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คำ�นำ�
หนังสือ “เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)” จัดทำ�ขึ้นเพื่อบันทึก
ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ�ในเหตุการณ์ความเศร้าโศกของประชาชนในช่วงการสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย กรมสุขภาพจิต
ได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุ ข ในการจั ด ที ม ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจผู้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤต
(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) หรือทีม MCATT ให้ร่วมบูรณาการ
การทำ�งานกับทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือจิตใจแก่ประชาชนที่มากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนคลายความโศกเศร้า
และมีแนวทางในการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ “เปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็น
พลังที่สร้างสรรค์” “ทำ�ความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” “คิดถึงพ่อ เราทำ�ดี” การทำ�งานในช่วง
พระราชพิธีฯ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่ทีมผู้ปฏิบัติงาน/ ทีม MCATT ต่างพร้อมใจกัน ถวายงานอย่าง
สุดกำ�ลังเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และเผยแพร่ให้ได้ประจักษ์
ถึงความจงรักภักดี ความผูกพันที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ในวาระนี้ กรมสุขภาพจิต ขอน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ แม้เสด็จ
สูส่ วรรคาลัยชัว่ นิรนั ดร์ แต่ความอาลัยนัน้ มิเสือ่ มคลาย และพลังแห่งความจงรักภักดีของปวงพสกนิกรชาวไทย
ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยให้สถิตสถาพร ณ ดินแดนบรมสุขแห่งพระนิพพานตราบนิจนิรันดร์
น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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สารบัญ
คำ�นำ�
บทนำ�
ส่วนที่ ๑ ระบบบัญชาการ
ส่วนที่ ๒ ระบบปฏิบัติการ
 การเตรียมการ
		 ปฏิกิริยาทางจิตใจของประชาชน
		 การปฏิบัติการดูแลจิตใจประชาชน
		 การเตรียมทีม MCATT
		 องค์ประกอบของทีม MCATT กรมสุขภาพจิตและทีมสนับสนุน
		 สมรรถนะและทักษะของผู้ประสานหลักและทีม MCATT
		 บทบาททีม MCATT
		 เครื่องมือสื่อสาร
		 ระบบสนับสนุน
		 งบประมาณ
 การปฏิบัติงาน
		 การจัดทีม MCATT ปฏิบัติงาน ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
		 การแต่งกาย
		 ปฏิกิริยาทางจิตใจของประชาชน
		 การดูแลจิตใจประชาชน
		 การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และจิตอาสา (Helper)
		 การดูแลสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยง/ป่วย: จิตเวช สุรา ยาเสพติด
		 การจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน
		 การส่งต่อ
		 การสื่อสาร
		 การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
 ระบบรายงาน
 สรุปผลการให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
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หน้า
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๑๙
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๒๓
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๓๓
๓๓
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๕๔
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๕๖
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (DOs and DON’Ts)
๖๘
 เล่าด้วยภาพ ขอบคุณด้วยใจ
๖๙
 กว่าจะมาเป็นหนังสือ “เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)”
๗๙
 บทเรียน
๘๖
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๘๗
ส่วนที่ ๓ เรียงร้อยเรื่องเล่าจากความทรงจำ�
๙๐
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
๑๔๑
 การทบทวนภาวะสุขภาพจิตประชาชนหลังการสูญเสีย
๑๔๒
 แนวทางปฏิบัติงาน/ดูแลประชาชน ช่วงพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมศพฯ
๑๔๔
 แนวทางปฏิบัติ/ดูแลประชาชน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๑๖๑
 แบบฟอร์มรายงาน
๑๘๔
		 สำ�หรับ กทม.
๑๘๔
		 สำ�หรับ ส่วนภูมิภาค
๑๘๘
 รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำ�งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ฯ ๑๙๒
ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำ�งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ฯ ๑๙๕
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 รายชื่อที่ปรึกษาและคณะทำ�งาน
๑๙๗
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ทุกหัวอกพสกไทยไหวผวา
แดดรอนรอน..ทินกรจะลาไกล
๗๐ ปี ครองไผท ครองใจราษฎร์
จารึกไว้ใต้ร่มฟ้าพระบารมี

ทั้งแผ่นดินรินนํ้าตาฟ้ารํ่าไห้
ร้าวดวงใจราววูบดับกับระวี
๗๐ ปี มิ่งขวัญชาติราชธรรมนำ�สุขศรี
ว่าวันนี้ ทุกข์รวมไทยเป็นใจเดียว

		
จิระนันท์ พิตรปรีชา
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“พระเสด็จดับขันธ์”
แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวัน
ปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้ว
สามโลกวิโยค กัน-แสงโศก
โอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว ยะเยียบนํ้าตาหนาว
หนาวเหน็บตระหนกพระธรณี
ปฐพีสะทกหาว
โอ้ว่าประชาอุระระร้าว
พระเสด็จ ณ แดนใด
นํ้าตาดอกไม้ร่วง
พิลาปรํ่าระงมไพร
ปานใจ จะขาดใจ...
จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...
โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้ว
นิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์
ร่มฟ้าประชาชาติ...ราษฎร
มหิธรธำ�รง พระทศธรรม
พลังแห่งแผ่นดิน...เสด็จแล้ว
พญาโศกโศกแว่ววิเวกยํ่า
ฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำ�
ยะเยียบยํ้า รํ่าร้าว...หนาวนํ้าตา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และผู้ร่วมงาน
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บทนำ�

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิ ก า ๕๒ นาที
นับเป็นช่วงเวลาแห่งความวิปโยคโศกศัลย์
ครั้ ง ใหญ่ ข องพสกนิ ก รชาวไทยทั้ ง ปวง
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเสด็จสู่
สวรรคาลัย สิริพระชนมายุ ๘๙ พรรษา
ทรงครองสิริราชสมบัติได้ยาวนานถึง ๗๐ ปี นับเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการติ ด ตามสถานการณ์ (ศตศ.) เป็ น ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
(Incident Commander: IC) ระดับประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมปฏิบัติการทาง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชนที่มาเข้าร่วมในพระราชพิธี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (Mental Health Crisis Center: MCC) และมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัด
ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment
Team) หรือทีม MCATT ทั่วประเทศ ร่วมบูรณาการการทำ�งานกับทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต แก่ ป ระชาชนที่ เ ดิ น ทางมากราบถวายบั ง คม
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พระบรมศพ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเข้าร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
และบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง รวมทัง้ สถานทีป่ ระกอบพิธบี �ำ เพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และ
พระเมรุ ม าศจำ � ลองในส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ในส่ ว นของพระราชพิ ธี ณ ท้ อ งสนามหลวงและบริ เวณรอบ
พระบรมมหาราชวัง กรมสุขภาพจิตได้จดั เตรียมทีม MCATT จากสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สขุ ภาพจิต
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เข้าร่วมปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑ ปี ๗๘ วัน เป็นการปฏิบัติงานที่ยาวนาน แต่ทีมผู้ปฏิบัติงาน/ ทีม MCATT
ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามรู้สึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจกับการปฏิบัติงาน
ในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพราะได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงาน เกิดจิตอาสามากมายในการ
ทำ�ความดี เพื่อ “พ่อของแผ่นดิน” ต้องชื่นชมทีม MCATT และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมาก ที่ร่วมกัน
ปฏิบตั งิ านอย่างเข้มแข็ง ทำ�ให้งานพระราชพิธฯี เสร็จสิน้ ด้วยความเรียบร้อย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการดูแลสุขภาพกาย
และจิตของประชาชน ทัง้ ทีม่ าเข้าร่วมพระราชพิธฯี ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การให้ความรู้
แนวปฏิบัติสำ�หรับประชาชนทั่วไปผ่านสื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็น
พลังที่สร้างสรรค์ทำ�ความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และร่วมสืบทอดพระราชปณิธานพระองค์ท่าน
เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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“…การทำ�ให้สุขภาพจิตดีขึ้น ก็คือ
ช่วยกันขจัดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ด้วยการปฏิบัติตนให้ดีตามหน้าที่ของตน
คือตั้งใจที่จะเป็นคนดี…”
พระราชดำ�รัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระตำ�หนักจิตรดารโหฐาน
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑
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ระบบบัญชาการ
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ระบบบัญชาการ

รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตศ.) เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Commander: IC) ระดับประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สง่ รายชือ่ ผูป้ ระสานงานระดับเชีย่ วชาญ เข้าไป
เป็นผู้ประสานหลัก ได้แก่ นายแพทย์ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๑๒ และผู้แทนจาก
กรมสุขภาพจิตเป็นผู้ประสานรอง ได้แก่ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสรพงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทีมปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลสุขภาพ
ประชาชนที่มาเข้าร่วมในพระราชพิธี
กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (Mental health Crisis Center: MCC)
โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข) เป็นทีป่ รึกษา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์) เป็นประธาน รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์)
เป็นเลขานุการ และผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส
พฤกษ์กานนท์) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
10
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๑. ศู นย์อำ�นวยการช่วยเหลือด้านสุข ภาพจิ ตผู้ ประสบภาวะวิ ก ฤตและเป็ นศู นย์ ประสานกั บ
หน่วยงานต่างๆ
๒. กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานและการสื่อสารสาธารณะ เพื่อเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านจิตใจติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานที่เกี่ยวข้อง
และก่อนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมอบให้กองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นคณะทำ�งาน
ด้านการแพทย์/ ปฐมพยาบาล วางแผนดำ�เนินการเตรียมความพร้อม และประสานงานในการให้บริการ
และการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ ภาวะปกติ และเหตุฉกุ เฉินวิกฤตทางการแพทย์ จึงมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้
คณะทำ�งานการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแผนผังที่ ๑
ผังบัญชาการเหตุการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแผนผังที่ ๒ ภารกิจหน้าทีต่ ามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center: EOC) กรณี งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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โดยมีข้อสั่งการ ดังต่อไปนี้
หน่วยงานส่วนกลาง ระยะแรกของการถวายบังคมพระบรมศพ ให้เตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (Mental health Crisis Center: MCC) ตามแนวทาง
การดำ�เนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center:
EOC) ให้ทกุ ฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชัว่ โมง มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตดำ�เนินการใน ๒ ประเด็นหลัก
คือ การสื่อสารสังคม และการจัดเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (Mental Health Crisis Assessment
and Treatment Team) หรือทีม MCATT ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพจิตประชาชน ร่วมบูรณาการการทำ�งาน
กั บ หน่ ว ยงานด้ า นการแพทย์ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ บริ เวณ
ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
ต่อมากระทรวงสาธารณสุขทบทวนแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC/
MCATT ๕๙) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) โดยให้ด�ำ เนินการตามแนวทาง การดำ�เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT ๕๙) “เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง ทำ�ความดีที่สุด
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

การประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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การดำ�เนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานและจัดตัง้
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center: OC) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำ�หน้าที่ประธาน แจ้งให้
ทุกหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั งิ านศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ ทุกคน ให้ความสำ�คัญสูงสุดในการเตรียมความพร้อมปฏิบตั กิ าร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มอบกรมสุขภาพจิต
จัดทีม MCATT เข้าปฏิบัติงานประจำ�จุดต่างๆ
หน่วยงานส่วนภูมภิ าค กระทรวงสาธารณสุขมีการสัง่ การไปทีส่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
โดยผ่านการประชุมทางวีดทิ ศั น์ (Video Conference) ให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์อ�ำ นวยการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
ผูป้ ระสบภาวะวิกฤต (Emergency Operation Center: EOC) ภายใน ๗๒ ชัว่ โมง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence command: IC) ทำ�งานประสานกับ EOC ระดับกระทรวง
มีการเตรียมความพร้อมของทีม MCATT ลงพื้นที่เชิงรุก ปฏิบัติการตามหนังสือสั่งการกระทรวงสาธารณสุข
และดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT ๕๙) ต่อมาให้ปฏิบัติงานตามแนวทาง
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT ๕๙) ระยะที่ ๒ เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ส่วนกลาง โดยมีหนังสือแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT ๕๙) ระยะที่ ๒
แจ้งไปยังอธิบดีทุกกรม และนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด
ในช่วงงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในส่วน
ภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานอยู่ ณ พื้นที่ตั้ง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด เตรียมความพร้อม ระบบปฏิบัติการและการดำ�เนินงาน
โดยให้เปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพือ่ ทดสอบความพร้อมระบบการสือ่ สารระหว่างจังหวัด
กับกระทรวงสาธารณสุข การซักซ้อมการดำ�เนินงานภายในจังหวัด และเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อประสานการปฏิบัติในช่วง
พระราชพิธฯี กับส่วนกลางและให้มกี ารจัดประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารฯ ร่วมกับส่วนกลางเพือ่ สรุปผลการดำ�เนินงาน
ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด จัดให้มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness Team: SAT) ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงก่อน และระหว่างงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างใกล้ชิด

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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ศูนย์อำ�นวยการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะวิกฤต
(Emergency Operation Center: EOC) ส่วนภูมิภาค

๓. ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำ�แผนดำ�เนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงงาน
พระราชพิธีฯ ให้เหมาะสมกับการจัดงานของพื้นที่ และจัดเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์
แพทย์เฉพาะทาง ยาเวชภัณฑ์ ทรัพยากรด้านการแพทย์ รวมทั้งเตรียมทีมปฏิบัติการ อาทิเช่น ทีมการแพทย์
ฉุกเฉิน ทีม MCATT ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค ทีมอนามัยสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ จัดระบบสำ�รองเตียงรองรับผูป้ ว่ ย
ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
๔. ให้ สำ � นัก งานสาธารณสุขจังหวัดดำ�เนิ นการตามแผนที่ กำ � หนด รายงานสถานการณ์ แ ละ
ผลการดำ�เนินงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดไปยังศูนย์ปฏิบัติการฯ กระทรวงสาธารณสุข
ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมการปฐมพยาบาล และการทำ�  CPR และการใช้
AED ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมถึงการจัดระบบการทำ�งานและซักซ้อมทำ�ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาเฉพาะกิจ

16
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กรมสุขภาพจิตตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนาวาอากาศตรี
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต
๒. กำ�หนดแนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรในการดำ�เนินงานเพื่อการช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
แก่ประชาชน
๔. กำ�กับติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
๕. สรุปและรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน

โดยดำ�เนินการเชื่อมโยงกับศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (MCC) กระทรวงสาธารณสุข

แผนผังที่ ๓ ศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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“ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำ�บาก
ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้
เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี
และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต วันศุกร์ ๓๑ ต.ค.๒๕๑๘)

18 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ส่วนที่ ๒
ระบบปฏิบัติการ

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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การเตรียมการ
ช่วงบ่ายวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
โดยมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตดำ�เนินการใน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑. การสื่อสารสังคม ได้จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้าง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้
๒. การจัดเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (Mental Health Crisis Assessment and
Treatment Team) หรือทีม MCATT ปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนโดยร่วมบูรณาการการทำ�งาน
กับหน่วยงานด้านการแพทย์ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดเตรียมทีม MCATT ปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชน
โดยร่วมบูรณาการการทำ�งานกับหน่วยงานด้านการแพทย์ทุกภาคส่วน

คณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤต
ทางด้านจิตใจของประชาชน โดยดำ�เนินงานตามแนวทางการดำ�เนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กระทรวงสาธารณสุข ตามแผน EOC (MCATT ๕๙)
“เปลีย่ นความโทมนัสให้เป็นพลัง” และแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT ๕๙)
ระยะที่ ๒ “เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง ทำ�ความดีที่สุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุกลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยมีการกำ�หนดแนวทางดำ�เนินงาน แบ่งเป็น ๓ ระยะ
ดังนี้
20 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (๗๒ ชั่วโมงแรก)

กระทรวง/กรม ดำ�เนินการดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (MCC) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
๒. ออกคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัวสำ�หรับประชาชนทั่วไป (กรมสุขภาพจิต)
๓. ยกระดับความพร้อม สายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ และกรมอื่นๆ (ทุกกรม)
๔. จั ด ทำ � เนื้ อ หาข้ อ มู ล ข่ า วสารเชิ ง บวกและปรั บ ช่ อ งทางการสื่ อ สารออนไลน์ ให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ (กรมสุขภาพจิต/สารนิเทศ)
หน่วยบริการ ดำ�เนินการดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการทุกแห่ง ๑๐๐% ระยะเวลา ๓ วัน
๒. ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโต๊ะลงนามถวายความอาลัย
๓. เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (MCC) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด/
อำ�เภอ และดำ�เนินการตามแนวทางปฏิบัติ
๔. ตักบาตร บำ�เพ็ญกุศล ทำ�บุญตามศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่/ชุมชน กิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่
๕. กวดขันระบบรักษาความปลอดภัยหน่วยบริการทุกแห่ง
๖. ออกพื้นที่เชิงรุก โดยใช้หลัก ๓ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง

ระยะหลังได้รับผลกระทบ (๒ สัปดาห์ - ๓ เดือน)

(สป./กรม)

กระทรวง/กรม ดำ�เนินการดังนี้
๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน (หน่วยแพทย์เคลือ่ นที/่ ทันตกรรมพระราชทาน) (สป./กรม)
๒. จัดกิจกรรมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล (บริจาคเงิน/อวัยวะ/โลหิต, อุปสมบทหมู/่ นิทรรศการ)

หน่วยบริการ ดำ�เนินการดังนี้
๑. จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (บริจาคเงิน/อวัยวะ/โลหิต, อุปสมบทหมู่)
๒. จัดนิทรรศการถวายความอาลัยและส่งข้อมูลพระราชกรณียกิจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยบริการ
มาส่วนกลางเพื่อรวบรวม

ระยะฟื้นฟู

กระทรวง/กรม ดำ�เนินการดังนี้
๑. จัดทำ� สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (สารนิเทศ)
๒. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น (สป./กรม)
หน่วยบริการ ดำ�เนินการดังนี้
ดำ�เนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเตรียมการจนถึงระยะหลังได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง
เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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กรมสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิต ได้มีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพจิต กำ�หนดแนวทางและมาตรการ
ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากร
ทรัพยากร และระบบการจัดการเพือ่ การช่วยเหลือและเฝ้าระวัง
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ประชาชน กำ � กั บ ติ ด ตามการดำ � เนิ น งาน
ทัง้ ระบบ เชือ่ มโยงกับศูนย์วกิ ฤตสุขภาพจิต (MCC) ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการเตรียมบริการสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓
โดยสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ราชนคริ น ทร์ ในการ
ให้คำ�แนะนำ�  ให้คำ�ปรึกษาและดูแลจิตใจเบื้องต้น การจัดรถ
คลายเครี ย ดเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ มาให้ บริ ก ารปฐมพยาบาลทางใจ
ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งการเตรียม
ความพร้อมทีม MCATT ในการร่วมปฏิบตั งิ านภารกิจเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาคนเร่รอ่ นไร้ทพี่ งึ่ ในพืน้ ทีส่ นามหลวง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ตำ�รวจ เทศกิจ มูลนิธิ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิกิริยาทางจิตใจของประชาชน

เหตุการณ์ครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นการสูญเสีย โศกเศร้าครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศ
ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ผทู้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักสือ่ สารสุขภาพจิต ภายใต้กลุม่ ทีป่ รึกษากรมสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และกองสุขภาพจิตสังคม
เตรียมความพร้อมสำ�หรับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน โดยมีการทบทวนองค์ความรู้/บทเรียนจาก
การสูญเสียจากกรณีต่างประเทศกับประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางการดูแลประชาชน แนวทางปฏิบัติงาน
ของทีม MCATT การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในปฏิกริ ยิ าความโศกเศร้าร่วมจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Infographic จัดทำ�ข่าว Press Release เนื้อหา
ข้อมูลข่าวสารเชิงบวก ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อีกทั้งกองสุขภาพจิตสังคมมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ข่าว
ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนี่อง มีการสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนทุกประเภท ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์
สถานีวทิ ยุ สำ�นักข่าวออนไลน์ สำ�นักสารนิเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต รวมทั้งสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
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กลุม่ ประชาชนทีต่ อ้ งเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ ผูกพันสูง
กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึกสับสนกับปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ กลุ่มที่มีความเครียดเดิมจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ การสูญเสียอาจกระตุ้นประสบการณ์ความสูญเสีย และความเครียดในอดีต
อาจทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาโศกเศร้ารุนแรง เมื่อเข้าร่วมพิธีอาจแสดงออกขณะอยู่ในฝูงชนจนควบคุมตัวเองไม่ได้
เช่น ร้องไห้ครํ่าครวญ เป็นลม ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) หรืออาจกระตุ้นความกลัว/เครียด ทำ�ให้
เกิดอาการกรีดร้อง ตีอกชกตัวที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Conversion) และอุปทานหมู่ ในขณะเดียวกัน
ผู้ป่วยจิตเวชอาจมีอาการกำ�เริบได้จากความรู้สึกสูญเสีย ปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้ที่มีความเศร้าโศกจากการ
สูญเสียดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาปกติของจิตใจที่ตอบโต้ต่อเหตุการณ์ และมักจะฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้ในช่วง
๓ - ๖ เดือน หลังเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นการให้ความรู้และการสื่อสารกับประชาชนจึงมีความสำ�คัญมาก

การปฏิบัติการดูแลจิตใจประชาชน
๑. การสื่อสารความรู้สู่ประชาชน

กรมสุขภาพจิตมีการสือ่ สารความรูส้ ขุ ภาพจิตสำ�หรับประชาชนผ่านทุกช่องทาง ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกองสุขภาพจิตสังคม กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ความรู้
ทีส่ อื่ สาร ได้แก่ เรือ่ งการปฐมพยาบาลทางใจ โดยหลัก ๓ ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชือ่ มโยง นอกจาก
การสือ่ สารผ่านช่องต่างๆ แล้ว ผูบ้ ริหารและทีมได้ลงพืน้ ทีส่ อื่ สารเชิงรุกให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ผ่านสือ่ ความรู้
รูปแบบต่างๆ เช่น การแถลงข่าว/สัมภาษณ์/การให้ข่าว (Press Release) กับสื่อมวลชน ภาพ Infographic
แผ่นพับ พัด แก้วนํ้า สติกเกอร์ติดยาดม ยาหม่อง เป็นต้น
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Infographic /แผ่นพับ สื่อรูปแบบต่างๆ เช่น
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จัดทำ�ไวรัลคลิป “คิดถึงพ่อ เราทำ�ดี” โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิตและดารานักแสดงร่วมรณรงค์

โดยมีสาระสำ�คัญ ได้แก่
- คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนในการดูแลจิตใจตนเอง
- การจัดการกับภาวะโศกเศร้า
- เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ โดยหลัก ๓ ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง
- คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ข้าร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นต้น

๒. แนวทางปฏิบัติงานสำ�หรับทีม MCATT จิตอาสาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมกับ สำ�นักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ�แนวทางปฏิบัติสำ�หรับประชาชน แนวทางปฏิบัติงาน
สำ�หรับทีม MCATT จิตอาสาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
สำ � นั ก สาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและการปฏิบัติงาน ดังนี้
ช่วงพระราชพิธถี วายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มีการเตรียมแนวทางปฏิบัติงานสำ�หรับทีม MCATT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
- Collective Grief (ความโศกเศร้าของมหาชน)
- ภาพรวมการดูแลจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม (Collective
Reaction) สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และรพจ.
- เครือ่ งมือการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ แบบประเมินซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 2Q 9Q 8Q
- ผังไหลและแนวทางการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ สำ�หรับ อสม./ รพ.สต./ รพช./ รพท./ รพศ.
และรพจ.
- แนวทางการสังเกตอาการที่บ่งชี้ว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม
(สำ�หรับบุคคลทั่วไป)
- ผังไหลการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกรณีปฏิกริยาความโศกเศร้าร่วม
- การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
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ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แบ่งเป็นแนวทางปฏิบัติงาน/ความรู้ในการดูแลประชาชน สำ�หรับทีม MCATT
จิตอาสา และเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง และส่วนภูมภิ าค ดังต่อไปนี้
		
แนวปฏิบัติสำ�หรับประชาชน
- คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนในการดูแลจิตใจตนเอง
- คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต
		
แนวทางปฏิบัติงาน สำ�หรับทีม MCATT จิตอาสา และเจ้าหน้าที่
- แผนเผชิญเหตุด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำ�หรับเจ้าหน้าที่ (Matrix Plan)
- แนวทางการดูแลจิตใจประชาชนสำ�หรับจิตอาสาในวันพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
- ความรู้และแนวทางการจัดการและการดูแลภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation
syndrome, violence) สำ�หรับ จิตอาสาทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
- ความรู้และแนวทางการจัดการและการดูแล อุปทานหมู่ (Mass hysteria)
- ระบบการสังเกต เฝ้าระวัง จัดการผูป้ ว่ ยทางจิตเวช (Screen Scan Rapid Response : SSR)
- แนวทางการคัดกรองประชาชนเข้าร่วมราชพิธี ณ จุดคัดกรองสำ�หรับเจ้าหน้าทีจ่ ดุ คัดกรอง
- แนวทางการจัดการผู้มีพฤติกรรมรุนแรง
- แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
- การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
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การเตรียมทีม MCATT

