แนวทางการดูแลดานสังคมจิตใจ
ในสถานพยาบาลและชุมชน

แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาล :
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกัน และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ส�ำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข


แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาล : กลุม่ เสีย่ ง

ติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ส�ำหรับบุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข


แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในชุมชน : กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

ทีต่ อ้ งถูกกักกัน และผูป้ ว่ ยติดเชือ้ COVID-19 ทีร่ กั ษาหายและกลับบ้าน
(Self-Quarantine at Home) ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข หรือ
ทีม MCATT ในพื้นที่


แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจกลุ่มเปราะบาง
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แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาล :
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกัน และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ส�ำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
ที่ต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อาจมี
ความเครีย ดหรือปัญหาสุขภาพจิต เช่น รู้สึกเสียใจ รู้ สึกเหงา
รู้สึกไร้ค่า วิตกกังวล หวาดกลัว หงุดหงิด และน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า
เป็นต้น ดังนั้นการดูแลด้านสังคมจิตใจจะช่วยให้ผู้ถูกกักกันหรือ
ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สามารถจัดการดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดย
มีหวั ใจส�ำคัญ คือ การจัดกิจกรรมการใช้ชวี ติ เหมือนปกติ โดยมีตาราง
เวลาช่วยเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจโรคทีเ่ กิดขึน้ พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ ประเมิน ดูแล ติดตามภาวะสุขภาพจิต และการเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับบ้าน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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แนวปฏิบัติการดูแลด้านสังคมจิตใจส�ำหรับ
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

รับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ
ไว้ในสถานที่ดูแล
ประเมินสุขภาพจิตผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ
พบว่า
มีปัญหาสุขภาพจิต?

ใช่

ไม่
จัดกิจกรรมประจ�ำวันส�ำหรับผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ

ปรึกษาทีมสุขภาพจิต
เพื่อให้การดูแล
และติดตาม

ด�ำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน
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กิจกรรมการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาล :
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
1. การประเมิน ดูแล และติดตามภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้รับบริการ
แนะน�ำให้ผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ประเมินภาวะสุขภาพ
จิตด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบออนไลน์สุขภาพจิตอย่างน้อย
ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เข้ารับบริการถึงก่อนจ�ำหน่ายจากสถานบริการ โดยใช้
เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ แบบประเมินความเครียด (ST5)
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
 หากมีความเครียดเกิดขึ้นสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ โดยเริ่มจาก
การใช้วิธีการที่เคยใช้แล้วได้ผล หรือการฝึกการผ่อนคลายความเครียด เช่น
การฝึกหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
กรณีทมี่ คี วามเครียดเรือ้ รัง เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันนานเกินสองสัปดาห์ หรือท�ำแบบประเมิน ST5
และได้คะแนนในระดับมาก ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขอรับการปรึกษา
จากทีมสุขภาพจิตตามระบบที่มีอยู่ของสถานบริการ หรือรับบริการค�ำปรึกษา
จากเบอร์โทรสายด่วน (Hotline) กรมสุขภาพจิต
 ติดตามการประเมินและดูแลสุขภาพจิตของผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง จนหมดความเสี่ยง
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2. จั ด กิ จ กรรมประจ� ำ วั น ในการดู แ ลตนเองและป้ อ งกั น
ความเครียด
ส่งเสริมให้ผู้ถูกกักกัน/ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน
เหมือนปกติ โดยมีตารางเวลา ในแต่ละวันและน�ำความรู้จากการฝึกสติมาใช้
เพื่อให้เกิดความสงบทางใจ พร้อมทั้งเรียนรู้ท�ำความเข้าใจโรคที่เกิดขึ้นและ
การดูแลสุขภาพจิตเพื่อป้องกันความเครียด ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น
โทรศัพท์, Tele conference group, Line group โดยมีกิจกรรมดังนี้
เวลา
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00–10.00
10.00–12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00

