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ก

คานา
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติ
ใหม่ บุคลากรสุขภาพเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องให้บริการใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อจานวน
มาก ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทาให้เกิด
ความรู้สึกอึดอัด คับข้องใจ หวาดกลัว วิตกกังวล เครียด และบางครั้งต้องประสบเหตุการณ์ สูญเสีย
ผู้ ป่ ว ยที่ ดู แ ลหรื อ คนใกล้ ชิ ด การช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรสุ ข ภาพด้ ว ยการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะและ
ความเข้มแข็งทางใจจึงเป็นสิ่งสาคัญ และจะต้องบูรณาการไปกับกระบวนการทางานรับมือสถานการณ์
การระบาดของโรคโดยจะต้ องมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือ การเฝ้าระวังติดตาม การประเมิ นสภาวะ
สุขภาพจิต ภาวะหมดไฟ และสุขภาวะบุคลากรสุขภาพอย่างต่อเนื่อง องค์กรจาเป็นต้องจัดเตรียมระบบ
การดูแลช่วยเหลือที่พร้อมให้บริการเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและ
รับบริการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจที่มีประสิทธิภาพได้ทันท่วงทีเมื่อต้องการ
ผู้บริหารหน่วยงานมีบทบาทสาคัญในการจัดและวางระบบการดูแลช่วยเหลือสังคมจิตใจสาหรับ
บุคลากรสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรวมทั้งฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เ จ้าหน้าที่ทุกคนมีสมรรถนะที่ดี
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้เต็มที่ กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดทา “คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากร
สุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19” ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลัก คือ 1) สถานการณ์และกรอบแนวคิด
2) แนวทางการดู แ ลสั ง คมจิ ต ใจแก่ บุ ค ลากรสุ ข ภาพในภาวะวิ ก ฤตโควิ ด -19 ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
3) แนวทางการดูแ ลสังคมจิต ใจสาหรั บ บุคลากรสุข ภาพในภาวะวิก ฤตโควิด -19 สาหรั บ กลุ่มทั่วไป
และกลุ่มที่มีความเครียด 4) แนวทางการดูแลสังคมจิตใจสาหรับบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
สาหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ได้รับการกักกัน กลุ่ม ติดเชื้อที่แยกกักและกลุ่มที่เผชิญเหตุการณ์เสียชีวิตของ
ผู้ ป่ ว ยหรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน พร้ อ มเอกสารคู่ มื อ การดู แ ลสั ง คมจิ ต ใจต่ า งๆ หลั ก สู ต รออนไลน์
อิน โฟกราฟิก และแบบประเมิ น สุข ภาพจิต ที่ หลากหลาย เพื่อใช้เป็น แนวทางการจัดบริ ก ารส าหรั บ
ผู้บ ริ หาร หัวหน้ าหน่ วยงาน และเป็น แนวทางการดูแ ลสังคมจิตใจบุคลากรสุข ภาพและผู้ป ฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วนของหน่วยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
กรมสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน/สถานพยาบาล/
โรงพยาบาล ในการจัดระบบบริการดูแลสังคมจิตใจแก่บุคลากร และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
21 เมษายน 2563
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
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ข

บทที่ 1 : สถานการณ์และกรอบแนวคิด
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus
disease 2019; COVID-19) ได้แ พร่ อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก เป็น เหตุให้มี
ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจานวนมาก จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด -19
เป็น ภาวะฉุก เฉิน ทางสาธารณสุข ระหว่ างประเทศ (public health emergency of international
concern; PHEIC) ในวันที่ 30 มกราคม 2563
ผู้ที่ติดเชื้อไวรั ส นี้จะมี อาการเช่น เดียวกับ ผู้ป่วยที่ มีก ารติดเชื้อในระบบทางเดิน หายใจ โดยจะแสดง
อาการตั้ งแต่ ร ะดับ ความรุ น แรงน้ อ ย ได้แ ก่ คัดจมู ก เจ็บ คอ ไอ และมี ไ ข้ แต่ ในบางรายมี อ าการรุ น แรง
ปอดบวมหรื อ หายใจล าบากร่ ว มด้ ว ย รายงานจากองค์ ก ารอนามั ย โลกพบอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ได้ 3.4%
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดและความพร้อมของระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ความ
เสี่ยงการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตพบสูงขึ้ นในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ
องค์การอนามัยโลกได้แนะนาให้ประชาชนลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและการแพร่เชื้อ ด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การทาความสะอาดพื้นผิวที่มือสัมผัส เมื่อไอหรือจามให้ใช้ข้อพับ
แขนด้านในปิดปากหรื อใช้ ก ระดาษช าระแล้วทิ้งในถังขยะ รั บ ประทานอาหารที่ ป รุ ง สุก สะอาด หลีก เลี่ยง
การสัมผัสกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ให้อยู่ห่างจากคนไอหรือจาม 1 -2 เมตร เพื่อเลี่ยง
ความเสี่ยงติดเชื้อ คนที่ป่วยและมีอาการควรใส่หน้ากากอนามัย และส่งเสริมให้มี การเว้นระยะห่างทางสังคม
(social distancing) และสุดท้ายได้มีการปรับคาแนะนาให้ทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากที่ทาขึ้นเอง
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
วิกฤตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกทั้งในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากความรุ นแรงของโรคและการแพร่ ร ะบาดได้ โดยง่ายแล้ว ในยุคการสื่อสารดิ จิ ทั ล
มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ไปทั่วโลก ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จจนยากที่จะควบคุม
หรือกลั่นกรองได้ทัน ก่อให้เกิด ทั้งความตระหนั ก ในสถานการณ์ ข้ อมู ล ของโรคและวิธีก ารดูแ ลสุข ภาพและ
ความตระหนก หวาดหวั่น กังวล จากข่าวลือต่างๆ จนมากเกินจริงได้ ประกอบกับมีมาตรการทางสังคมที่
สาคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโดยการเว้นระยะห่าง การขอความร่วมมือให้อยู่บ้านมากที่สุดและ
ออกบ้านเฉพาะกรณีจาเป็นเท่านั้น การจากัดการเดินทางระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศ การประกาศ
ข้ อก าหนดแห่งพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น ห้ ามออกจากบ้ านในช่ ว งเวลา
22.00-04.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง เลื่อนวันหยุดสงกรานต์และ
งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ ทั้งหมดนี้ ทาให้เกิดความเครียดกังวล การปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่
ที่ไม่คุ้นเคยและข้ อจากัดในการทางานและอาชีพ เกิดความไม่มั่ น คงทั้ง ทางสังคมและเศรษฐกิจหนัก ยิ่ งขึ้ น
อีก ทั้ง ระยะเวลาการจัดการจนกว่าจะพ้น ภาวะวิก ฤตดูยืดยาวออกไปจนกว่าจะมี ก ารผลิต วัคซี นใหม่ สาเร็จ
ปัจจัยเหล่านี้ ทาให้ภ าวะสุข ภาพจิต ของประชาชน กลุ่ม เสี่ยง กลุ่ม ที่ถูก กัก กัน แยกโรค และผู้ ติดเชื้อ อยู่ ใ น
ความเครี ย ด ความหวาดหวั่ น และสะสมกลายเป็ น ภาวะของความท้ อ แท้ ใ จที่ น า มาสู่ ภ าวะซึ ม เศร้ า และ
การฆ่ าตั วตายได้ ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรสุข ภาพเองก็ไ ด้รั บ ผลกระทบเช่น เดี ยวกัน และยังมี ภาระงาน
ทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการเตรียมการป้องกันและการรับบริการผู้ติดเชื้อ จานวนผู้เสี่ยงติดเชื้อและจานวนติดเชื้อ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข้ อ จ ากั ด ในการดู แ ลรั ก ษาทั้ ง เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ที่ บุ ค ลากร สุ ข ภาพ
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
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1

ส่วนใหญ่ ไ ม่ คุ้น เคย และไม่ ช านาญในการดูแ ลรั ก ษาโรคติดเชื้อ นี้ ซึ่ ง ยังไม่ มี วิธีก ารรั ก ษาที่ชัดเจน อีก ทั้ง
ความเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม เป็ น เท่ า ทวี ใ นฐานะด่ า นหน้ า ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ โรคโควิ ด -19 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด
ความเหนื่อยล้าต่อบุคลากรมากยิ่งขึ้น
จากผลการสารวจสุข ภาพจิต ในช่ วงภาวะวิก ฤตโควิด -19 (rapid survey) ของกรมสุข ภาพจิ ต
โดยการสุ่มตัวอย่างบุคลากรสุขภาพทั่วประเทศตามเขตสุขภาพ ครั้งที่หนึ่ง (วันที่ 12-18 มีนาคม 2563)
จานวน 605 คน และครั้ งที่สองจานวน 578 คน (วัน ที่ 30 มี น าคม ถึง วัน ที่ 5 เมษายน 2563)
พบว่า ในระยะเวลาสองสัปดาห์ผ่านไประดับความเครียดของบุคลากรเพิ่มขึ้น ความเครียดระดับปานกลางจาก
ร้อยละ 24.0 ในการสารวจครั้งที่หนึ่งเพิ่มเป็นร้อยละ 34.8 ในครั้งที่สอง และความเครียดระดับมากและ
มากที่สุดจากร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 7.9 แต่ภาวะหมดไฟจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง
สูญเสียพลังทางใจ ยังแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเพิ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการระบาดของโรคโควิด-19
(ดังแผนภาพ)

ปั ญ หาเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ความท้ า ทายในการจั ด การการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ที่ต้องคานึงถึงการดูแลช่วยเหลือสังคมจิตใจผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการการแพร่
ระบาดตั้งแต่แรก โดยให้บุคลากรด้านสุขภาพจิตทั้งจากองค์กรและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ
ภาวะวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรสุขภาพและประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ให้ ส ามารถคงความเข้ ม แข็ ง ทางจิ ต ใจ มี พ ลั ง และความหวั ง ที่ จ ะฝ่ า ข้ า มวิ ก ฤตไปได้
อย่างมีสุขภาวะ

กรอบแนวคิด: หลักการสนับสนุนบทบาทองค์กรและชุมชนในการเผชิญภาวะวิกฤต
หลักการสนั บสนุ นบทบาทขององค์กรและชุมชนในการเผชิญภาวะวิกฤตเป็นหลักสาคัญที่ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านวิกฤตได้รวบรวมงานวิจัยและประสบการณ์ภาคสนาม เสนอเป็นหลักห้าประการในการเผชิญกับช่วงระยะแรก
และระยะกลางของวิ กฤต โดยสรุ ป เป็ น หลั ก ให้ จ าได้ ง่ า ยว่ า “3 สร้ าง 2 ใช้ ” (สร้ างความรู้ สึ ก ปลอดภั ย
สร้างความสงบไม่ว้าวุ่น สร้างความหวัง ใช้สัมพันธภาพและใช้ศักยภาพร่วมกัน) แนวทางนี้ให้ความสาคัญกับภาค
นโยบายในการดาเนินการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ต่างจากความเชื่อเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการช่วยเหลือรายบุคคลที่
มักไม่มีประสิทธิภาพในยามวิกฤตและยังส่งผลทางลบในระยะยาว บทเรียนนี้กรมสุขภาพจิตมีประสบการณ์นาไปใช้
จัดการดูแลช่วยเหลือจิตใจในภาวะวิกฤตน้าท่วม ปีพ.ศ. 2554 อย่างได้ผล โดยเสนอให้เปลี่ยนกรอบความคิดจาก
ที่มองประชาชนเป็น “เหยื่อ (ของวิกฤต)” ให้เป็น “ผู้ร่วมกอบกูว้ กิ ฤต” และเปลี่ยนบทบาทจากตั้งรับสถานการณ์
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คอยปฏิบัติตามคาสั่ง และรอรับความช่วยเหลือ มาเป็น บทบาทการมีส่วนร่วมที่จะทาอะไรให้กับชุมชนและ
องค์กรที่ตนสังกัด
ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตโควิด-19 มีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมคือ มี การตีตราทางสังคม (stigma)
และการแบ่งแยกกีดกั น (discrimination) ผู้ติดเชื้อ ผู้ที่เคยติดเชื้อ สมาชิก ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ และ
บุคลากรสุข ภาพ หรื อแม้ ก ระทั่งประเทศหรื อ เชื้อชาติ ที่มี ก ารระบาดของโรค จึง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งใหม่ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเป็ น “4 สร้ า ง 2 ใช้ ” โดยเพิ่ ม การสร้ า งความเห็ น ใจ ไม่ รั ง เกี ย จผู้ เ สี่ ย งและผู้ ป่ ว ย
(ดังแผนภาพ)