กรมสุขภาพจิตจัดทีม MCATT ดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพฯ
และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ซึ่งการปฏิบัติงานได้มีการบูรณาการการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมการแพทย์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมบูรณาการการทำ�งานกับหน่วยงานด้านการแพทย์
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ศูนย์เอราวัณได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข
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เพื่ อ ประสานงานในการให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยบริการปฐมพยาบาล จัดรถพยาบาล
ALS/BLS โรงพยาบาลสนาม และฟื้ น ฟู เ ยี ย วยาจิ ต ใจ
โดยที ม MCATT บริ เ วณรอบสนามหลวงและ
พระบรมมหาราชวัง อีกทั้งมีการร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ตาม Matrix plan แผนเผชิญเหตุดา้ นสุขภาพจิตและจิตเวช
สำ�หรับเจ้าหน้าที่
กรมสุขภาพจิตได้จดั ทีม MCATT ทัง้ จากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลจิตใจประชาชน ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในการปฏิบัติงานของทีม MCATT ส่วนภูมิภาคที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนมาให้บริการดูแลจิตใจประชาชนได้มกี ารเตรียมความพร้อมทีมปฏิบตั งิ านโดยการทำ�หนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงาน ประสานทางโทรศัพท์ และมีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงาน โดยสำ�นักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต
นอกจากนี้ ได้จัดทีม MCATT ร่วมปฏิบัติงานภารกิจเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่
สนามหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ตำ�รวจ เทศกิจ มูลนิธิต่างๆ
มีบทบาทในการประเมินบุคคลเร่ร่อนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช นำ�เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล
ทางจิตเวช และให้การปรึกษาแก่ทีมปฏิบัติงานอื่น
ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทีม MCATT จากสถาบัน/โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพจิตสังกัด
กรมสุขภาพจิต ในส่วนภูมิภาค มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยกระทรวงสาธารณสุขส่งแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและแนวทาง
ปฏิบัติงานของทีม MCATT ไปให้ทุกจังหวัดผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เน้นการดูแลด้านสุขภาพจิต
จัดหน่วยแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาลตามความเหมาะสม ในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธี เพื่อประเมิน
และจัดบริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง โดยมีการซักซ้อมความพร้อมก่อนถึงวันพิธีวาง
ดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำ�ลอง ในแต่ละจังหวัด

การประชุม EOC สสจ.นครราชสีมา เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยนายแพทย์แพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน
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องค์ประกอบทีม MCATT กรมสุขภาพจิตและทีมสนับสนุน

ทีม MCATT ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการ
สาธารณสุข นักกิจกรรมบำ�บัด นักเวชศาสตร์สอื่ ความหมาย นักการศึกษาพิเศษ เภสัชกร/ผูช้ ว่ ยเภสัชกร ฯลฯ

ทีมสนับสนุนจากส่วนกลาง : พนักงานขับรถ สำ�นักงานเลขานุการกรม กลุ่มอำ�นวยการ สำ�นัก
บริหารระบบบริหารสุขภาพจิต
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สมรรถนะและทักษะของผู้ประสานหลักและทีม MCATT

การปฏิบตั งิ านของทีม MCATT ในพระราชพิธพี ระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วยผูป้ ระสานหลักและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทีม MCATT ซึ่งต้องมีสมรรถนะและทักษะ ดังต่อไปนี้
ผู้ประสานหลัก
ทีม MCATT
- มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งระบบบัญชาการเหตุการณ์ - สมรรถนะตามวิชาชีพ
(ICS)
- กล้ า แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ - ผ่ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เรี ย นรู้ บ ทบาทของ
นำ � เสนอ ในการประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที ม MCATT การใช้ แ บบประเมิ น /คั ด กรอง
ที่เกี่ยวข้อง
การให้ สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา การให้ คำ � ปรึ ก ษา
การปฐมพยาบาลทางใจร่วมกับการปฐมพยาบาล
ทางกายเบื้องต้น
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเยียวยาจิตใจและ - มีความรู้ด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต ปฏิกิริยา
สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรในทีมและ
ของผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้รับบริการ เช่น ความ
เครือข่ายได้
โศกเศร้าและ การสูญเสีย (Grief และ Mass Grief)
ภาวะ Hyperventilation การเกิดอุปทานหมู่
กลุ่ ม เสี่ ย งและผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช/เด็ ก ที่ มี ปั ญ หา
สุขภาพจิต
- มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหา - มีทกั ษะการใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ เช่น วิทยุสอื่ สาร
ภายในทีม และการทำ�งานร่วมกับหน่วยงาน
แผนที่ อุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน)
ที่เกี่ยวข้องได้ดี
- มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ในการทำ � งาน - การประสานเครื อ ข่ า ย/แหล่ ง ช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ใน
ตามบทบาทหน้าที่แต่ละวิชาชีพ ระหว่างทีม
และนอกระบบสาธารณสุข
ผู้บังคับบัญชา และเครือข่าย
- มีทักษะการสื่อสาร/ถ่ายทอดที่ดี ตรงประเด็น - การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ ทีมและ
ครบถ้วน
เครือข่าย
- มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น เวลา - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
งบประมาณ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
- การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
- การสือ่ สาร/การเจรจา กับเครือข่ายและประชาชน/
ญาติ
- รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้อื่น - การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
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บทบาททีม MCATT
๑. บทบาทผู้ประสานหลัก
ระดับกรมสุขภาพจิต

ผู้ประสานงานหลักระดับ
กรมสุขภาพจิตเป็นผู้แทนกรมในการ
เข้าร่วมประชุมต่างๆ เช่น ประชุม
EOC กระทรวงสาธารณสุข ประชุม
กองอำ�นวยการร่วมรักษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย (กอร.รส.) ประชุ ม กั บ
ที่ปฏิบัติการส่วนหน้า (ทก.สน.) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทหาร ตำ�รวจ พลเรือน

๒. บทบาทผู้ประสานหลักระดับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

ผู้ประสานหลักระดับหน่วยงานสังกัดกรม เป็นผู้แทนหน่วยงานในการประชุมร่วมกับศูนย์เฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับนโยบาย ร่วมวางแผน ประสานและบริหารจัดการทีมปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน นำ�ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติสะท้อนกลับไปยังกรมสุขภาพจิต

๓. บทบาทผู้ปฏิบัติงานทีม MCATT
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๓.๑ ให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน/เจ้าหน้าที่ (Helper) เช่น ปฐมพยาบาลทางใจ
คัดกรอง/ประเมิน ตรวจและรักษา บำ�บัด ฝึกการผ่อนคลาย ให้การปรึกษา ฯลฯ
๓.๒ ประสาน/ปฏิบัติงานร่วมและส่งต่อ
กรณีพบผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงต้องประสานศูนย์เอราวัณ ๑๖๖๙ เพื่อส่งผู้ป่วยไปยัง
แผนกจิตเวชฉุกเฉิน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

๓.๓ การจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง/ผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน
ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ๑๓๐๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เทศกิจ มูลนิธิต่างๆ ในภารกิจเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง ซึ่งบทบาทบาทหลักคือการประเมินวินิจฉัยและให้การดูแล
ส่งต่อตามระบบ

๓.๔ ให้ขอ้ มูล ความรูด้ า้ นสุขภาพจิตแก่ประชาชน จิตอาสา ร่วมกับหน่วยแพทย์สาธารณสุขอืน่ ๆ
๓.๕ ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย แนวปฏิบัติงานระหว่างทีมที่ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติงาน
๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มศูนย์เอราวัณและตามรอบเวลาที่กำ�หนด
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เครื่องมือสื่อสาร

ศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
มอบหมายให้ส�ำ นักงานเลขานุการกรมเตรียม
วิทยุสอื่ สาร จำ�นวน ๑๐ เครือ่ ง และประสาน
โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา สถาบั น กั ล ยาณ์
ราชนครินทร์ เตรียมวิทยุสื่อสารเพิ่มเติม
ได้ขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุแบบสังเคราะห์
ความถี่ แ ละนามเรียกขาน มีก ารกำ�หนด
รหัสเรียกขานของผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
และทีมปฏิบัติงานในแต่ละจุดบริการ โดยใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม MCATT กรมสุขภาพจิต รวมทั้งเตรียม
โทรศัพท์มือถือใช้สำ�หรับประสานงานโดยเฉพาะให้กับผู้ประสานหลักกรมสุขภาพจิต

ระบบสนับสนุน
ที่พัก

ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำ�นักงานเลขานุการกรมได้จดั หาทีพ่ กั ทีอ่ ยูใ่ กล้บริเวณ
พระราชพิธฯี ภายใต้โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมผูป้ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยวิกฤตสุขภาพจิต
(MCATT) ในการให้บริการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่โรงแรมบุญสิริเพลส
โรงแรมนิวสยามริเวอร์ไซด์ และโรงแรมนิวสยามเกสเฮาส์ โดยมีทีมอำ�นวยการ สำ�นักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิตช่วยบริหารจัดการและอำ�นวยความสะดวกแก่ทีม MCATT
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อุปกรณ์/สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน/สถานที่

ในช่วงแรก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำ�นักงานเลขานุการกรมได้จัดทำ�ป้าย “ทีมปฐมพยาบาล
ทางใจ” ติดตามจุดบริการต่างๆ ของทีม MCATT ซึ่งหลังจากดำ�เนินเรียบร้อยแล้ว ได้มีการบูรณาการป้าย
โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการร่วมทางการแพทย์” อีกทั้งได้เตรียมสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เต็นท์
โต๊ ะ เก้ า อี้ ปลั๊ ก ไฟ พั ด ลม เป็ น ต้ น โดยการติ ด ตั้ ง ได้ มี ก ารประสานผ่ า นผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ส่วนหน้า (ทก.สน.) แต่ละจุด
และในช่วงซ้อมริว้ ขบวนพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ มติที่ประชุมกองอำ�นวยการร่วม พระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตในฐานะคณะทำ�งาน
กองอำ�นวยการร่วมพระราชพิธี ประสานและทำ�หนังสือขออนุเคราะห์
การใช้ ส ถานที่ ไ ปยั ง รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ
การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เ พื่ อ ขอสนั บ สนุ น พื้ น ที่ ห้ อ ง ๑๐๕
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ในภารกิจ
ทางการแพทย์ เพือ่ เตรียมสถานทีใ่ ช้เป็นจุดพักผูป้ ว่ ย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในช่วงเวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ สำ � นั ก บ ริ ห า ร ร ะ บ บ
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ได้ มี ก ารสำ � รวจรายชื่ อ
ผู้ปฏิบัติงานทีม MCATT และได้ส่งรายชื่อ
เลขทีบ่ ตั รประจำ�ตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์
ของผู้ ป ระสานและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ให้ ก องอำ � นวยการร่ ว มรั ก ษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย (กอร.รส.) เพื่ อ จั ด ทำ � ป้ า ยชื่ อ
และทะเบี ย นรถ เพื่ อ การเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในบริ เ วณพระราชพิ ธี ท้ อ งสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวัง
ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตนำ�โดย นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต นายแพทย์ พ งษ์ เ กษม ไข่ มุ ก ด์ รองอธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต นายแพทย์ บุ ริ น ทร์
สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต พร้อมด้วยทีมสำ�นักงานเลขานุการกรม
สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าชนคริ น ทร์ และสำ � นั ก บริ ห ารระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ลงพื้ น ที่ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
การซ้อมปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ท้องสนามหลวง เนื่องในการซ้อมย่อย ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ยา/เวชภัณฑ์ มีการเตรียม ดังนี้
-

อุปกรณ์ ยา/เวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน MCATT
อุปกรณ์ผูกมัดผู้ป่วย
กรวยกระดาษสำ�หรับปฐมพยาบาลผู้มีอาการ Hyperventilation
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น: ยาดม แอมโมเนีย

การจัดเตรียมอาหาร

ทีม MCATT ทีป่ ฏิบตั งิ านในจุดบริการต่างๆ ได้รบั การสนับสนุนอาหารจากสำ�นักงานเลขานุการกรม
และฝ่ายอำ�นวยการด้านอาหารของกองอำ�นวยการร่วม รวมทั้งจากมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ้ง เป็นต้น

งบประมาณ

ใช้งบประมาณส่วนกลางกรมสุขภาพจิต โดยสำ�นักงานเลขานุการกรมจัดทำ�โครงการเตรียม
ความพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ในการให้บริการเกี่ยวกับงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการสนับสนุนค่าทีพ่ กั อุปกรณ์ สิง่ สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน และใช้งบประมาณสำ�นัก/สถาบัน/โรงพยาบาล
จิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต ในการลงปฏิบัติงานของทีม MCATT เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ยา/เวชภัณฑ์ สิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
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“ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำ�ให้แข็งแกร่ง
จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
เราก็ขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี
อุปสรรคนั้นจะทำ�ให้สามารถที่จะทำ�ให้มีอำ�นาจจิตดีขึ้นมีกำ�ลังใจมากขึ้น
สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำ�ให้เราขุ่นเคืองใจ
ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำ�ให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง”

พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ในโอกาสเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์
ณ หอประชุม มธ. วันเสาร์ ๗ มี.ค.๒๕๑๓)
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การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ที่เดินทางมาถวายบังคมและถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวัง ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีทมี MCATT ทัง้ จากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำ�นวน ๒๒๕ ทีม ดังนี้

การจัดทีม MCATT ปฏิบัติงาน
ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

หน่วยงานประสานหลักในการจัดทีมปฏิบัติงาน ได้แก่ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สถาบัน/
โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สขุ ภาพจิต จำ�นวน ๙ หน่วย ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๑๓ รวมทั้งทีมสุขภาพจิตสำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลทางกาย ซึ่งการปฏิบัติงานมีการ
ปรับเปลี่ยนทีม/ปรับเปลี่ยนจุดบริการตามความเหมาะสมของช่วงเวลา ดังนี้
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้จดั เตรียมทีม MCATT ๘ ทีม ปฏิบตั งิ านตามจุดบริการ ๘ จุด
ดังนี้
จุดบริการ
จุดที่ ๔ แยกอรุณอัมรินทร์
จุดที่ ๖ ปิ่นเกล้าหัวปลาหม้อไฟ
จุดที่ ๘ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
จุดที่ ๙ โรงแรมรัตนโกสินทร์
จุดที่ ๑๐ สนามหลวง
จุดที่ ๑๑ ศาลหลักเมือง
จุดที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยศิลปากรประตูวิเศษไชยชาญ
จุดที่ ๑๔ สโมสรราชนาวี

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันราชานุกูล
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
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วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการปรับเปลีย่ นจุดบริการ/ทีม ได้จดั เตรียมทีม MCATT ๙ ทีม ปฏิบตั งิ าน
ตามจุดบริการ ๖ จุด ดังนี้
จุดบริการ
จุดที่ ๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีธัญญา ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ร่วมกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุดที่ ๒ สนามหลวงฝัง่ เชิงสะพานพระปิน่ เกล้า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี
จุดที่ ๓ สนามหลวง (กองอำ�นวยการ กทม.) โรงพยาบาลศรีธญั ญา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
จุดที่ ๔ ประตูวิเศษไชยศรี (กองอำ�นวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาล
ตำ�รวจ)
ตำ�รวจ
จุดที่ ๕ ท่าช้างวังหลัง
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาล
โรคทรวงอกและทีมฉุกเฉินแพทย์อากาศ
จุดที่ ๗ ศาลหลักเมือง
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และสถาบัน
ราชานุกูล
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการเพิ่มจุดบริการ ได้จัดเตรียมทีม MCATT ๙ ทีม ปฏิบัติงาน
ตามจุดบริการ ๘ จุด ดังนี้
จุดบริการ
จุดที่ ๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ ๔ ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จุดที่ ๒ สนามหลวงฝัง่ เชิงสะพานพระปิน่ เกล้า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี
จุดที่ ๓ สนามหลวง (กองอำ�นวยการ กทม.) โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญาร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุง และสำ�นัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร
จุดที่ ๔ ประตูวิเศษไชยศรี (กองอำ�นวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาล
ตำ�รวจ)
ตำ�รวจ
จุดที่ ๕ ท่าช้างวังหลัง
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาล
โรคทรวงอกและทีมฉุกเฉินแพทย์อากาศ
จุดที่ ๖ ข้างกระทรวงกลาโหม
สถาบันราชานุกูลร่วมกับโรงพยาบาลสนามสำ�นักงานแพทย์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จุดที่ ๗ ศาลหลักเมือง
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ร่วมกับ
วชิรพยาบาล
จุดที่ ๘ สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการปรับเปลี่ยนทีม/จุดบริการ จาก ๘ จุด เหลือจำ�นวน ๕ จุด ดังนี้
จุดบริการ
จุดที่ ๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์

หน่วยงานรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีธัญญา ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ร่วมกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำ�นักอนามัย ศปง. ๔
จุดที่ ๔ ประตูวิเศษไชยศรี (กองอำ�นวยการตำ�รวจ) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ ร่วมกับ
โรงพยาบาลตำ�รวจ และสำ�นักอนามัย ศปง. ๒
จุดที่ ๕ ท่าช้างวังหลัง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิต
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันโรคทรวงอก
และทีมฉุกเฉินแพทย์อากาศ
จุดที่ ๖ ข้างกระทรวงกลาโหม
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันราชานุกลู
และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ ร่วมกับโรงพยาบาลสนาม
สำ�นักงานแพทย์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จุดที่ ๘ บริเวณสนามหลวงด้านศาลฎีกา
โรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโยปถั ม ภ์ ร่ ว มกั บ
ที ม สุ ข ภาพจิ ต สำ � นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จุดบริการยังคงไว้ ๕ จุด ดังนี้
จุดบริการ
จุดที่ ๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์
จุดที่ ๒ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
จุดที่ ๕ บริเวณท่าช้างวังหลัง
จุดที่ ๖ ข้างกระทรวงกลาโหม
จุดที่ ๘ สนามหลวงตรงข้ามศาลหลักเมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีธัญญาและศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
สถาบันราชานุกูล
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และ
สถาบันสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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จุดที่ ๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์

จุดที่ ๒ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

จุดที่ ๔ ประตูวิเศษไชยศรี (กองอำ�นวยการตำ�รวจ)

จุดที่ ๕ บริเวณท่าช้างวังหลัง

จุดที่ ๖ ข้างกระทรวงกลาโหม

จุดที่ ๘ สนามหลวงตรงข้ามศาลหลักเมือง

40 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ กรมสุขภาพจิตได้จดั ทีม MCATT
จากส่ ว นภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
กั บ ที ม MCATT ส่ ว นกลางและสำ � นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการ
ดูแลสุขภาพจิตประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตได้มีการ
ปฐมนิเทศการปฏิบัติงานก่อนวันปฏิบัติงานและ
ลงพื้นที่สำ�รวจจุดบริการของทีม MCATT รวมทั้ง
ส่งมอบงานระหว่างทีมปฏิบัติงานเดิมและปฏิบัติ
งานใหม่ ดังนี้
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประกอบด้วย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ โรงพยาบาล
ศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวช
สระแก้วราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ ที่ ๖
ที่ ๑๐ และสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ที่ ๗ ที่ ๑๐ และ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชเลย
ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ และสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ และสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

42 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   โรงพยาบาลสวนปรุง  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ และ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ที่ ๑๐ และ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ และสำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ได้จัดรถคลายเครียด
เคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารปฐมพยาบาลทางใจ บริ ก าร
คลายเครียดให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ภายในรถ
ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งไบโอฟี ด แบ็ ค (biofeedback)
วั ด ความแปรปรวนการเต้ น ของหั ว ใจ แสดงออกเป็ น
กราฟข้อมูล โดยจะมีนักวิชาการเป็นผู้วิเคราะห์ แปลผล
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา บริการเก้าอี้นวดคลายเครียด เป็นต้น

รถคลายเครียดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการปฐมพยาบาลทางใจ
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทีม MCATT จากส่วนกลาง ร่วมกับสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง
อย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับลดจุดบริการทีม MCATT กรมสุขภาพจิตจากเดิม ๕ จุดเป็น ๒ จุดและ ๑ จุดตาม
สถานการณ์ และมีทีมสุขภาพจิตสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการอีก ๑ จุด โดยให้มีทีมสหวิชาชีพ
หมุนเวียนปฏิบัติงาน
44 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ กรมสุขภาพจิตได้จัดทีม MCATT จากส่วนภูมิภาคกลับ
เข้ามาร่วมปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ณ ท้องสนามหลวง บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง อีกครั้ง

ในช่วงพิธซี อ้ มริว้ ขบวนพระราชอิสริยยศเสมือนจริงในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ทีม MCATT ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนอย่างเต็มที่จนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีฯ
โดยในส่วนกลาง ได้จัดทีม MCATT ปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ประจำ�  ๗ จุดบริการ ได้แก่
บริเวณ พระเมรุมาศ ท่าช้าง ท่าเตียน กรมรักษาดินแดน เจดีย์ขาว โรงแรมรัตนโกสินทร์ และกองสลากเดิม
เน้นการปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลัก ๓ ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชือ่ มโยง รวมทัง้ ได้จดั ทีม MCATT
จากโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา ไปประจำ�ที่ ห้อง ๑๐๕ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อรอรับผู้ป่วย กรณีมีอุปทานหมู่ Mass hysteria ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายใต้การบัญชาการของที่ปฏิบัติ
การส่วนหน้า (ทก.สน.) เมื่อทีม MCATT ไปถึงจุดให้บริการ หัวหน้าทีม MCATT ต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าทีม
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรายงานในกลุ่มไลน์ (@Rx ริ้วขบวน) ต่อไป
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จุดบริการ
บริเวณพระเมรุมาศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
และ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จุดที่ ๑ ท่าช้าง (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๑)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์
โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
และ
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

จุดที่ ๓ ท่าเตียน (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๑)
สถาบันราชานุกูล

จุดที่ ๗ กรมการรักษาดินแดน (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๒)
สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
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จุดบริการ
จุดที่ ๑๕ เจดีย์ขาว (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๕)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จุดที่ ๒๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์ (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๗)
โรงพยาบาลศรีธัญญา
และ
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

จุดที่ ๒๑.๒ หน้ากองสลากเก่า (ทก.พื้นที่ปฏิบัติการที่ ๗)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลศรีธัญญา
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การแต่งกาย

ได้มีการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ ผู้ประสานหลัก MCATT และ เฉพาะกิจ MCATT ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทีม MCATT ณ สนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ทราบถึงข้อกำ�หนดการแต่งกาย และในส่วนของผู้ปฏิบัติ
งานทีม MCATT ส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำ�แนวทางการปฏิบัติงานในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และชี้แจงไปยังสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านการประชุมทาง
วีดิทัศน์ (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเว็บไซต์ กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน ซึ่งกำ�หนดการแต่งกายขณะปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ช่วงงานถวายบังคมพระบรมศพฯ กำ�หนดให้แต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำ�และสวมเสื้อทีม MACTT
ในการปฏิบัติงาน

๒. ช่วงซ้อมพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยังอนุญาตให้แต่งกาย
ชุดไว้ทุกข์สีดำ�และสวมเสื้อทีม MACTT ในการปฏิบัติงาน ส่วนในวันที่ ๑๕ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีการ
ปรับเปลี่ยนกำ�หนดให้ใส่เสื้อซาฟารีสีฟ้าของกระทรวงสาธารณสุข ติดริบบิ้นสีดำ�ที่แขนหรือใส่เสื้อกาวน์ขาว
ในการปฏิบัติงาน
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๓. ช่วงพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำ�หนด
ให้ผู้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีทั่วประเทศ ใส่เครื่องแบบ ดังนี้
๓.๑ ข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในพระราชพิธใี ห้แต่งชุดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายซึง่ แตกต่างในแต่ละ
จังหวัด เช่น ชุดเครื่องแบบปกติขาว ชุดไทยจิตรลดา (ผู้หญิง)
๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลประชาชน ใส่เครื่องแบบ ดังนี้
๓.๒.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติราชการที่เป็นแพทย์และพยาบาล ให้แต่งชุดปฏิบัติงานแพทย์
พยาบาล (ผู้หญิงสามารถใส่กางเกงได้) พร้อมติดปลอกแขนสีขาว เครื่องหมายสีเขียวที่แขนข้างซ้าย

เครื่องหมายสีเขียวที่แขนข้างซ้าย เป็นสัญลักษณ์

๓.๒.๒ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการวิ ช าชี พ อื่ น ๆ ให้ ใ ส่ เ สื้ อ กาวน์ สี ข าว (งดซาฟารี สี ฟ้ า
ของกระทรวงสาธารณสุข) หรือให้แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ พร้อมติดปลอกแขนสีขาว เครื่องหมายสีเขียว
ที่แขนข้างซ้าย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเน้นยํ้า “หากไม่มีไม่ต้องซื้อใหม่สามารถใส่เสื้อเชิ๊ตสีขาว/ดำ�
แขนสั้นหรือแขนยาวแทนได้ ตามแนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙”

๓.๒.๓ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น
ภายใต้ ก ารบั ญ ชาการของที่ ป ฏิ บั ติ ก ารส่ ว นหน้ า
(ทก.สน) สวมเสื้ อ กาวน์ สี ข าวและให้ ค ล้ อ ง
บัตรประจำ�ตัว/ บัตรทก.