กิจกรรมประจำวัน
ตื่นนอนดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล
ออกกำลังกาย
รับประทานอาหารเช้าและยา
โปรแกรมฝึกสติ
ทำกิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารและยา
กิจกรรมการเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง
ทำกิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารเย็นและยา
ติดตามข่าวสาร ทางทีวี
ทบทวนกิจกรรมการฝึกสติ
ประกอบกิจทางศาสนาที่ตนศรัทธาเข้านอน

หมายเหตุ
ใช้โปรแกรม Online
Online Learning ของกรมสุขภาพจิต
ใช้โปรแกรม Online

Online Learning ของกรมสุขภาพจิต

3. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
3.
กรรมสร้
างความเข้หมลายวิแข็ธี งสำหรั
ทางใจ
การสร้กิาจ
งความเข้
มแข็งทางใจสามารถทำได้
บวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องถูกกักกันหรือ
า งความเข้
มแข็
ห ลายวิ
ธี ส� ำกหรั
ต้องรักษาอยูการสร้
่ในโรงพยาบาลหรื
อสถานที
่ที่รัฐงจัทางใจสามารถท�
ดให้สามารถใช้การฝึกสติำตได้
ามหลั
กสูตรออนไลน์
ารดูบแวิลจิธตี ใจ
ในวิ
ก
ฤต
COVID-19
ของกรมสุ
ข
ภาพจิ
ต
ซึ
ง
่
เป็
น
โปรแกรมการฝึ
ก
สติ
ส
ามารถฝึ
ก
ฝนด้
ว
ยตนเองให้
ส
อดคล้องกับ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องถูกกักกันหรือต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
กิจกรรมประจำวัน ใช้เวลาวันละ 20-30 นาที ควรฝึกให้เป็นเวลาที่แน่นอนและทำสม่ำเสมอ

หรือสถานทีท่ รี่ ฐั จัดให้ สามารถใช้การฝึกสติตามหลักสูตรออนไลน์การดูแลจิตใจ
กพื้นฐานจะอยู่ใน 7 วันแรกตั้งแต่วันที่ 8 จะเป็นการฝึกทุกวันให้เป็นวิถีชีวิตดังนี้
ในวิขัก้นตอนการฝึ
ฤต COVID-19
ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกสติ สามารถ
ลำดัฝึบกฝนด้วยตนเองให้
ขั้นการฝึก สอดคล้องกับกิจกรรมประจ�ำวัประโยชน์
น ใช้เวลาวันละ 20-30 นาที
วันทีควรฝึ
่ 1 ฝึกกสมาธิ
ช่
ว
ยลดความว้
า
วุ
น
่
ใจจากโรคโควิ
ด
ให้เป็นเวลาที่แน่นอนและท�ำสม�่ำเสมอ - 19
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

ฝึกสติพื้นฐาน
ช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด - 19
สติในการกิน
ช่วยให้การดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ Mental Health Package J 45
สติควบคุมอารมณ์
ช่วยจัดการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น
สติใคร่ครวญ
สิ่งที่ได้จากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก

ช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด - 19
ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานจะอยู่ใน 7 วันแรกตั้งแต่วันที่ 8 จะเป็นการฝึกทุกวัน
ช่วยให้การดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
ให้เป็นวิถีชีวิตดังนี้
ช่วยจัดการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้จากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤต
สร้างความเข้มแข็งในจิตใจ และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดได้จาก https //:dmh.go.th/covid19/audio/