หลักการ “4 สร้าง 2 ใช้” เพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรและชุมชนในการเผชิญภาวะวิกฤตมี
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
สร้าง 1: สร้างความปลอดภัย (safe) จัดระบบให้สมาชิกขององค์กรทาตามกฎแห่งความปลอดภัย
 การเว้นระยะห่าง
 สวมหน้ากากผ้าเมื่อไปในที่ชุมชน
 หมั่นล้างมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์
 ทาความสะอาดพื้นผิวที่มือสัมผัส (โต๊ะ เก้าอี้ ที่หยิบจับ)
สร้าง 2: สร้างความสงบ (calm) องค์กรสนับสนุนให้
 การรับส่งข่าวสารที่เชื่อถือได้และใช้เวลากับสื่ออย่างเหมาะสม
 ส่งเสริมการฝึกจิตให้มีคุณภาพ (สมาธิ สติ) ให้จิตสงบ มั่นคง สมดุล
สร้าง 3: สร้างความหวัง (hope)
 ย้าเน้นการสื่อสารในองค์กรว่าเราป้องกันได้
 อุปสรรคต่าง ๆ เราสามารถจัดการได้ ทั้งที่บ้านและที่ทางาน โดยอาจใช้วิธีผ่านเรื่องเล่าสะท้อน
การฝ่าฟันอุปสรรคของสมาชิก
สร้าง 4: สร้างความเห็นใจ (destigmatization)
 ส่งเสริมให้คนในองค์กรให้ความเห็นใจ ยอมรับและดูแลผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและเพื่อนบุคลากรในฐานะ
เพื่อนมนุษย์ตามหลักความปลอดภัย
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ใช้ 1: ใช้ศกั ยภาพองค์กรให้เต็มที่ (efficacy)
 จัดระบบความปลอดภัย (เช่น การคัดกรองก่อนเข้างาน จัดวางระยะห่าง ฯลฯ)
 ดูแลการทางาน/รายได้
 จัดสวัสดิการ (เช่น อาหารกลางวัน สบู่ หน้ากากผ้า ฯลฯ)
 จิตอาสา (เช่น ผลิตหน้ากากผ้า ทาอาหาร ฯลฯ)
ใช้ 2: ใช้สายสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง (connectedness)
 ให้กาลังใจผู้ที่อ่อนแอ
 ใส่ใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หลั ก 4 สร้ า ง 2 ใช้ เป็ น การสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การหรื อ
การต่อสู้กับโควิด-19 ที่ไม่เน้นแต่เพียงหลักปฏิบัติให้กับบุคคล แต่ให้ความสาคัญกับบทบาทของหน่วยทาง
สังคม คือชุมชน องค์กรซึ่งรวมถึงหน่วยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลด้วย เพื่อให้หน่วยงานมีบทบาทใน
การสร้างความรู้สึกปลอดภัย ความสงบ ความหวัง และความเห็นใจ โดยใช้สัมพันธภาพและศักยภาพของ
หน่วยงานอย่างเต็มกาลัง จะทาให้หน่วยงานสามารถดูแลบุคลากรให้ฟันฝ่าวิกฤตไปได้
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บทที่ 2 : แนวทางการดูแลสังคมจิตใจแก่บคุ ลากรสุขภาพ
ในภาวะวิกฤตโควิด-19 สาหรับผูบ้ ริหาร
การจัดบริการสุขภาพเพื่อรับมือกับ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ที่เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น บุคลากรสุขภาพที่มีสุขภาวะ
(wellbeing) และความเข้มแข็งทางใจ (emotional resilience) ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดในการ
ดาเนินงานนี้ ที่สาคัญการเตรียมการจัดบริการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคมของบุคลากรเอง มีความสาคัญไม่
น้อยไปกว่าการเตรียมการจัดบริการให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและทีม
นาขององค์กร ที่นอกจากจะเตรียมความพร้อมการจัดบริการอุปกรณ์ และวิธีการคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัย
และดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมการเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร และสร้างความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภั ย ทางกายภาพให้ แ ก่ บุ ค ลากรแล้ ว ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า หน่ ว ยงานและที ม น าขององค์ ก รจะต้ อ งให้
ความสาคัญ กับ การดูแ ลและป้องกัน ผู้ป ฏิบัติงานจากปัญ หาสุข ภาพจิต และความเครี ยดเรื้ อรั ง ซึ่ งจะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลให้หน่วยงาน/สถานพยาบาล/
โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการรับมือกับ วิกฤตการณ์นี้ได้ รวมทั้งช่วยเกื้อหนุนให้ระบบบริการสุขภาพ
สามารถดาเนินต่อไปได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
มาตรการดู แ ลสั ง คมจิ ต ใจในภาวะวิ ก ฤตโควิ ด -19 ต้ อ งเป็ น พลวั ต ร ปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมาะกั บ
การระบาดในแต่ ล ะระยะ โดยในระหว่ า งการระบาดควรจั ด ให้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพจิ ต มี ส่ ว นร่ ว มหลั ก ใน
กระบวนการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจและจิตสังคมเกิดขึ้นได้ทันเวลา และมาตรการ
ดู แ ลสั ง คมจิ ต ใจในภาวะวิ ก ฤตควรจะบู ร ณาการเข้ า ไปกั บ การรั ก ษาปอดบวมและการยั บ ยั้ ง การแพร่ เชื้อ
ประกอบด้วยสองกิจกรรมพร้อมกัน คือ 1) การจัดการกับความกลัวต่อตัวโรค ทาโดยแพทย์ผู้รักษาและ
สนับสนุนโดยทีมสุขภาพจิต 2) การจัดการกับความยากลาบากในการปรับตัว ทาโดยทีมสุขภาพจิตเป็นหลัก
ส่วนปัญหาจิตใจที่รุนแรง (เช่น พฤติกรรมรุนแรง หรือการฆ่าตัวตาย) ต้องได้รับการดูแลจัดการโดยจิตแพทย์
ตัวอย่างโมเดลการดูแลภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในการระบาดของโรคโควิด-19 ดังแผนภาพ
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ความเครียดของบุคลากรสุขภาพระหว่างวิกฤตโควิด-19
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น มีความเครียดที่มีสาเหตุเฉพาะ
ดังนี้
 ความจาเป็นในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทางชีวภาพ (biosecurity) อย่างเคร่งครัด
• ความเครียดทางกายภาพจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ภาวะขาดน้า (dehydration)
ความร้อน ความอ่อนเพลีย
• การถูกแยกกัก (จากัดการสัมผัสใกล้ชิดคนอื่นทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน)
• การที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมการติดเชื้อด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
• ความกดดันจากการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด
 ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ
• อาการของโรคโควิด-19 ในระยะแรกคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป ทาให้เกิดความวิตกกังวล
• ช่วงระยะฟักตัวของไวรัสโควิด-19 ที่ค่อนข้างนาน ทาให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้ทั้งทีไ่ ม่มีอาการ
• อัตราการตายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไป และความพร้อมของสถานพยาบาล
• ความตึงเครียดระหว่างความสาคัญด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่เชื้อกับ
ความต้องการของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการกักกันโรค
 ความจาเป็นทางการแพทย์และความต้องการของบุคคลที่หลากหลาย
ความซับซ้อนในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 อาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความต้องการของ
ตัวเองกับความจาเป็นในฐานะผู้รักษา ประกอบด้วย
• การขัดแย้งกันระหว่างปริมาณงานต่อวันกับมาตรการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรักษา
สาหรับโรคโควิด-19
• ความจาเป็นที่ต้องรักษามาตรฐานระดับสูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้พบบ่ อย ซึ่งมี
ข้อแนะนาและนโยบายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• การแยกห่างและเป็นห่วงสมาชิกครอบครัว
• ความกลัวการติดเชื้อและผลกระทบที่ตามมาต่อตัวเอง ผู้ป่วยและครอบครัว
• ความขัดแย้งภายในระหว่างความต้องการของตัวเองและภาระหน้าที่
• ความกังวลในศัก ยภาพของตัวเอง หากไม่ คุ้น เคยกับ การดูแ ลรัก ษาโรคติดเชื้อ หรื อภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์มานาน
 ตราบาป (stigma)
บุคลากรสุขภาพมักได้รับผลกระทบทางสังคมจากการถูกรังเกียจหรือแบ่งแยกกีดกันในฐานะผู้ทที่ างาน
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และผลกระทบจากโรค เช่น
• ความกลัวของบุคคลอื่นต่อบุคลากรสุขภาพทีด่ ูแลผู้ติดเชื้อ
• ความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่จะบอกความต้องการหรือความกังวล ความกลัวของตัวเอง คิดว่า
เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
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โครงสร้างระบบการดูแลสังคมจิตใจแก่ บุคลากรสุขภาพในองค์กร
จากการที่บุคลากรสุขภาพต้ องปฏิบัติงานจัดบริก ารอย่างหนั ก เข้ ม งวด ไม่ มี เวลาและที่สาคัญคือ
ส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้หรือตระหนักถึงความต้องการของตัวเอง เกรงการถูกตาหนิหากแสดงความเครียด
หรือไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน/ไม่มีศักยภาพตามวิชาชีพ อาจทาให้บุคลากรไม่กล้าขอรับการช่วยเหลือหากเกิด
ความเครียดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารหน่วยงานควรมี มาตรการเชิงรุก ในการสนับสนุนดูแล ภายใต้บรรยากาศ
ที่ปราศจากการตีตรา กฎระเบียบ ข้อบังคับและความกลัวต่อผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นตามมา ข้อเสนอ
การจัดโครงสร้างระบบการดูแลด้านสังคมจิตใจแก่บุคลากรสุขภาพในหน่วยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
ควรประกอบด้วยทีมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทีมบริหารจัดการ หน่วยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล ควรทบทวนหรือจัดตั้งทีม ขับเคลื่อน
ดาเนินการในลักษณะของทีมข้ามสายงาน (cross functional team) เพื่อขับเคลื่อนการดูแลด้านสังคม
จิตใจของบุคลากร เช่น คณะกรรมการบริหาร ทีมนา ทีมสหวิชาชีพระดับโรงพยาบาล โดยทีมดังกล่าวอาจมี
อยู่แล้วภายในองค์กรหรือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาใหม่เฉพาะกิจ โดยกาหนดให้ “การดูแลสังคมจิตใจของบุคลากร
ในสถานการณ์ ภาวะวิก ฤตโควิด -19” เป็น นโยบายที่สาคัญ และสื่อสารให้บุคลากรทุก ระดับ รั บ ทราบและ
ถือปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพ ติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
2. ที ม ดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต โดยมี ที ม สหวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช
ทั้งกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย และกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
3. ทีมบริการข้อมูลข่าวสารและให้คาปรึกษาเบื้องต้น มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ทันต่อ
เหตุการณ์ มีการตรวจประเมินและเฝ้าระวัง สุขภาพจิตบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด่ า นหน้ า หรื อ ผู้ ที่ ท างานกั บ ผู้ ถู ก กั ก ตั ว ถื อ เป็ น กลุ่ ม พิ เ ศษที่ ต้ อ งได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งมากเพื่ อ ค้ น หา
กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพจิตและให้การช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ทั้งนี้อาจนา
การประเมินและวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบโทรศัพท์ ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นมาใช้ด้วย
4. ทีม ดูแ ลช่ว ยเหลือ กัน เอง สนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการดูแ ลช่วยเหลือกัน เอง ดูแ ลเอาใส่ใจ แนะน า
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เปิดช่องทางหรือ จัด เวทีคุยกัน สั้น ๆ
อย่างสม่าเสมอในแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความกังวล ซักถามข้อสงสัย และ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีระบบบัดดี้ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรให้การใส่ใจ
พิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่อาจทราบว่ามีปัญหาส่วนตัว หรือมีปัญหาสุขภาพจิตมาก่อน หรือขาดแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมโดยยังคงรักษาความลับส่วนตัว
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หลัก “4 สร้าง 2 ใช้” สาหรับการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพ
ในภาวะวิกฤตโควิด-19
องค์ประกอบ
สร้าง 1: SAFE
สร้างความปลอดภัย

สร้าง 2: CALM
สร้างความสงบ

สร้าง 3: HOPE
สร้างความหวัง

สร้าง 4:
DESTIGMATIZATION
สร้างความเห็นใจ
ใช้ 1: EFFICACY
ใช้ศกั ยภาพองค์กรให้เต็มที่