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

49

ปฏิกิริยาทางจิตใจของประชาชน
ด้านร่างกาย

ด้านพฤติกรรม/ การแสดงออก ด้านอารมณ์

ด้านการรับรู้

-

อ่อนเพลีย หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม
ภาวะหายใจหอบถี่ (Hyperventilation)
เป็นลม
ร้องไห้ พูดระบายถึงความรัก ความอาลัย และหอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ตลอดเวลา
หลีกเลี่ยงการระลึกถึงเหตุการณ์/ สถานที่/ บุคคล ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ไม่สามารถแสดงความรู้สึกใดๆ
โดดเดี่ยวและถอนตัวเองจากสังคม
เดินทางมาสักการะพระบรมศพฯ ทุกวัน
ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำ�วันได้
อยูร่ ว่ มงานฯ ข้ามวันข้ามคืน ไม่ยอมกลับบ้าน พยายามเข้าไปในจุดทีใ่ กล้พระบรมศพฯ
ให้มากที่สุด
พูดมาก ชอบจัดแจง จัดการคนอื่น ควบคุมยาก
ช็อคและไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
เศร้า ระทมทุกข์
ไร้ความหวัง หมดกำ�ลังใจ
เครียด
ภาพความทรงจำ�ผ่านเข้ามาเป็นระยะๆ

การดูแลจิตใจประชาชน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าการดูแลประชาชนที่มารับ
บริการเป็นแบบเร่งด่วน ยังไม่มกี ารลงทะเบียนทัง้ ในส่วนของการให้บริการฝ่ายกายและสุขภาพจิต ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเนื่องจากรีบมาจองที่นั่ง/ที่ยืนริมถนน เบียดเสียดหนาแน่น อากาศ
ไม่ถา่ ยเท จึงเกิดภาวะเป็นลม หน้ามืด หรือมีภาวะฉุกเฉินจากความร้อน/ลมแดด (Heat Stroke) ภาวะหายใจเร็ว
ชักเกร็ง กล้ามเนื้อเกร็งตัวรุนแรง การดูแลในช่วงนั้นเน้นการปฐมพยาบาลทางกาย วัดชีพจร วัดความดัน
และการปฐมพยาบาลทางใจ ให้สขุ ภาพจิตศึกษาเพือ่ แนะนำ�การเตรียมตัว การปฏิบตั เิ มือ่ อยูใ่ นฝูงชน และการ
ปรับความคิด ความรู้สึก และสร้างความหวังในการตั้งปณิธานทำ�ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพฯ การทำ�งานมีการ
บู ร ณาการร่ ว มกั บ ฝ่ า ยกายมากขึ้ น รู ป แบบมี ก ารติ ด ป้ า ยบริ ก ารปรึ ก ษาคลายเครี ย ดร่ ว มไปกั บ บริ ก าร
วัดความดัน และแจกแอมโมเนีย ผ้าเย็น ในระหว่างทำ�การตรวจเช็คความดันถือโอกาสพูดคุยประเมินปฏิกริ ยิ า
ความเครียดภาวะทางสุขภาพจิต และเปิดโอกาสให้ผรู้ บั บริการได้ระบายความรูส้ กึ โดยยึดหลัก ๓ส. สอดส่อง
มองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง ในระหว่างปฏิบัติงานมีประชาชนที่มีจิตอาสานำ�อาหารกล่อง แซนวิช
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มาให้ทีมสาธารณสุข และร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมสะท้อนความรู้สึก “ขอบคุณที่มีทีมมาบริการ
ประชาชน” มีผู้สื่อข่าวมาขอสัมภาษณ์เรื่องการดูแลจิตใจในภาวะซึมเศร้า และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของโรงพยาบาลต่างๆ ที่พร้อมใจกันดูแลประชาชนทั้งทางกายและจิตใจ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนจำ�นวนมากต่างหลัง่ ไหลมาร่วมสักการะพระบรมศพฯ มากขึน้
และเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพือ่ มาร่วมในพระราชพิธี บรรยากาศโดยรวมพบว่าประชาชนไม่มคี วามเครียด มีการ
ช่วยเหลือกัน แจกนํ้า อาหาร ทีม MCATT จึงได้ปรับรูปแบบการทำ�งาน ณ จุดบริการ ได้ให้บริการปรึกษา
คลายเครียด ประเมินปฏิกริ ยิ าความเครียด ภาวะทางสุขภาพจิต พร้อมให้ค�ำ แนะนำ�ตามหลัก ๓ส. แจกเอกสาร
แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ถ้ามีภาวะเครียด เศร้า เป็นต้น และการให้บริการ
เชิงรุกโดยเดินแจกพิมเสนนํ้า ผ้าเย็น แอมโมเนีย ยาหม่อง แก่ประชาชน
ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทีม MCATT ได้มีการปฏิบัติงานดูแลจิตใจประชาชนทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก ดังนี้
๑. บริการเชิงรับและเชิงรุก
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บริการเชิงรับ ณ จุดบริการ เป็นการให้บริการคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยใช้แบบประเมิน
ภาวะโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 2Q 9Q 8Q และการให้การปรึกษา พูดคุย ให้ระบายความรู้สึก รับฟัง
ประคับประคอง ให้สุขภาพจิตศึกษา เสริมพลังโดยใช้เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation Technique)
รวมทั้งแนะนำ�ช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต สายด่วน ๑๓๒๓
บริการเชิงรุก ทีม MCATT ใช้การเดินเท้าเข้าไปในกลุ่มประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีฯ
ณ ท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยเน้นการปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก ๓ส. สอดส่อง
มองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง

เนื่องจากบริเวณพระราชพิธีฯ มีประชาชนจำ�นวนมาก ทีม MCATT ใช้วิธีการคัดกรองโดยการ
สังเกตจาก สีหน้า ท่าทาง อาการพูดคุยคนเดียว การแต่งกายไม่เหมาะสม หรือการสังเกตจากการเข้าไป
พูดคุย ซักถาม เมื่อพบปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า หวาดระแวง หงุดหงิด ก้าวร้าว จะนำ�ส่งจุดบริการ
เพือ่ ให้จติ แพทย์ตรวจและประเมินผูร้ บั บริการอีกครัง้ ในรายทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยจิตเวชหรือมีอาการรุนแรงจะประสาน
ผ่านศูนย์หน้าพระลานและศูนย์เอราวัณเพื่อขอรถมูลนิธิฯ ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งต่อไปยังสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล พร้อมด้วยโฆษกประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรีและกองทัพบก จัดกิจกรรมเชิญชวนคนไทยมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพือ่ ถวายความอาลัย
แด่พระมหากษัตริย์ที่รักยิ่ง ณ บริเวณถนนหน้าพระลาน กำ�แพงพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง
โดยมีอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ปรมาจารย์ด้านการดนตรีเป็นวาทยากรร่วมด้วยวงออร์เคสตรา จาก Siam
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Philharmonic Orchestra และคอรัส ๑๐๐ คน มาร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ซึ่งการร้องเพลงมี
๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าตัง้ แต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการซักซ้อมและถ่ายทอดสด ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. ไปจนถึงช่วงคาํ่
เพื่อจัดทำ�เป็นภาพยนตร์และวีดิทัศน์สำ�หรับฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
ซึ่งคนไทยนับแสนคนมาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและความศรัทธาแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ท่ามกลางแดดทีร่ อ้ นระอุ และคนหนาแน่น ทำ�ให้
ทีม MCATT และทีมปฏิบัติงานอื่นๆ ไม่สามารถ
เข้าไปยังพื้นที่ได้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการ
ประสานให้ทหาร ตำ�รวจ จิตอาสา หรือทีมอื่นๆ
สั ง เกตผู้ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ และนำ � ประชาชน
ทีเ่ ป็นลมเข้ามาปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นทีจ่ ดุ บริการ

ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พบว่าทุกจุดคัดกรองทั่วบริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง มีประชาชนหนาแน่นและหยุดรอเป็นเวลานานเพื่อรอเข้าจุดคัดกรองจำ�นวนมาก ทั้งในและ
นอกเต็นท์ จนไม่สามารถเดินหรือเคลือ่ นย้ายประชาชนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพได้ เช่น จุดที่ ๒๑ โรงแรมรัตนโกสินทร์
(ทก.พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารที่ ๗) ได้เคลือ่ นย้ายประชาชนทีเ่ ป็นลมหรือไม่สบาย มากกว่า ๔๐ คน ไปที่ Lobby โรงแรม
รัตนโกสินทร์ โดยมูลนิธิร่วมกตัญญู มีทีม MCATT โรงพยาบาลศรีธัญญาและทีม ALS โรงพยาบาลสิรินธร
ให้การปฐมพยาบาล หลังจากนัน้ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ได้สนับสนุนห้องประชุมทับทิมในการดูแลปฐมพยาบาล
รักษาประชาชนที่มีอาการป่วย เป็นลม โรคประจำ�ตัวกำ�เริบ หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตกำ�เริบ
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๒. ให้ความรู้และให้คำ�แนะนำ�ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน เป็นบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
โดยการแจกสื่อความรู้ แผ่นพับ พัด ๓ส.

๓. การให้ความรูจ้ ติ อาสา/เจ้าหน้าที่ จิตอาสาการแพทย์/เจ้าหน้าทีท่ เี่ ข้าร่วมปฏิบตั งิ าน จะมีการ
ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ ซึ่งทีม MCATT จะร่วมให้ความรู้สุขภาพจิต เช่น การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วยหลัก
๓ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง การแนะนำ�แนวทางการจัดการกับภาวะหายใจเร็ว
(Hyperventilation Syndrome) การฝึกเทคนิคการหายใจ การประเมินอาการผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตและจิตเวช
เป็นต้น รวมทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บัญชาการที่ปฏิบัติการส่วนหน้า (ผบ.ทก.สน.) มีความห่วงใยประชาชน
ที่เดินทางเข้ามาตั้งใจจะเข้ามาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
เนื่องจากจุดที่เปิดให้เข้าเต็มแล้ว จึงขอความร่วมมือให้กรมสุขภาพจิตจัดทำ�แนวทางตัวอย่างการสื่อสาร
คำ�พูดที่เหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในการใช้สื่อสารกับประชาชน โดยให้ใช้หลัก “จริงใจ ใจเย็น สุภาพ”

การดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และจิตอาสา (Helper)

ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และจิตอาสา (Helper) เป็นกลุ่มพลังสำ�คัญยิ่ง ที่จำ�เป็นต้องดูแลสภาพจิตใจ
ของตนเองให้ดเี ช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไป เนือ่ งจากต้องอยูท่ า่ มกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า และเป็น
ผู้โศกเศร้า เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทุกคน อีกทั้งยังต้องทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดพัก พักผ่อนน้อย
ท่ามกลางอากาศร้อน และฝูงชนจำ�นวนมาก ตลอดจนต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดัน ความวิตกกังวล
หดหู่ ท้อแท้ เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ที่ต่างก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จนไม่มีเวลาดูแลจิตใจตนเอง
หรือครอบครัว
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ทีม MCATT มีส่วนในการให้บริการดูแลจิตใจผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และจิตอาสา เช่นเดียวกับ
ประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีฯ ได้จัดทำ�แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
จัดบริการให้คำ�ปรึกษาพูดคุย ให้กำ�ลังใจ โดยให้นึกถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานอันใหญ่หลวงในครั้งนี้
ความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยรวมพลังกันทำ�ความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประคับประคองจิตใจ
พี่น้องชาวไทยให้ก้าวผ่านห้วงเวลาแห่งความทุกข์โศกนี้ไปด้วยกัน

การดูแลสุขภาพจิตกลุ่มเสี่ยง/ป่วย: จิตเวช สุรา ยาเสพติด

ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ป่วย จากโรคจิตเวช สุรา ยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวัง เบื้องต้นจะสังเกตจาก
สีหน้า แววตา การแต่งกาย เช่น แต่งตัวแปลกๆ เสื้อผ้าสกปรก สีฉูดฉาด ไม่เหมาะสมผิดแปลกจากคนทั่วไป
ผมยุ่งเหยิง พูดคนเดียว ทำ�ไม้ทำ�มือ เมื่อชวนคุยแล้วถาม-ตอบไม่ตรงประเด็น ไม่รู้เรื่องหรือไม่ตอบคำ�ถาม
มีอาการเมาสุรา หรือ มีกลิน่ สุรา หากพบว่ามีอาการดังกล่าว จะต้องประเมินความเสีย่ งต่อการก่อความรุนแรง
ได้แก่ ผู้ป่วย โรคจิตเวชที่ขาดยา อาการกำ�เริบ ผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองหรือทางกาย ผู้ป่วยโรคพิษสุราหรือ
ผู้ที่ติดหรือใช้ยาเสพติดบางชนิด (ยาบ้า) โดยจะประเมินจากระดับความรุนแรงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้
ระดับรุนแรงมาก เช่น มีการทำ�ร้ายผูอ้ นื่ จนได้รบั บาดเจ็บ ทำ�ลายข้าวของ ทุบกระจก ขว้างปาสิง่ ของ
เปลือยกาย และมีอาวุธพร้อมทำ�ร้ายคนอื่น
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ระดับรุนแรงปานกลาง เช่น ด่าหยาบคาย แสดงท่าทางคุกคาม หงุดหงิด พูดจาข่มขู่ ท่าทางไม่เป็นมิตร
ระดับรุนแรงน้อย เช่น อารมณ์หงุดหงิด พูดจาชวนทะเลาะ หรือพูดไม่รเู้ รือ่ ง จับใจความไม่ได้ เป็นต้น
จะดำ�เนินการควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามระดับความเสี่ยง ในเบื้องต้น จะใช้วิธีเข้าไปพูดคุยเพื่อแยกจาก
ฝูงชน ทำ�การสงบสติอารมณ์ กินยาหรือฉีดยา ให้ญาตินำ�ออกหรือจัดการแยกออกนอกพื้นที่ หากรุนแรง
ปานกลางถึงรุนแรงมาก จะผูกยึดและส่งต่อไปยังสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
การจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วย
กรณี พ บผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การมี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ า วรุ น แรงต้ อ งจำ � กั ด พฤติ ก รรม
เพื่อนำ�ผู้ป่วยออกจากพื้นที่ก่อนนำ�ส่งต่อ ซึ่งควรมีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและแบ่งหน้าที่ทีมที่เข้า
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หัวหน้าทีมสั่งการ
- คนที่ ๑ แพทย์ ทำ�หน้าที่ approach ผู้ป่วย
- คนที่ ๒ กันฝูงชน
- คนที่ ๓ พูดคุย/ให้ข้อมูลกับญาติ
- คนที่ ๔ ประสานรถพยาบาล/รถมูลนิธิฯ
กรณีไม่แน่ใจว่าผูป้ ว่ ยจะมีความเสีย่ งหรือไม่ จะจำ�กัดพฤติกรรมไว้กอ่ นนำ�ขึน้ รถพยาบาล/รถมูลนิธฯิ
และให้แพทย์พิจารณาการฉีดยาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่นำ�ส่งต่อและอุปกรณ์
ในรถพยาบาล/รถมูลนิธิฯ

การจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน

กองอำ�นวยการร่วมพระราชพิธฯี ได้ให้มกี ารดำ�เนินการบูรณาการจัดระเบียบคนเร่รอ่ นอย่างต่อเนือ่ ง
กำ�หนดให้มกี ารประสานส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเคลือ่ นย้ายบุคคลเร่รอ่ นและบุคคลวิกลจริตในพืน้ ทีร่ อบบริเวณ
สนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ให้ได้เข้ารับการช่วยเหลือบำ�บัดรักษา เพือ่ รักษาพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเรียบร้อย
อย่างต่อเนือ่ ง จนถึงช่วงพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยทีม MCATT ได้ปฏิบตั งิ านร่วมกับตำ�รวจ
ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม ๑๓๐๐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เทศกิจ มูลนิธฯิ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตประเมินภาวะสุขภาพจิต หากพบว่าอยู่ในภาวะอันตรายจะส่งต่อ
โรงพยาบาลจิตเวช เขตกทม.และปริมณฑล ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา แต่ถา้ เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาในต่างจังหวัดมอบสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อประโยชน์ในการตามญาติกลับมาดูแล แต่ถ้ามีอาการทางจิตน้อยถึงปานกลางไม่เกิด
ภาวะอันตราย ไม่มีญาติ จิตแพทย์จะให้ยาและส่งต่อบ้านมิตรไมตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อติดตามญาติ จะมีการประเมิน/คัดกรองซํ้าภายใน ๗ วัน หากพบว่าไม่มีญาติ/ครอบครัว
จะส่งต่อสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสู่กระบวนการ
ทางสังคมสงเคราะห์ต่อไป
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หลังจากการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วย
รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วย สรุปเป็นผลการดำ�เนินการรายวัน เพื่อแจ้งและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่
ประชุม กองอำ�นวยการร่วมพระราชพิธีฯ

** ข้อพึงระวังในการปฏิบตั งิ าน บุคคลเร่รอ่ นหรือผูป้ ว่ ยจิตเวชเร่รอ่ น ส่วนใหญ่จะพกอาวุธ เจ้าหน้าทีต่ อ้ ง
มีความระมัดระวังอย่างสูง และหากต้องมีการค้นตัวให้มีการค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเท่านั้น

การส่งต่อ

การส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ให้ประสานแจ้งศูนย์หน้าพระลาน และศูนย์เอราวัณเพื่อบริหารจัดการ
เรื่องรถ/เส้นทางในการส่งผู้ป่วยไปที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย

จุดบริการที่ไม่มีจิตแพทย์/ทีม MCATT เมื่อพบผู้ป่วยจิตเวช ไม่สามารถจัดการกับผู้ป่วยจิตเวชได้
มีความยากลำ�บากในการส่งต่อ เนื่องจากประชาชนมีเป็นจำ�นวนมาก ไม่มีช่องทางเดินรถ ดังนั้นจึงได้มีการ
กำ�หนดระบบการส่งต่อ ๒ ระบบ ดังนี้
๑. เมื่อพบผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
- ผูป้ ว่ ยทีเ่ สีย่ งต่อการมีพฤติกรรมรุนแรง เสีย่ งต่อการคุกคาม เช่น ตาขวาง ทำ�ร้ายผูอ้ นื่ ทำ�ลาย
ข้าวของ ทุบโต๊ะ ใช้คำ�พูดข่มขู่ ฯลฯ
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุรา/ยาเสพติดและมีพฤติกรรมผิดปกติ
ให้ปฏิบัติตามระบบ ICS ของศูนย์การแพทย์ร่วม โดยผ่านกองอำ�นวยการกลาง ให้ติดต่อผ่าน ๒ ช่องทางคือ
ว. เอราวัณ และ ๑๖๖๙ โดยจะใช้รถพยาบาล ALS
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๒. ถ้ า เป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว น แต่ ไ ม่
ฉุกเฉิน และไม่มีทีม MCATT ให้ปรึกษา/ส่งต่อ
จุดบริการที่มีทีม MCATT หรือหน่วยส่วนกลาง
ที่ มี จิ ต แพทย์ โดยใช้ ม อเตอร์ ไซด์ ข องมู ล นิ ธิ
ที่ลงทะเบียนไว้แล้วที่จุดบริการที่ ๔ บริเวณ
ประตูวิเศษไชยศรี (กองอำ�นวยการตำ�รวจ)
ในช่วงแรกจะพบปัญหาทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช ส่งผล
ต่อการส่งต่อ เช่น ไม่อยากมารับผู้ป่วยจิตเวช
กลัวผู้ป่วย ทำ�ให้เกิดความล่าช้าในการมารับ
ผูป้ ว่ ย เป็นเหตุให้ผปู้ ว่ ยผุดลุกผุดนัง่ และเอะอะ
อาละวาด
กรมสุ ข ภาพจิ ต กำ � หนดแนวทาง
ในการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชทุ ก รายให้ เข้ า รั บ
ก า ร รั ก ษ า ที่ แ ผ น ก ฉุ ก เ ฉิ น ข อ ง ส ถ า บั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้จัดระบบ Fast Track ให้บริการที่รวดเร็ว โดยพยาบาลที่ไปส่งผู้ป่วย
สามารถส่งต่อข้อมูลอาการ แล้วกลับมาปฏิบัติงานในจุดบริการได้ไม่จำ�เป็นต้องรอการตรวจรักษาที่แผนก
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางกาย ซึ่งสามารถ
ประสานการส่งต่อโรงพยาบาลทางกายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจิตสงบ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยาจะประสานกับโรงพยาบาลศรีธัญญาและสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในการรับผู้ป่วย
ไว้รักษา หรือส่งข้อมูลของผู้ป่วยไปยังภูมิลำ�เนาของผู้ป่วย/โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่เพื่อติดตามต่อเนื่อง
เพื่อให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาสามารถรองรับผู้ป่วยรายใหม่จากสนามหลวงได้
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การสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- การสื่อสารแบบพบหน้า เช่น การประชุมศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต การประชุมชี้แจง
การประชุมทีมปฏิบัติงาน
- การสื่อสารด้วยเอกสาร เช่น แนวทางการปฏิบัติงาน/ภารกิจ/ข้อตกลงการให้บริการและ
การรายงาน หนังสือราชการจัดทีมปฏิบัติงาน
- การสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์/ผ่านกลุ่มไลน์ เช่น “ผู้ประสานหลัก MCATT” “เฉพาะกิจ
MCATT” “@Report๒๑จุด” เป็นต้น เพื่อการประสานงาน/การรายงานกับกรมสุขภาพจิตและ ส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานผ่านศูนย์เอราวัณ
- การสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ได้ ให้ใช้วิทยุสื่อสาร
โดยสำ � นั ก งานเลขานุ ก ารกรมได้ ข ออนุ ญ าตใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ แ บบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ แ ละนามเรี ย กขาน
มีการกำ�หนดรหัสเรียกขานของผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและจุดบริการต่างๆ โดยใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม
MCATT กรมสุขภาพจิต และประสานการสื่อสารผ่านศูนย์สื่อสารหน้าพระลานซึ่งเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร
ของงานพระราชพิธีฯ

การประชุมศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

กลุ่มไลน์
เฉพาะกิจ MCATT

กลุ่มไลน์
ผู้ประสานหลัก MCATT
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การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

ในส่วนภูมิภาคมีการดำ�เนินกิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดบริการ มีการดำ�เนินงานตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ก าร MCATT โดยมี ก ารออกหน่ ว ยแพทย์ ป ระเมิ น
และจั ด บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การออกพื้ น ที่ เ ชิ ง รุ ก ปฐมพยาบาลทางใจตามหลั ก ๓ส.
โดยมีการดำ�เนินการ ดังนี้
๑. แจกสื่อในการดูแลตนเอง
๒. กิจกรรมคลายเครียด
๓. มีการคัดกรองประเมินภาวะซึมเศร้าและให้ความรู้
ในภาวะเสีย่ ง รวมทัง้ ส่งต่อในรายทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะซึมเศร้า
หรือฆ่าตัวตาย
๒. การจัดกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ตักบาตร สวดมนต์ ทำ�บุญตามศาสนา
ที่ตนเองนับถือ นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นไม้ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
โดยได้มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อปฏิกิริยาทางจิตใจของประชาชนที่อยู่ในภาวะโศกเศร้า
เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังทำ�ความดี

ในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทีม MCATT ปฏิบัติงานร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแห่งในการ เข้าร่วมดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำ�ลอง
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำ�หนดจุดสำ�หรับดำ�เนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำ�นวน ๘๗๘ แห่ง
ซึง่ เท่ากับจำ�นวนของอำ�เภอ ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ประชาชนได้มโี อกาสถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัย
อย่างทั่วถึง
60
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ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดขอนแก่น
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จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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จังหวัดสงขลา

ระบบรายงาน
การปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีพระบรมศพ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ช่วงถวายบังคมพระบรมศพฯ
ทีม MCATT ส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำ�วัน ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. ให้กบั สำ�นักบริหารระบบ
บริการสุขภาพจิตผ่านช่องทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ MCATT
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การรายงานในส่วนของกรมสุขภาพจิตมีการรายงาน ๒ แบบรายงาน ดังนี้
๑. รายงานตามแบบฟอร์มรายงานทีศ่ นู ย์เอราวัณกำ�หนดรายงานร่วมกับทีมฝ่ายกาย ประกอบด้วย
- แบบรายงานทรัพยากรทางการแพทย์
- แบบรายงานผู้รับบริการทางการแพทย์
- แบบรายงานส่วนบุคคล
โดยขอให้ถา่ ยรูปแบบรายงาน และส่งให้ส�ำ นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตทางไลน์เฉพาะกิจ
MCATT เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กับศูนย์เอราวัณผ่านทางไลน์ @Report ๒๑ จุด
ทุก ๒ ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาการส่งรายงานมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ละวัน
๒. รายงานตามแบบฟอร์มรายงานที่ EOC กรมสุขภาพจิต กำ�หนด ตามแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต โดยขอให้ส่ง สำ�นักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิตภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวันที่ลงปฏิบัติงาน

ทีมรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังศูนย์เอราวัณผ่านทางไลน์ @Report ๒๑ จุด
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ระบบรายงานส่วนภูมิภาค