หลดได้จาก https//:dmh.go.th/covid19/audio/

4. การเตรียมความพร้อมของกลุม่ เสีย่ งติดเชือ้ ทีถ่ กู กักกัน/
ผู้ป่วยติดมเชืชน้อ :COVID-19
บบ้ป้ า่วนยติดเชื้อ CO
นสถานพยาบาลและชุ
กลุม่ เสี่ยงติดและครอบครั
เชื้อที่ต้องถูกวกักก่กัอนนกลั
และผู
มีกบารสร้
าใจ ให้ค2563)
�ำแนะน�ำก่อนกลับบ้าน ทั้งเรื่องการดูแล
ะสาธารณสุข(ฉบั
วันาทีงความเข้
่ 17 เมษายน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับมือกับสิ่งที่อาจจะต้องเผชิญทั้งมุมบวก
และมุมลบ เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านหรือชุมชน
 มี ก ารประเมิ น ความพร้ อ มทางด้ า นจิ ต สั ง คมเพื่ อ วางแผนการดู แ ล
ก่อนกลับบ้าน โดยเน้นให้รักษากิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน และการสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหาที่พบ
 ประสานหน่วยงานหรือแหล่งสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าผู้รับ
บริการมีปัญหาหรือความต้องการ
 มีการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในชุมชน โดยส่งต่อข้อมูลให้
บุคลากรด้านสุขภาพจิตหรือทีม MCATT ในพื้นที่ ในการติดตามและวางแผน
การดูแลต่อเนื่องในชุมชนต่อไป
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แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในชุมชน :
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ถูกกักกันในชุมชน/
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายและกลับสู่ชุมชน
ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือทีม MCATT ในพื้นที่
กลุ ่ ม เสี่ ย งติ ด เชื้ อ ที่ ถู ก กั ก กั น ในชุ ม ชนและกลุ ่ ม ผู ้ ติ ด เชื้ อ COVID-19
ที่รักษาหายแล้วแต่ยังต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบระยะเวลาที่ก�ำหนด
อาจเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจ เช่น โกรธ ไม่พอใจ เครียด กระวนกระวาย
กังวลใจ และอาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ เนื่องจากสูญเสียอิสรภาพ สูญเสีย
โอกาสในการท�ำงาน หรือการด�ำเนินชีวติ ปกติ แนวทางการดูแลทางด้านสังคม
จิตใจนีจ้ ะช่วยผูร้ บั บริการเกิดความเข้าใจในปัญหาหรือภาวะโรคและมีแนวทาง
การปรับตัวต่อปัญหาหรือความเจ็บป่วย เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านสังคม
จิตใจ ที่มีผลต่อสภาวะการณ์/การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และสามารถหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่
ถูกกักกันในชุมชนและกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายแล้วรับมือกับ
สภาวะอารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
การเตรียมการสื่อสาร ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยง
ติดเชือ้ ทีต่ อ้ งถูกกักกันทีบ่ า้ น และกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ทีร่ กั ษาหายแล้วแต่
ยังต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้าน โดยบุคคลากรสาธารณสุขหรือทีม MCATT
ในพื้นที่ ต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางจิตใจและปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการกักตัว และมีเทคนิคในการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพื่อช่วย
ลดผลกระทบทางจิตใจในระหว่างการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการของกลุ่ม
เสีย่ งติดเชือ้ ทีต่ อ้ งถูกกักกันทีบ่ า้ นและกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ทีร่ กั ษาหายแล้ว
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ามเข้มแข็งทางใจ
ขอบเขตในการด�ำเนินการ ดังนี้
แข็งทางใจสามารถทำได้
ธี สำหรั
บวิธีที่เหมาะสมกั
ท
1. สร้างแรงจูงใจให้อยูห่บลายวิ
้านจนครบ
ตามระยะเวลาที
่ก�ำหนด 14บสถานการณ์
วัน โดย
เทคนิคของการสร้
างแรงจู
ยวิธสี “ถามเป็
น ชมเป็
น แนะเป็
พยาบาลหรื
อสถานที
่ที่รงัฐใจจัด้ดวให้
ามารถใช้
การฝึ
กสติน”ตามหลักสูตรออน
ถามเป็นข: ภาพจิ
ต้องอยูต
ห่ า่ งไกลกั
อะไรเป็นห่วงบ้าง? ส่วนใหญ่
บริการ/ผูร้ บั กค�ำฝนด้
ปรึกษาวยตนเ
9 ของกรมสุ
ซึง่ เป็นนมีโปรแกรมการฝึ
กสติผรสู้ บั ามารถฝึ
จะตอบว่า  ห่วงครอบครัว
ใช้เวลาวันละ 20-30
นาที ควรฝึกให้เป็นเวลาที่แน่นอนและทำสม่ำเสมอ
 ห่วงตนเอง