ใช้ 2:
CONNECTEDNESS
ใช้สายสัมพันธ์สร้าง
ความเข้มแข็ง

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
• ปรับปรุงระบบป้องกันการติดเชื้อ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ และจัดการอบรมให้มีทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน
• จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งด้านที่พัก อาหาร การประกันชีวิต เพื่อความปลอดภัย
• หากมีความเสี่ยงติดเชื้อ ให้มีบริการประเมิน การตรวจวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ส่ ว นกรณี บุค ลากรติด เชื้ อ ควรวางแผนการรั กษา รายงานความคื บหน้าและ
แจ้งภาวะสุขภาพปัจจุบัน
• สื่อสารข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ แก่บุคลากรทุกระดับ และ
ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเชิงลบที่มาจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ
ความไม่ชัดเจนของสถานการณ์และช่วยให้รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้
• ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการจั ด การความเครี ย ด และมี ก ารจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ความผ่อนคลาย
• ติดตามการประเมินและดูแลบุคลากรที่มีภาวะเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และความเสี่ยง
การฆ่าตัวตายอย่างสม่าเสมอ
• สื่อสารเป้าหมายเชิงบวกและผลลัพธ์ความสาเร็จเป็นระยะๆ ให้เห็นว่าโรงพยาบาลสามารถ
ผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้
• รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างมีส่วนร่วม
• จัดช่องทางในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง ทั้งของบุคลากรและผู้ป่วย
• ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรให้กาลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องถูกกักกันหรือติดเชื้อ
• ส่งเสริมบุคลากรให้มีบทบาทสาคัญในการลดการรังเกียจผู้ป่วยและผู้ที่ถูกกักกัน
• เปลี่ยนสภาพจาก “เหยื่อของวิกฤต” เป็น “ผู้ให้/ผู้ร่วมกอบกู้วิกฤต” เช่น เป็นผู้ให้ข้อมูล
วิธีการดูแลตัวเองในระหว่างป่วย เป็นผู้ให้พลาสมาเพื่อช่วยผู้ติดเชื้อรุนแรง เป็นต้น
• จั ด ตารางเวลาที่ ยื ด หยุ่ น ส าหรั บ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรง เช่ น จั ด ให้ มี
การหมุนเวียนบุคลากรที่มีความเครียดสูงและความเครียดต่า เพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า
มากเกินไป
• ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกในการสนับสนุนความต้องการที่เป็นรูปธรรม
• จัดระบบจิตอาสาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและบรรเทาภาระงานของบุคลากร
• ส่ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น เน้ น ให้ ก าลั ง ใจและเอาใจใส่ ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงาน
หัวหน้างาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไว้ใจ เช่น ระบบ Buddy การเยี่ยมเยียนของผู้นาองค์กร
เพื่อช่วยให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ประชุมบุคลากรสั้นๆ อย่างสม่าเสมอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้บอกเล่าถึงความกังวล
และสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน
• ชื่นชม ให้เกียรติ สร้างขวัญกาลังใจบุคลากรทุกระดับ
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นอกจากนี้ รู ป แบบการจั ด การความเสี่ ย งและความเข้ ม แข็ ง ทางใจด้ ว ยการคาดการณ์ วางแผน
ก ารตั ด สิ น ใจ ( Anticipated, Plan and Deter ( APD) Responder Risk and Resilience
Model) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทาความเข้าใจและจัดการกับผลกระทบทางจิตใจของบุคลากร
สุขภาพ รวมถึงจัดการความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งทางใจทั้งหมดของคนกลุ่มนี้ที่มีต่อความเครียดจาเพาะ
กับสิ่งอันตราย (hazard specific stress) ดังแผนภาพ

โดยในกระบวนการ APD บุคลากรสุขภาพ จะได้รับการฝึกหัดรับความเครียดก่อนเกิดเหตุการณ์
(pre-event stress training) โดยเน้นผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงสูงในโรงพยาบาล
หรือในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติ ในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับโอกาสที่จะพัฒนา “แผนการเสริ ม
ความเข้มแข็งทางใจของตัวเอง (personal resilience plan)” ซึ่งประกอบด้วยการค้นหาและการคาดการณ์
ตอบสนองต่ อ สิ่ ง ท้ า ทายนั้ น หลั ง จากนั้ น ผู้ อ บรมจะได้ เ รี ย นรู้ ที่ จ ะใช้ ใ นเวลาเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ขึ้ น จริ ง
ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของโรงพยาบาล West China ที่ต้องรับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ระยะแรก
ของการระบาดได้ น าเสนอแผนการฟื้ น ฟู ท างจิ ต ใจที่ เ รี ย กว่ า โมเดลการดู แ ลทางจิ ต ใจแบบสองขั้ น
(two-stage psychological intervention) โดยใช้หลักคิดคือ บูรณาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้า
กับกระบวนการดูแลทั้งหมด และรวมการจัดการระยะแรก (early intervention) เข้ากับการฟื้นฟูในระยะ
หลั ง (recovery phase) ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยและประชาชนในช่ ว งการระบาดของโรคโควิ ด -19
เพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจภายหลัง (psychological aftershock) ของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล ต้ อ งมี ก ารวางแผนและด าเนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง แสดงดังแผนภาพ

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

9

ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ บุ ค ลากรเผชิ ญ กั บ ความสู ญ เสี ย ทั้ ง จากผู้ ป่ ว ยที่ ดู แ ลบุ ค คลใกล้ ชิ ด หรื อ ครอบครั ว
ควรมีการจัดการดูแลเพิ่มเติม ดังนี้
• เน้ น การดูแ ลทางอารมณ์ ที่เป็น บวก ดูแ ลเกี่ยวกับ พิธีก รรม สนั บ สนุ น และช่วยเหลื อในช่ว งเวลาที่
เผชิญหน้ากับภาวะใกล้ตาย/ความสูญเสีย/ความตาย
• มี ก ารเฝ้าระวังและการจัดการความโศกเศร้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณี ที่มี ก ารสูญ เสียหลายๆ คน
ในเวลาใกล้เคียงกัน
• คอยสั ง เกตบุ ค ลากรที่ สู ญ เสี ย ถึ ง ความรู้ สึ ก ผิ ด และโทษตั ว เอง รวมถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งรั บ
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากความโศกเศร้าหรือรู้สึกผิดนั้นรุนแรงหรือนานเกินไป
• แนะนาช่องทางการรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต (ดังรายละเอียด
ในหน้าถัดไป)
• ในระยะยาว ช่ วยเหลือครอบครั วจัดการกับ ปัญ หาความเศร้ า โศก การปรั บ ตัวของครอบครั ว ต่ อ
ความตายและปัญหาทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าทีมเองอาจต้องเผชิญกับความเครียดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่/บุคลากร
และยังมีความกดดันเพิม่ ขึน้ จากบทบาทความรับผิดชอบ ดังนัน้ ข้อแนะนาและวิธกี ารทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดใน
คูม่ ือเล่มนี้ ทั้งหัวหน้าหน่วยงานและหนัวหน้าทีมสามารถใช้เป็นวิธกี ารดูแลตัวเองเพื่อบรรเทาความเครียดได้
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บทที่ 3 : แนวทางการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพ
ในภาวะวิกฤตโควิด-19 สาหรับกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ทีม่ ีความเครียด
บุคลากรสุข ภาพทุก ระดั บ รวมทั้งบุคลากรฝ่ายสนั บ สนุ น ที่ให้บ ริ ก ารแก่ ผู้รั บ บริ ก ารกลุ่ม ต่างๆ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งผู้มารับบริการที่มีความเจ็บป่วยทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกลุ่มที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถท่ามกลางสถานการณ์
ของการระบาดใหญ่ ครั้งนี้ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเกิดความรู้สึกตึงเครียดอันเกิดจากความอึดอัดใจ
วิตกกังวล เศร้าหมอง เบื่อหน่าย จากการปฏิบัติงาน การต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว การกังวลที่จะเป็นผู้นาเชื้อ
โรคไปสู่ ค นในครอบครั ว ของบุ ค ลากรสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ท่ า มกลางสถานการณ์ ที่ มี ค วามยากล าบากนี้
ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉกเช่น เดียวกับ ผู้คนอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ความท้าทายและความเครี ยดที่เ ผชิญ
สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในเวลาต่อมาได้ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคเครียดหลัง
เหตุการณ์สะเทือนขวัญ (post-traumatic stress disorder) ดังนั้น การเตรียมตนเองให้มีความพร้อม
เพื่อเผชิ ญ และรั บ มื อกับ สถานการณ์ การเสริ ม สร้ างภูมิ คุ้ม กัน ทางใจให้บุคลากร การตระหนั ก รู้ เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ ความรู้สึกตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนการเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลจิตใจ
ตนเองให้สามารถบริหารจัดการความเครียดและยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณค่าและอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อบุคลากรทุกคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมความพร้อมและเสริม สร้ าง
ความแข็งแรงทางร่างกาย
การดูแลตัวเอง (self-care) ของบุคลากรสุขภาพนั้นมีความยุ่งยากและลาบากมากขึ้น เนื่องจาก
บทบาทของบุ ค คลกลุ่ ม นี้ มั ก ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความต้ อ งการของผู้ อื่ น มากกว่ า ความต้ อ งการของตั ว เอง
ดังนั้น วิธีการดูแลตัวเองควรมีหลายแง่มุมและหลายระยะตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพ
รู้สึกควบคุมตัวเองได้ (sense of control) และทาประโยชน์ได้โดยไม่ทาให้รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ
ต่อชีวิตผู้ป่วยมากจนเกินจริง

DO: บุคลากรสุขภาพควรทากิจกรรมต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หมั่นสารวจตนเองเป็นระยะ
หมั่นไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและเพื่อนเป็นประจา
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นทีมหรือเป็นคู่หู
หยุดพักสั้นๆ เพื่อผ่อนคลายและจัดการความเครียด
ปรึกษาหารือหรือขอรับคาแนะนากับเพื่อนร่วมงานเป็นประจา
แบ่งเวลาเพื่อดูแลร่างกายและทาให้ร่างกายสดชื่น
หมั่นค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ
ไม่ตระหนกจนเกินกว่าสถานการณ์จริง
คงความรู้สึกที่ดีโดยหมั่นพูดคุยเพื่อกระตุ้นตัวเอง (self-talk) และหลีกเลี่ยงการกลัวมากเกินไป
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นในสิ่งที่สามารถควบคุมได้
ยอมรับในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
ปฏิบัติงานด้วยความอดทน มุ่งมั่น และมีความหวัง
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DON’T: บุคลากรสุขภาพควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้:
•
•
•
•
•

การทางานคนเดียวโดยลาพังนานเกินไป โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
การปฏิบัติงานตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อน
การคิดว่าตัวเองยังทาได้ไม่ดีพอ
การบริโภคของหวานและคาเฟอีนมากเกินไป
การพูดคุยเพื่อกระตุ้นตัวเอง (self-talk) และทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลตัวเอง เช่น
• “การหยุดพักเป็นการเห็นแก่ตัว”
• “คนอื่นทางานโดยไม่หยุดพัก ฉันควรต้องทาแบบนั้นเหมือนกัน”
• “ความต้องการของผู้ป่วยสาคัญกว่าการความต้องการของตัวเราเอง”
• “ฉันสามารถทาประโยชน์ได้มากที่สุดด้วยการทางานตลอดเวลา”
• “ต้องเป็นฉันเท่านั้นที่จะทาเรื่อง........….”

