
ทิศทางนโยบายงานสุขภาพจิต
แบบ New Normal ในสถานการณ์ COVID-19



กรอบแนวคดิ (Conceptual Framework) 

ท่ีมา : แผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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



เปาประสงคหลัก

เพื่อลดการเกิดผลกระทบดานสุขภาพจิต
Stress Burn out 
Suicide Depression

การสรางเสริมความเขมแข็งทางใจ

ของบุคคล ครอบครัว และสังคม

1st

2nd





แนวทางการดําเนินงาน 

กระตุนใหชุมชนมี
การเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิตดวย “ทีม
เฝาระวังสุขภาพจิต

ชุมชน” 

“3 ส Plus : 
สอดสองมองหา ใส
ใจรับฟง สงตอเชื่อม

โยง “

พัฒนารูปแบบการ
คนหาคัดกรอง

ปญหาสุขภาพจิต
เชิงรุกดวยแนวทาง

ใหม (Active 
Screening) 

การคัดกรองผาน
โทรศัพท/ออนไลน

ใหคําปรึกษาในการ
ดูแลจิตใจกลุมเส่ียง
ใน 4 ประเด็น (StB

SuD : Stress, 
Burnout, Suicide 
, Depression )

Active counseling 
และ In -house 

counseling

สนับสนุนใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน

สามารถดูแล
สุขภาพจิต

สรางสุขภาวะที่ดีใน
สถานการณระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

เสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจให 

ครอบครัว และ
ชุมชน 

“วัคซีนครอบครัว 3

พลัง” 

“วัคซีนชุมชน 

4 สราง 2 ใช” 

สรางความเขมแข็ง
ทางใจ (Resilience) 

ใหแกประชาชน

“วัคซีนใจ 

อึด ฮึด สู” 





แนวทางการดําเนินงาน 

จัดทําแนวทางการ
การฟนฟูจิตใจใน
สถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

จัดระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ใหสอดรับกับชีวิตวิถี

ใหม

หนวยบริการสังกัด
กรมสุขภาพจิต เปนพ่ี

เล้ียง/ที่ปรึกษาให
โรงพยาบาลสังกัด

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

จัดระบบดูแลผูปวย
จิตเวชที่เปนผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในหนวยบริการ
จิตเวช

จัดหอผูปวยแยกโรค 
และเตียงสําหรับ

ผูปวยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ใน

โรงพยาบาลจิตเวชทุก
แหง

จัดระบบใหสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ มีการ
จัดบริการสุขภาพจิตที่ได
มาตรฐานใน 4 ประเด็น
SBSD : รวมทั้งผูติดสุรา
และสารเสพติดที่มีปญหา

สุขภาพจิต

จัดระบบใหหนวย
บริการในสังกัดกรม
สุขภาพจิต มีบริการ

คัดกรองปญหา
สุขภาพจิตเชิงรุกทาง
โทรศัพท/ออนไลน 

จัดระบบใหบริการจิต
เวชฉุกเฉินและใหการ
ชวยเหลือ ในหนวย
บริการสังกัดกรม

สุขภาพจิต 

พัฒนามาตรการการ
ดําเนินงาน 

(Intervention) 
เพ่ือใหการดูแลใน 2 

ประเด็น (StB : 
Stress, Burnout)

พัฒนาคูมือแนว
ทางการรักษา 

(Clinical Guideline 
) ใน 2 ประเด็น 

(SuD : Suicide , 
Depression)





แนวทางการดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ส่ือสารเตรียมความ
พรอมเขาสูชีวิตวิถี

ใหม (New 
Normal)

ประสานความ
รวมมือกับส่ือ
ทุกประเภท วางแผนเฝา

ระวังและ
วิเคราะห

สถานการณของ
ขาว

สรางแนวทาง
การติดตามและ

ประเมินผล
สรางความ

ตระหนักรูใน
สังคม

สงเสริม
พฤติกรรมเชิง

บวก ลด
พฤติกรรมเชิง

ลบ

สรางความรอบ
รูดานสุขภาพจิต





แนวทางการดําเนินงาน 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในพ้ืนที่ เพ่ือรับมือ
กับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดวยรูปแบบออนไลน

จัดทําหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานสุขาภาพจิต
และจิตเวชดวยรูปแบบออนไลน (Online 
Psychiatric Training)

จัดทําแผนฝกอบรมทักษะเฉพาะดานที่สําคัญใน
การรองรับสถานการณการแพรระบาด 

ติดอาวุธทางดานสุขภาพจิตให อสม. เพ่ือให
สามารถดูแลสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุก

สรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ใหการดูแลจิตใจผูปฏิบัติงานทุกระดับโดยใช
หลักการ CARE (Clarify, Aim, Relax and 
reassure และ Empowerment )