ช่วงพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมศพ กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดให้มีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละจังหวัด โดย
๗๒ ชั่วโมงแรก ให้รายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน
ทางช่องทาง สำ�นักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) e-mail: pher.moph@gmail.com
หลังจาก ๗๒ ชัว่ โมงแรก ให้ด�ำ เนินการตามแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
(EOC/MCATT ๕๙) ระยะที่ ๒ ต่อเนื่องจากระยะ ๗๒ ชั่วโมงแรก (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)
โดยให้สำ�นักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานตามแบบรายงานของสำ�นักสาธารณสุข
ฉุกเฉินและ MCATT กรมสุขภาพจิต ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทางช่องทาง สำ�นักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.)
e-mail: pher.moph@gmail.com
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
แบบรายงาน ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด และให้สง่ รายงานไปทีส่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.
ของทุกวัน เพื่อให้ดำ�เนินการรวบรวมส่งรายงานไปที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทาง e-mail : pher.moph@gmail.com ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. รวมทั้งให้รายงานผู้บังคับ
บัญชาในสังกัดทราบ
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สรุปผลการให้บริการ
ดูแลสุขภาพจิตประชาชน
การดำ�เนินงานของทีม MCATT ในช่วงแรกๆ พบว่าประชาชนมีความเครียด ความโศกเศร้า
เสียใจ จากข่าวการสวรรคตฯ เป็นจำ�นวนมาก แต่ระยะต่อมาปฏิกิริยาโศกเศร้าจากการสูญเสีย ภาวะเครียด
มีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อยๆ และไม่มีผู้ฆ่าตัวตายเนื่องจากกรณีการสวรรคตฯ โดยตรง ภาพรวมจิตใจคนไทย
พบว่า มีความเข้มแข็งทางใจ ถึงแม้จะโศกเศร้าแต่คนไทยยังมีความหวัง มีพลังใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้
ด้วยการปรับตัวเตรียมใจ แปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำ�ความดี สืบสานพระราชปณิธาน ดังเห็นได้จาก
ภาพการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยความสมัครสมาน
สามัคคี มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือกันและกัน มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมให้มกี ารแสดงความรูส้ กึ ของตนเองได้อย่างเต็มทีผ่ า่ นพิธกี รรมของรัฐ การมีสว่ นร่วมในพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ครั้งนี้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา
การได้มสี ว่ นร่วมทำ�สิง่ ดีงามทำ�กิจกรรมสาธารณกุศล เป็นผลให้สภาพจิตใจประชาชนชาวไทยฟืน้ คืนได้เร็วยิง่ ขึน้
ผลการให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ที่มาร่วมถวายบังคมและถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรม
มหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีทีม MCATT ทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำ�นวน ๒๒๕ ทีม
มีผมู้ ารับบริการด้านสุขภาพจิต จำ�นวนทัง้ สิน้ ๒๑,๔๕๙ ราย พบประชาชนทีม่ ปี ญ
ั หาภาวะสุขภาพจิต
จำ�นวน ๒,๙๕๒ ราย ดังนี้
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- ภาวะเครียด ๘๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑ (ปัญหาส่วนตัว ปัญหาเศรษฐกิจ)
- เสีย่ งซึมเศร้า ๗๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ (โรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder: MDD เดิม)
- ปฏิกิริยาโศกเศร้าจากการสูญเสีย ๖๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓
- โรคทางจิตเวช ๒๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ (โรคจิตเฉียบพลัน (Acute Psychotic Disorders
เป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่มีอาการกำ�เริบจากการขาดยา)
- Hyperventilation ๒๑๗ รายคิดเป็นร้อยละ ๗
- เสี่ยงต่อความคิดฆ่าตัวตาย (มีประวัติเคยทำ�ร้ายตนเองมาก่อน) คิดเป็นร้อยละ ๓
บริการสุขภาพจิตที่ประชาชนได้รับ ดังนี้
- การปฐมพยาบาลทางใจ (๓ส.) ทุกราย
- การสนับสนุนทางจิตใจ (Psychosocial Support) จำ�นวน ๕,๙๖๐ ราย
- การให้คำ�ปรึกษารายบุคคล จำ�นวน ๔,๔๘๙ ราย
- ส่งพบจิตแพทย์ จำ�นวน ๓๙๔ ราย ในจำ�นวนนี้ได้รับยาทางจิตเวช จำ�นวน ๒๗๗ ราย
- ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ อี าการรุนแรงได้สง่ ต่อเข้าสูร่ ะบบการบำ�บัดรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการส่งต่อ
ไปรักษาที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จำ�นวน ๑๒๙ ราย

สรุปผลการให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ณ พระเมรุมาศจำ�ลองในส่วนภูมิภาค
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในส่วนภูมภิ าคทุกจังหวัดได้รว่ มกันจัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจัดพิธถี วาย
ดอกไม้จนั ทน์ ณ พระเมรุมาศจำ�ลองทีก่ �ำ หนดไว้ สำ�หรับการดูแลสุขภาพประชาชนทีม่ าร่วมในงานพระราชพิธฯี
ทีม MCATT ในแต่ละพื้นที่ได้ให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชน และสรุปผลได้ดังนี้
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จำ�นวนประชาชนมารับบริการสุขภาพจิต จำ�นวนทัง้ สิน้ ๑๕,๕๒๖ ราย ได้ให้การปฐมพยาบาลทางใจ
(๓ส.) ทุกราย และพบประชาชนที่มีปัญหาภาวะสุขภาพจิต ดังนี้
- ปฏิริยาโศกเศร้าจากการสูญเสีย ๗,๖๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙
- ภาวะเครียด ๖,๔๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒ (ปัญหาส่วนตัว,ปัญหาเศรษฐกิจ)
- เสี่ยงซึมเศร้า ๖๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ (โรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder:
MDD เดิม)
- Hyperventilation ๖๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔
- เสี่ยงต่อความคิดฆ่าตัวตาย ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ (มีประวัติเคยทำ�ร้ายตนเองมาก่อน)
- โรคทางจิตเวช ๑๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ (โรคจิตเฉียบพลัน Acute Psychotic Disorders
เป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่มีอาการกำ�เริบจากการขาดยา)
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สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
(DOs and DON’Ts)
สิ่งที่ควรปฏิบัติ (DOs)
๑. ปฏิบัติกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒. Self-control / มีสติในการทำ�งาน มีความ
ยื ด หยุ่ น ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา การปรั บ ตั ว
ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ และมี วุ ฒิ ภ าวะ
ทางอารมณ์
๓. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งรวดเร็ ว และเต็ ม ที่
ในทุกด้าน แม้จะไม่เกี่ยวกับด้านสุขภาพจิต
๔. สร้ า งสั มพั น ธภาพที่ดีกับเครือข่ายเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ ว ในการบริ ก ารผู้ ป่ ว ย เช่ น
หน่วยงานโรงพยาบาลทางกาย มูลนิธิ ตำ�รวจ
ทหาร เป็นต้น

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (DON’Ts)
๑. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชในสื่ อ สั ง คม เช่ น
ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน ภาพถ่าย
๒. การใช้โทรศัพท์/line/คอมพิวเตอร์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั งิ าน และถ่ายรูป selfie ทีไ่ ม่เหมาะสม
กับกาลเทศะ
๓. การแจกสื่อด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น การบังคับ
การแจกให้กับผู้ที่ไม่ต้องการ
๔. รับประทานอาหารที่โต๊ะปฏิบัติงาน

๕. การจำ�กัดพฤติกรรมผูป้ ว่ ยในทีส่ าธารณะด้วยวิธกี าร
ที่ไม่เหมาะสม
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เล่าด้วยภาพ ขอบคุณด้วยใจ.....
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับทั้งในสังกัดกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุน
บุคลากร ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำ�ลังใจทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ และ
ขอขอบคุณทีม MCATT และทีมสนับสนุน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ หน่วยงานต่างๆ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านร่วมกัน การปฏิบตั งิ านครัง้ นีถ้ อื เป็นการรวมสรรพกำ�ลังทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัง้ จาก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เอราวัณ สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย ตำ�รวจ ทหาร กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิ จิตอาสา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดูแลประชาชน
ทีม่ าร่วมในพระราชพิธฯี ทำ�ให้งานพระราชพิธฯี เสร็จสิน้ ด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมพระเกียรติ และเป็น
เกียรติยศยิ่งใหญ่ที่ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณตราบถึงวาระสุดท้าย แห่งการถวายบังคมลา
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การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
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ขอบคุณนํ้าใจไมตรีจากทุกภาคส่วน

เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจราจรโครงการพระชาดำ�ริ และทหาร ที่ช่วยพาทีมส่งสื่อสุขภาพจิตไปยังจุดบริการต่างๆ

รับมอบนํ้าใจส่งต่อสนามหลวง
จากเจ้าหน้าที่กองสุขภาพจิตสังคม
กรมสุขภาพจิต

นางปราณี แสงอุไรและครอบครัว ร้าน “บ้านคุณยาย” ท่าเตียน
สนับสนุนที่พัก (ชั้น ๒ ของร้าน) ให้กับทีมสถาบันราชานุกูล
ในช่วงการปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โรงแรมรัตนโกสินทร์ สนับสนุนห้องประชุมทับทิมให้ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลปฐมพยาบาล
ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

78 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

กว่าจะมาเป็นหนังสือ “เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�...		
เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)”
กรมสุขภาพจิต โดยสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตได้มกี ารดำ�เนินการจัดประชุมเพือ่ ถอดองค์
ความรูใ้ นการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต จำ�นวน ๒ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
แก่ประชาชน กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เป็นการถอดบทเรียนการทำ�งานของทีม MCATT ในงานถวายบังคมพระบรมศพฯ เพื่อทบทวน
การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในช่วงถวายบังคมพระบรมศพฯ และเตรียมความพร้อมการดูแลจิตใจ
ประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำ�นวยการ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำ�นักการแพทย์ (นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง)
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ (แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ) ผู้อำ�นวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (แพทย์หญิงผุสดี พรหมายน) ผูท้ รงคุณวุฒกิ รมสุขภาพจิต (นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศานติ)์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์) และจิตแพทย์จาก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสวุ รรณรัตน์) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ
เรือ่ ง การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทีม MCATT สถาบัน/โรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพจิต กองสุขภาพจิตสังคม สำ�นักบริหารระบบบบริการสุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิต และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานีตำ�รวจชนะสงคราม
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผลจากการประชุมครั้งนี้ทำ�ให้ได้แผนเตรียมความพร้อมในการให้ความเหลือด้านสุขภาพจิต
แก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำ�หรับทีม MCATT ส่วนกลาง และทีม MCATT
ส่วนภูมิภาค ดังนี้
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ที ม ปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยเหลื อ
เยียวยาจิตใจผูป้ ระสบภาวะ
วิกฤต (MCATT)
๑. ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ
ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล
นั ก จิ ต วิ ท ย า ค ลิ นิ ก
นักสังคมสงเคราะห์
๒. สำ � รวจที ม ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานเพื่อเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านและไม่ ค วร
นัดผู้ป่วย/ ไม่นัดประชุม
ในช่วงเวลาดังกล่าว
๓. จัดตารางการปฏิบัติงาน
ของทีมให้ชัดเจน

การเตรียมทีม

ระบบการบริหารจัดการ
อุปกรณ์/ สิ่งสนับสนุน
ช่องทางสื่อสาร
สื่อ
อำ�นวยการ สั่งการ
๑. ประชุ ม ชี้ แจงที ม /คณะ ๑. สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ บ่ ง บอกว่ า ๑. เ ต รี ย ม วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร ๑. ประชุมชี้แจงสื่อมวลชน
กรรมการโดยหน่วยงาน เป็นทีม MCATT ให้การ ควรใช้เครื่องดำ�  และให้ ในการนำ�เสนอข่าว
ส่วนกลาง
ช่วยเหลือประชาชน
ความรู้ บุ ค ลากรในการ ๒. การให้ความรู้ประชาชน
๒. มีการสัง่ การจากกระทรวง - อั ต ลั ก ษณ์ เสื้ อ ที ม ใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ สื่ อ สาร - การดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต
เรื่อง แบบคัดกรอง แบบ
ป้ายชื่อ หมวก ฯลฯ
ถ้ า ไม่ เข้ า ใจรหั ส สื่ อ สาร
ตนเองและคนรอบข้าง
รายงาน ระบบการรายงาน ๒. แบบรายงาน แบบคัดกรอง สามารถพูดได้ตามปกติ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
และข้อปฏิบตั ใิ นการออก แบบประเมิน
๒. มี ห มายเลขโทรศั พ ท์
เช่น โทรทัศน์ สื่อทาง
หน่ ว ยให้ เ ป็ น แนวทาง ๓. ยา/เวชภัณฑ์ และกระเป๋า ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ เร่ ง ด่ ว น/
Social media ต่างๆ
เดียวกัน
ใส่อุปกรณ์เวชภัณฑ์
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์
(Line, YouTube,
๓. กรมฯ มีการแจ้งนโยบาย/ - เครื่องวัดความดัน
ผู้ประสานหลักแต่ละจุด
Facebook)
แนวปฏิ บั ติ (มี Flow - ชุ ด ป ฐ ม พ ย า บ า ล ๓. มี โ ทรศั พ ท์ ส่ ว นกลาง - การเตรียมตัวสำ�หรับ
Chart การปฏิบัติ) และ
เบื้องต้น
พร้อมใช้งาน เพือ่ ประสาน
ประชาชนที่ จ ะมา
แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ก าร - ผ้าผูกยึด
ระหว่างทีม ติดต่อญาติ
ร่ ว มงาน (ผ่ า นสื่ อ
ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ - ถุงมือ
ติดตามผูป้ ่วย
Online/ สื่ อ หลั ก )
ส ถ า น ที่ วั น / เ ว ล า - หน้ากากอนามัย
๔. ต ร ว จ ส อ บ สั ญ ญ า ณ
และเส้ น ทาง ข้ อ มู ล
ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน แนวทาง - เจลล้างมือ
Internet และมีการสำ�รวจ
เบื้องต้นในการเข้าถึง
ขั้นตอนการทำ�งาน
- เกลือแร่แบบซอง
อุปกรณ์การสื่อสารว่า
บริเวณงาน

แผนเตรียมความพร้อมในการให้ความเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทีม MCATT ส่วนกลาง
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๔. ICS เตรียมประเมิน แผน
อั ต รากำ � ลั ง คน ในช่ ว ง
๗ วัน (๒๓-๓๐ ต.ค.๖๐)
/ ประเมิ น สถานการณ์
ฝ่ายกายและจิต ควรจัด
วางจุดใดบ้าง
ทีมสนับสนุน
๑. จิตอาสา
๒. มูลนิธิ กู้ภัย
๓. ทีม EMS
๔. ตำ�รวจ

การเตรียมทีม

ระบบการบริหารจัดการ
อำ�นวยการ สั่งการ
๔. มี Flow Chart การ
ประสานงานร่ ว มกั บ
ฝ่ายกายที่ชัดเจน รวมถึง
แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง ต่ อ
ผู้ ป่ ว ย สำ � ห รั บ ผู้ ป่ ว ย
จิ ต เวชฉุ ก เฉิ น /ผู้ ป่ ว ย
จิตเวชในพื้นที่
๕. กรมฯ แจ้ ง ข้ อ มู ล แก่
หน่ ว ยงานเป็ น ระยะ
ให้เป็นปัจจุบัน
๖. ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่อง
- Mass Grief
- PFA
- Negotiation
- Self control
- Hyperventilation
- การใช้วิทยุสื่อสาร
- ถุงใส ถุงพลาสติกหูหวิ้
- กระดาษทิชชู
- ผ้าอนามัย
๔. ที่พัก
๕. อาหาร นํ้าดื่ม นํ้าหวาน
นํ้าแข็ง
๖. วัสดุ/อุปกรณ์
- โต๊ ะ /เก้ า อี้ / สายไฟ/
ป ลั๊ ก ไ ฟ / พั ด ล ม /
โซ่คล้องพร้อมกุญแจ
- โทรศัพท์ส่วนกลาง
- วิทยุสื่อสาร/โทรโข่ง
- ร่ม /เสื้อกันฝน
๗. ระบบ Logistic ช่องทาง
พิ เ ศษสำ � หรั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์/กำ�หนด
ความปลอดภัย ข้อบ่งชี้
ทีมปฏิบตั งิ าน ต้องมีแผน
ตำ�แหน่งของทีม MCATT
รถรับส่งทีมปฏิบัติงาน /
รถ Refer/ รถกอล์ ฟ /
รถเข็น /เปล

อุปกรณ์/ สิ่งสนับสนุน

สื่อ

มี เ พี ย ง พ อ ห รื อ ไ ม่ ๓. การสื่ อ สารเรื่ อ งการ
เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ปฐมพยาบาลทางใจ
ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามหลัก ๓ส. (ในรูปแบบ
พั ด ที่ พั บ เ ก็ บ ไ ด้ ) +
พระราชดำ�รัส
๔. สื่ อ ให้ ค วามรู้ เจ้ า หน้ า ที่
อสส./อสม. เรื่ อ ง การ
ดูแลจิตใจประชาชน
๕. การสื่ อ สารแก่ ผู้ ป่ ว ย
ในพื้นที่ การเตรียมตัวมา
ร่วมพิธี / การเตรียมยา
รักษาโรคประจำ�ตัว

ช่องทางสื่อสาร
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การเตรียมทีม
ทีมปฏิบตั งิ านช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤต (MCATT)
ประกอบด้วย
๑. ทีม MCATT
- ระดับพืน้ ที่ ประกอบด้วย แพทย์/
จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา
คลิ นิ ก/นั กจิ ต วิ ท ย า ห รื อ
นักสังคมสงเคราะห์ จาก รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต.
- ระดับกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย
จิตแพทย์เด็ก/ ผู้ใหญ่ พยาบาล
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ
สาธารณสุข จาก รพจ./สถาบัน
และศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต โดยต้ อ ง
มี ก ารวางระบบการทำ � งาน
ร่วมกันของทั้ง MCATT ระดับ
กรมสุขภาพจิตและพื้นที่

แนวปฏิบตั /ิ การประสานงาน
๑. มี คำ � สั่ ง ให้ MCATT ส่ ว น
ภูมิภาคเตรียมการ
๒. มี ก ารประสานการทำ � งาน
ระหว่าง สสจ./จังหวัด/ทีม
MCATT ในพื้ น ที่ / กู้ ภั ย /
ตำ�รวจ/ทีม MCATT หน่วย
งานจิตเวช ในเขตสุขภาพ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ วางแผน
ร่วมกัน
๓. ควรมีขอ้ สัง่ การจากกระทรวง
เรื่ อ ง แบบคั ด กรอง แบบ
รายงาน ระบบการรายงาน
และข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการออก
ห น่ ว ย ใ ห้ เ ป็ น แ น ว ท า ง
เดียวกัน
* ใช้ แ บบฟอร์ ม การรายงาน
เดิม แต่เพิ่มในเรื่องของการ
ติดตามต่อเนือ่ ง (ใช้แบบฟอร์ม

อุปกรณ์/ สิ่งสนับสนุน ช่องทางสื่อสาร
สื่อ
๑. สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ บ่ ง บอกว่ า ๑. เตรี ย มวิ ท ยุ ๑. จั ด ทำ � สื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้
เป็นทีม MCATT ให้การ สื่อสาร
ประชาชนในการดู แ ล
ช่วยเหลือประชาชน
๒. ใช้ไลน์กลุ่ม
สุ ข ภาพจิ ต ตนเองและ
- เสื้อทีม ป้ายชื่อ หมวก
คนรอบข้างผ่านช่องทาง
กรณี เ สื้ อ ที ม ปฏิ บั ติ ง าน
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สื่อ
ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจ
ทาง Social media
ผู้ ป ระสบภาวะวิ ก ฤต
ต่างๆ (Line, YouTube,
(MCATT) อาจจะจัดทำ�
Facebook Smile
ปลอกแขน MCATT
Hub) ทำ �  QR code
ส นั บ ส นุ น เ ค รื อ ข่ า ย
ให้ ด าวน์ โ หลด และ
ในพื้นที่
ทำ � แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น
๒. ป้ า ย สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที ม
ในการประเมินสุขภาพจิต
ปฐมพยาบาลทางใจของ
ด้วยตนเอง
กรมสุขภาพจิต เหมือน
๒. การสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ทีมส่วนกลางทีป่ ฏิบตั งิ าน
ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธี
ณ ท้องสนามหลวง
ในพื้นที่หรือหากจะเดิน
๓. ป้ า ยไวนิ ล องค์ ค วามรู้
ทางมาเข้ า ร่ ว มพระราช
สุขภาพจิต
พิธีถวายพระเพลิง

แผนเตรียมความพร้อมในการให้ความเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทีม MCATT ส่วนภูมิภาค
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การเตรียมทีม
แนวปฏิบตั /ิ การประสานงาน
๒. พื้นที่ให้บริการ
ท ะ เ บี ย น ก า ร ติ ด ต า ม
- เต็นท์ที่ตั้งหน่วย
MCATT๒)
- ทีมเดินเท้า
๔. การให้บริการ
- ทีมตัง้ รับในโรงพยาบาล
- เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้ 2 Q ,
ทีมสนับสนุน
9Q, 8Q เพื่ อ ประเมิ น
๑. จิตอาสา
คัดกรอง
- สภาเด็ ก โดยร่ ว มกั บ พั ฒ นา - ตรวจวินจิ ฉัยโดยจิตแพทย์
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ - ก า ร ใ ห้ คำ � ป รึ ก ษ า
จังหวัด (พมจ.) ในการเชิญชวน
Psychosocial Support,
สภาเด็ ก เป็ น จิ ต อาสาในพื้ น ที่
Psychoeducation
โดยมี ก ารให้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคนิคการคลายเครียด
สุขภาพจิตที่จำ�เป็นในการร่วม
เช่น การฝึกหายใจ การ
ดูแลประชาชน
ผ่อนคลายความเครียด
๒. มูลนิธิ กู้ภัย
๕. ระบบการส่งต่อ
๓. ทีม EMS
- ส่งตาม Service plan
๔. ตำ�รวจ
ของแต่ละจังหวัด / หรือ
ขึ้ น อยู่ กั บ บริ บ ทของ
จังหวัด

อุปกรณ์/ สิ่งสนับสนุน ช่องทางสื่อสาร

สื่อ
พระบรมศพฯ มี ก าร
สือ่ สารเรือ่ งการเตรียมตัว
มาร่วมพิธี /การเตรียม
ยารั ก ษาโรคประจำ � ตั ว
เป็นต้น
๓. สื่ อ ให้ ค วามรู้ เจ้ า หน้ า ที่
อสส./อสม. เรื่ อ ง การ
ดูแลจิตใจประชาชน
๔. สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
แ น ว ท า ง ก า ร ดู แ ล
ความพร้ อ มทางจิ ต ใจ
ใส่เนื้อหาการผ่อนคลาย
ความเครียดต่างๆ ในสื่อ
ที่แจก เช่น พัด ซองทิช
ชู่ package ซองสำ�หรับ
ใส่ชุดสื่อ

ระยะที่ ๒ โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้การดำ�เนินงานช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนสำ�หรับทีม MCATT
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ ประสบการณ์จากทีม MCATT ทีมสนับสนุนและภาคี
เครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัดทำ�เป็นบันทึกแห่งความทรงจำ�ถึง
เรื่องเล่าความดีที่ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำ�นวยการกองบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต (นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (นางสาวสำ�ราญ
บุญรักษา และ นางสิรริ ตั น์ หิรญ
ั วัฒนะนาวิน) และสำ�นักระบาดวิทยาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (นางสาวชนิกรรดา
ไทยสังคม) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและจัดกระบวนการการถอดบทเรียน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากร
ทีม MCATT จากสถาบัน/โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิต หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สำ�นักงานเลขานุการกรม
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต และได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่าย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำ�นักการแพทย์ สำ�นักงานสนับสนุน สำ�นักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถานีตำ�รวจชนะสงคราม สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู
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การประชุมครั้งนี้ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโลกทัศน์การทำ�งาน
ของทีม MCATT ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและเครือข่ายอื่นๆ ในระดับประเทศและสามารถนำ�ประสบการณ์
มาใช้ในการเตรียมการรองรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในการทำ�งานของทีม MCATT
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดเดาได้ อาจเกิดผลกระทบต่อการทำ�งาน
ในรูปแบบเดิม ดังนั้น บุคลากรทีม MCATT จึงมีความจำ�เป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถบริหารจัดการรวมทั้งปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ได้
ผลจากการประชุมระยะนี้ ได้ข้อสรุปดังนี้ (Outline)
ส่วนที่ ๑ ระบบบัญชาการ
ส่วนที่ ๒ ระบบปฏิบัติการ				
					
 การเตรียมการ				
				
 การปฏิบัติงาน
- บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง
- ในส่วนภูมิภาค
 ระบบรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
			
 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (DOs and DON’Ts)			
 บทเรียน/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา			
			
 เรียงร้อยเรื่องเล่า			
						
 ภาคผนวก
- องค์ความรู้การดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- แนวทางการปฏิบัติงานสำ�หรับทีม MCATT จิตอาสาและเจ้าหน้าที่
- แบบฟอร์มรายงาน
- รายชือ่ ทีป่ รึกษา คณะทำ�งานและผูเ้ ข้าร่วมประชุมถอดองค์ความรูฯ้ ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒
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บทเรียน
ระบบปฏิบัติการ (Operation)