หลักการ CARE เพือ่ การดูแลจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
C – CLARIFY: ทบทวนใจตนเอง
A – AIM: ตั้งเป้าหมายและจัดการปัญหา
R – RELAX AND REASSURE: ผ่อนคลาย สร้างความมั่นใจ
E – EMPOWERMENT: สร้างพลังใจ
CLARIFY: ทบทวนใจ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสุขภาพอาจพบสิ่งที่ไม่คาดหวัง
และควบคุ ม สถานการณ์ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง แม้ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ ต าม การเกิ ด ความรู้ สึ ก กดดั น และ
อยู่บนความคาดหวังจากหลายภาคส่วนทั้งตนเอง ผู้ป่วย ญาติ และสังคม จึงส่งผลให้เกิดความเครียดกังวลใจ
ต่างๆ ตามมา การทบทวนและจัดการกับความคาดหวังของตนเองเป็นสิ่งสาคัญ “เราทาดีที่สุดแล้ว ช่วยเหลือ

เต็มที่แล้ว”

การจัดการกับอารมณ์โกรธ รู้สึกผิด สิ้นหวัง หมกหมุ่นเกินไปหรือหมดไฟทางาน ด้วยวิธีการต่อไปนี้
 พยายามมี ส ติ รู้ เ ท่ า ทั น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความเครี ย ดให้ กั บ ตนเอง บางคนอาจรู้ สึ ก ผิ ด หวั ง หรื อ รู้ สึ ก ผิ ด
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อได้อย่างที่ต้อ งการ จนคิดว่าตนเองยังทาได้
ไม่เต็มที่ หรือโกรธคิดว่าระบบไม่เอื้อ ไม่ช่วยเหลือ ไม่ดีพอ แต่อย่างน้อยเราก็มีคุณค่าที่ได้ท างาน
ในการช่ วยเหลือคนอื่น อย่างเต็ ม ที่แ ล้ว ถึงจะไม่ เป็น ไปตามที่คิดไว้หรื อมี ข้ อจากัดบ้างก็ตาม แต่
ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้นเสมอ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
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 ระลึกถึงแรงจูงใจแรกที่มาทางาน อุดมการณ์ ในทางที่ได้เลือกเดินแล้ว ให้อยู่กับความรู้สึกมีคุณค่า
อยากทาประโยชน์ให้คนอื่น ๆ มองเห็นคุณค่าในตนเอง และใช้พลังความกล้าหาญดาเนินต่อไป "จง
ภูมิใจและวางใจในทุกตาแหน่งของตัวเอง" การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ จะทาให้เรา
ได้พบกับความสุขลึกๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจาก “การให้” นั่นเอง
 พูดคุย บอกเล่า ระบายเรื่องราวที่เผชิญ ความรู้สึก เครียด กังวล กับเพื่อน ครอบครัว
 จุดประกายความสุขให้กับตนเอง ท่ามกลางความกดดันและกังวลใจ ท่ามกลางความยากลาบาก
 เรายังสามารถค้นหาความสุขได้ ถึงแม้จะเป็นความสุขที่ไม่ใช่สุขสบาย แต่เป็นความสุขในรูปแบบที่
เกิด จากความมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง
AIM: ตัง้ เป้าหมายและจัดการปัญหา
 การสร้างความรู้สึกปลอดภัยและการได้รับการสนับสนุนดูแลเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพในดูแลผู้ป่วย
และตนเองไม่ ให้ติ ดเชื้ อหรื อมี โอกาสแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยมี การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ควบคุม
และป้องกันการติ ดเชื้อ (IPC) และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอ เช่น
หน้ากาก ถุงมือ แว่นตาสาหรับป้องกัน เสื้อคลุม เจลทาความสะอาดมือ สบู่ น้าสะอาด และอุปกรณ์
ทาความสะอาดต่ างๆ ให้มี ปริ มาณที่ เพี ยงพอส าหรั บบุ คลากรสุข ภาพหรื อผู้ ปฏิ บัติ งานอื่น ๆ ที่ ใ ห้
การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19
 มีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนออกปฏิบัติงานในทุกๆ ครั้ง
 ในการทางานช่วยเหลือพึงระลึกว่าทุกคนอาจหงุดหงิดและกระทบกระทั่งกันเองได้ ดังนั้น การได้พูดคุย
การเข้าใจซึ่งกันและกัน การได้ระบายความในใจ แบ่งปันความรู้สึก การขอบคุณและให้กาลังใจจะทา
ให้เกิดการดูแลกันและเข้าใจกัน ลดความเครียดในการทางานลงได้
 ควรมีการทางานเป็นกะ ผลัด มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ หรือถ้าเจ้าหน้ าที่ไม่เพียงพอและไม่ได้ เปลี่ยน
เวร/ผลัด อย่างน้อยควรมีการหยุดพักเป็นระยะ และหาวิธีพักเพิ่มพลังใจและความมั่นคงภายในใจ
ให้ตั วเองแบบง่ายๆ ด้วยวิธีที่สามารถทาได้ เช่น ระหว่างเดิน เข้ าห้องน้ า เดิน เข้ าลิฟ ท์ รอผลทาง
ห้องปฏิบัติการ ก็สามารถใช้เวลาช่วงนั้นหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเอง เพื่อถอยออกมาจาก
ความกังวล สับสนวุ่นวาย พักใจของตัวเองลง อาจจะฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
เช่น การกาหนดลมหายใจ การหายใจเข้าออกช้าๆ เป็นต้น
 เมื่อออกเวรหรือหยุดพัก ต้องพักบทบาทผู้ให้การช่วยเหลือหน้างานสักระยะ
 มีแหล่งสนับสนุนในองค์กรหรือกลุ่มเพื่อนเพื่อระบายความวิตกกังวลและความเครียด
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RELAX AND REASSURE: ผ่อนคลาย และสร้างความมัน่ ใจ
 สร้างความมั่นใจในการทางานของตนเอง ว่าเรามีประสบการณ์มากพอสมควร ทุกอย่างจะผ่านไปได้
เราต้องข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายและดีขึ้นเสมอ
 ต้ อ งหมั่ น เติ ม พลั ง ใจให้ ต นเองอยู่ เ สมอ เช่ น คิ ด ว่ า ได้ ช่ ว ยชี วิ ต เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น หน้ าที่ ข องเรา
จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันและมีวิธีจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกเบื้องต้น
ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และก าลั ง ใจจากครอบครั ว เพื่ อ นร่ ว มงาน รวมถึ ง
ผู้บังคับบัญชาด้วย
 ค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการพื้ น ฐานสุ ข ภาพกายใจและปรั บ พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ให้ เ กิ ด ประโยชน์
กับ ร่ างกาย ได้แ ก่ การพัก ผ่อนให้พอเพียง มี เวลาหยุดพัก ระหว่างวัน หรื อหยุดพัก ระหว่างรอยต่ อ
การขึ้นเวร รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นออกกาลังกาย ติดต่อกับครอบครัวและ
เพื่อนฝูงเป็นระยะ
 ควรหลีกเลี่ยงการรับมือกับความเครียดในทางที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
หรือการใช้สารเสพติดอื่น ๆ เพราะในระยะยาวพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลกระทบให้สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ ย่าแย่ลง
 ต้ องยอมรั บ ว่าการระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เป็น สถานการณ์ ที่ไ ม่ มี ผู้ใดคุ้ น เคย
หรือมีปรากฏมาก่อน จึงส่งผลให้รับมือได้อย่างยากลาบากไปทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
และสิ่งที่เราทาอยู่ในขณะนี้นั้นดีที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
EMPOWERMENT: สร้างพลังใจ
• หัวหน้า/ผู้บริหาร เห็นคุณค่าในการทางาน ให้กาลังใจ รับฟังผู้ปฏิบัติงาน
• เพื่ อ นร่ ว มงานพู ด คุ ย รั บ ฟั ง คอยช่ ว ยเหลื อ ให้ ก าลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น แบ่ ง ปั น ความรู้ สึ ก แก่ กั น
จะช่วยให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจทางาน
โดยมีคู่บัดดี้กัน
• ครอบครั วเข้ าใจ ไม่ รั งเกียจ ภาคภูมิ ใจในสมาชิก ในครอบครั วของตนเอง ที่ไ ด้ร่ วมเป็น ส่วนหนึ่ง
ในภารกิจที่สาคัญนี้ อาจจะกังวลเรื่องการนาเชื้อเข้าบ้านบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม การได้รับกาลังใจ
จากครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญมาก การให้กาลังใจเป็นสิ่งที่ทาได้โดยสามารถพูดคุยกันในระยะห่างที่
พอดี หรือการใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ถนัดในการสื่อสาร ผ่านข้อความทางโทรศัพท์ ไลน์ กระดาษโน๊ต
ผ่านสายตา การแสดงออกถึงความรักและห่วงใย เป็นต้น
• สังคมชื่นชมซึ่งกันและกันเสมอ ว่าเราได้ทาสิ่งที่ดี มีประโยชน์และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
• หน่วยงานให้คาปรึกษาดูแลจิตใจ หากรู้สึกไม่ไหว นอกจากพูดคุยกับหัวหน้าทีมหรือผู้บังคับบัญชา
การขอความช่วยเหลือไม่ใช่การยอมแพ้หรือไม่เอาไหนแต่เป็นการทาให้พลังการทางานดีขึ้น
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ค าแนะน าบุ ค ลากรสุ ข ภาพในการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต สั ง คมในช่ ว งการระบาด
ของโรคโควิ ด -19 โดยองค์ ก ารอนามั ย โลกและคณะกรรมการระหว่ า งองค์ ก ร
(Inter Agency Standing Committee; IASC)
 บุคลากรสุข ภาพและเพื่ อนร่ วมงานที่ก าลั ง เผชิญ สถานการณ์ ข ณะนี้ อาจรู้ สึก ถึงความกดดั น และ
ความเครียดอย่างมาก อาจรู้สึกว่ายังทางานได้ไม่ดีพอเนื่องจากมีความต้องการและความคาดหวังสูง
จากคนรอบตัว ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้และจะผ่านไปได้ ความเครียดและความรู้สึก
ที่ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอหรื อจะไม่สามารถทางานต่อไปได้ การจัดการกับ
ความเครียดและดูแลสุขภาพจิตในช่วงเวลานี้มีความสาคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกาย
 ให้ดูแลตัวเองในเวลานี้ ดูแลความต้องการพื้นฐานของตนเองและลองใช้วิธีการรับมือจัดการอารมณ์ที่
เป็นประโยชน์ เช่น การพักผ่อนอย่างเพียงพอทั้งที่บ้านและระหว่างพักจากทางาน รับประทานอาหาร
ให้เพียงพอและถูก สุข อนามั ย ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และติดต่อกับ ครอบครั วและเพื่อนฝู ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง พยายามหลีกเลี่ยงวิธีจัดการอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ใช้ยาเสพติดเพราะในระยะยาวสิ่งเหล่านี้อาจทาให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแย่ลงได้ นี่เป็นสถานการณ์
ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า ดังนั้น ควรจะใช้วิธีจัดการกับความเครียดที่เคย
ได้ผลในอดีตสาหรับตัวเอง และไม่ควรลังเลในการดูแลรักษาตัวเองทางด้านจิตใจ สถานการณ์นี้ไม่ใช่
การวิ่งในระยะสั้น แต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนระยะยาว
 บุคลากรสุขภาพบางคน อาจถูกกีดกันไม่ยอมรับจากครอบครัวหรือชุมชนเนื่องจากการรังเกียจหรือ
ความกลัว ทาให้สถานการณ์ที่ลาบากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีก หากเป็นไปได้ ควรติดต่อกับคนที่รัก เพื่อน
และครอบครัวอย่างสม่าเสมอ ผ่านวิธีการสื่อสารทางดิจิทลั โทรศัพท์ หรือออนไลน์ ทาให้สามารถคง
การติดต่อสื่อสารได้ ลองคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน หรือบุคคลที่ไว้ใจเพื่อให้กาลังใจซึ่งกัน
และกัน เพราะในบางครั้ง เพื่อนร่วมงานอาจเผชิญเหตุการณ์คล้ายกันที่สามารถแชร์ความรู้สึก และ
เรื่องราวแก่กันได้
 หากรู้สึกเครียดมากขึ้ นและรู้สึกหนักมากเกินไปแล้ว อย่าโทษตัวเอง ทุกคนประสบความเครี ยดและ
มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน แรงกดดันอย่างต่อเนื่องทั้งของเดิมและที่มี มาอย่างต่อเนื่ องจากชี วิต
ส่วนตัว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในการทางานประจาวัน โดยอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการท างาน อารมณ์ อ าจเปลี่ ย นไป เช่ น หงุ ด หงิ ด ง่ า ยขึ้ น รู้ สึ ก เศร้ า หรื อ วิ ต กกั ง วลมากขึ้ น
รู้สึกเหนื่อยล้าเรื้ อรั ง หรืออาจรู้สึกว่าผ่อนคลายได้ยากขึ้น แม้ในช่วงพัก หรืออาจมี อาการทางกาย
ที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ปวดตามร่างกายหรือปวดท้องได้
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 ความเครี ย ดเรื้ อ รั ง อาจมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพจิ ต และการท างาน และอาจยั ง คงอยู่ แ ม้ ส ถานการณ์
คลี่คลายลงแล้ว หากความเครียดนั้นเริ่มมากเกินไปควรแจ้งหัวหน้างาน หรือคนที่เหมาะสมเพื่อให้
มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 ปฏิบัติตัวตามมาตรการความปลอดภัยของการทางานที่องค์กรหรือหน่วยงานกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ควบคู่ กั บ การดู แ ลความต้ อ งการพื้ น ฐานในการด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเอง ได้ แ ก่ การพั ก ผ่ อ น
การออกกาลังกาย
 รั บ และส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจ ไม่ ส ร้ า งความตระหนก จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อถือ
และใช้เวลาในการติดตามข่าวสารให้พอเหมาะ วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 หมั่นสารวจตนเองถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติทางอารมณ์และทางร่างกาย ที่เป็นอาการ
แสดงถึงความเครี ย ด เช่ น หงุดหงิดง่า ยขึ้ น เศร้ าหมอง วิตกกังวลมากขึ้ น รู้ สึก เหนื่ อยล้า เรื้ อ รั ง
หรือตรวจสอบสภาวะจิตใจเบื้องต้นด้วยตนเอง