ห่วงงาน/รายได้
ร้ บั บริ
การ/ผู
มาเป็นนแรงจู
งใจด้วกยการ
พื้นฐานจะอยู่ในให้น7ำ� ค�ำวัตอบของผู
นแรกตั
้งแต่
วร้ ันบั ค�ทีำปรึ
่ 8กษาจะเป็
การฝึ
ทุก“ชมเป็
วันให้น”เป็นวิถ

ารฝึก

น



ชมเป็น : ชมสิ่งดี แสดงด้านบวก ของผู้รับบริการ เช่น
 ถ้าห่วงครอบครัว “คุณเป็นลูก/พ่อแม่ ที่น่าประโยชน์
ยกย่อง”
 ถ้าห่วงตนเอง “คุณเป็นผู้ที่ห่วงสุขภาพและดูแลตัวเองที่ดี”
ช่วถ้ยลดความว้
19

าห่วงงาน/รายได้าวุ“คุ่นณใจจากโรคโควิ
เป็นคนที่มีความรับดผิด-ชอบ”

ช่ควำ� ยให้
จกรรมต่
งๆ ร้โดยไม่
รับร้ บั และแพร่
เชื้อลโควิ
แนะเป็น : ให้
แนะน�ทำทีำกิ
ส่ อดคล้
องกับลักาษณะผู
บั บริการ/ผู
ค�ำปรึกษาของแต่
ะคน ด
เช่น ถามว่า  “มีอปุ สรรคอะไร? ในการอยูบ่ า้ น” และให้คำ� แนะน�ำตามความเหมาะสม

-1

ช่วยให้การดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
วเองดการกั
โดยสร้าบงความปลอดภั
ย ตามหลั่เกกิการล้
ารมณ์  การดูแช่ลตัวยจั
อารมณ์ทางลบที
ดขึา้นงมือ สวมหน้ากาก
อนามัย รักษาระยะห่างและต้องใช้เวลาทีผ่ า่ นไปให้มคี วามหมาย อย่าให้ความกลัว เหงา
สิำ่งให้ทีเ่ไราสู
ด้จญากวิ
กงฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
ครอบง�ำจิตใจท�
เสียพลั
 อย่าติดตามข่าวสารเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน รับส่งข่าวสารจากแหล่งที่มีความน่า
ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
เชื่อถือ
 หมั่นออกก�ำลังกาย ยืดเหยียด เดิน ในพื้นที่ ที่สามารถเคลื่อนไหว และมีระยะ
อภัย ห่างจากผู
ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤต
้อื่น
 ฝึกการดู
านจิตใจด้วมยตนเอง
ฝึกการผ่
การฝึกผ
หายใจ
สร้แาลด้งความเข้
แข็งในจิ
ตใจอนคลายความเครี
และเป็นพลัยดงใจให้
ู้อื่น
2. การท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน ช่วง 14 วัน

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกสติ (โปรแกรมออนไลน์) เช่น หลักสูตรออนไลน์ การดูแล
จิตใจในวิกฤตการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก https//:dmh.go.th/covid19/audio/

าวน์โหลดได้จาก https//:dmh.go.th/covid19/audio/
48 J แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ Mental Health Package
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ช่ว•ยออกแบบกิ
ที่บูรณาการกิ
ช่วยออกแบบกิจจกรรมประจ�
กรรมประจำวันำที่บวัูรนณาการกิ
จกรรมต่างๆจกรรมต่
ข้างต้น เช่านงๆ ข้างต้น เช่น