- การปฏิบตั งิ านของทีม MCATT ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในระดับประเทศ และได้เรียนรู้
ระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
- การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จึงเกิด
การทำ�งานที่ทุกคนร่วมกันทำ�งาน เป็นการบูรณาการภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ทำ�ให้
งานสำ�เร็จไปได้ด้วยดีและเป็นการฉายภาพการทำ�งานของทีม MCATT ให้ประจักษ์แก่เครือข่ายและสังคม
- หัวหน้าทีม/ผู้แทนที่รับผิดชอบในการนำ�เสนอข้อมูลในเวทีการประชุม ควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน (แนวทางการปฏิบัติงาน บุคลากร บทบาทหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน) มีทักษะในการเจรจา
เพื่ อ หาทรั พ ยากรและสิ่ ง สนั บ สนุ น ที่ เ อื้ อ ในการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ก ารรั บ งาน/ถ่ า ยถอดงาน
จากกองอำ�นวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) /ทีป่ ฏิบตั กิ ารส่วนหน้า (ทก.สน.) ต้องให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการให้ได้ครบถ้วน

ทีม MCATT

- การจัดทีม MACTT ควรจัดอัตรากำ�ลังผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจ ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ และควรมีการผสมผสานทีมจิตเวชเด็กและผู้ใหญ่เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ
- พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ านทีม MCATT ให้สามารถบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้/ทักษะให้ครอบคลุม พร้อมให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
- ควรกำ�หนดบทบาทระหว่างทีม MCATT ซึ่งต้องใช้สมรรถนะในการเยียวยาจิตใจ และทีม
จิตเวชฉุกเฉิน (Mobile Team) ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง
และมอบหมายภารกิจทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีแผนการดำ�เนินการจัดการอย่างเป็นระบบเพือ่ รองรับภารกิจในอนาคต
- ประชาชนมีนํ้าใจ ให้ความช่วยเหลือกับทีม MACTT เช่น ร้านบ้านคุณยายเปิดเป็นที่พักให้กับ
ทีม MCATT ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดที่ ๓ ท่าเตียน โรงแรมรัตนโกสินทร์ให้พื้นที่สำ�หรับการปฏิบัติงานและที่พัก

การให้บริการ

- การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช/ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีว่ างแผนจะถวายฎีกาในงานพระราชพิธที ส่ี �ำ คัญทีส่ ดุ ของประเทศ
- บทบาทของทีม MCATT ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์หลวง
- ได้ดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน ดังพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “ประชาชนผู้มาร่วมงานเป็นแขกของในหลวง”
- การรายงานในสถานวิกฤตต้องมีความยืดหยุ่น ปรับตามรูปแบบการปฏิบัติงานและข้อสั่งการ
เนื่องจากต้องทำ�งานร่วมกับหน่วยงานที่หลากหลาย
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างและทรัพยากร

๑. การตั้งคณะกรรมการ/คณะทำ�งานในส่วนของกรมสุขภาพจิต ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ฝ่ายอำ�นวยการ
๒) ฝ่ายปฏิบัติการ
๓) ฝ่ายสนับสนุนด้านต่าง ๆ ได้แก่
- การจัดการเรื่องสิ่งอำ�นวยความสะดวกแก่ทีมปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสาร/
วิทยุสื่อสาร พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้มีความชำ�นาญในการใช้อุปกรณ์ วิทยุสื่อสาร จัดการสถานที่/จุดให้
บริการ
- การจัดเตรียมอาหาร ทีพ่ กั และสิง่ สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน ฝ่ายอำ�นวยการควรมีขอ้ มูล
จำ�นวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา จุดปฏิบัติงาน เพื่อจัดเตรียมที่พักและสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอ
และเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายและรับส่งสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระหว่างทีมปฏิบัติงาน
- การจัดสถานที่/จุดให้บริการ ควรจัดพื้นที่ที่แยกเป็นสัดส่วนเพื่อการดูแล/จุดพักผู้ป่วย
จิตเวช
๒. กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีโรคทางกายและการประสานงานกับทีมฝ่ายกาย
กำ�หนด Flow Chart การทำ�งานที่ชัดเจนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ขณะอยู่หน้างาน รวมถึงการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น One-Page Summary, Infographic เป็นต้น
๓. หน่วยปฏิบัติสามารถปรับตัวตามสถานการณ์วิกฤต
- หากเกิดภารกิจพิเศษควรมีการสือ่ สารชีแ้ จงทีม MCATT ในหลายช่องทาง เช่น ประชุมแบบ
พบหน้า Line Teleconference ก่อนลงพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการสือ่ สาร ให้เข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของทีม MCATT
- ควรจัดทำ�แผนผังสถานที่ให้กับทีม MCATT ในการปฏิบัติงาน เช่น จุดปฏิบัติงาน เส้นทาง
เข้าออก วิธีการผ่านเข้า-ออกไปยังจุดปฏิบัติงาน การประสานระหว่างจุดปฏิบัติงานและหน่วยสนับสนุนต่างๆ

การจัดเตรียมทีมและสมรรถนะ

- การจัดเตรียมทีมงานเพือ่ ลงปฏิบตั งิ าน ควรมีการประชุมเพือ่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของทีม MCATT
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- กำ�หนดทีมจิตเวชฉุกเฉิน (Mobile Team) เพื่อจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพ ผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้ทผี่ า่ นการอบรมการจำ�กัดพฤติกรรมผูป้ ว่ ยจิตเวช พร้อมทัง้ จัดตัง้ โรงพยาบาล
สนามจิตเวชและมีรถส่งต่อพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถจัดการได้รวดเร็ว
- พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ให้มคี วามเชีย่ วชาญอย่างสมํา่ เสมอ พร้อมทัง้ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน
เชิงรุกและเชิงรับ
- กำ�หนดเวชภัณฑ์/อุปกรณ์/ยา และยาควบคุมบางรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ เตรียมอุปกรณ์
ทีท่ นั สมัย เช่น สำ�ลีกอ้ นชุบแอลกอฮอล์ รวมถึงกำ�หนดการบริหารจัดการเรือ่ งการใช้ยาของประชาชน/ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มี
เลขประจำ�ตัวผู้ป่วย
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุแบบกลุ่มสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการสื่อสารความรู้สู่ประชาชน

- พัฒนาองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ
ให้ทันเหตุการณ์
- มีช่องทางที่หลากหลายในการให้ความรู้ประชาชน เช่น เอกสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ
- มีแนวทางสื่อสารความรู้สุขภาพจิตกับชาวต่างชาติ

ด้านบริการ

- การจัดระบบ Fast Track ในการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกส่งตัวจากจุดปฏิบัติงาน ควรให้
ข้อมูลอาการให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงกลับไปปฏิบัติงานได้ โดยไม่ต้องรอการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และควรมี
บุคลากรสุขภาพจิตนั่งไปกับรถพยาบาลด้วย
- มีระบบการดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งโดยเฉพาะบุคคลเร่รอ่ น และการส่งต่อร่วมกับเครือข่ายอย่างยัง่ ยืน

ด้านระบบรายงาน

- ควรกำ�หนดผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานข้อมูล โดยทำ�หน้าที่สรุปรายงาน ติดตามข้อมูล
ในไลน์ ส่งข้อมูล และประสานข้อมูลกับส่วนกลาง
- พัฒนารูปแบบการบันทึกแบบออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และป้องกัน
การผิดพลาด เช่น การรายงานผ่าน Google Form หรือ Application เป็นต้น

ด้านการสร้างแรงจูงใจทีม
เป็นต้น

- มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ประกาศนียบัตร ผู้บริหารลงเยี่ยม การชื่นชม
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ส่วนที่ ๓
เรียงร้อยเรื่องเล่าจากความทรงจำ�
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รายชื่อเรื่องเล่าจากความทรงจำ�
เรื่องเล่า
ผู้เล่า
ความสุขในความเศร้า กับความทรงจำ�ที่มิอาจลบเลือน นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ทำ�ดีเพื่อพ่อ
ร.ต.ท.พีรวัส บุญพรม
รอง สวป. สน.ชนะสงคราม
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา นางสาวนันท์นภัส ตรีโภคา
สั ง คมในระหว่ า งหลั ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
การร่ ว มที มปฏิ บัติงานส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี
ให้แก่ประชาชนช่วงงานราชพิธพี ระบรมศพ ของทีม MCATT
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี
ความทรงจำ�และเรื่องเล่างานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ นางสาวสุชญา ทองดีเลิศ
นักสังคมสงเคราะห์
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
มาลัยร้อยรักและภักดี
นางสาวจิระพา ตะลาโส
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ความทรงจำ�ที่ยิ่งใหญ่ เนิ่นนานเพียงใดมิอาจลืม
นางสาวปวีณ์ธิดา ขันตี
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖
ความภูมิใจที่ได้ทำ�งานเพื่อพ่อหลวง
นางสาวนิภาพร พูลแสวงทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองสุขภาพจิตสังคม
ทำ�เพื่อพ่อ
นายอานนท์ ฉัตรทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
กองสุขภาพจิตสังคม
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เรื่องเล่า
ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทีมจิตอาสา

ผู้เล่า
นางสาวพัชนี พิมพบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
“ครั้งหนึ่งในชีวิต...ทำ�ดีเพื่อพ่อ” กับการปฏิบัติหน้าที่ นายภูวดล วงศ์ศรีใส
ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชนชน กรณี พระบาทสมเด็จ นักวิชาการสาธารณสุข
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ระหว่าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
วันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
สืบจากภาพ
นายธีรพล เชื้อสุข
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันราชานุกูล
บูรณาการงานร่วมกันโดยใช้หลัก
นางจิรพันธ์ สุทธิปริญญานนท์
“ประสานงาน ประสานใจ”
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔
๙ วัน ๙ ชั่วโมง ในหลวงรัชกาลที่ ๙..ตามรอยเท้าพ่อ นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพขำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
ดอกไม้แห่งความภักดี (Flowers of Loyalty)
นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เจรจาพาไปห้องแอร์
นางสาวรตนภัส คงพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
พี่คะหนูบ้าหรือเปล่า
นางสาวรตนภัส คงพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
พลังแห่งความดีงามและเสียสละในหัวใจคนไทย
นางสาวประดับ เวทย์ชัยวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
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เรื่องเล่า
ในหลวง…ในดวงใจ เด็กพิเศษ
งานถวายความปลอดภัย ส่วน ทก.สน. ๑
ร่วมมือ...ร่วมใจ...ปลอดภัย...และเป็นสุข
เตรียมทีม....เตรียมใจ....เตรียมการ....
งานสำ�เร็จด้วยพระบารมี
เรื่องเล่าจากราชดำ�เนินกลาง
ภาพแห่งความประทับใจ
ก้าวรักแห่งความทรงจำ� (Love The Memory)
ครั้งหนึ่งในความทรงจำ�
mini MCATT ในรัชกาลที่ ๙

ผู้เล่า
แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นางสาวพรรณิภา แสนปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นางสาวสำ�ราญ บุญรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นางสาวบุญรื่น บุญเอิบ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
นางสาวนารีรัตน์ พิศหนองแวง
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นางสาวพูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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ความสุขในความเศร้า กับความทรงจำ�ที่มิอาจลบเลือน
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

การจดจำ � เหตุ ก ารณ์ บ างช่ ว งบางตอนของชี วิ ต ที่ มี ทั้ ง ความสุ ข ความทุ ก ข์ คละเคล้ า กั น ไป
เป็นความทรงจำ�ที่มิอาจลบเลือนไปจากตัวเราได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์สำ�คัญที่เราได้ทำ�ความดีเพื่อคนที่
เรารักและผู้อื่น เป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นความสุขทางใจที่มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่รู้สึกได้
และเมื่อใดก็ตามที่ย้อนคิดถึงเรื่องราวนั้น จิตใจก็จะพองโต ปลื้มปริ่มไปด้วยความสุข มีกำ�ลังใจที่จะทำ�ความดี
ต่อไป เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำ�ได้ไม่รู้ลืมว่าได้รับโทรศัพท์
จากผู้อำ�นวยการของหน่วยงาน (นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์) ให้เข้าร่วมประชุมกับท่านรองอธิบดี
กรมสุขภาพจิต (ขณะนั้นคือ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์)

เนือ่ งจากมีเรือ่ งด่วนทีส่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาจากกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ มาถึงทีป่ ระชุมก็ได้ทราบ
เรื่องพระอาการประชวรของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ว่าพระองค์มีอาการทรุดหนักมาก เมื่อได้ฟังเท่านั้นความคิด
ความรู้สึกต่างๆ ถาโถมเข้ามามากมาย “นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า? ที่เราจะต้องสูญเสียในหลวงที่เป็นที่รักยิ่ง
ของคนไทย” “เราจะอยูก่ นั ได้อย่างไร...?” “ประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศจะรูส้ กึ เสียใจ จะโศกเศร้ามากเพียงใด?”
“ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และจะเกิดเหตุการณ์อะไรจากนีไ้ ป?” (คิดฟุง้ มาก) ประธานแจ้งว่าผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกระทรวง ได้มีการประชุมเตรียมการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว และได้มอบหมายภารกิจให้กรมสุขภาพจิต
เตรียมการ ๒ เรื่อง คือ
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๑. เตรียมการสื่อสารสังคม ให้ประชาชนมีแนวทางในการปฏิบัติตัว เพื่อลดความโศกเศร้า
๒. เตรียมทีมเยียวยาจิตใจ (ทีม MCATT) ร่วมปฏิบัติงานกับทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นั่นคืองานที่จะต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วน ในส่วนของการสื่อสารสังคม ประธานได้มอบหมาย
ให้กลุ่มที่ปรึกษาร่วมกับกองสุขภาพจิตสังคมดำ�เนินการ ส่วนการเตรียมทีม MCATT และการจัดทำ�แนวทาง
ในการดูแลสุขภาพจิตสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.)
มอบให้กับ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ในปัจจุบัน) ประชุมต่อ
อีกไม่นาน ประธานได้รบั โทรศัพท์จากกระทรวง และแจ้งให้ทราบว่า “ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงสวรรคตแล้ว”
(เมือ่ เวลา ๑๕.๕๒ น.) ทุกคนในทีป่ ระชุมนัง่ สงบนิง่ นาํ้ ตาซึม ภายในจิตใจเศร้าหมอง เหมือนมีอะไรมาจุกทีค่ อ
พูดอะไรไม่ออก เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รวดเร็วขนาดนั้น รับรู้ได้ถึงความเศร้าของทุกคนในที่ประชุม
ในวันนั้น หลังประชุมเสร็จแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำ�นวยการหันมาถามว่าพวก
เราจะทำ�กันเมื่อไหร่? จำ�ได้ว่าได้ตอบไปอย่างอัตโนมัติว่า “ทำ�เดี๋ยวนี้เลย เราไม่มีเวลาแล้ว” จากนั้นทุกคนก็
ร่วมไม้ร่วมมือกันทำ�งานโดยไม่มีอิดออด ทำ�งานกันอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย กว่าจะสำ�เร็จลุล่วงเวลาก็ผ่านไป
อีกวันหนึง่ มารูต้ วั อีกทีจ�ำ ได้วา่ กลับบ้านตอนตี ๒ ขณะขับรถกลับ ถนนวันนัน้ เงียบสงบ ภายในจิตใจ เกิดวามรูส้ กึ
เหงา เศร้า อ้างว้าง และโดดเดีย่ ว แต่กลับไม่รสู้ กึ ถึงความอ่อนล้าและเหน็ดเหนือ่ ยจากการทำ�งานเลย คิดอยูใ่ นใจว่า
เรากำ�ลังทำ�งานถวายแด่ในหลวงเป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้จะเป็นงานปิดทองหลังพระ ไม่มีใครรู้ แต่จิตใจอิ่มเอม
เป็นสุขมากที่ได้ทำ�งานถวายพระเจ้าแผ่นดินที่เคารพรักและเทิดทูน นี่แหละความดีที่เราทำ�...เพื่อพ่อของ
แผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)
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ทำ�ดีเพื่อพ่อ
ร.ต.ท.พีรวัส บุญพรม
รอง สวป. สน.ชนะสงคราม