แนวทาง เครื่องมือ และวิธีการดูแลจิตใจบุคลากรสุขภาพที่พร้อมใช้
แผนผังการประเมินและดูแลสุขภาพจิตบุคลากรสุขภาพ
บุคลากรสุขภาพ
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แบบประเมินสภาวะสุขภาพจิต
แบบประเมินความเครียด (ST5)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2 Q)

แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน

https://bit.ly/2VvMtDe

https://bit.ly/2REUbtq

https://bit.ly/2z5z3Gr

Application “Mental Health Check Up”
ระบบ Android

https://bit.ly/3ab939e
ระบบ IOS

https://apple.co/2RGtXqx

 หากมีความเครียดเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ควรดูแลตนเองเบื้องต้น
โดยเริ่มจากการใช้วิธีการที่เคยใช้แล้วได้ผลดีในอดีตและการขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นไม่ใช่สิ่งน่าอาย รวมทั้งฝึกการผ่อนคลายความเครียด (การฝึกหายใจ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (https://bit.ly/2RFzZYp))
 สื่อสารกับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน โดยบอกเล่าความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองที่สะท้อน
ถึงความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ต่อกัน แทนการพูดตาหนิ การกล่าวโทษกัน นอกจากนี้
ในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่าง การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นวิธีหนึ่ง
ที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันและเติมกาลังใจแก่กันได้

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
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 หมั่นเติมพลังใจให้ตนเองอยู่เสมอ เช่น ฟังเพลงเสริมกาลังใจ พูดให้กาลังใจตัวเองที่กาลังทางานที่มี
คุณค่า มีโอกาสได้ทาความดีเพื่อผู้รับบริการ เพื่อครอบครัวที่คุณรักและเพื่อประเทศชาติ
 หลีกเลี่ยงวิธีการจัดการความเครียดในทางที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่การใช้สารเสพติด หรือการใช้ยาที่แพทย์สั่งจ่ายอย่างมากเกินควร
 สร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยศึกษาและฝึกปฏิบัติตามคู่มือ/โปรแกรม Online
Learning ของกรมสุขภาพจิต ดาวน์โหลดได้จาก
(https://dmh.go.th/covid19/audio/)
 หากมีความเครียดเรื้อรัง (นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย ส่งผลกระทบต่อการทางานหรือการอยู่ร่ วมกับ
ผู้อื่น) นานเกินสองสัปดาห์หรือทาแบบประเมิน ST5 และได้คะแนนในระดับมาก ควรแจ้งหัวหน้างาน
หรือเข้ารับการดูแลรักษาอย่างจริงจังจากทีมสุขภาพจิตตามระบบที่มีอยู่ในองค์กรหรือรับบริการให้
ค าปรึ ก ษาจากเบอร์ โ ทรสายด่ ว น (Hotline) ส าหรั บ บุ ค ลากรการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
โดยหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

สายด่วน (Hotline)
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข
https://bit.ly/2KbtVCZ

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
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การจัดการความเครียดภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
หลังจากช่วงที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่ได้รับการกักกันเพื่อสังเกตอาการ
บุ ค ลากรสุ ข ภาพควรจะมี ช่ ว งเวลาเพื่ อ ปรั บ ตั ว เองกลั บ สู่ ภ าวะสมดุ ล บุ ค ลากรสุ ข ภาพจะต้ อ งถื อ ว่ า
การปรับตัวเองให้สู่ภาวะสมดุลเป็นเรื่องที่มีความสาคัญลาดับแรก โดยควรปฏิบัติดังต่อไปนี้:
 แสวงหาและแลกเปลี่ยนการดูแลช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งอาจมีความจาเป็นจริงๆ
 พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 ขอรับคาแนะนา คาปรึกษาและการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 จัดตารางชีวิตนอกเวลาทางานให้ค่อยๆ กลับคืนสู่ชีวิตปกติ
 เตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของตัวเอง (new normal) ที่อาจจะไม่ได้พบทั่วไป
ในชีวิตหนึ่ง
 หลีกเลี่ยงการจัดการกับความเครียดที่ไม่เหมาะสม เช่น
• การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด หรือการใช้ยาที่แพทย์สั่งจ่ายอย่างมาก
เกินควร ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงจรการนอนหลับและทาให้ระยะการฟื้นฟูยาวนานขึ้น
• การเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างฉับพลัน
• การประเมินสิ่งที่เกิดจากการทางานของตัวเองในแง่ลบ
• การทาตัวให้ยุ่งเกินไป
• การให้ความสาคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าการดูแลตัวเอง
• การปฏิเสธการพูดถึงประสบการณ์การทางานของตนกับผู้อื่น
หากบุคลากรสุขภาพมีความเครียดนานเกินสองถึงสามสัปดาห์และส่งผลกระทบต่อหน้ าที่
การงาน ควรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจิตอย่างจริงจังจากผู้เชี่ยวชาญ
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บทที่ 4 : แนวทางการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 สาหรับ
กลุม่ เสีย่ งติดเชือ้ ทีไ่ ด้รบั การกักกัน กลุม่ ติดเชือ้ ทีแ่ ยกกัก
และกลุม่ ทีเ่ ผชิญเหตุการณ์เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยหรือเพือ่ นร่วมงาน
บุ ค ลากรทางสุ ข ภาพเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ มากกว่ า บุ ค คลอื่ น เมื่ อ ตกอยู่ ใ น
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องถูกกักกัน (quarantine) หรือเป็นผู้ได้รับเชื้อแล้วต้องแยกกัก
(isolation) อย่ า งน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ “อย่ า โทษตัว เอง” คุ ณ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด คุ ณ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมิได้แบ่งแยกทั้งเชื้อชาติหรือสัญชาติใดหรืออาชีพใด
“คุณมีคุณค่าที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ ” แต่ขณะนี้ต้องหยุดพัก...ถอดหมวกการเป็นผู้ให้
การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ดู แ ลตนเองให้ ส ามารถกลั บ มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ . ..ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น “สานต่ อ ที่ พ่ อ ท า”
สืบสานปณิธานของพ่ออย่างไม่ละความเพียร โดยสามารถปฏิบัติตามหลักการดูแลด้านสังคมจิตใจ ดังนี้

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและกลุ่ม ติดเชื้อที่ต้องแยกกัก
 ดูแ ลตนเองเพื่อป้องกัน การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ได้แ ก่ อาบน้ า เปลี่ยนชุดลงถังในจุดที่ก าหนด รวมทั้ง
การรับประทานอาหารและการทิ้งภาชนะที่ใช้ได้ครั้งเดียวในจุดที่กาหนดไว้
 บันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยตนเอง เช่น วัดไข้ ความดันตามเวลา พร้อมทั้งบันทึกลงแบบฟอร์มทีก่ าหนด
 รั บ ข่ า วสารเรื่ อ งโรคโควิ ด -19 ในบางช่ ว งเวลาระหว่ า งวั น เท่ า นั้ น เช่ น วั น ละครั้ ง ช่ ว ง 18.00 น.
ของทุ ก วั น ทั้ ง นี้ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการรั บ และส่ ง สื่ อ สั ง คม เช่ น LINE Facebook Twitter ฯลฯ
ที่อาจทาให้คุณรู้สึกวิตกกังวลและไม่สบายใจได้
 สร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยฝึกสติให้รู้เท่าทันความรู้สึก และมีวิธีจัดการกับความเครียด ของตนเอง
เพื่อให้เกิดความสงบทางใจ และพร้อมสาหรับการกลับไปใช้ชีวิตประจาวันตามปกติ (ตัวอย่างตาราง
กิจกรรมประจาวันของกรมสุขภาพจิต)
ตัวอย่างกิจกรรมประจาวัน (ดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม)
เวลา
06.00 - 07.00 น.
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.
18.00 - 20.00 น.
20.00 - 21.00 น.

กิจกรรม
ตื่นนอน ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล
ออกกาลังกาย
รับประทานอาหารเช้าและยา
โปรแกรมฝึกสติ
ทากิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารและยา
กิจกรรมการเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง
ทากิจกรรมที่สนใจ อย่างมีสติ
รับประทานอาหารเย็นและยา
ติดตามข่าวสาร ทางทีวี
ทบทวนกิจกรรมการฝึกสติ ประกอบกิจทาง
ศาสนาที่ตนศรัทธา และเข้านอน
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 รักษากิจวัตรประจาวันตามปกติให้มากที่สุด หรือทากิจกรรมใหม่ขึ้นมา โดยหากิจกรรมเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ทาให้ผ่อนคลาย ออกกาลังกายสม่าเสมอ นอนหลับพักผ่อนตามเวลาและรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ รวมถึงการฝึกจิตใจให้สงบ และควรหลีกเลี่ยงการรับมือกับ ความเครียดในทางที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือการใช้สารเสพติดอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว
 หมั่นเติมพลังใจให้ตนเองอยู่เสมอ เช่น ฟังเพลงเสริมกาลังใจ Self-talk
 หาโอกาสแบ่ ง ปั น เรื่ อ งราวดี ๆ ระหว่ า งการรั ก ษา และเมื่ อ รั ก ษาหายคุ ณ ยั ง สามารถเป็ น ผู้ ใ ห้
ที่ยิ่งใหญ่ในการบริจาคพลาสมาให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
 แม้ จ ะได้ รั บ ค าแนะน าให้ จ ากั ด ระยะห่ า งทางกายภาพเพื่ อ ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ คุ ณ ยั ง คงสามารถ
ติ ดต่ อสื่อสารได้ ผ่ านอี เมล์ โซเชี ยลมี เดี ย ประชุม ผ่านวิ ดีโ อ และทางโทรศั พ ท์ไ ด้ รวมถึงการระบาย
ความในใจ แบ่งปันความรู้สึกกับครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจโดยใช้ IT
 ในสถานการณ์ ก ารถูก กัก กัน แยกตัว รั ก ษาใน cohort ward อย่างน้ อย 2 สัป ดาห์ เพื่อป้องกัน
การแพร่ ก ระจายเชื้ อ สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ รั ก ษากิ จ วั ต รประจ าวั น ตามปกติ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด
รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ฝึก สติให้รู้เท่าทันความรู้สึกและมีวิธีจัดการกับความเครียดของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความสงบทางใจ และพร้อมสาหรับการกลับไปใช้ชีวิตประจาวันตามปกติ
การฝึกสติ หรื อการดู แลจิตใจนั้ นสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง โดยกรมสุขภาพจิตได้ จัดทาหลั กสูตร
ออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เน้นการฝึกสติและการนาไปใช้
กับกิจกรรมอื่น ๆ ใช้เวลาวันละ 20-30 นาที โดยใน 7 วันแรก เป็นขั้นตอนการฝึกพื้นฐาน ส่วนวันที่ 8
เป็นต้นไปจะเป็นการฝึกทุกวันให้เป็นวิถีชีวิต ทั้งนี้ควรฝึกให้เป็นเวลาที่แน่นอนและสม่าเสมอ
ลาดับ
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 8

ขั้นการฝึก
ฝึกสมาธิ
ฝึกสติพื้นฐาน
สติในการกิน
สติควบคุมอารมณ์
สติใคร่ครวญ
สติสื่อสาร
สติเมตตาให้อภัย
สติเป็นวิถี

ประโยชน์
ช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19
ช่วยให้ทากิจกรรมต่างๆ โดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19
ช่วยให้การดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
ช่วยจัดการกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้จากวิกฤต เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤต
สร้างความเข้มแข็งในจิตใจ และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น

หมายเหตุ ดาวน์โหลดได้จาก https://dmh.go.th/covid19/audio/
สาหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่รุนแรงควรใช้การคลายเครียด (ฝึกการหายใจ หรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ)
และฝึกสติ เพื่อลดระดับความเครียด ผู้ที่มีความเครียด ระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรงแนะนาให้มีการรักษาโดย
การใช้ยาร่วมกับการทาจิตบาบัด เช่น การใช้ยา antidepressants anxiolytics/benzodiazepines
เพื่อรักษาอาการด้านอารมณ์และช่วยการนอนหลับ
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กรณีครอบครัวหรือผูใ้ กล้ชดิ ของบุคลากรสุขภาพเป็นผูเ้ สีย่ งติดเชือ้
บุคลากรสุขภาพอาจรู้สึกกังวลใจระหว่างหน้าที่และครอบครัว และการเสียสละเพื่อ รับผิดชอบงาน
ส่วนรวม ในขณะที่ตนเองไม่มีเวลาไปดูแลครอบครัว คนใกล้ชิดที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ มีข้อแนะนา
ดังนี้
 พิจารณาความจาเป็นและเร่ งด่วน หากมีความจาเป็นที่จะต้องไปดูแลคนในครอบครั วควรทาหนา ที่
ดูแลคนในครอบครัวก่อน หรือหากมีคนช่วยดูแลจัดการแทน เช่น มีสมาชิกในครอบครัวช่วยจัดการแทน
เราก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้เป็นระยะ
 มีสมาธิ สติ ในบทบาทที่ทาอยู่ขณะนั้น
 บางครั้งในการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เราอาจเห็นผู้ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ใน
ครอบครัวของตนเอง อาจกระตุ้นให้นึกถึงหรือควบคุมอารมณ์ไม่ไหว กรณีนี้ให้บอกหรือให้เพื่อน
ร่วมงาน คนอื่นทางานแทนก่อน เพื่อพักสงบใจสักครู่ เมื่อพร้อมจึงกลับมาทางานใหม่
 หากรู้สึกเครียดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้พูดคุย ระบายกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ไว้ใจ หรือผ่อนคลาย
ความเครี ย ดด้ ว ยตนเองด้ ว ยการหายใจเข้ า ออกลึ ก ๆ การหลั บ ตาผ่ อ นคล าย เบี่ ย งความคิ ด ไป
เรื่องอื่นๆ ที่ชอบ เพื่อช่วยให้รู้สึกดีขึ้น

กรณีเกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ดูแลหรือเพื่อนร่วมงาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสุขภาพอาจพบสิ่งที่ไม่คาดหวัง
และควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ บางคนอาจรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่อยู่ใน
การดูแล เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อได้อย่างที่ต้องการ
 ยอมรับในสถานการณ์ที่เราเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 “อย่าโทษตั วเอง” ขอให้บอกกับตัวเองและจงเชื่อมั่ น ว่า “อย่างน้อยเราก็มี คุณ ค่า ที่ได้ทางานใน
การช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่แล้ว ถึงจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ หรือมีข้อจากัดบ้างก็ตาม”
 ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้น ปฏิบัติงานด้วยความอดทน มุ่นมั่น และมีความหวัง
 ตรวจสอบหรื อทวนสอบจิต ใจตนเอง หากรู้ สึก เครี ยด ไม่ สบายใจ ท้อแท้ เหนื่ อยล้า สามารถ
ประเมินความเครียดด้วยตนเองเบื้องต้นด้วยตนเอง ในกรณีที่ทาแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
แล้วพบว่ามีความรู้สึกดังกล่าวสามารถพบบุคลากรสุขภาพเพื่อประเมินด้วยแบบคัดกรอง 9Q ต่อไป
 อย่ า ลั ง เลหรื อ อายที่ จ ะขอความช่ ว ยเหลื อ หากปฏิ กิ ริ ย าทางจิ ต ใจยั ง รบกวนการท างาน
สร้างความเครียด และไม่หายไปภายใน 2-4 สัปดาห์
 องค์กรหรือเพื่ อนร่ว มงานต้ องใช้ หลัก 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง)
กับบุคลากรที่เผชิญกับความสูญเสียและมีปัญหากับการปรับตัว ปรับใจ
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ท่านสามารถปรึกษาบุคลากรสุขภาพจิต ทีม MCATT จิตแพทย์ในหน่วยงานของท่าน หรือในกรณี
ที่ไม่สะดวกใจสามารถขอคาปรึกษาเบอร์โทรสายด่วน (hotline) สาหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข
จากหน่ วยงานในสังกั ดกรมสุข ภาพจิ ต ภายในเขตสุข ภาพของท่ าน หรื อรั บ บริ ก ารปรึ ก ษาด้ านจิต ใจทาง
โทรศัพท์ ส าหรั บ บุ คลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยสมาคมจิ ตแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ทีเ่ บอร์โทร 095-710-1431 และ 095-182-8153 (ให้บริการระหว่างวันที่ 2 เม.ย. – 31 พ.ค. 63)

แบบประเมินสภาวะสุขภาพจิต
แบบประเมินความเครียด (ST5)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2 Q)

แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน

https://bit.ly/2VvMtDe

https://bit.ly/2REUbtq

https://bit.ly/2z5z3Gr

Application “Mental Health Check Up”
ระบบ Android

https://bit.ly/3ab939e
ระบบ IOS

https://apple.co/2RGtXqx
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คู่มอื การดูแลสังคมจิตใจ
หลักสูตรและสือ่ ออนไลน์
อินโฟกราฟิก
แบบประเมินสุขภาพจิต
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ภาคผนวก ก คูม่ อื การดูแลสังคมจิตใจ
หนังสือ

QR code

รายละเอียด
1. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ
1. สถานการณ์และความเป็นมา
2. การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ
3. แนวทางการดูแลจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตใน
กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. การดูแลจิตใจบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
5. การจัดการในชุมชน
6. การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนออนไลน์
2. คูม่ อื ความรู้เรือ่ งการปฐมพยาบาลทางจิตใจตาม
หลักการ EASE
1. พื้นฐานทฤษฎี เจตคติ
2. คุณลักษณะของผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ
3. ปฏิกิริยาทางใจของผู้ที่ประสบเหตุการณ์วิกฤต
4. การปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลักการ EASE
5. วิธีการสร้างสัมพันธภาพและเข้าถึงจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบ เป็นต้น
3. การปฐมพยาบาลทางใจคุณก็ชว่ ยคนอืน่ ได้
การปฐมพยาบาลทางใจ โดยใช้หลัก 3L
1. Look มองหา
2. Listen รับฟัง
3. Link ช่วยเหลือ/ส่งต่อ

4. มาตรการการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในช่วง
การระบาด COVID-19
1. คาแนะนาสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า
2. คาแนะนาสาหรับหัวหน้าทีม
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ภาคผนวก ข หลักสูตรและสือ่ ออนไลน์
หลักสูตร

QR code

รายละเอียด
1. หลักสูตรออนไลน์การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19
8 วัน วันละ 20 นาที
1. ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19
2. ฝึกสมาธิพื้นฐานใช้ให้ทากิจต่าง ๆ โดยไม่รับและแพร่
เชื้อโควิด-19
3. สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
4. สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น
5. สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤต เปลี่ยนความคิดลบ
เป็นความคิดบวก
6. สติสื่อสารช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
7. สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้างแม้ในยามวิกฤต
8. สติเป็นวิธีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเราและเป็นพลังให้ผู้อื่น
2. ดูแลใจสูไ้ วรัสโควิด-19
การฝึกเทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด ได้แก่
1. การฝึกหายใจคลายเครียด
2. การนวดคลายเครียด
3. การฝึกสมาธิ
4. การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. การปฐมพยาบาลทางใจ Psychological first aid
รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย
1. การดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2. การปฐมพยาบาลทางใจ
3. การให้การปฐมพยาบาลทางใจ
4. วิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม
4. น้องสายด่วนสุขภาพจิต แชทบอทประเมินความเครียด
1. แบบประเมินความเครียดออนไลน์
2. บ้านพลังใจ
3. การจัดการความเครียด
4. คุยกับสายด่วนสุขภาพจิต
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ภาคผนวก ค อินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิก

QR code

รายละเอียด
1. 3I สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา
1. I am: ตัวเรา สารวจตัวเอง แข็งแรงดีหรือไม่ เป็นกลุ่ม
เสี่ยงหรือไม่ เช่น สูงอายุ มีโรคเรื้อรัง ทางานที่เสี่ยงกับโรค
นี้หรือไม่ มีคนช่วยเหลือเมื่อป่วยหรือไม่ สามารถหาความรู้
เรื่องโรคได้
2. I have: เรามีอะไรอยู่บ้าง เช่น มีการควบคุมโรคที่ดี
มีการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มีระบบรักษาที่ดีมาก
3. I can: เราสามารถทาอะไรได้บ้าง เช่น การออกกาลัง
กายสม่าเสมอ การพักผ่อนเพียงพอ
2. วิธดี แู ลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์
1. Clarify ทบทวนใจตัวเอง บางคนอาจรู้สึกผิดหวัง
เสียใจที่ช่วยเหลือคนไม่ได้ อาจรู้สึกโกรธ ที่ระบบไม่
เอื้ออานวยกับข้อจากัดของหน่วยงานที่ต่างกัน
2. Aim เป้าหมายและจัดการปัญหา คือการทางานระยะ
ยาวไม่ใช่เร่งให้เสร็จในค่าคืน ดังนั้นการทางานควรมีกะ
ชัดเจน ผลัดกัน พักผ่อนให้เพียงพอ ทุกคนเหนื่อยหงุดหงิด
อาจกระทบกระทั้งกันได้ การกล่าวขอบคุณและให้กาลังใจ
สามารถลดความเครียดในการทางานได้
3. Relax & Reassure ผ่อนคลายและสร้างความ
มัน่ ใจ ทากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เลี่ยงการจัดการความเครียด
บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แม้โรคโควิด-19 จะเป็นสิ่งใหม่
แต่เราปฏิบัติตามหลักวิชาการ เติมความภาคภูมิใจให้ตัวเอง
ที่ทุ่มเทช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
4. Empowerment สร้างพลังใจ หัวหน้างาน ผู้บริหาร
เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว สังคม ควรพูดคุยให้บุคลากร
ทางการแพทย์มีกาลังใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ชื่นชมเมื่อมี
โอกาสหรือแสดงความห่วงใยก็ได้