แนวทางการดําเนินงาน 

พัฒนาระบบเฝาระวัง
ปญหาสุขภาพจิต 
จัดระบบขอมูล
สารสนเทศดาน
สุขภาพจิต กรณี 

COVID-19 ท่ีเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลใน
ระดับประเทศ

พัฒนาระบบฐานขอมูล
เฝาระวังการฆาตัวตาย
ของประเทศ (Suicide 

Surveillance )

สํารวจสภาพปญหา
ดานสุขภาพจิตกลุม

เสี่ยง ไดแก 
Stress,Burnout 
,Suicide และ

Depression ใน
สถานการณระบาด

COVID-19

สํารวจความเขมแข็ง
ทางใจ/อุณหภูมิใจของ

ประชาชน

พัฒนาขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดาน
สุขภาพจิตใน

สถานการณระบาด
COVID-19 เสนอใน
ระดับกระทรวง/

ประเทศ





วางระบบใหมี้การดูแล

สุขภาพจิตในระดบั

บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ดว้ยการใช ้“วคัซีนใจ 

อึด ฮึด สู้” “วคัซีน

ครอบครัว 3 พลงั” และ 

“วคัซีนชุมชน 4 สร้าง

2 ใช”้

พฒันาแนวทางการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สาํหรับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนให้

สอดรับกบัชีวติวถีิใหม่

ขบัเคล่ือนใหป้ระชาชน 

ครอบครัว ชุมชนมี

พฤติกรรมในการดาํเนิน

ชีวติตามชีวติวถีิใหม่ 

(New Normal)

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมเวน้ระยะห่าง

ทางสงัคมอยา่งเป็น

ประจาํ 

“กายห่างแต่ใจห่วง” 

(Social Distancing but 

Still Connect )

พฒันาและจดัระบบ

นวตักรรม/เทคโนโลย/ี

องคค์วามรู้ดา้น

สุขภาพจิต เพื่อดูแล

สุขภาพจิตประชาชนใน

การดาํเนินชีวติวถีิใหม่ 

(New Normal)

แนวทางการดําเนินงาน 



บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานสาธารณสุขในการฟ้ืนฟูจิตใจฯ

เขตสุขภาพ สสจ.

• สนับสนุน และติดตาม
งานของพ้ืนที่

• รวบรวมขอมูล

• รายงานผล ระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ

รพศ./รพท.

• จัดระบบคัดกรอง
ตรวจวินิจฉัย

บําบัดรักษากลุมเสี่ยง

ที่สงตอจาก รพช.

• บริการจิตเวชฉุกเฉิน

• ใหคําปรึกษา สุขภาพจิต
ที่จําเปน

รพช.
• จัดระบบการติดตาม ประเมิน

กลุมเส่ียงที่สงตอ จาก รพ.สต.

• ตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา
ใหการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องตน

• ใหคําปรึกษาสุขภาพจิตที่จําเปน

• ติดตาม และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน “วัคซีนใจ

วัคซีนครอบครัว วัคซีน

ชุมชน/องคกร”

รพ.สต.
• ติดตามประเมนิกลุมเสี่ยง ที่

สงตอ อสม.

• ประเมินสุขภาพจิตกลุมเสี่ยง

• ใหการปฐมพยาบาลจิตใจ
เบ้ืองตน

• สนับสนุนและรวมดําเนินงาน “วัคซีน
ใจ วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน/

องคกร”

อสม. : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• เยี่ยมบานเพ่ือประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตน

• แนะนําการเฝาระวัง และปองกันปญหาสุขภาพจิตดวยตนเอง

• ปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องตนโดยใชหลัก 3ส.

• ดําเนินงาน “วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว และ
วัคซีนชุมชน/องคกร”

กรมสุขภาพจิต

• กําหนดนโยบาย และสนับสนุนการดําเนินงาน (องคความรู และเทคโนโลยีดา นสุขภาพจิต)

• พัฒนาบุคลากรตามแนวทางฟนฟูจิตใจฯ

• จัดระบบการคัดกรองปญหาสุขภาพจิตเชิงรุก ทางโทรศัพท/ออนไลน โดยเฉพาะHelper

• จัดทําฐานขอมูลและรายงานผล เพื่อใหขอเสนอเชิงนโยบาย

1-12
& กทม.

• สนับสนุนงาน
ในพ้ืนที่

• วางแนวทาง

ติดตาม กํากับ

ภาพรวมของ

เขตสุขภาพ

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานสาธารณสุขในการฟ้ืนฟูจติใจฯ



สังคมไทยไปตอได....ถาใจ ไมปวย

Social Distancing
กายหาง

แตใจหวง
But Still Connect
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