การที่เราได้เกิดและเป็นข้าราชการในพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถือว่าเป็นบุญและวาสนา
และยิ่งได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในท้องสนามหลวง
และรอบๆ พระบรมมหาราชวัง และอีกหน้าทีห่ นึง่ คือ การให้ประชาสัมพันธ์ แนะนำ� พูดคุยกับพีน่ อ้ งประชาชน
ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเวลาที่ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆ ของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงงานเพือ่ พสกนิกรกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เมือ่ ได้พดู ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์
จะมี พี่ น้ อ งประชาชนบางท่ า นนํ้ า ตาไหล เพราะยั ง คงสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท่ า น
และอีกสิง่ หนึง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ คือ การได้พาจิตอาสาเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผูเ้ จ็บป่วย พร้อมทัง้ พูดคุยให้ก�ำ ลังใจ
เปลีย่ นความเศร้าโศกให้เป็นพลังแห่งการทำ�ความดี พลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันในการ “ทำ�ความดีเพือ่ พ่อ
เดินตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ�” “ทำ�ด้วยศรัทธา อาสาด้วยหัวใจ”
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ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม
ในระหว่างหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
นางสาวนันท์นภัส ตรีโภคา
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ กองตรวจราชการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการรับสายประเด็นปัญหาทางสังคม สืบหาข้อเท็จจริง ค้นหา
แนวทางแก้ปัญหา ทำ�ให้ผู้มีปัญหามีทางออกกรณีปัญหาวิกฤตทางสังคม เช่น ความรุนแรงในครอบครัว และ
คนไร้ที่พึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ออกหน่วยพื้นที่เฉพาะใน กทม.
ประสบการณ์ตรงที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ประชาชนในการช่วยเหลือ
ผูต้ ดิ สุราทีท่ �ำ ร้ายร่างกายมารดาติดเตียง และปล่อยปะละเลยการดูแลบุตร ๓ คนในครอบครัว ภูมใิ จทีช่ ว่ ยเขาได้
ในการให้คำ�ปรึกษา สร้างแรงจูงใจเลิกสุราจาก ๒ ขวด เป็น ๑ ขวด และกลับมาดูแลคนในครอบครัว
โดยผูต้ ดิ สุรายึดเหนีย่ วพระองค์เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจ เมือ่ ชวนพูดคุยเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัวและ
ความคาดหวัง พบว่า เขามีความคาดหวังให้ครอบครัวมีความสุขแต่กดดันทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวทีไ่ ม่ประสบ
ความสำ�เร็จในชีวิตทำ�ให้ดื่มเหล้าจนมีเหตุให้ทำ�ร้ายมารดาและภรรยาเสียไป
เมือ่ เขามีเป้าหมายต้องการให้คนในครอบครัวมีความสุข โดยเริม่ ทีต่ วั เขายึดพระราชดำ�รัส ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เป็นหลักในการดำ�รงชีวติ ให้มคี ณ
ุ ค่า ลด เลิกเหล้า ตัง้ ใจทำ�งานดูแลคนในครอบครัว ปัจจุบนั ภรรยา
ได้กลับมาดูแลครอบครัว เขาไม่ได้กระทำ�ความรุนแรงกับมารดา และสามารถทำ�งานดูแลครอบครัวได้ตาม
อัตภาพ
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การร่วมทีมปฏิบัติงานส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพจิต
ให้แก่ประชาชนช่วงงานราชพิธีพระบรมศพ
ของทีม MCATT ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ที่พสกนิกรชาวไทยรักและเทิดทูนเหนือหัว สวรรคต เมื่อเวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยพระอาการสงบ สิรพิ ระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัตไิ ด้ ๗๐ ปี พสกนิกรได้สญ
ู เสียครัง้ ใหญ่หลวง
อาลัย ทั่วทั้งแผ่นดิน ซึ่งทางสำ�นักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ากราบถวายสักการะ
พระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนนับแสนคนต่อวัน ก็ได้หลั่งไหลเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นจุดรอไม่ขาดสาย
ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันขยายวันสุดท้าย รุ่งสางของวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทีม MCATT ของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ร่วม
ออกหน่วยกับทีมกรมสุขภาพจิต ภายใต้ปฏิบัติการภารกิจทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านบนรถโมบาย “ปฐมพยาบาลทางใจ” ซึง่ เป็นรถหกล้อ
เคลือ่ นที่ มีบคุ ลากรพร้อมอุปกรณ์บริการทางการแพทย์ และสือ่ เทคโนโลยีทางสุขภาพจิต ทีส่ �ำ คัญๆ คือ เครือ่ ง
ตรวจวัดความเครียดอัตโนมัตหิ รือไบโอฟีดแบ๊ค (Biofeedback) เก้าอีน้ วดคลายเครียด (Massage Chair) ชุด
วีดทิ ศั น์ฝกึ จัดการความเครียด ห้องให้บริการปรึกษา ชุดนิทรรศการและสือ่ เทคโนโลยี โดยสือ่ สุขศึกษาชุดหลัก
สำ�หรับปฏิบตั ภิ ารกิจนีใ้ ช้ของกรมสุขภาพจิต คือ ชุดคำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพจิตสำ�หรับประชาชนในช่วงราชพิธี
ถวายสักการะพระบรมศพ
รถโมบาย “ปฐมพยาบาลทางใจ” พร้อมทีมของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ได้เริ่มปฏิบัติการวันแรก
ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมเวลาให้บริการ
๓ เดือน โดยจุดทีต่ งั้ และระบบไฟฟ้า รวมทัง้ การรักษาความปลอดภัยยามวิกาล ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากกองอำ�นวยการร่วมและฝ่ายทหาร ทีมได้วางกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการครั้งนี้ คือ ผู้ที่ทำ�งานด้านการ
ช่วยเหลือต่างๆ (Helper) และประชาชนทีเ่ ข้าถวายสักการะฯ แต่งกายตามระเบียบทีส่ �ำ นักพระราชวังกำ�หนด
ประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูป้ ว่ ยนำ�ส่งเข้าเพือ่ คัดกรองทางจิตเวช เวลาปฏิบตั งิ านปกติ คือ ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ยกเว้นกรณีร้องขอเป็นพิเศษบางครั้ง
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สำ�หรับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านประจำ�วันของทีมในรถนัน้ จะเริม่ จากซักซ้อมทีม เนือ่ งจากมีทมี เวียนมา
ผลัดเปลีย่ นช่วยกันปฏิบตั งิ านจากหน่วยอืน่ ประเด็นซักซ้อมคือการทบทวนทำ�ความเข้าใจกับชุดสือ่ เทคโนโลยี
ในภารกิจนีข้ องกรมสุขภาพจิต จุดสนับสนุนและจุดส่งต่อประจำ�วันนัน้ เนือ่ งจากจุดบริการของกรมสุขภาพจิต
ในช่วงถวายสักการะฯ จะมี ๓-๕ จุดปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยทีมได้ประสานทุกวันผ่านทาง Line
เฉพาะกิจ MCATT จุดบริการรถโมบาย ณ กลางทุง่ พระเมรุทอ้ งสนามหลวงนัน้ ทีมบุคลากรวิชาชีพทีม่ าร่วมกัน
ประกอบด้วย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช พยาบาลวิชาชีพ โดยในกรณีจำ�เป็นต้องพบแพทย์นั้น
ทีมสามารถส่งต่อพบแพทย์ทั่วไปที่เต็นท์โรงพยาบาลสนามบริเวณข้างๆ รถโมบาย หรือส่งต่อจิตแพทย์ของ
กรมสุขภาพจิต ทุกๆ บริการของทีมรถโมบาย วัดโดยการรีวอร์ดจาก star-stickers chart พบว่าได้รบั ความพึงพอใจ
อย่างมากจากประชาชนทีม่ ารอถวายสักการะ บริเวณท้องสนามหลวง ไม่วา่ จะเป็น เครือ่ งตรวจวัดความเครียด
อัตโนมัตไิ บโอฟีดแบ๊ค (Biofeedback) เก้าอีน้ วดไฟฟ้า (Massage Chair) บริการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ขุ ภาพจิต
ผ่านชุดวีดทิ ศั น์ บริการให้การปรึกษารายบุคคล ปริมาณงานบริการเป็นไปตามขีดจำ�กัดเป้าหมาย เฉลีย่ มีผเู้ ข้ามา
รับบริการรถโมบาย ๓๐ - ๔๕ คน ต่อวัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนจำ�นวนมาก
สำ�หรับขั้นตอนการรับบริการจากรถคลายเครียดสำ�หรับประชาชนนั้น ประชาชนที่ทราบข่าว
จากประชาสัมพันธ์ของกองอำ�นวยการร่วมฯ สามารถวอล์คอินเข้ามาใช้บริการได้ แต่ถา้ ขณะนั้นมีผู้รบั บริการ
ก่อนหน้า ก็ได้จัดสถานที่นั่งรอที่เก้าอี้บริเวณแสดงนิทรรศการข้างรถโมบาย
ขั้ น ตอนการรั บ บริ ก ารนั้ น เริ่ ม จากการให้ ป ระชาชนที่ ป ระสงค์ เข้ า รั บ บริ ก ารเช็ ค อั พ ขั้ น ต้ น
ทางสุขภาพจิตจากรถโมบาย สามารถลงทะเบียนประวัติ Screening Test โดย แบบประเมินความเครียด
ST5 2Q 9Q และ ไบโอฟีดแบ๊ค รายงานผลการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพ และสามารถเข้ารับบริการ เช่น
เก้าอี้นวดไฟฟ้า (Massage Chair) การรับคำ�ปรึกษา รับสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถเข้ารับ
การฝึกต่างๆ เพื่อจัดการความเครียด จากชุดวิดิทัศน์ของกรมสุขภาพจิต เป็นต้น
การให้บริการประชาชนนอกที่ตั้งอย่างยาวนานต่อเนื่องในลักษณะนี้ของทีมที่มาจากหน่วยงาน
ส่วนภูมภิ าค ขอแลกเปลีย่ นจากการได้ปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาว่า การดูแลสุขภาพของผูใ้ ห้บริการมีความสำ�คัญมาก
ถ้าป่วยเจ็บจะส่งผลกระทบต่องาน การนอนพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การใช้หน้ากาก
อนามัยเมื่อต้องรับฝุ่นควัน ความเสี่ยงต่อเชื้อโรค การวางแผนเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯลฯ เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทีม
หน่วยงานส่วนภูมิภาคต้องให้ความใส่ใจ ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการนั้น ถ้าไม่พักอยู่ในเขต
เกาะรัตนโกสินทร์ ควรต้องเผื่อเวลาการเดินทางจากสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครด้วย
สำ�หรับการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการรถโมบาย บริเวณใจกลางทุ่งพระเมรุท้องสนามหลวง ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้ง หน่วยตำ�รวจ ทหาร สำ�นักอนามัยของกรุงเทพมหานคร และจิตอาสา ให้งานบริการผู้ป่วย
ประสบความสำ�เร็จนั้น การสัมพันธ์เครือข่าย (N=Network ค่านิยมกรมสุขภาพจิต) จำ�เป็นอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากการสร้างสัมพันธ์เชิงนโยบายการดำ�เนินงานขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว ในระดับ
ปฏิ บั ติ นั้ น การเข้าไปพบปะพูดคุยทัก ทายกันระหว่ า งการปฏิ บัติง านประจำ � วั น จะทำ � ให้ ก ารประสาน
ราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีส่งต่อผู้ป่วยจากรถโมบาย ไปพบจุดบริการของกรมฯ ที่มีจิตแพทย์ ซึ่งระยะทางราว
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หนึ่งถึงสองกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยผู้คนคับคั่ง จำ�เป็นต้องใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าของหน่วยตำ�รวจ ทหาร หรือ
ของกรุงเทพมหานคร การสร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายให้เครือข่ายเห็นความสำ�คัญของความรวดเร็วของการ
ส่งต่อทางจิตเวช ก็จะทำ�ให้เราได้รับบริการจากเครือข่ายด้วยความรวดเร็วทันใจเต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่าง
หน่วยงาน
การให้บริการผู้ป่วยจะเป็นกึ่ง Extended OPD กึ่งบริการต่อเนื่องแบบงานวิกฤตสุขภาพจิต ผู้ป่วย
สามารถเสร็จสิ้นการบริการหรือสามารถ Follow Up ต่อ ที่สถานพยาบาลหลักตามพื้นที่ของผู้ป่วย สำ�หรับ
ผูป้ ว่ ยโรคจิต นัน้ ทีมจะสกรีนส่งต่อจิตแพทย์ตามทีก่ ล่าว ถ้าฉุกเฉินผูป้ ว่ ยจะได้รบั การส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
ของกรมฯ เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
หรือ สถานพยาบาลสังกัดอื่นตามความเหมาะสม
ภาพรวมของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ ารับบริการจากรถโมบาย ส่วนใหญ่จะมีความเครียดในระดับปกติ มารับ
บริการเพือ่ การ Check Up สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเครียดในระดับมากหรือเจ็บป่วยทางจิตใจ ทีมรถโมบายก็ได้
ให้บริการให้การ Support ตามแนวทางคู่มือการปฏิงาน Psychological First Aid และ EASE ถึงแม้สิ้นสุด
๓ เดือน ของการให้บริการรถโมบายตามแผนงาน แต่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ยังส่งบุคลากรเข้าสนับสนุน
ทีมกรมสุขภาพจิตเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง และจุดบริการอื่นๆ เช่น ท่าช้าง หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ เป็นต้น
ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ก่ อ นวั น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ สำ � หรั บ วั น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพฯ นัน้ ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๐ ได้ออกหน่วยให้บริการทางสุขภาพจิต ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ภายใต้ทีมของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด บริการประชาชนที่มาร่วมถวายพระเพลิงพระเมรุมาศจำ�ลอง
ณ วัดสุปัฎนาราม จ.อุบลราชธานี จนเสร็จสิ้นพิธีฯ
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คืนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เดินทางกลับมาจากเรียนหลักสูตร Disaster Management จริงๆ
ตอนอยูบ่ นเครือ่ งก็ได้ขา่ วจากเพือ่ นๆ นักเรียนทุนทีไ่ ปด้วยกันบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่ปกั ใจเชือ่ เช้าวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ กลับมาทำ�งานที่สถาบันกัลยาณ์ฯ ปกติ ในช่วงสายๆ ก็โดนเรียกตัว Stan By เพื่อเยียวยาจิตใจ
ประชาชนที่มารอรับเสด็จในการเคลื่อนพระบรมศพฯ มีผู้คนจำ�นวนมากรอรับเสด็จจนรถไม่สามารถเข้าไป
ทีมต้องลงเดินเท้าจากห้างพาต้าปิน่ เกล้าไปยังสีแ่ ยกอรุณอัมรินทร์ ท่ามกลางผูค้ นมากมายทีแ่ ทบจะยืนยังหายาก
ยิ่งใกล้เวลาเคลื่อนขบวนเสด็จผู้คนยิ่งทยอยเข้ามามากขึ้น ทีม MCATT ที่ออกปฏิบัติงานประกอบด้วยแพทย์
๑ คน พยาบาล ๒ คน นักจิตวิทยาคลินิก ๑ คน และนักสังคมสงเคราะห์ ๒ คน ทุกคนใส่เสื้อทีม MCATT
เมื่อทีมลงรถก็มีประชาชนแถวนั้นมาเรียกกันเต็มไปหมดว่า “หมอๆ มีคนเป็นลม” ทีมไปกัน ๕ คน พวกเรา
มองหน้ากันแล้วแบ่งทีมออกเป็น ๒ ทีมทันที คุณหมอโดนเรียกไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นลมสลบและล้มลง
พร้อมทีมแพทย์ฝา่ ยกาย (ทราบภายหลังจากคุณหมอว่าคนไข้คนทีเ่ ป็นลมและล้มลงนัน้ เนือ่ งจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
เลือดไปเลีย้ งสมองไม่ทนั คนไข้ไม่มสี ติเลยขณะลำ�เลียงออกมาจากสีแ่ ยก การลำ�เลียงไม่ตอ้ งถามว่ายากลำ�บาก
ขนาดไหนรถพยาบาลไม่มีสิทธิ์เข้า-ออกเลย หน่วย EMS แบกคนไข้ออกมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีสาย
ระโยงระยางไปหมด) ส่วนทีมที่เหลือไปสมทบกับทีมแพทย์สนามของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งตอนนั้นทีมแพทย์
ฝ่ายกายก็อาศัยร้านเก่าๆ ตรงบริเวณหัวโค้งแยกอรุณอัมรินทร์ ทีม MCATT ก็แนะนำ�ตัวอย่างไม่เป็นทางการ
กับทีมฝ่ายกาย คำ�พูดที่เราได้ยินจากทีมฝ่ายกายคือ “เหมือนนางฟ้ามาโปรดเมื่อเห็นทีมจากกรมสุขภาพจิต”
สถานการณ์ตรงหน้าคือ มีประชาชนร้องไห้ เป็นลม ช็อค เป็นจำ�นวนมาก ด้วยเหตุการณ์ทเี่ กิดการสูญสีย ครัง้ ใหญ่
ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทีมฝ่ายกายและฝ่ายจิตทำ�งานร่วมกันเสมือนรู้จักกันมานาน (ทั้งๆ ที่ ก่อนหน้านี้
เราไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนเลย) ทีม MCATT มีอาวุธสำ�คัญคือ การทำ� PFA ให้กบั ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นภาวะช๊อกและ
ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า เอาผ้าชุบนํ้าเย็นๆ ประคบบริเวณใบหน้าและต้นคอ ฝึกการหายใจยาวๆ เข้า - ออก
เพือ่ เรียกขวัญคืนสติ และช่วยฝ่ายกายดูแลคนไข้ทเี่ ป็นลมและฟืน้ มา แต่ดเู หมือนว่าประชาชนทีเ่ ป็นลมจะเยอะ
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบางคนมายืนรอตั้งแต่เช้า บางคนมาตั้งแต่คืนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ในสภาพแวดล้อม
ทีไ่ ม่ยอมออกมาหาของกิน ไม่มหี อ้ งนํา้ ให้เข้า จำ�ได้วา่ เวลาเคลือ่ นขบวนเสด็จน่าจะราว ๑๗.๓๐ น. บริเวณสีแ่ ยก
อรุณอัมรินทร์ เงียบสนิทจนกระทั่งขบวนเสด็จผ่านไป ประชาชนจำ�นวนอีกมากมาย ที่เป็นลมล้มลงต้องหาม
มาที่หน่วยแพทย์กะด้วยสายตาคร่าวๆ ก็ ๕๐ - ๖๐ คน (จนพวกเราแซวกันว่าคนเป็นลมยังกะใบไม้ร่วงเลย)
ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น เราต้องขอให้ออกจากที่ตั้งตรงนั้นทั้งๆ ที่อาการยังไม่ดีนัก เพราะมีผู้ป่วยคนอื่นทยอย
เข้ามาหนาแน่นมากขึ้น ภารกิจการเยียวยาจิตใจเสร็จสิ้นพร้อมกับร้อยยิ้มที่ปนด้วยความเหนื่อยล้าในเวลา
๒๑.๓๐ น. หลังจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้าพเจ้าและทีม MCATT ของสถานบันกัลยาณ์ฯ ก็ลงเยียวยา
จิตใจประชาชนที่มาเคารพพระบรมศพตลอด ๑ ปีเต็มที่ทีมร่วมแรง ร่วมใจ แบบไม่ใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
มันกลับเป็นความภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำ�เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
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มาลัยร้อยรักและภักดี
นางสาวจิระพา ตะลาโส
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เป็นตัวแทนของศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๖ เข้าปฏิบตั ภิ ารกิจพิเศษในระหว่างวันที่ ๑ - ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในฐานะทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นความปลาบปลื้มใจยิ่งนัก ที่ได้
เป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนในเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อจิตใจคนไทยทัง้ ประเทศ ในการ
ถวายงานส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัยในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมสาธารณสุขและทีมอื่นๆ
ในครัง้ นีท้ มี MCATT ประกอบไปด้วยทีมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์และศูนย์สขุ ภาพจิต
ที่ ๖ สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในครั้งนี้คือจิตอาสาที่คอยอำ�นวยความสะดวก ส่งข้าว ส่งนํ้า ทีมแพทย์ฝ่ายกาย
ทั้งของสาธารณสุขและทีมสำ�นักอนามัย ทีมตำ�รวจ ทีมเทศกิจ ทุกคนมาจากต่างหน่วยงานแต่สามารถทำ�งาน
ร่วมกันเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าทีท่ กุ คนช่วยกัน
ทำ�งานและเป็นกำ�ลังใจให้ซงึ่ กันและกัน การทำ�งานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ นัน้ เนือ่ งจากช่วงทีข่ า้ พเจ้าปฏิบตั งิ าน
เป็นช่วงแรกของพระราชพิธีทำ�ให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่าง ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงานระหว่าง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เราจึงได้ตั้ง กลุ่มไลน์ “MCATT เฉพาะกิจ”
ส่วนการประสานงานระหว่างทีมที่มาปฏิบัติงานร่วมกันนั้น ทุกเช้าที่เต็นท์ปฏิบัติงานมีการแนะนำ�ตัวทุกครั้ง
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีม
การปฏิบตั ภิ ารกิจในช่วงนี้ สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ข้าพเจ้ามองไปรอบๆ บริเวณจุดบริการ เต็มไป
ด้วยชุดสีด�ำ ซึง่ ประชาชนทีม่ านัน้ มีทงั้ ประชาชนทีม่ าจากต่างจังหวัด ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาพที่เห็นในวันนั้นในมือของทุกคนมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลังจากออกมาจากการ
กราบพระบรมศพพบว่าในบนหน้าเต็มไปด้วยคราบนํา้ ตา ทีท่ งั้ ปลาบปลืม้ ตืน้ ตัน และเสียใจ ไปในขณะเดียวกัน
โดยเฉพาะในกลุม่ ของผูส้ งู อายุ การให้บริการคือการจ่ายยาดมและวัดความดัน รวมถึงการให้ความรูใ้ นการดูแล
จิตใจตนเอง โดยใช้หลักการ ๓ ส. ของกรมสุขภาพจิต และการรับฟังความรู้สึกของผู้ที่มากราบพระบรมศพ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่านพลตำ�รวจโทศานิตย์ มหถาวร ผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจนครบาลในขณะนัน้
และนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ทวีศิลป์
วิษณุโยธิน ท่านผู้อำ�นวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ มาให้กำ�ลังใจทีมเยียวยาทางจิตใจ (MCATT)
กรมสุขภาพจิต จุดที่ ๑ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งถือว่าเป็นกำ�ลังใจสำ�คัญที่ ทำ�ให้เกิดขวัญกำ�ลังใจในการ
ทำ�งาน
ภาพความทรงจำ�ที่ประทับใจของข้าพเจ้าในช่วงของการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งชื่อ
เรื่องว่า “พวงมาลัยร้อยด้วยรักและภักดี” วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ในขณะ
ที่ข้าพเจ้ากำ�ลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น เห็นคุณป้าท่านหนึ่งเดินหน้าเศร้าๆ ออกมาจากเขตด้านใน ข้าพเจ้าจึงได้
เข้าไปพูดคุยกับคุณป้า
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ข้าพเจ้า :
คุณป้า :
ข้าพเจ้า :
คุณป้า :

คุณป้าคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ไปพักที่เต็นท์ก่อนได้นะคะ
เปล่าป้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูก (ขณะที่คุณป้าพูดเราสังเกตได้ว่าดวงตาท่านเริ่มแดง)
คุณป้ามาจากที่ไหนหรอคะ
ป้ามาจากอุบลฯ มากับคณะมากันหลายคนเลยลูก ป้าตั้งใจมากราบพระบรมศพ (ตอนนั้น
ป้าเริ่มสะอื้นและนํ้าตาก็ไหลออกมา)
ข้าพเจ้า : ไม่เป็นไรนะคะป้า พร้อมกับแตะแขนป้าเบาๆ ด้วยความเข้าใจว่าท่านคงเสียใจเหมือนกับทุกๆ คน
ทีไ่ ด้เข้าไปกราบพระบรมศพ แต่สง่ิ ทีไ่ ด้ยนิ ทำ�ให้มคี วามรูส้ กึ แน่นทีห่ น้าอกเป็นอย่างมาก
คุณป้า :
แต่ ป้ า ไม่ ไ ด้ เข้ า ไปไหว้ เ ลยลู ก คนเข้ า แถวยาว เพื่ อ นที่ ม าด้ ว ยก็ เ ป็ น ลมหลายคนเขาเลย
เรียกให้กลับกัน ป้ายังไม่ได้
เข้าไปเลย ป้ารบกวนหน่อย
ฝ า ก ห นู เ อ า พ ว ง ม า ลั ย
ไปกราบท่ า นแทนป้ า ที
ป้ า ร้ อ ยเองตั้ ง ใจจะเอามา
กราบท่าน (ป้าพูดพร้อมกับ
ร้ อ ง ไ ห้ แ ล ะ ห ยิ บ ถุ ง
พวงมาลั ย ในกระติ ก เก็ บ
ความเย็นมาให้) หลังจากนัน้
ท่ า นก็ เ ดิ น ร้ อ งไห้ อ อกไป
ขึน้ รถทีร่ ออยู่ ข้าพเจ้าถึงกับ
พู ด ไม่ อ อกได้ แ ต่ รั บ ปาก
คุ ณ ป้ า ว่ า เราจะทำ � ตาม
เจตนาที่คุณป้าตั้งใจไว้
โรงพยาบาลจิ ต เวชสระแก้ ว
ราชนคริ น ทร์ แ ละศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ ๖
กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตั้ ง แต่
วันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บัดนี้
เสร็จสิ้นแล้ว ทีม MCATT ได้เข้ากราบ
บังคมลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ขออำ�นาจแห่งคุณความดีทไี่ ด้ดแู ลเยียวยาประชาชน
ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในการส่งเสด็จพ่อหลวงสู่สวรรคาลัย
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ความทรงจำ�ที่ยิ่งใหญ่ เนิ่นนานเพียงใดมิอาจลืม
นางสาวปวีณ์ธิดา ขันตี
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖

โอกาสที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งสุดท้าย
ของข้ า พเจ้ า เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ - ๖
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ โดยข้ า พเจ้ า ได้ รั บ โอกาส
จากคณะผู้บริหารและทีมงานสำ�นักบริหารระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต (สบบส.) กรมสุ ข ภาพจิ ต
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ หน่วยปฐมพยาบาล
ทางใจ (MCATT) จุ ด ๕ ท่ า ช้ า ง เมื่ อ อยู่
ในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงพลังหัวใจ
ของคนไทย พลั ง หั ว ใจของชาวต่ า งชาติ
ในบรรยากาศของความเศร้าเสียใจ แต่มีมุมของพลังความดีงามที่เกิดขึ้น เกิดพลังของจิตอาสา สิ่งใดที่คนไหน
ทำ�ได้ ทุกคนไม่ละเลยที่จะลงมือทำ�  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจในทุกๆ วัน เราจะมีการบอกเล่า
ความประทั บ ใจ ช่ ว ยกั น ทบทวนสิ่ ง ที่ เราได้ ทำ �  มี สิ่ ง ใดที่ เรายั ง ไม่ ไ ด้ ทำ � หรื อ ไม่ หรื อ ทำ � แล้ ว ยั ง มี จุ ด
ที่ต้องปรับแก้ สำ�หรับการปฏิบัติงานเราจะแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันตลอดเวลา
จุ ด ๕ ท่ า ช้ า ง เป็ น จุ ด ที่ มี ป ระชาชน
เดิ น ทางมาถวายความอาลั ย ทั้ ง คนไทยและ
ต่ า งชาติ ซึ่ ง ชาวต่ า งชาติ ทุ ก คนให้ เ กี ย รติ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทุกคนร่วมใส่เสื้อผ้า
สี ดำ �  สี สุ ภ าพที่ เ หมาะสมต่ อ การถวายความ
อาลัยและในขณะที่ปฏิบัติภารกิจมีหญิงต่างชาติ
เดินเข้ามาด้วยลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจอยาก
จะพูดคุยกับทีม MCATT เมื่อได้คุยจึงทราบว่า
หญิงต่างชาติทา่ นนี้ มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ท่านเป็นพยาบาลจิตเวช ท่านไม่เคยคิดว่าประเทศไทย
จะมีการตั้งจุดบริการดูแลจิตใจให้กับประชาชนในภาวะวิกฤตนี้ ท่านบอกว่าประทับใจมาก ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้ทีม MCATT ในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงเรื่องดีๆ เช่นนี้ ท่านจะต้องนำ�กลับไปพูดคุยให้กับทีมงานของท่าน
ได้รับรู้ด้วย ท้ายที่สุดท่านบอกว่าอยากมีความทางจำ�กับ ทีม MCATT จึงขอให้เราถ่ายรูปร่วมกับท่าน
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ในระหว่างที่พวกเราปฏิบัติภารกิจ เรามีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมงานอื่นๆ
ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ทรัพยากรทางการแพทย์ทเี่ ราเตรียมมา หากช่วยเหลือทีมอืน่ ๆ ได้ เราก็สนับสนุน มีระบบ
การส่งต่องานทางการแพทย์อย่างเป็นขั้นตอน ในการปฏิบัติภารกิจทีม MCATT มักจะมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและ
ทหารมาพูดคุย มีเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักพระราชวัง เดินมารับเอกสาร การดูแลจิตใจ จึงทำ�ให้เราทราบว่าหลายๆ ท่าน
ปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจนไม่ได้พกั หลายครัง้ เกิดความเครียด การพักผ่อนก็ไม่เพียงพอ รูส้ กึ อ่อนล้า เราในฐานะของ
ทีมปฐมพยาบาลทางใจ จึงไม่ละเลยในการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจให้กบั เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ ในพืน้ ที่
การปฏิบตั ภิ ารกิจตลอดระยะเวลา ๖ วัน ข้าพเจ้ามีก�ำ ลังกายและกำ�ลังใจทีด่ แี ละสูเ้ สมอ โดยมี ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ ตระหนักเสมอเราเหนือ่ ยเพียงน้อยนิด เทียบไม่ได้กบั สิง่ ทีใ่ นหลวง รัชกาลที่ ๙
ท่านทำ�เพื่อคนไทยมากว่า ๗๐ ปี จนกระทั่งถึงวันที่ ๕ ของการปฏิบัติภารกิจ ข้าพเจ้าและทีมเดินเท้า
กลับมายังโรงแรมรัตนโกสินทร์ เมือ่ ถึงบริเวณจุดบริการรถปฐมพยาบาลทางใจ ปรากฏว่ายังมีการให้บริการอยู่
ข้าพเจ้าและทีมจึงชวนกันใช้บริการประเมินความพร้อมกายและใจ ขณะรอรับผลตรวจ เห็นว่าบริการ
เก้าอี้นวดว่าง ข้าพเจ้าจึงเข้าไปใช้บริการในขณะที่ใช้บริการเพียง ๑ นาที คณะของท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต
เลขานุการกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ทวีศิลป์ฯ และแพทย์สภาอีก ๑ ท่าน มาตรวจเยี่ยม เมื่อท่านอธิบดี
เห็นเสื้อทีม MCATT ที่ถอดวางไว้ข้างๆ พนักพิง ท่านจึงเดินมาสอบถามพร้อมให้กำ�ลังใจ ซึ่งทำ�ให้ข้าพเจ้าและ
ทีมรู้สึกปลื้มใจและดีใจ ที่คณะผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง ห่วงใยและใส่ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ความทรงจำ�ทีย่ งิ่ ใหญ่ ทีม่ อิ าจลืมนัน้ เป็นเช่นนัน้ จริงๆ แม้วา่ ณ ขณะนีข้ า้ พเจ้าจะไม่ได้ปฏิบตั ริ าชการ
ที่กรมสุขภาพจิตแล้ว แต่ประสบการณ์การทำ�งานที่ยิ่งใหญ่ การดูแล การให้กำ�ลังใจ การชี้แนะแนวทาง
การทำ�งานต่างๆ จะยังอยู่ในหัวใจเสมอ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหาร สบบส.
ตลอดจน พี่แหม่ม พี่ติ๊ก และน้องๆ ทุกคน ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน ขอบคุณสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นและจะยังคงอยู่
ในหัวใจตลอดไป
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ความภูมิใจที่ได้ทำ�งานเพื่อพ่อหลวง
นางสาวนิภาพร พูลแสวงทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองสุขภาพจิตสังคม

ในช่วงวันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าพเจ้าได้มโี อกาสลงพืน้ ที่ ณ บริเวณท้องสนามหลวงเพือ่ แจกสือ่
ความรู้ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมการกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตลอดระยะเวลา ๗ วัน
ที่เราไปทำ�งานที่สนามหลวง เราไม่มีเต็นท์อยู่เป็นที่เป็นทาง เราไม่มีอาหารและเครื่องดื่มคอยดูแลเหมือน
ทุกครั้งที่เราไปทำ�งานภาคสนาม ในการทำ�งานครั้งนี้เราต้องแบกเอกสารความรู้ใส่เป้และใช้สองมือหอบ
เอาไปให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ เดินแจกให้ประชาชนทุกมุมของสนามหลวง ถึงแม้ใครจะบอกว่าสือ่ ความรูแ้ ละเอกสาร
แผ่นพับไม่ส�ำ คัญ ณ เวลานี้ แต่เราก็เชือ่ ว่าภายใต้ความตัง้ ใจทีเ่ ราทำ�และการนำ�พระราชดำ�รัสของพระองค์ทา่ น
มาเผยแพร่ มันคือความภาคภูมิใจของคนทำ�งานสุขภาพจิตที่พระองค์ท่านเองก็ให้ความสำ�คัญกับเรื่อง
ของสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก
ตลอดระยะเวลา ๗ วันที่เราต้องเดินตากแดดแจกสื่อ เรามีความสุขมาก เราได้เห็นรอยยิ้มบางๆ
เกิดขึ้นเมื่อมีคนมารับสื่อเราไปแล้วอ่านแล้วพยักหน้ารับกับเรา เรามีโอกาสได้ให้กำ�ลังใจคนชราที่มากราบ
พระองค์ทา่ นว่ายังไม่สามารถทำ�ใจได้ ไม่รจู้ ะอะไรอย่างไรต่อไป เราได้ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ�ตามกระบวนการ
ทีเ่ ราเรียนมาจนคุณลุงคุณป้าทีเ่ ราคุยด้วยบอกว่าป้าจะอยูเ่ พือ่ ดำ�รงชีวติ ตามรอยพระองค์ทา่ นด้วยความพอเพียง
และดำ�รงความดีตามที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้ ในช่วง ๗ วันที่เราอยู่สนามหลวงเรามีความเศร้าโศกในใจตลอด
เวลา แต่งานที่เราได้ทำ�มันทำ�ให้เราได้เกิดความภาคภูมิใจว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆ แต่เราก็
มีโอกาสได้ทำ�งานรับใช้พระองค์ท่าน
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ทำ�เพื่อพ่อ
นายอานนท์ ฉัตรทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
กองสุขภาพจิตสังคม