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

29

อินโฟกราฟิก

QR code

รายละเอียด
3. แนวทางการเสริมสร้างกาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
(SHOES)
1. Supportive relationships การสนับสนุนสัมพันธ์
ภาพที่ดีระหว่างบุคคลใกล้ชิด ผู้ร่วมงาน เพื่อน
2. Healthy coping strategies มีวิธีการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง โดยการพักผ่อน นอนหลับเพียงพอรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และดูแลความสะอาดสุขอนามัย
3. Optimism มองโลกในแง่ดี มีความคิดที่ยืดหยุ่น
มีความเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกส่วน
4. Emotional awareness ใส่ใจสารวจอารมณ์และ
จิตใจของ ตนเองและเพื่อร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิด เมื่อยาม
ตึงเครียด หาโอกาสปรับทุกข์กับบุคคลใกล้ชิดที่
เราไว้วางใจได้
5. Skill for living มีวิธีการดูแลและใช้ชีวิตอย่าง
ปลอดภัยด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
4. แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของบุคลากรทางการแพทย์
สานต่อที่พ่อทา คาสัญญาจากใจ นักรบชุดขาว
1. ใจพร้อม
- มองคุณค่าในสิ่งที่ทา “ฉันป็นผู้ช่วยเหลือ”
- หมั่นสังเกต ความคิด อารมณ์ความรู้สึกตนเอง
- ทบทวนตนเองบ่อยๆ ขอบคุณตนเองในสิ่งดีๆ ที่ได้ทาใน
แต่ละวัน
- เติมกาลังใจตนเอง เช่น บอกตนเองว่า “สู้ๆ”
2. เสริมกาลังใจเมือ่ เครียดหรือท้อแท้
- ความเครียดในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องธรรมดา
- ท้อแท้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ
- หาคู่หูในการทางาน บอกเล่าเรื่องไม่สบายใจกับคนที่ไว้ใจ
หรือบริการปรึกษาออนไลน์บ้าง
- ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดผ่านช่องทาง
ออนไลน์
3. หลีกเลีย่ ง
- การโทษตนเองหรือตาหนิตนเอง “ในภาวะวิกฤต เราทา
อย่างเต็มที่เท่าที่จะทาได้”
- คลายเครียดด้วย การใช้สุรา หรือสารเสพติด
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5. การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
1. หาที่ตั้งที่ทางานที่สะดวก ปลอดภัย
2. ทบทวนการเรียนรู้
3. พักบ้าง
4. แบ่งปันประสบการณ์ที่ดี
5. ขอความช่วยเหลือ
6. มีความหวัง
7. ขอบคุณและให้กาลังใจ
แล้วถ้าผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยเองละจะทายังไง
- พิจารณาความจาเป็นเร่งด่วน
- มอบหมายคนช่วยจัดการแทน
- มีสมาธิในบทบาทที่ทาอยู่
- การหายใจเข้าออกลึกๆช่วยตั้งสติ
- ปรึกษา ระบาย ปรับทุกข์
6. มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิงานในช่วงระบาด
COVID-19 คาแนะนาสาหรับหัวหน้าทีม
1. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง
สม่าเสมอ
2. สร้างความมั่นใจในการสื่อสารที่มีคุณภาพและข้อมูล
ถูกต้องทันสมัยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่
3. จัดการให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนและผ่อนคลายอย่างเหมาะสม
4. มีเวทีประชุมสั้นๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ได้พูดคุยสื่อสาร
ความกังวล
5. รับฟังปัญหาหรือให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเจ้าหน้าที่
ผู้ประสบปัญหาส่วนตัวหรือมีปัญหาสุขภาพจิตโดยต้อง
รักษาความลับ
6. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น (PEA) มี
ประโยชน์ทั้งกับหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีทักษะใน
การช่วยเหลือที่จาเป็นแก่เพื่อนร่วมงาน
7. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแหล่งข้อมูลบริการ
ช่วยเหลือทางสุขภาพจิตละจิตสังคม (MHPSS)
เอื้ออานวยให้เข้าถึงแหล่งช่วยเหลือได้ง่าย เช่น ช่องทาง
โทรศัพท์หรือออนไลน์
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7. มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิงานในช่วงระบาด
COVID-19 คาแนะนาสาหรับเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านด่านหน้า
1. ความเครียดที่คุณและเพื่อนร่วมงานเผชิญใน
สถานการณ์นี้เป็นเรื่องปกติ
2. การจัดการความเครียดด้วยวิธีการเดิมที่ได้ผลสาหรับ
คุณมีความสาคัญพอๆกับการดูแลสุขภาพทางกาย
3. หมั่นดูแลตนเองในการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกาย ติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวอยู่เสมอ
4. หากท่านถูกกีดกันจากครอบครัวชุมชนไม่ยอมรับใช้การ
สื่อสารผ่านออนไลน์ พูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
ที่อาจกาลังเผชิญสถานการณ์เดียวกัน
5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สารเสพติดอื่นๆ
6. หากเหนื่อยล้าเรื้อรัง รู้สึกเครียดมาก ท้อแท้ หงุดหงิด
วิตกกังวล เบื่อหน่ายซึมเศร้า หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย เช่น ปวดหัว นอนหลับไม่สนิท โปรดอย่า
โทษตัวเองแต่ควรดูแลตัวเอง
8. พฤติกรรมทีบ่ คุ ลากรควรหลีกเลี่ยง
1. ทางานคนเดียวโดยลาพังมากเกินไป โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน
2. ปฏิบัติงานตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อน
3. คิดว่าตัวเองทาได้ไม่ดีพอ
4. บริโภคของหวานและคาเฟอีนมากเกินไป
5. พูดคุยเพื่อกระตุ้นตัวเอง self-talk และทัศนคติที่เป็น
อุปสรรคต่อการดูแลตัวเอง
- การหยุดพักเป็นการเห็นแก่ตัว
- คนอื่นทางานโดยไม่หยุดพัก ฉันควรต้องทางานแบบนั้น
เหมือนกัน
- ความต้องการของผู้ป่วยสาคัญกว่าความต้องการของตัว
เราเอง
- ฉันสามารถทาประโยชน์ได้มากที่สุดด้วยการทางาน
ตลอดเวลา
- ต้องเป็นฉันเท่านั้นที่จะทาเรื่อง...................
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9. การจัดการความเครียดสาหรับบุคลาการทางการแพทย์
ทีป่ ฏิบตั งิ านช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
1. หมั่นสารวจตนเองเป็นระยะ
2. หมั่นสอบถามสารทุกข์สุกดิบของเพื่อนร่วมงาน
ครอบครัวและเพื่อนเป็นประจา
3. ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นทีมหรือเป็นคู่หู
4. หยุดพักสั้นๆ เพื่อผ่อนคลายและจัดการความเครียด
5. ปรึกษาหารือหรือขอรับคาแนะนากับเพื่อนร่วมงานเป็น
ประจา
6. แบ่งเวลาเพื่อดูแลร่างกายและทาให้ร่างกายสดชื่น
10. 9 วิธ.ี .จัดการกับความเครียด
1. หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย
2. ผ่อนคลายความเครียด
3. จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งที่บ้านและที่ทางาน
4. ทากิจกรรมที่ชอบ
5. พยายามหาทางแก้ปัญหาที่ทาให้เครียดโดยเร็ว
6. ฝึกทักษะที่จาเป็น
7. ปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบเป็นแง่บวก
8. พูดคุยระบายความทุกข์ใจกับคนที่ไว้ใจ
9. รับบริการที่คลินิกคลายเครียด
11. 3ส. รับมือ COVID-19
1. สอดส่งมองหา: สอดส่องมองหาทั้งตัวเอง และรอบข้างที่
มีความเสี่ยง
2. ใส่ใจรับฟัง: มีสติรับฟังอย่างตั้งใจจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
3. ส่งต่อเชื่อมโยง: หากมีไอ ไข้สูง ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล
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12. แนวทางการจัดการไวรัส COVID-19
1. สานึกต่อสังคม (social responsiveness)
- ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกาลังกาย
- ใส่หน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
จากโรคทางเดินหายใจ
- รับฟังข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข
- ให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนาบุคคลอื่น
- ไม่ปกปิดข้อมูลปฏิบัติตามข้อแนะนาเมื่อมีความเสี่ยง
- ไม่ไปในที่มีคนแออัด
- ไม่เผยแพร่ หรือสร้างข่าวลวง
2. สังคมสมานฉันท์ (social cohesion)
- ใส่ใจร่วมต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ร่วมกัน
- ช่วยกันสอดส่องดูแลกัน
- ปฏิบัติตามคาแนะนาของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข
- เชื่อมั่นในระบบของประเทศในการควบคุมป้องกันโรค
- ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
13. การจัดการกับความกังวลในช่วงโควิด-19 ระบาด
1. กังวลมาก: ลดความตระหนักให้รับข้อมูลข่าวสารตามจริง
2. กังวลพอดี: social distancing กินร้อน ช้อนตัวเอง
ล้างมือให้สะอาด
3. กังวลน้อย: เพิ่มความตระหนัก เช่นพูดคุยถามความ
เข้าใจ แก้ไขความเข้าใจผิด แนะนาให้คิดถึงส่งกระทบ
ต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด ให้คนที่สนิทหรือคนที่นับ
ถือช่วยโน้มน้าวให้เพื่อนๆ ของเขาปรับพฤติกรรม
ป้องกันสุขภาพตัวเองตามเราแล้ว เขาอาจปรับ
พฤติกรรมตามเพื่อน
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14. 4 วิธี สุขภาพจิตดีทงั้ องค์กร
1. ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ดูแลใส่ใจบุคลากรเพื่อ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ตื่นตระหนก
เครียดด้วยการสังเกต พูดคุย ซักถามให้กาลังใจซึ่งกัน
และกัน
2. บริหารจัดการงานเพื่อลดความเครียด และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทางาน โดยใช้ระบบจับคู่การทางาน
กระจายงาน ให้ตารางงานที่ยืดหยุ่น สนับสนุนให้มี
ช่วงเวลาพัก เน้นการสื่อสารทันเหตุการณ์ถูกต้องและมี
คุณภาพ
3. กาหนดแนวทางช่วยเหลือด้านจิตใจมีบริการด้าน
สุขภาพจิตแก่บุคลากรในองค์กร เช่น สายด่วนให้
คาปรึกษา มีบุคลากรและสถานที่ให้คาปรึกษา
โดยอานวยความสะดวกต่างๆ และไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้
ได้รับบริการและการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
4. สนับสนุนความรู้ ให้ความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ
แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลตนเอง
และผู้อื่นได้
15. การปฐมพยาบาลทางใจ ดูแลจิตใจ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ด้วย 3 ส
1. สอดส่องมองหา (Look) มองหาคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น โศกเศร้า เสียใจรุนแรง กินไม่ได้
นอนไม่หลับ สารวจกลุ่มเสี่ยง บุคลาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนขับรถ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
2. ใส่ใจรับฟัง (Listen) มีสติรับฟังอย่างตั้งใจ ใช้ภาษากาย
เช่น สบตา จับมือ สัมผัส เพื่อช่วยให้คนนั้นบอกเล่า
อารมณ์ ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และจัดการ
อารมณ์ให้สงบ
3. ส่งต่อเชือ่ มโยง (Link) ช่วยเหลือตามความจาเป็น
พื้นฐาน เช่น น้า อาหาร ยา หากควบคุมอารมณ์ตนเอง
ไม่ได้ โศกเศร้ารุนแรง มีความคิด อยากฆ่าตัวตาย ให้ส่ง
ต่อ
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อินโฟกราฟิก

QR code

รายละเอียด
16. ลาดับขัน้ ตอนการดูแลจิตใจ ผูต้ ดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. Online Self care โปรแกรมออนไลน์การดูแลจิตใจ
ในวิกฤตโควิด-19 กรมสุขภาพจิตสาหรับกลุ่มเสี่ยง
กักตัวเอง หรือผู้ติดเชื้อ
2. Tele counseling ให้การปรึกษา ผ่านทาง
โทรศัพท์ เฉพาะผู้ติดเชื้อ COVID-19
3. MCATT ลงเยี่ยมผู้ติดเชื้อผ่านช่องทางต่างๆ และให้
คาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ให้คาปรึกษาครอบครัว
Community resilience ในกรณีที่การให้คาปรึกษา
ผ่านโทรศัพท์มีเคสจานวนมากจะส่งต่อ MCATT เพื่อช่วย
โทร
17. สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิม่ บริการให้คาปรึกษาทาง
จิตใจทางโทรศัพท์แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในสถานการณ์ COVID-19
1. โทรศัพท์ 089 325 6158
2. โทรศัพท์ 089 325 6160
18. โครงการให้คาปรึกษาด้านจิตใจทางโทรศัพท์
แก่บคุ ลากรทางการแพทย์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ โดยการ
ให้คาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานการณ์ COVID-19
2. โทรศัพท์ 095 710 1431
3. โทรศัพท์ 095 182 8153
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ภาคผนวก ง แบบประเมินสุขภาพจิต
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ให้ประเมินอาการของท่านในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (รวมทัง้ วันนี)้ โดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่าน
คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี
คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง
คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง
คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจา
ข้อที่

อาการหรือความรูส้ กึ ที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์

1

มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2

มีสมาธิน้อยลง

3

หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4

รู้สึกเบื่อ เซ็ง

5

ไม่อยากพบปะผู้คน

0

คะแนน
1
2

3

รวมคะแนน
การแปลผล
คะแนน 0 – 4 เครียดเล็กน้อย
คะแนน 5 – 7 เครียดปานกลาง
คะแนน 8 – 9 เครียดมาก
คะแนน 10 – 15 เครียดมากที่สดุ
ระดับความเครียดมากขึน้ ไป ถือว่ามีความเสีย่ ง
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แบบประเมินความสุข
คาชี้แ จง : กรุณาเลือกคาตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด คาถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่ าน
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสารวจตัวท่านเองและประเมิ นเหตุการณ์ อาการหรื อความคิดเห็น และ
ความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด และทาเครื่องหมาย “ื” ในช่องคาตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด
โดยคาตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ
0
ไม่เลย

ประสบการณ์
ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดาเนินชีวิตประจาวัน*
ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง*
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์*
ท่านสามารถทาใจยอมรับได้สาหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข
(เมื่อมีปัญหา)
8. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือ
ร้ายแรงเกิดขึ้น
9. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
10. ท่านรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
11. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา
12. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
13. ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
รวมคะแนน
การแปลผลการประเมิน
เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนด
35-45
คะแนน
หมายถึง
28-34
คะแนน
หมายถึง
27
คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึง

1
เล็กน้อย

2
มาก

3
มากที่สดุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดังนี้ (คะแนนเต็ม 45 คะแนน)
มีความสุขมาก
มีความสุขปานกลาง
ความสุขน้อย

ที่มา : กรมสุขภาพจิต
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คาถาม (2Q)
ข้อแนะนา

ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย “” ในช่องที่ตรงกับคาตอบของผู้รับบริการ
คาถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ ทีผ่ ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่
2. ใน 2 สัปดาห์ ที่ผา่ นมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

การแปลผล
 ถ้าคาตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 คาถาม ถือว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
 ถ้าคาตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใด ๆ ในคาถามที่ 1 และ 2) หมายถึง
เป็นผู้มีความเสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ให้ประเมินด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คาถาม (9Q)
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทัง้ วันนี้
ท่านมีอาการเหล่านีบ้ อ่ ยแค่ไหน
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
3. หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือ หลับมากไป
4. เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือ
ทาให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดีเวลาทาอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ
หรือทางานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
8. พูดช้า ทาอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือ
กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
9. คิดทาร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
การแปลผล
คะแนนรวม
<7
7 – 12
13 - 18
>19

ไม่มเี ลย (เป็นบางวัน)
1-7 วัน
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

(เป็นบ่อย)
>7 วัน
2
2
2
2
2
2

เป็นทุก
วัน
3
3
3
3
3
3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

การแปลผล
ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง

***หมายเหตุ คะแนน 9Q  7 ให้ประเมินการฆ่าตัวตายและส่งพบแพทย์
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ลาดับ
คาถาม
1
2
3

