านวยศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๔ 

๔. นางสาวรัชวลัย ์  บญุโฉม ผูอ้ านวยศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๕ 

๕. นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค ์ ผูอ้ านวยศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๖ 

๖. นางธญัลกัษณ ์  แกว้เมือง นกักิจกรรมบ าบัดช านาญการพิเศษ 

กองบริหารระบบบริการสขุภาพจิต 

๗. นางสาวชนกิรรดา   ไทยสงัคม นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

กองบริหารระบบบริการสขุภาพจิต 

๘. นายแพทยพ์งศกร   เล็งดี นายแพทยช์ านาญการพิเศษ    

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๙. นางพรสวรรค ์ พลูกระจา่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๑๐. นางสาวอญัชลี ศรีสพุรรณ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๑๑. นางกาญจนา สดุใจ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา 

๑๒. นางสิริรัตน ์ หิรัญวฒันะนาวิน พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๑๓. นางสาวปรัชญา ชาญณรงค ์ นกัวิชาการสาธารณสขุ 

สถาบันกลัยาณร์าชนครินทร ์

๑๔. นางอรณีุ โสตถิวนชิยว์งศ ์ พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์

๑๕. นายทรงภพ ขนุเมอืง พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 

โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์

๑๖. นางสาวชลธิชา ลาชอ้ย นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครินทร ์

๑๗. นางจริยา สอนภคัดี นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

ศนูยส์ขุภาพจิตที่ ๖ 
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บทเรียนการด าเนินงาน                

การดแูลจิตใจ ในรพ.สนามฯ 