เวลา
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00–10.00
10.00–12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00

กิจกรรมประจำวัน
ตื่นนอนดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล
ออกกำลังกาย
รับประทานอาหารเช้าและยา
โปรแกรมฝึกสติ
ทำกิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารและยา
กิจกรรมการเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง
ทำกิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารเย็นและยา
ติดตามข่าวสาร ทางทีวี
ทบทวนกิจกรรมการฝึกสติ
ประกอบกิจทางศาสนาที่ตนศรัทธาเข้านอน

หมายเหตุ
ใช้โปรแกรม Online
Online Learning ของกรมสุขภาพจิต
ใช้โปรแกรม Online

Online Learning ของกรมสุขภาพจิต

การดูแแลผู
ภาพจิข
ต ภาพจิ
โดยใช้หลัตก 3โดยใช้
ส.
3. 3.การดู
ลผู้ที่ม้ทีปี่มัญีปหาสุัญขหาสุ
หลัก 3 ส.
• สอดส่องมองหา กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีปัญหา

สอดส่
องมองหา กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีปัญหา
• ใส่ใจรับฟัง รับฟังอย่างตั้งใจถึงปัญหาของบุคคลเหล่านั้น
ใส่•ใจรัส่งบต่ฟัอเชืง่อรัมโยง
บฟังส่อย่
งตั้งใจถึงปัการสาธารณสุ
ญหาของบุข คถ้าคลเหล่
านัยดสู
้น งภาวะซึมเศร้า
งต่อาตามระบบบริ
มีภาวะเครี
อนอนไม่
หลับ กิส่นงไม่ต่ไอด้ ตามระบบบริ
หงุดหงิด ก้าวร้าวรุกนแรง
ส่งต่อหรืเชื
่อมโยง
ารสาธารณสุข ถ้ามีภาวะเครียดสูง
ภาวะซึ
มเศร้นาความเครี
หรือนอนไม่
หลับ มกิเศร้
นไม่า (จัได้ดการกั
หงุดบหงิ
ด ก้าวร้
วรุนแรง
4. ประเมิ
ยดและภาวะซึ
ความเครี
ยด)าและส่
งต่อ




มีสติรู้เท่าทันย
สิ่งดและภาวะซึ
ที่สร้างความเครีมยเศร้
ดให้กาับ(จั
ตนเอง
หมั่ นสำรวจตนเองถึ
่ยนแปลงหรื
4. ประเมิ•นความเครี
ดการกั
บความเครีงยการเปลี
ด) และส่
งต่ออ
ความผิดปกติทางอารมณ์และทางร่างกายที่เป็นอาการแสดงถึงความเครียดเช่นหงุดหงิดง่ายขึ้น

มี ส ติเศร้
รู ้ เ ท่าหมองวิ
าทั น สิต กกั
่ง ทีง่สวลมากขึ
ร้างความเครี
ย ดให้กับตนเอง
ำรวจตนเองถึ
้ น โดยตรวจสอบสภาวะจิ
ต ใจเบื้ อ งต้หมั
น ด้่ นว ส�
ยตนเองหรื
อ ประเมิงน
โดย อสม.หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยใช้
การเปลีย่ นแปลง หรือความผิดปกติทางอารมณ์ และ ทางร่างกายทีเ่ ป็นอาการแสดงถึง
ดกรองโรคซึ
มเศร้า้ น(2Q)
ความเครียด เช่นแบบประเมิ
หงุดหงินความเครี
ดง่ายขึย้นด (ST5)
เศร้าหมอง แบบคั
วิตกกั
งวลมากขึ
โดยตรวจสอบ
สภาวะจิตใจเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือประเมิน โดย อสม.หรือบุคลากรสาธารณสุข
ในพื้นที่ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยใช้


แบบประเมนิคhttps://bit.ly/2VvMtDe
วามเครยีด (ST5)

แบบhttps://bit.ly/2REUbtq
คดักรองโรคซมึเศรา (2Q)

แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน : กลุม่ เสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผูป้ ่วยติดเชื้อ COVID-19
สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2563)

https://bit.ly/2VvMtDe
https://bit.ly/2REUbtq
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แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจ
ส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบางในที่นี้ หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ซึ่งมีแนวทางในการดูแล กลุ่มต่างๆ และส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแล ดังนี้
 ผูส
้ งู อายุ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการติดเชือ้ เนือ่ งจากมีภมู คิ มุ้ กันอ่อนแอ มีการ
รับรู้แหล่งข้อมูลที่จ�ำกัด อาจแสดงอาการด้านความวิตกกังวลที่สูงมากกว่าปกติ มีอารมณ์ฉุนเฉียว
มากขึ้น เครียดง่ายขึ้น มีอาการกระวนกระวาย และพฤติกรรมแยกตัวมากขึ้น จึงควรให้ข้อมูล
การด�ำเนินโรค การรักษา วิธปี อ้ งกัน การติดเชือ้ ทีไ่ ด้ผลและวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีส่ ามารถเข้าใจได้งา่ ยๆ
การสื่อสารกับผู้สูงอายุต้องมีความชัดเจน สั้นกระชับ ภาษาง่ายๆ สุภาพและใจเย็น และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการฝึกมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การล้างมือ การใส่
หน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง เป็นต้น หากผู้สูงอายุมีโรคประจ�ำตัวเดิมที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องใช้
ยาอย่างต่อเนื่อง ควรตรวจสอบให้แน่ใจไม่ให้ขาดยา


เด็ก ควรหากิจกรรมให้เด็กท�ำเพื่อความเพลิดเพลิน แล้วระวังเรื่องการท�ำโทษเมื่อ

ไม่เชื่อฟัง เพราะอาจเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับเด็ก ซึ่งการให้เด็กท�ำกิจกรรมจะสามารถช่วยให้
เด็กจัดการกับความเครียดได้ เด็กแต่ละคนจะมีวิธีการแสดงอารมณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน การให้
เด็กๆ เข้าร่วมท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การละเล่นและการวาดภาพ สามารถช่วยให้เด็กๆ แสดง
และสื่อสารอารมณ์ด้านลบออกมาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการแยกเด็กออกจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลโดยไม่จ�ำเป็น หากสุดวิสัย
จ�ำเป็น ต้องแยกเด็กออกจากพ่อแม่หรือผูด้ แู ลเพือ่ ความปลอดภัย ควรมีผดู้ แู ลทดแทนทีเ่ หมาะสมใน
ระหว่างการแยกเด็ก ควรให้มีช่วงเวลาให้เด็กสามารถติดต่อกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลได้อย่างสม�่ำเสมอ
เช่น การคุยโทรศัพท์ หรือการคุยผ่านสัญญาณภาพเคลื่อนไหว (Video call) ไลน์ หรือการสื่อสาร
ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมตามอายุของเด็ก
 กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช ควรประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพจิ ต อย่ า งสม�่ ำ เสมอ แนะน� ำ
อย่าขาดยา เพราะอาการจะก�ำเริบได้ ควรแนะน�ำให้ครอบครัวผูป้ ว่ ยช่วยสังเกตอาการ หากมีอาการ
รับประทานอาหารไม่ได้ นอนไม่ดี อารมณ์ไม่ดี หมกหมุ่น ควรแจ้ง อสม.หรือบุคลากรสาธารณสุข
ใกล้บา้ น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบจ�ำนวนยา หากพบยาใกล้หมด ให้รบี แจ้ง อสม.หรือสถานพยาบาล
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น การได้รบั ยาต่อเนือ่ งจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถควบคุมอาการให้เป็นปกติได้ หากปล่อยให้
อาการก�ำเริบบ่อยๆ จะส่งผลเสีย อาจเกิดอาการทางจิตรุนแรงขึ้น
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