4
5

ระยะเวลา

คาถาม

ไม่มี

มี

ในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมารวมวันนี้

แบบประเมินความเสีย่ งฆ่าตัวตาย 8 คาถาม
(8Q)
คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า
อยากทาร้ายตัวเอง หรือ ทาให้ตัวเองบาดเจ็บ
คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตายให้ถามต่อ) .... ท่านสามารถ
ควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ
บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทาตามความคิดนั้นในขณะนี้
มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
ได้เตรียมการที่จะทาร้ายตนเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย
โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ
ได้ทาให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทาให้เสียชีวิต
ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย

0
0
0
ได้
0

1
2
6
ไม่ได้
8

0
0

8
9

0
0
0

4
10
4

6
7
8

ตลอดชีวติ
ที่ผ่านมา

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
คะแนนรวมทัง้ หมด

คะแนนรวม
0
1-8
9-16
< 17

การแปลผล
ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง

ถ้าคะแนน 8Q  17 ส่งต่อโรงพยาบาลทีม่ จี ติ แพทย์ดว่ น
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แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19
คาชี้แจง
แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ฉบับนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความกังวลต่อ
ไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม โดยไม่ใช่การวินิจฉัยหรือ
บ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด
โดยในระยะเวลา 2 สัป ดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้าง ขอให้ท่าน
เลือกตอบในตัวเลือกที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

ข้อที่

คะแนน
1
2
3
(ไม่มี) (ปานกลาง) (มาก/ประจา)

ความคิดและพฤติกรรม
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา

1 ท่านรู้สึกกังวล ไม่สบายใจกับการที่ต้องออกไปนอกบ้าน
2 ท่านรู้สึกกังวลกับการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น กักตุนอาหาร, หน้ากาก
เป็นต้น
3 ท่านนอนไม่หลับ/หรือมีปัญหาการนอน เพราะคิดเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4 ท่านคิดว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ
การดาเนินชีวิตประจาวันของท่าน
5 ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มากเพียงใด
คะแนน
รวมคะแนน

การแปลผล
5-6 คะแนน
7-11 คะแนน
12
คะแนนขึ้นไป

มีความกังวลในระดับต่า
มีความกังวลในระดับปานกลาง
มีความกังวลในระดับสูง
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คาแนะนาในการดูแลและปฏิบตั ติ วั จากผลการคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19
5-6 คะแนน มีความกังวลในระดับต่า
หมายถึง ท่านมีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทาให้ท่านมีความ
ใส่ใจที่จะดูแ ลและป้อ งกัน ตนเอง ถือว่าเป็น เรื่ องปกติ ที่ เกิ ดขึ้ น ได้กับ ทุก คน และไม่ ก ระทบกับ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของท่านมากนัก
การดูแลตัว/การปฏิบัติตัว
1. ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมง เฉพาะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ไม่แชร์
ไม่โพสต์ ไม่ใช้คาหยาบคาย
2. ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของกรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความกังวล เช่น ออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูกต้นไม้
อ่านหนังสืออืน่ ๆ
4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
5. ช่วยแนะนาความรู้ที่ถูกต้องให้กับคนที่มีความกังวลสูงหรือคนที่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
7-11 คะแนนมีความกังวลในระดับปานกลาง
หมายถึง ท่านมีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 ปานกลาง ซึ่งอาจจะกระทบกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวันในบางด้านของท่าน และมีโอกาสที่จะเพิ่มความกังวลสูงขึ้นได้หากไม่มีวิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
การดูแลตัว/การปฏิบัติตัว
1. ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง เฉพาะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ไม่แชร์
ไม่โพสต์ ไม่ใช้คาหยาบคาย
2. ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของกรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความกังวล เช่น ออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูกต้นไม้
อ่านหนังสือ อื่นๆ
4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
5. หาเพื่อนหรือคนในครอบครัวพูดคุยขอคาปรึกษา อาจทาได้หลายวิธี เช่น โทรศัพท์ หรือคุยผ่าน
โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
6. ถ้ายังคงมีความกังวลสูง สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ไวรัสเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

42

12 คะแนนขึ้นไป มีความกังวลในระดับสูง
หมายถึง ท่านมีความกังวลต่อไวรัส COVID-19 สูง จนกระทบกับการดาเนินชีวิตประจาวันของท่าน
อย่างมาก ความกังวลในระดับนี้หากคงอยู่เป็นเวลานาน อาจเพิ่มโอกาสการเจ็บป่วยทางกายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ท่านมีความจาเป็นต้องหาทางผ่อนคลายความกังวลให้น้อยลง
การดูแลตัว/การปฏิบัติตัว
1. ควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ไม่เกินวันละ 30 นาที เฉพาะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ หมั่น
เปลี่ยนอิริยาบถไปทาอย่างอื่นบ้าง ไม่แชร์ ไม่โพสต์ ไม่ใช้คาหยาบคาย
2. ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของกรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความกังวล เช่น ออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูกต้นไม้
อ่านหนังสืออื่น ๆ
4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
5. หลีกเลี่ยง/งดการดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด
6. ควรพูดคุยขอคาปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลและปฏิบัติตัวเองกับเพื่อน ญาติหรือ
ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้
7. ถ้ายังคงมีความกังวลสูง สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ไวรัส COVID-19 เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
8. ติดต่อขอรับบริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากท่านมีอาการเจ็บป่วย
หรือไม่สบายใจจนไม่สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้
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แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burn out)

คะแนน
ข้อที่

ในช่วง 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา

1
2
3
แทบไม่มี เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง

4
เป็นประจา

1 ท่านมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง
หมดหวัง สูญเสียพลังงานทางจิตใจหรือไม่
2 ท่านมองความสามารถในการทางานของตนเอง
ลดลง ขาดความรู้สึกประสบความสาเร็จหรือไม่
3 ท่านมองความสัมพันธ์ในที่ทางานในทางลบ
ระแวงง่ายขึ้น รู้สึกเหินห่างจากคนอื่นหรือไม่

หากมีคะแนนข้อใดข้อหนึง่ ตัง้ แต่ 3 ขึน้ ไป ควรประเมินสภาวะสุขภาพจิตเพิ่มเติม กลับมา
ดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปรึกษาพูดคุยกับหัวหน้างาน หรือเพือ่ นร่วมงาน หรือ
บุคคลที่ไว้ใจได้ หรือปรึกษาบุคลากรสุขภาพจิต ทัง้ โดยการพบต่อหน้า หรือปรึกษาทางโทรศัพท์
สายด่วน hotline

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

44

เอกสารอ้างอิง
1.

Zhang J, Wu W, Xhao X, Zhang W. Recommended psychological crisis
intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in
China: a model of West China Hospital. Precis Clin Med 2020. 25;3(1):3–8.
2. National Center of PTSD. Managing healthcare workers’ stress associated
with the COVID-19 virus outbreak. Washington: U.S. Department of
Veterans Affairs; MAR 2020. [cited 2020 APR 01]. Available from http://
www.ptsd.va.gov
3. IASC Reference Group on Mental Health and Psychological Support in
Emergency Settings. Interim Briefing Note: addressing mental health and
psychosocial aspects of COVID-19 outbreak. Version 1.5. Geneva: InterAgency Standing Committee (IASC); MAR 2020. [cited 2020 MAR 26].
Available from http:// https://interagencystandingcommittee.org/iascreference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergencysettings/interim-briefing
4. World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations
during the COVID-19 outbreak. 18 MAR 2020. [cited 2020 Mar 26]
Available from https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
5. World Health Organization. 2019 novel coronavirus (2019-nVoV): strategic
preparedness and response plan. Geneva: World Health Organization; 2020.
6. Missouri Department of Health and Senior Services. Pandemic influenza
plan – psychosocial services preparedness. Jefferson City, MO: Missouri
Department of Health and Senior Services; Mar 2020. [cited 2020 APR 04]
Available from https://health.mo.gov/emergencies/panflu/pdf/panfluplan
psychosocial.pdf
7. กรมสุขภาพจิต. คู่มือความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลักการ EASE. นนทบุรี: โรงพิมพ์
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2553.
8. กรมสุขภาพจิต. การปฐมพยาบาลทางใจคุณก็ช่วยคนอื่นได้. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2559.
9. กรมสุขภาพจิต. คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ: ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/
view.asp?id=1
10. กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินความเครียด (ST5). นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่
13 เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/test/qtest5/asheet.asp?qid=1
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

45

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

กรมสุขภาพจิต. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q). นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่
13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2REUbtq
กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2z5z3Gr
กรมสุขภาพจิต. ดูแลใจสู้ไวรัสโควิด-19. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย.
2563]. จาก: https://bit.ly/2RFzZYp
กรมสุขภาพจิต. หลักสูตรออนไลน์การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19. นนทบุรี: กรสุขภาพจิตม; 2563
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://dmh.go.th/covid19/audio/.
กรมสุขภาพจิต. 3I สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/3etgtIn
กรมสุขภาพจิต. วิธีดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อ
วันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2XQC483
กรมสุขภาพจิต. แนวทางการเสริมสร้างกาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ (SHOES). นนทบุรี: กรม
สุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/3bd0OuZ.
กรมสุขภาพจิต. การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper). นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต;
2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/3cyoiLp
กรมสุขภาพจิต. พฤติกรรมที่บุคลากรควรหลีกเลี่ยง. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อ
วันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/.
กรมสุขภาพจิต. การจัดการความเครียดสาหรับบุคลาการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก:
https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/.
กรมสุขภาพจิต. 9 วิธีจัดการกับความเครียด. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13
เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/.
กรมสุขภาพจิต. 3ส. รับมือ COVID-19. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13
เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2ymgQUQ
กรมสุขภาพจิต. แนวทางการจัดการไวรัส COVID-19. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/.
กรมสุขภาพจิต. การจัดการกับความกังวลในช่วงโควิด-19 ระบาด. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://www.dmh.go.th/covid19/infographic/.
กรมสุขภาพจิต. 4 วิธี สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13
เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/3cl56QR
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต. การปฐมพยาบาลทางใจ ดูแลจิตใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย 3
ส. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก:
https://bit.ly/3cys2fV

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

(21 เม.ย. 63)

46

27. กรมสุขภาพจิต. ลาดับขั้นตอนการดูแลจิตใจ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). นนทบุรี:
กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2yey5Hr
28. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงระบาด COVID-19
คาแนะนาสาหรับหัวหน้าทีม. กรุงเทพฯ: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13
เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/2RIfJFI
29. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงระบาด COVID-19
คาแนะนาสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า. กรุงเทพฯ: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.; 2563
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก: https://bit.ly/3enCF6J
30. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของบุคลากรทางการแพทย์. กรุงเทพฯ:
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก:
https://bit.ly/3a6G0nu
31. IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings. มาตรการการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงการระบาด COVID-19. แพรว ไตลังคะ, พันธุ์นภา กิตติรัตน
ไพบูลย์, ผู้แปล. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต; 2563 [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563]. จาก:
https://www.thaidmh-elibrary.org/content/7059/มาตรการการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในช่วงการระบาด-covid-19
32. วัลลี ธรรมโกสิทธิ์, ราณี ฉายินทุ. คู่มือการดูแลจิตใจผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper). สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต: บริษัท บียินด์ พับลิสซิ่ง จากัด, กันยายน 2557.
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รายชือ่ คณะทางานจัดทา
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ทีป่ รึกษา
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร
นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
คณะทางาน
นางสาวสมพร อินทร์แก้ว
นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
นางธิดา จุลินทร
นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล
นางสาวสิริกุล จุลคีรี
นายวรวุฒิ เลิศเชาวนะ
นางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์
นางสาวศรัณยพิชญ์ อักษร
นางสาวธิดารัตน์ ทิพโชติ

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ผู้อานวยการสานักวิชาการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ สานักวิชาการสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข สานักวิชาการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข สานักวิชาการสุขภาพจิต
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ใบตอบรับ
คูม่ อื การดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
(ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563)
1. หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………
2. เบอร์โทรศัพท์ …………………………………...................................................…………………
3. วัน/เดือน/ปี ……………………………………………………….................................................
รายการ

จานวนส่ง
(เล่ม)

จานวนรับ
(เล่ม)

หมายเหตุ

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพ
ในภาวะวิกฤตโควิด-19
(ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563)
ข้อคิดเห็นเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขคูม่ อื
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ …………………………………………………….
(............................................................)
ตาแหน่ง............................................................
ช่องทางการส่งใบตอบรับและให้ขอ้ คิดเห็นเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขคูม่ อื
กลุ่มพัฒนาระบบวิชาการสุขภาพจิต สานักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
โทร. 0 2590 8254
อีเมล: academic.dmh2@gmail.com
โทรสาร: 0 2149 5539
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