เรื่องราวที่ผู้เขียนจะเล่ามีอยู่ว่า การปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนนั้น
ผู้เขียนอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือโดยตรง เนื่องจากหน่วยงานที่ผู้เขียนอยู่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรูใ้ ห้ประชาชนได้รู้ และเมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ สวรรคต
หน่วยงานของผู้เขียนก็ได้รับมอบหมายให้ทำ�การแจกสื่อในพื้นที่สนามหลวง โดยสื่อที่นำ�ลงไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนนั้น ได้แก่ คู่มือองค์ความรู้สุขภาพจิตสำ�หรับประชาชน แผ่นพับ ๓ส. เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนและสมาชิก
ในหน่วยงานช่วยกันนำ�ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มากราบพระบรมศพ
ครัง้ แรกทีไ่ ด้ลงพืน้ ทีส่ นามหลวง ซึง่ วันนัน้ อากาศร้อนมาก แต่ผเู้ ขียนก็น�ำ สือ่ ไปแจกให้กบั ประชาชน
โดยการเดินไปตามจุดต่างๆ อากาศร้อน เดินก็เมื่อย แต่ผู้เขียนเห็นคุณยาย คุณตา ผู้พิการที่เดินทางมากราบ
พระบรมศพ ท่านเหล่านั้นยังเดินสู้แดดสู้ลม เราเองก็ต้องสู้และอดทนเช่นกัน นี่คือแรงผลักดันที่ทำ�ให้ผู้เขียน
มีพลังและไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยล้า หลายคนทีร่ บั สือ่ จากเราต่างขอบคุณทีน่ �ำ สิง่ ทีด่ มี าให้ บางคนอ่านไม่ออก ก็ถามว่า
คืออะไร เราก็อธิบายด้วยภาษาชาวบ้านทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย เพราะพัดทีเ่ ราแจกก็จะมีพระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ อยู่ด้วย และทุกคนที่มาในพื้นที่สนามหลวงนั้น ต่างพากันมาทำ�สิ่งดีๆ เพื่อพ่อหลวงทั้งสิ้น
“ทำ�เพื่อพ่อ” คำ�นี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเห็นและสัมผัสได้เมื่ออยู่ในพื้นที่สนามหลวง
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ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทีมจิตอาสา
นางสาวพัชนี พิมพบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ในช่วงถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีม MCATT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมปฏิบตั งิ านทีมดูแลสุขภาพจิตประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตัง้ แต่วนั ที่ ๗-๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้ประจำ�ที่จุดบริการทางการแพทย์ท่าช้าง ทีม MCATT
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประกอบด้วย พยาบาลจิตเวช ๒ คน และนักสังคมสงเคราะห์ ๑ คน เดินทางจาก
อุบลราชธานีถึงที่พักซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนข้าวสารของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. ทางทีม
ผูป้ ระสานงานกรมสุขภาพจิต นัดทีมทีม่ าปฏิบตั งิ านทุกหน่วย เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ทีพ่ กั เพือ่ ปฐมนิเทศการปฏิบตั งิ าน
และพาเดินสำ�รวจจุดบริการทางการแพทย์และรับมอบงานจากทีมปฏิบตั งิ านเดิม และเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นคลืน่
มหาชนจากทั่วประเทศมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังอย่างล้นหลาม เพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำ�ไว้ทุกข์มารอต่อแถว
เข้ากราบสักการะพระบรมศพด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ตลอดระยะเวลา ๗ วันที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ทุกคนมีความปลื้มปิติในการที่จะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการทำ�งานถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์ของสำ�นักอนามัย
กรุ ง เทพมหานคร และหน่ ว ยแพทย์ ข องกรมการแพทย์ ซึ่ ง หมุ น เวี ย นผลั ด เปลี่ ย นกั น มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ซึ่งจุดบริการท่าช้างเป็นจุดที่ประชาชนทยอยออกมาจากประตูเทวาภิรมย์หลังจากกราบสักการะพระบรมศพ
เสร็จแล้ว ประชาชนจำ�นวนมากจะเดินผ่านจุดบริการนี้ ช่วงเช้าอากาศจะร้อนมากและช่วงบ่ายฝนมักจะตกหนัก
จะมีอากาศแบบนีท้ กุ วันแต่กไ็ ม่ท�ำ ให้ประชาชนย่อท้อ ยังทยอยมาเรือ่ ยๆ บางคนมามากกว่า ๑ ครัง้ และบางคน
จากการพูดคุยตั้งใจไว้ว่าจะมาถวายบังคมพระบรมศพทุกวัน สำ�หรับการเข้ารับบริการที่จุดบริการส่วนใหญ่
ประชาชนจะมาขอวัดความดันโลหิตและขอเอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิต การบริการด้านสุขภาพจิต กรณี
พูดคุยกับผู้รับบริการ หากประเมินสุขภาพจิตและพบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าทีมจะประเมินด้วย
แบบคัดกรองซึมเศร้า 2Q 9Q 8Q และให้บริการให้คำ�ปรึกษา รวมทั้งดูแลจิตใจ กรณีพบปัญหาสุขภาพจิต
ทีม่ แี นวโน้มเสีย่ งต่อต่อการฆ่าตัวตาย จะส่งต่อหน่วยบริการทางการแพทย์ทมี่ จี ติ แพทย์เพือ่ ให้การตรวจรักษา
หากมีอาการมากจะส่งต่อรักษาอาการทางจิตที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ในวันที่ ๒ ของการปฏิบัติงาน วันนี้อากาศร้อนตั้งแต่เช้า มีประชาชนทยอยออกมาจากประตู
เทวาภิรมย์หลังจากกราบสักการะพระบรมศพเสร็จแล้ว ประชาชนทยอยออกมาเป็นจำ�นวนมากและเดินผ่าน
จุดบริการท่าช้างนี้ ขณะที่ข้าพเจ้ากำ�ลังวัดความดันโลหิตให้ผู้รับบริการรายอื่น มองออกไปนอกจุดให้บริการ
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พบผู้รับบริการหญิง วัย ๓๔ ปี ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของจุดให้บริการ ดูท่าทางเหนื่อย ทีม MCATT ส่งยิ้ม
ให้ผู้รับบริการหญิงคนนั้นก็ยิ้มตอบและเดินเข้ามาหา เพื่อมาขอนั่งพักและขอให้วัดความดันโลหิต และพูดว่า
“มาคนเดียว มา ๒ ครั้งแล้ว ตั้งใจจะมากราบพระบรมศพ แต่ไม่ได้เข้าไปกราบพระบรมศพเลย เขาบอกว่า
แต่งตัวไม่สุภาพ ซึ่งตนเองรักและศรัทราต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาก ที่ผ่านมายึดหลักคำ�สอนของพระองค์
เป็นแบบอย่าง รู้สึกใจหายและเสียใจที่พระองค์สวรรคต แต่ก็เข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่ได้เข้าไปกราบ ก็ขอกราบ
อยูข่ า้ งวังก็ได้ แม้จะมีเวลาน้อยเพราะตอนนีต้ นเองก็รบี จะต้องไปเตรียมตัวเพือ่ เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
ตนเองเป็นคนอีสานมาจากบุรรี มั ย์ มาเช่าโรงแรมอยูไ่ ด้ ๕ วันแล้ว จะไปประเทศอังกฤษวันนีโ้ ดยเครือ่ งบินเจต
ส่วนตัว จะเดินทางตอนเทีย่ งคืน เป็นเครือ่ งบินของบริษทั แมคไทยแลนด์อนิ เตอร์เน็ตเวิลด์เพือ่ ไปทำ�งานทีน่ นั่ ”
จากการพูดคุยพบว่าผู้รับบริการมีอาการ พูดมาก พูดไม่หยุด พูดไปเรื่อยๆ มีเนื้อหาความคิด
หลงผิด อารมณ์รนื่ เริงผิดปกติ มีประวัตกิ ารรักษาทีโ่ รงพยาบาลเลิศสิน บอกกินยาได้ ๑ ปีครึง่ หลังจากนัน้ ไม่ได้กนิ
หยุดยาได้ ๑ ปี จึงได้โทรประสานจุดบริการทางการแพทย์ทมี่ จี ติ แพทย์ และแพทย์มาตรวจอาการ ทีจ่ ดุ ท่าช้าง
หลังจิตแพทย์ประเมินให้ส่งต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ทีมได้ให้
คำ � แนะนำ � ผู้ รั บ บริ ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ และยิ น ยอมขึ้ น รถไปด้ ว ยดี ก่ อ นส่ ง ไปสถาบั น จิ ต เวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติจากผูร้ บั บริการเป็นเบอร์ของบิดาและพีช่ าย จึงติดต่อพีช่ ายของ
ผู้รับบริการ ซึ่งทำ�งานอยู่กรุงเทพฯ รับทราบและได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้รับบริการปฏิเสธการเจ็บป่วยทางจิต
มาตลอด ออกนอกบ้านตลอด พี่ชายออกตามหาแต่ไม่พบ ไม่รู้จะทำ�อย่างไร รู้สึกดีใจที่พบน้องสาวและน้อง
ได้เข้ารับการรักษาแล้ว จะไปติดต่อโรงแรมทีน่ อ้ งสาวไปพักเพือ่ เก็บของแล้วจะตามไปทีโ่ รงพยาบาล พร้อมกล่าว
ขอบคุณทีมทุกคนที่ช่วยทำ�ให้ได้พบและส่งน้องสาวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จากการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้ใช้หลัก ๓ ส คือ ๑. สอดส่อง มองหา ๒. ใส่ใจ รับฟัง ๓. ส่งต่อ เชื่อมโยง
โดยเริ่มต้นด้วยการพูดคุยสร้างสัมพันธภาพให้ผู้รับบริการรู้สึกไว้วางใจและรู้สึกว่าเป็นมิตร เปิดโอกาสให้พูด
ระบายความรู้สึก ตั้งใจรับฟังอย่างใจเย็น รับฟังโดยไม่โต้แย้ง ประเมินอาการ สอบถามประวัติอย่างละเอียด
ทุกคน ที่อยู่ในจุดบริการท่าช้างไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ทีมกู้ภัย ๑๖๖๙ ต่างช่วยกันประสานจุดบริการ
ทางการแพทย์ที่ ๒ เพือ่ ส่งผูร้ บั บริการพบจิตแพทย์ พร้อมทัง้ ส่งต่อผูร้ บั บริการไปรักษาทีส่ ถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา โดยรถ ๑๖๖๙ และสิ่งที่ทำ�ให้ทีมยิ้มอย่างมีความสุขคือ ญาติของผู้รับบริการได้แสดง
ความรูส้ กึ ในครัง้ นีว้ า่ “หากน้องสาวไม่มากราบพระบรมศพ และไม่เดินมาหาคุณพยาบาล ตนจะไม่ทราบข่าวน้องเลย
เพราะตามหามานาน” “ขอบคุณทีมทุกคนที่ช่วยส่งน้องสาวเข้ารับการรักษา” ข้าพเจ้ารู้สึกสุขใจ มีพลังใจ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำ�ให้ย้อนระลึกถึงพระราชดำ�รัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙
“การจะทำ�งานทีม่ นั่ คงและก้าวหน้านัน้ มิใช่วา่ จะก้มหน้าก้มตาทำ�หน้าทีข่ องแต่ละคนเท่านัน้ จะต้องมีความ
ร่วมมือสัมพันธ์กนั ระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพือ่ ให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน” และยิง่ เห็นความรัก
และความศรัทธาของประชาชนทัว่ ประเทศทีม่ ตี อ่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาเพือ่ กราบถวายสักการะ
พระบรมศพ ยิ่งทำ�ให้รู้สึกปลาบปลื้มใจ เป็นที่สุด นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวงที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเป็นจิตอาสาครั้งนี้
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ครั้งหนึ่งในชีวิต...ทำ�ดีเพื่อพ่อ
กับการปฏิบัติหน้าที่ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชนชน
กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
นายภูวดล วงศ์ศรีใส
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑

ย้อนเวลากลับไปวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สำ�นักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ เป็นช่วงเวลา
ทีป่ ระชาชนชาวไทยทุกคน รํา่ ไห้ดว้ ยความโศกเศร้าเสียใจไม่เว้นแม้แต่ตวั ผมเอง จำ�ได้วา่ ณ ตอนนัน้ กำ�ลังเดินทาง
ไปเที่ยวที่หัวหิน หลากหลายความรู้สึกอารมณ์มันอยู่เต็มหัวเหมือนกำ�ลังตกใจไม่ทันตั้งตัว ข้างในจิตใจมัน
ร้องไห้ฟูมฟายทั้งๆ ที่ไม่มีนํ้าตาไหลออกมาแม้แต่นิดเดียว ต่อมารัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัย
เป็นเวลา ๑ ปี สำ�นักพระราชวังมีหมายกำ�หนดการพระราชพิธที รงบำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ระหว่าง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
และสำ�นักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนังสือราชการจากกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต เวียนมาที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ เรื่องขอสนับสนุนทีมสหวิชาชีพจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานดูแล
สุขภาพจิตประชาชน กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สวรรคต ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำ�หนดการดังกล่าวตรงกับการจัดงาน
สัมมนากลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนตัวผมเองตอนแรกก็ได้ลงชื่อเข้าร่วมงานไปแล้ว แต่พอ
เห็นหนังสือราชการข้างต้นก็ไม่มีความลังเลใจแม้แต่น้อยที่จะเข้าร่วมทีมสหวิชาชีพจิตอาสา เพื่อปฏิบัติงาน
ดูแลสุขภาพจิตประชาชน ผนวกกับงานวิกฤตสุขภาพจิตเป็นงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ด้วย สุดท้ายก็ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมทีมดังกล่าว
วันแรกของการปฏิบตั หิ น้าที่ เมือ่ ทีมของพวกเราไปประจำ�จุดแล้วตอนนัน้ ประชาชนต่างมารอถวาย
สักการะพระบรมศพเป็นจำ�นวนมาก ผูค้ นจำ�นวนมหาศาล อากาศทีเ่ ริม่ ร้อนอบอ้าวขึน้ ทุกนาทีบวกกับการแต่งกาย
ด้วยชุดสีดำ�หรือถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องแต่งชุดเครื่องแบบเต็มยศทำ�ให้มีประชาชนหลายคนมีอาการหน้ามืด
เวียนศีรษะ เป็นลม เพราะบางคนมารอเข้าคิวตั้งแต่เช้ามืด ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา แม้ในส่วนของ
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จิตอาสาก็มีแจกอาหารและนํ้าดื่มตามแถวแล้วก็ตามครับ ส่วนมากประชาชนจะเข้ามาขอยาดม แอมโมเนีย
พลาสเตอร์ปิดแผล (ส่วนใหญ่ถูกรองเท้ากัด) และที่ขายดีมากอย่างหนึ่งคือพัดของกรมสุขภาพจิต (จริงๆ
ไม่ได้ขายนะครับ แจกฟรีครับ ๕๕๕+) ที่ผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเองเมื่ออยู่
ในภาวะวิกฤต ที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้บ้างเมื่อยามโบกสะบัดพัดไปมา
เรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะมีจิตอาสา หน่วยงานต่างๆ ผู้ใจบุญต่างนำ�ข้าวปลา
อาหารมาแจกจ่ายให้กบั ประชาชนอย่างเต็มที่ ในช่วงทีไ่ ม่มปี ระชาชนเข้ามาทีจ่ ดุ รับบริการของทีม พวกผมก็จะ
ไปช่วยพีๆ่ น้องๆ แจกจ่ายอาหาร นํา้ ดืม่ ขนม ฯลฯ ให้กบั ประชาชน แต่กไ็ ม่ให้เสียเวลากับการแจกจ่ายอาหาร
เพียงอย่างเดียว เพราะขณะทีเ่ ราแจกจ่ายอาหารอยูน่ นั้ เราก็จะพูดคุย ถามไถ่ และให้ก�ำ ลังใจประชาชนไปด้วย
พร้อมกับแจกสื่อสารสนเทศของกรมสุขภาพจิตไปด้วยครับ เป็นแบบนี้เกือบทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที่
ช่วงบ่ายของทุกวันอากาศจะร้อนมากทำ�ให้ประชาชน มีอาการหน้ามืดเป็นลมเป็นจำ�นวนมาก
แต่หน่วยปฐมพยาบาลฝ่ายกายของโรงพยาบาลที่มาประจำ�อยู่ก็พร้อมให้บริการและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ด้วยความโศกเศร้าที่ยังอยู่ในใจบวกกับความเครียดสะสมจากที่ทำ�งานและที่บ้านทำ�ให้มีประชาชนบางกลุ่ม
เดินเข้ามาขอรับการปรึกษาซึ่งผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยและให้การปรึกษาประชาชนที่มารับบริการอยู่หลายราย
รวมถึง Case ของพี่จิตอาสาที่มาทำ�อาหารและแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งมาอยู่ประจำ�ตั้งแต่วันแรก
ทีท่ างสำ�นักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะพระบรมศพ พีจ่ ติ อาสาผูห้ ญิง (ขอใช้นามสมมุตวิ า่ พีจ่ นั )
พีจ่ นั เข้ามานัง่ แล้วเริม่ พูดคุยด้วยสีหน้าอิดโรยว่า “ช่วงนีพ้ ไี่ ม่คอ่ ยได้นอนเพราะต้องเตรียมของและวัตถุดบิ ทีจ่ ะ
ต้องนำ�มาประกอบอาหารเพื่อแจกจ่าย” ผมก็พยักหน้าและยิ้มเล็กน้อยแล้วนั่งฟังพี่จันเล่าเรื่องราวอย่างตั้งใจ
แล้วพีจ่ นั ก็ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า “แฟนพีก่ ไ็ ม่คอ่ ยสบายช่วงนีอ้ ารมณ์แปรปรวน ตอนกลางคืนชอบลุกจากทีน่ อน
แล้วตะโกนส่งเสียงดังบอกว่าจะมีคนมาทำ�ร้าย เห็นเหมือนชายร่างยักษ์ตวั สีแดงจะเข้ามาเอาชีวติ ทำ�ให้ทกุ คน
ทีอ่ ยูด่ ว้ ยตกใจและกลัวไปด้วย” (แฟนพีจ่ นั เป็นจิตอาสาเหมือนกัน ขอใช้นามสมมุตวิ า่ พีส่ มนึก) พีจ่ นั เล่าว่าเจอ
พีส่ มนึกครัง้ แรกทีส่ นามหลวงนีแ่ หละต่างคนต่างมาเป็นจิตอาสามาจากคนละทีค่ นละจังหวัด แต่พดู คุยด้วยแล้ว
รู้สึกดีและพี่สมนึกก็เป็นคนขยัน จึงรู้สึกชอบพอกันและตัดสินใจเป็นแฟนกัน และช่วยกันทำ�อาหารแจกจ่าย
ให้ประชาชนทุกวัน แต่ช่วง ๓ - ๔ วันที่ผ่านมา พี่สมนึกมีอาการแปลกไปเหมือนที่เล่าให้ฟัง ทำ�ให้พี่จันไม่ได้
พักผ่อนและส่งผลทำ�ให้เพื่อนๆ จิตอาสากลัวไปด้วยจึงตัดสินใจมาขอรับการปรึกษา ทางทีมของพวกเราก็
พูดคุยกับพี่จันและขอให้พี่จันพาพี่สมนึกมาที่จุดบริการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่สมนึกท่าทางดูเหนื่อยๆ
เพราะไม่ได้นอนแต่กพ็ ดู คุยได้ปกติ พีส่ มนึกเล่าว่า “ช่วง ๓ - ๔ วันทีผ่ า่ นมาตอนกลางคืนรูส้ กึ แปลกๆ ได้ยนิ เสียง
คนพูดกันว่าจะมาทำ�ร้ายตนและเห็นภาพเหมือนยมบาลตัวสีแดงรูปร่างสูงใหญ่จะมาเอาชีวติ ” ทำ�ให้รสู้ กึ กลัว
และควบคุมสติไม่ได้และจะเป็นเฉพาะตอนกลางคืน พี่สมนึกเองเต็มใจที่จะไปรับการรักษา ทางทีมเรา
ได้ตดิ ต่อประสานข้อมูลเบือ้ งต้นกับส่วนกลางและประสานสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรือ่ งการส่ง
ต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ซึ่งผมกับพี่พยาบาลจาก โรงพยาบาลสวนปรุง ก็ทำ�หน้าที่ดูแลและส่งต่อพี่สมนึกไป
ยังสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยมีพี่จันนั่งรถ Refer ไปด้วย พอไปถึงก็ส่งต่อผู้ป่วยและดำ�เนิน
ตามขั้นตอนของโรงพยาบาล ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จิตแพทย์ก็ออกมาบอกว่าต้อง Admit ผู้ป่วยไว้ก่อน
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เพราะจะต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ผมกับพี่พยาบาลต้องช่วยกันคุยทำ�ความเข้าใจและสงบสติอารมณ์ของ
พี่จันพอสมควร เพราะพี่จันไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ เพราะนอกจากสนามหลวงแล้วพี่จันไม่เคย
ไปไหนเลย เนือ่ งจากรถ Refer ทีม่ าส่งต้องกลับไป Stand By ทีส่ นามหลวงและผมกับพีพ่ ยาบาลก็ตอ้ งกลับไป
กับรถ Refer เช่นกัน โดยที่พี่จันต้องรออยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพียงคนเดียว ผมก็บอกวิธีกลับไปสนามหลวง
โดยการนัง่ รถเมล์ให้พจี่ นั พอพีจ่ นั ได้สติอารมณ์ความรูส้ กึ กลับมาปกติ ผมกับพีพ่ ยาบาลก็กลับไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่
ที่ท้องสนามหลวง
จริงๆ แล้วมีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกมากมายเล่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบ แต่ที่รู้สึกประทับใจ ปลื้มใจ
มากที่สุดคือการได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ของกรมสุขภาพจิต โอกาสที่เราจะได้มากราบพ่อ ลาพ่อเป็น
ครั้งสุดท้ายแบบนี้ จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน ผมถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นการทำ�ความดีเพื่อพ่อ และ
ส่วนตัวของผมนั้นจะตั้งใจทำ�หน้าที่ในการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขของกรมสุขภาพจิตให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อที่เป็นพ่อผู้ให้ของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ

112 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

สืบจากภาพ
นายธีรพล เชื้อสุข
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันราชานุกูล

จากการปฏิบัติงานจุดบริการกระทรวงกลาโหม ช่วงเย็นวันหนึ่งได้รับการประสานและนำ�ส่ง
ชายไทย วัยรุน่ จากจุดบริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุผปู้ ว่ ยเปิดกระโปรงผูใ้ หญ่ทเ่ี ดินทางมาร่วมงานสักการะ
พระบรมศพ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะนำ�ตัวส่งจุดบริการโรงแรมรัตนโกสินทร์
แรกพบที่จะบริการกระทรวงกลาโหม ผู้ป่วยแต่งกายสะอาดเรียบร้อย รูปร่างสมวัย มาพร้อมกับ
บุคลากรกรมสุขภาพจิตของจุดบริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ พูดคุยซักถาม ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบคำ�ถาม นั่งนิ่งเงียบ ท่าทางดูวิตกกังวล ผู้ป่วยมีกระเป๋าสะพาย แต่ช่วงแรกไม่ให้ความร่วมมือในการหา
เอกสารเพื่อประสานและติดต่อผู้ปกครอง จึงได้พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยระหว่างที่ให้ผู้ป่วยนั่งรอ เพื่อประสานหาข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ปกครองนั้น จึงได้นำ�กระดาษและดินสอ
ให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมทำ�เพื่อผ่อนคลายระหว่างรอ ผู้ป่วยเริ่มมีท่าทีผ่อนคลาย ได้วาดรูปคน เป็นผู้ชายและ
ผู้หญิง ที่ไม่ใส่เสื้อผ้า จึงได้ถามผู้ป่วยว่า “คือรูปใคร” ผู้ป่วยตอบว่า “พ่อแม่” จากนั้นได้ซักถามว่า “ชื่ออะไร”
ผู้ป่วยตอบว่าชื่อ “จูเนียร์ มากับแม่” พอผู้ป่วยผ่อนคลายและไว้วางใจจึงได้ขออนุญาตผู้ป่วยดูว่าในกระเป๋า
ว่ามีอะไรบ้าง พบว่ามีกล่องดินสอสี และพบบัตรประจำ�ตัวผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทฯ เป็นผู้ป่วย
Autistic ได้พยายามพูดคุยกับผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยถามว่า “ที่บ้านมีโทรศัพท์ไหม?” ผู้ป่วยตอบว่า “มี” “ไหน
วาดรูปโทรศัพท์ให้ครูดูซิ” ผู้ป่วยก็วาดรูปโทรศัพท์ และได้ถามเพิ่มเติมว่า “จำ�ได้ไหมว่าเบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน
เบอร์อะไร” ผูป้ ว่ ยก็เขียนเบอร์โทรศัพท์มาในกระดาษข้างๆ รูปโทรศัพท์ เมือ่ ได้เบอร์โทรศัพท์จงึ โทรไป มารดา
ผูป้ ว่ ยเป็นผูร้ บั สาย ได้แจ้งข้อมูลให้ผปู้ กครองทราบเบือ้ งต้นว่า ตอนนีผ้ ปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลอยูจ่ ดุ บริการกระทรวง
กลาโหม ให้ผู้ปกครองมารับผู้ป่วยด้วย เมื่อผู้ปกครองมารับผู้ป่วยได้แจ้งให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และได้ให้
คำ�แนะนำ�ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙) 113

บูรณาการงานร่วมกันโดยใช้หลัก “ประสานงาน ประสานใจ”
นางจิรพันธ์ สุทธิปริญญานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔

การลงปฏิ บั ติ ง านในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต แก่ ป ระชาชนในกรณี พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจมาก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแล “ประชาชน” ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ลงปฏิบตั งิ าน “ใจมาเกินร้อย” การปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ แต่ละวัน จะมา
ปฏิบัติงานพร้อมทีมพี่น้องจากโรงพยาบาลศรีธัญญาและพี่น้องสาธารณสุขฝ่ายกาย ทีมสหวิชาชีพและกู้ภัย
รวมทั้งจิตอาสาที่มาร่วมงานด้วยใจที่มีพลังและทุ่มเท
การทำ�งานเป็นการทำ�งาน “ประสานงาน ประสานใจ” บูรณาการร่วมกัน เริ่มต้นในการปฏิบัติงาน
จากการสร้างสัมพันธภาพกับทีมผู้ปฏิบัติงานในทีม MCATT การประชุมวางแผน การใช้เอกสาร/คู่มือต่างๆ
ในการประเมิน การมอบหมายงาน การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ การสรุปผลการปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน
การรายงานหัวหน้าทีม กรณีพบ Case กลุม่ เสีย่ ง ซึง่ เป็น Process ในการทำ�งานเพือ่ ให้เรารูบ้ ทบาทการทำ�งาน
ของทีม MCATT กรมสุขภาพจิต
จุดปฏิบตั งิ านทีข่ า้ พเจ้าได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรูส้ กึ ประทับใจ คือ ณ จุดท่าช้าง เป็นบริเวณทีป่ ระชาชน
เดินผ่านเพื่อเข้าไปพระบรมมหาราชวัง มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเคารพพระบรมศพ หรือเข้าไป
เพื่อไหว้พระ สำ�หรับชาวไทยมาด้วยใจ ส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ ข้าพเจ้านั่งสังเกตและมอง
ผูท้ มี่ าสนามหลวง ผูท้ ดี่ แู ล้วอ่อนเพลีย อ่อนแรง เนือ่ งจากอากาศร้อนอบอ้าวมาก ก็จะเดินเข้าไปซักถามก่อนที่
Case จะเข้ามาที่จุดออกหน่วย
ในวันทีป่ ฏิบตั งิ านตรงข้ามจุดออกหน่วย เห็น ๒ คนแม่ลกู เดินกอดคอพยุงกัน ทีม MCATT เห็น ก็ได้
นำ�รถนั่งรถเข็นไปรับ Case เข้ามาไปจุดออกหน่วย โดยที่ไม่ต้องรอคอยทีมกู้ภัยไปรับเข้ามาในเต็นท์พยาบาล
หลังจากนั้นทีมซักถามประวัติ Check Vital Sign ตรวจประเมินเบื้องต้น เอาหล่ะ!!! เป็นคนไข้เรา การทำ�งาน
ด้านการดูแลจิตใจของเรา เริ่มจากเราจับคู่ช่วยกันซักประวัติดูแลทางกายให้ Case (น้องอายุ ๑๗ ปี เป็น
Schizophenia) ให้ได้นอนพักบนเตียง เปิดพัดลมให้อากาศถ่ายเท ใช้ผา้ เย็นเช็ดตัวน้อง หาอาหารให้คณ
ุ แม่และ
น้องได้รบั ประทาน เราดูแลทัง้ Case และครอบครัว โทรประสานหาข้อมูลจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ได้ประวัติการรักษาของ Case เฝ้าสังเกตอาการจนน้องดีขึ้น อาการอ่อนเพลียน้อยลง ซักถามความต้องการ
ของครอบครัวว่าจะพาน้องไปไหน? หลังจากประเมินและพูดคุยเรารับทราบว่าคุณแม่อยากพาน้องกลับ
ต่างจังหวัด เราได้มีการวางแผนทั้งทางกายและทางจิต ประเมินอาการทั้งทางกาย การรับรู้ ดูเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย เราประสานงานกับทางหน่วยกู้ภัยประจำ�จุดคัดกรอง นำ�น้องและมารดาขึ้นรถ EMS

114 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ส่งน้องที่สถานีรถไฟหัวลำ�โพงเพื่อเดินทางกลับบ้าน แนะนำ�ให้คุณแม่พาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช
ใกล้บ้านและกลับไปพักผ่อนร่างกาย
“เราเห็นรอยยิ้มของน้องและมารดา”
“เราเห็นเขายกมือไหว้ เราช่วยเหลือเขาให้ปลอดภัย กลับบ้านได้”
“เราเห็นทีมที่ร่วมปฏิบัติงานกัน ที่ร่วมมือร่วมแรงเป็นกัลยาณมิตรที่ดี”
และสุดท้าย เราเห็นว่า “เราได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนของพระราชา ได้ช่วยเหลือประชาชน
ให้สามารถปลอดภัย เราเดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจ
เราเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน นี่คือความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อพ่อหลวงของเรา
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๙ วัน ๙ ชั่วโมง ในหลวงรัชกาลที่ ๙...ตามรอยเท้าพ่อ
นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพขำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา

ข้าพเจ้าเกิดในรัชกาลที่ ๙ เป็นข้าราชการของพระองค์ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รับราชการมา ๒๙ ปี ได้เห็นพระกรณียกิจของพระองค์ มาตลอดทัง้ ชีวติ การทำ�งาน ทุกวันจะต้องติดตามดูขา่ ว
๒ ทุ่ม จะเห็นกิจกรรมที่พระองค์ได้กระทำ�เพื่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงเดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร
ไม่ว่าจะห่างไกล หรือลำ�บากแค่ไหน พระองค์ก้าวย่างไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย หลังจากได้ทราบข่าวที่
พระองค์ทรงพระประชวรพักทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ถึงกระนัน้ พระองค์กย็ งั ทรงห่วงใยพสกนิกร ติดตามข่าวสาร
ให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลือตลอดเวลา................ถึงวันทีพ่ อ่ จากไป ในความรูส้ กึ เหมือนฝัน ไม่ใช่ความจริง ตืน่ เช้ามา
พ่อยังคงอยู่ อดใจหายไม่ได้ ในความคิด ความรูส้ กึ พ่อยังอยูใ่ นใจเสมอ มีกระแสข่าวมาตลอดทัง้ วัน รายการทีวี
เริ่มหยุดถ่ายทอด หลังมีการแถลงข่าวช่วงคืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่คนไทยตื่นเช้ามาร้องไห้
ด้วยเรื่องเดียวกัน ดวงใจทุกดวงของพสกนิกรมุ่งสู่พระองค์ เสียงสะอื้นจุกอก อยู่ในหัวใจ พ่อเหนื่อยมามาก
ให้พอ่ ได้พกั จริงๆ สักที......ข้าพเจ้าขอปฏิฎานตนจะเดินตามรอยเท้าพ่อ พ่อยังไม่จากไปไหน อยูใ่ นหัวใจนิรนั ดร์
๙ วัน ทีข่ า้ พเจ้าปฏิบตั งิ านพิเศษในด้าน MCATT กับทีมปฐมพยาบาลทางจิตใจ ในนามกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ได้พบเห็นประชาชนที่รักพระองค์ท่านเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาส่งท่าน
เป็นครั้งสุดท้าย แม้จะอยู่ไกลแค่ไหน ลำ�บากอย่างไร ก็จะต้องมาส่งพระองค์ เพราะทั้งชีวิตของพระองค์
ทำ�เพื่อคนไทย ๗๐ กว่าล้านคน ในช่วง ๓๖๕ วันที่ประชาชนชาวไทยเดินทางมากราบพระบรมศพ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของหลายๆ ทีม ที่มาดูแลช่วยเหลือประชาชน
ที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวัง แม้จะร้อน จะฝนตก ก็ไม่มีใครย่อท้อ อดใจรอ และเอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งต่างๆ
ให้แก่กันและกัน ได้เห็นภาพประชาชนชาวไทย เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทำ�ตามคำ�ที่พ่อสอนไว้..........ที่อยาก
ให้คนไทยรักและสามัคคีกัน
๙ ชัว่ โมง ทีแ่ ต่ละวันทีข่ า้ พเจ้ารอเข้ากราบพระบรมศพ ไม่รสู้ กึ ว่านานเลยเพราะตลอด ๗๐ ปีทผี่ า่ นมา
พ่อเหน็ดเหนื่อยไม่เคยได้พัก พ่อตรากตรำ�ทำ�งานหนัก สี่พันโครงการที่พ่อทำ�ไว้มากมาย กี่สิบปีกว่าจะสำ�เร็จ
แม้มกี จิ กรรมใดทีข่ า้ พเจ้าทำ�ได้ ก็จะทำ�เพือ่ พ่อเป็นครัง้ สุดท้าย ได้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น การออก
หน่วยแพทย์ช่วยเหลือ การทำ�ถุงข้าวพอเพียง การไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา การไปกราบพระบรมศพ การไป
ถวายพระเพลิง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าจะพอทำ�ได้ จะอาสาไปร่วม ลูก..........จะขอก้าวตามรอยเท้าพ่อ
ตามคำ�สอนของพ่อ โชคดีที่ลูกได้เกิดเป็นคนไทย มีพระราชาที่ทรงธรรม ที่เป็นตัวแทนนิยามของความดี
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ดอกไม้แห่งความภักดี (Flowers of Loyalty)
นางสาวนวพร ตรีโอษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ภาพเบื้องหน้าของฉันคือประตูเ ทวาภิ ร มย์
พระบรมมหาราชวัง ฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อมาทำ�งานยิ่งใหญ่
ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการ
เป็นทีมวิกฤตสุขภาพจิตดูแลเยียวยาจิตใจประชาชน
ของพระองค์ ในวั น ที่ หั ว ใจของคนไทยทุ ก คนร้ อ งไห้
พวกเราสูญเสีย “พ่อ” ประมุขของแผ่นดิน ความเศร้า
ความทุ ก ข์ ใจนั้ น มากมายท่ ว มท้ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ฉั น
หวั ง ว่ า การได้ ทำ � อะไรบางอย่ า งเพื่ อ แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีจะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกในใจ
พวกเราลงได้
ใกล้ กั บ จุ ด ปฏิ บั ติ ง านของฉั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
สโมสรราชนาวี ฉั น เดิ น เข้ า ไปภายในอาคารพบว่ า
มีการจัดมุมเล็กๆ มุมหนึ่งเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมมากพอสมควรและมีอาจารย์คอยให้
คำ�แนะนำ�วิธกี ารทำ�ดอกไม้จนั ทน์ ดอกไม้จนั ทน์ทที่ �ำ ชือ่ ว่า
“ดอกดารารั ต น์ ” หรื อ ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว่ า
“ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil)” ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง
ซ่อนอยู่ คำ�ว่า ดารา หมายถึงดวงดาว
ฉันนัง่ ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทร์อย่างตัง้ ใจ ค่อยๆ
ตัดกระดาษอย่างเบามือ ค่อยๆ พับกลีบดอกทีละใบ
จากนั้นนำ�มาประกอบกันเป็นรูปดอกไม้ พันก้านดอก
ด้วยลวดเส้นเล็กๆ บางๆ จนเป็นดอกดารารัตน์ที่ฉันแสนภูมิใจ นี่เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ฉันโชคดีได้มีโอกาส
ทำ�งานถวายพระองค์ “ดอกดารารัตน์” คือสัญลักษณ์ของเกียรติยศ ความกล้าหาญ และสีเหลืองสด
ของดอกดารารัตน์ คือสีประจำ�วันพระราชสมภพของในหลวง เป็นดอกไม้แทนความจงรักภักดี พระราชา
ผู้เป็นที่รักของฉันและประชาชนไทยตราบนิรันดร์
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เจรจาพาไปห้องแอร์
นางสาวรตนภัส คงพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา

ในช่วงพระราชพิธีก่อนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีม MCATT ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนรอบพื้นที่มณฑลพิธีสนามหลวง ตลอดจนคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่
อาจขาดยา หรืออาการกำ�เริบเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนมากมาย หรือรอดูพระราชพิธีต่างๆ เป็นระยะเวลา
ยาวนานแล้วอาการกำ�เริบ โดยมีการบริหารจัดการให้การส่งออกเพื่อทำ�การรักษาและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ ทีมMCATT โรงพยาบาลศรีธัญญา มีที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับทีมโรงพยาบาล
ทีด่ แู ลทางฝ่ายกาย พร้อมกับมูลนิธริ ว่ มกตัญญูทสี่ นับสนุนในเรือ่ งการรับฟังข้อมูลข่าวสาร การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย
การส่งต่อ ซึ่งได้รับความกรุณาอย่างสูงจากโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ที่สนับสนุนห้องประชุมทับทิม
มีเครือ่ งปรับอากาศเย็นฉาํ่ ให้เราดูแลปฐมพยาบาล รักษาประชาชนทีม่ อี าการป่วย เป็นลม โรคประจำ�ตัวกำ�เริบ
หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตกำ�เริบ
ช่วงเทีย่ งๆ เราได้รบั แจ้งจากมูลนิธริ ว่ มกตัญญู ว่ามีผชู้ ายไทยพูดจาไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง มีอาวุธ ซองเอกสาร
แผ่นซีดี นั่งอยู่หลังลานจอดรถของโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ให้ทีม MCATT ไปประเมินร่วมกับตำ�รวจและ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เตรียมกระเป๋าอุปกรณ์ ทีมงานและตำ�แหน่งที่ผู้ชายไทยคนนี้อยู่
จึงออกปฏิบตั งิ าน ซึง่ ก็อยูด่ า้ นหลังโรงแรม พบชายไทยผิวขาวคล้ายคนจีน นัง่ อยูใ่ ต้แผ่นไวนิลเตีย้ ๆ ไว้รมิ ถนน
ท่ามกลางแดดร้อนเวลาเที่ยง เหงื่อออกชุ่ม การแต่งกายใส่เสื้อกับกางเกงสีนํ้าตาล คล้ายชุดคนไข้ มีซอง
เอกสาร จดหมาย แผ่นซีดี เราประเมินด้วยสายตาไม่แต่ใจว่า มีอาวุธหรือไม่ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
เรื่องการปลดอาวุธเพื่อความปลอดภัยของทีม
“สวัสดีคะคุณ ดิฉันเป็นพยาบาล เห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้ มีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมคะ”
“ไม่ ต้ อ งเลย เอามั น ออกไปตำ � รวจนั่ น ไม่ ช อบมั น ไปไป....ฯลฯ”ชายไทยผู้ นี้ พู ด จาเสี ย งดั ง
พร้อมโบกมือ ไล่ตำ�รวจ ตาขวางๆ หอบซองจดหมาย แผ่นซีดี กระดาษคล้ายเอกสารลงบันทึกประจำ�วัน
“บอกแล้วไง ผมไม่ได้ผิดอะไร เอกสารก็มีพร้อมหมด แต่มันยังฟ้องอะไรอยู่อีกฯลฯ” ชายผู้นี้ยังคง
พูดวกวนไปมา เราสังเกตเห็นเหงือ่ ออกเต็มตัว แล้วก็ฉกุ คิดเรือ่ งชุดทีช่ ายผูน้ สี้ วมใส่เหมือนคนไข้โรงพยาบาลเลย
จึงประสานงานกับตำ�รวจ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
“คุณคะ อยากให้ทางเราช่วยเหลืออะไรไหมคะ เข้าไปนั่งด้านในกันดีไหมคะ ที่นี่อากาศร้อน
เหงี่อออกชุ่มเสื้อผ้าไปหมดแล้ว” เราเสนอทางเลือก
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“ไม่เอา ไม่ไป เดี๋ยวจะมาหลอกจับไปส่งที่ไหนอีกฯลฯ” นํ้าเสียงหงุดหงิด การพูดยังวกวน
พร้อมทำ�ท่าจะโยนเอกสารให้เราดู เราก็หยุดคิดก่อน เอาไงดี วิชาการพยาบาลจิตเวชและวิชาเจรจาต่อรอง
จะใช้ได้ไหม อากาศก็ร้อนมาก เราและทีมก็ยืนกลางแดดมาสักพัก
“คุณคะ ตรงนี้อากาศร้อนมาก คุณคงร้อนมาก เหงื่อเปียกเสื้อหมดแล้ว ไปนั่งข้างในกันไหมคะ
มีหอ้ งแอร์ นาํ้ เย็นๆ นํา้ หวาน คุณสามารถเข้าไปนัง่ พักให้หายร้อน แล้วค่อยคิดว่าจะไปทำ�ธุระทีไหนต่อก็ได้คะ่
ไปด้วยกันนะคะ”
“จริงนะ อย่ามาหลอก ไปไป ไปห้องแอร์ มีแอร์นะ ไม่เอาไม่ให้ใกล้ๆ เลยตำ�รวจ ไม่เอาไม่ไม่” ชายผูน้ ี้
คงไม่ทนั ได้คดิ อะไร กุลกี จุ อเก็บข้าวของ ลุกขึน้ อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เกินกว่าทีเ่ ราจะคิดอะไรต่อ และเดินตาม
ที ม เรา โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ มู ล นิ ธิ ช่ ว ยพาไปพั ก คลายร้ อ นที่ ห้ อ งประชุ ม ฐานที่ ตั้ ง ในการปฏิ บั ติ ง านของเรา
เพื่อประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ชายผู้นี้หลบหนีมา
เรื่องราวจบลงอย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยที่เราและทีมยังไม่ได้ทันได้ตั้งตัวอะไร ยังไม่ได้ใช้วิชา
เจรจาต่อรอง เพียงเราใช้สติ การสังเกตและตอบสนองเรือ่ งปัจจัยสี่ ส่งผ่านความห่วงใย ซึง่ ตรงกับความต้องการ
ของผู้ป่วยพอดีเรื่องดีๆ จึงเกิดขึ้นท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงวัน นึกถึงทีไรก็ยิ้มอย่างมีความสุขทุกที
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พี่คะหนูบ้าหรือเปล่า
นางสาวรตนภัส คงพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา

ยามโพล้เพล้ หน้าโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ มีประชาชนมากมายทุกช่วงอายุ เดินอย่างรีบเร่ง สายตา
มองไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย ณ ที่แห่งเดียวที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยยามนี้ หลายท่านกำ�ลัง
เดินทางกลับ บางท่านสมหวังในการเข้าไปลงนามไว้อาลัย แต่สหี น้าหลายๆ ท่านบ่งบอกถึงความผิดหวัง เหนือ่ ย
เกินไป คิวยาว ไว้มาวันหลัง หลายท่านก็แวะวัดความดัน ขอยาดมกับทีม MCATT ซึ่งทางเราก็มักจะแถม
แผ่นพับการปฏิบัติตัวต่างๆ ทางด้านสุขภาพจิตติดไม้ติดมือไปด้วยเสมอ เย็นวันนี้ก็เช่นกัน ทีม MCATT ยังคง
ปฏิบัติงานเช่นเดิม
“พี่คะ หนูมายื่นฎีกา” หญิงสาววัยประมาณ ๓๐ ปี สีหน้ากังวล แต่งกายด้วยชุดเสื้อกางเกงเหมือน
พนักงานบริษัทเอกชนสายประกอบการ
“นัง่ ก่อนสิคะ มีอะไรให้ทางเราช่วยเหลือไหมคะ” เราเชิญให้หญิงสาวนัง่ ก่อนจะพูดคุยเรือ่ งอืน่ สังเกต
เห็นกระดาษเก่าๆ ในมือหญิงสาว
“หนูมายื่นฏีกา แต่เข้าไปข้างในแล้ว เจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นวันพฤหัส แต่หนูอยากยื่นเลย หนูมี
ความเดือดร้อนหลายอย่าง” หญิงสาวบอกวัตถุประสงค์ด้วยสีหน้า แววตาผิดหวังเล็กน้อย
“อืม..ค่ะ งั้นวันนี้เราก็ทำ�ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ�ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง สบายดี
ไหมคะ” เราก็พยายามให้หญิงสาวผ่อนคลายขึ้น
“พี่คะ หนูไม่ค่อยสบายใจ” หญิงสาวกล่าวเบาๆ มือก็กำ�กระดาษเก่าๆ ที่พับหลายทบไว้ในมือ
“เล่าให้พี่ฟังบ้างได้ไหมคะ ทีมพี่เป็นทีมสุขภาพจิต มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพใจให้กับประชาชน”
หญิงสาวลังเลและเงียบไป ก่อนจะเงยหน้าและเริ่มเล่าให้เราฟัง
“ตั้งแต่ในหลวงสิ้น พี่รู้ไหม ในหลวงท่านทรงรักหนู ตามไปอยู่ที่บ้านหนูตลอดเลย” หญิงสาวมอง
หน้าเรา เราก็พยักหน้า อยากฟังต่อ แต่เริ่มมีเค้าลางอะไรบางอย่างให้ค้นหา
“แล้วตอนนี้ละคะ” เราถามต่อ
“ในหลวงก็ตามหนูมาทีส่ นามหลวงด้วยนะคะพี่ พีว่ า่ ในหลวงจะตามหนูไปทีบ่ า้ นอีกไหม” หญิงสาว
มองหน้าเราเหมือนจะหาคำ�ตอบ เราอึ้งไป ๒ วินาที แล้วโยนคำ�ถามให้หญิงสาวบ้าง
“น้องว่าในหลวงท่านทรงรักน้อง แล้วท่านรักประชาชนไหมคะ” หญิงสาวฟังคำ�ถามแล้วหยุดทำ�ท่าคิด
“รักสิคะพี่ ในหลวงรักประชาชน”
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“พีก่ เ็ ห็นด้วยกับน้องนะคะว่าในหลวงท่านทรงรักประชาชนของท่านมาก วันนีป้ ระชาชนมามากมาย
มหาศาล จากทั่วประเทศเลย จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกหลายๆ เดือน แล้วน้องคิดว่า วันนี้ในหลวงจะอยู่ที่ไหน
ถ้าท่านรักประชาชนของท่าน” คราวนี้หญิงสาวทำ�ท่าคิดสักครึ่งนาที ก่อนจะตอบว่า
“อืม...หนูวา่ ในหลวงทรงรักประชาชนไม่กลับไปบ้านหนูแล้วล่ะ คนมาเยอะเหลือเกินนะพี่ พีว่ า่ หนู
บ้าไหม คนที่ทำ�งานว่าหนูบ้า” เราก็แอบยิ้มในใจแล้วคิดคำ�ตอบที่จะไม่กระทบใจหญิงสาว
“ถ้าอยากรูว้ า่ เราเป็นอย่างนัน้ ไป พีแ่ นะนำ�ให้ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลทางจิตเวช เดีย๋ วนีใ้ ครๆ ก็ไปกัน
ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังนะคะ จะได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วย ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย” เราพยายามเชียร์ให้
หญิงสาว
“หรือคะพี่ งัน้ หนูไปหล่ะ” หญิงสาวกล่าวสวัสดี ก่อนจะเปิดกระเป๋าหยิบกระดาษใบเก่าในมือทีต่ งั้ ใจ
ถือมาเพื่อจะยื่นฎีกา เก็บในกระเป๋าไว้อย่างดี
เราได้ แ ต่ อ มยิ้ ม อย่ า งน้ อ ยแม้ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ยอะไรหญิ ง สาวคนนี้ ม ากนั ก ทั ก ษะวิ ช าฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ
(Active Listening) ก็คงทำ�ให้หญิงสาวได้หยุดคิด และหาคำ�ตอบให้กับตัวเองในบางเรื่อง เธออาจจะกลับมา
ยืน่ ฎีกาอีกครัง้ หรือไม่กอ็ าจจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปโรงพยาบาลจิตเวช เพือ่ ทีจ่ ะไปถามพยาบาลอีกครัง้ หนึง่ ว่า
“พี่คะ หนูบ้าไหม”
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พลังแห่งความดีงามและเสียสละในหัวใจคนไทย
นางสาวประดับ เวทย์ชัยวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เป็ น วั น ที่ ข้ า พเจ้ า จดจำ � และปลาบปลื้ ม ที่ ไ ด้ ทำ � งานถวาย
พระองค์ ท่ า นอี ก วั น หนึ่ ง พสกนิ ก รชาวไทยต่ า งน้ อ มใจกั น เป็ น หนึ่ ง เพื่ อ ส่ ง เสด็ จ ในหลวง รั ช กาลที่ ๙
เป็นการส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัยในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพครัง้ นี้ ทีม MCATT ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่
ในการดู แ ลด้ า นจิ ต ใจประชาชน ในเหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิ ต ใจของประชาชนชาวไทย
ทั้ ง ประเทศ การเตรี ย มงานครั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ วางแผนเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและทีมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้เกิดข้อสรุปในใจว่า ๑. เราควรจะรูบ้ ทบาทของเรา
แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างไร (รู้เรา) ๒. บทบาทของทีมอืน่ ๆ (รูเ้ ขา) ๓. เราจะบูรณาการบทบาทของ
ทีม MCATT กับหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างไร ข้าพเจ้าได้เห็นทีม MCATT ที่มาจากต่างหน่วยงานแต่สามารถร่วมทีม
กันได้อย่างเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะทุกๆ คน มีเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนล้วนสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่จะทำ�งานเพื่อถวายพระองค์ท่าน ทีม MCATT ในครั้งนี้ประกอบด้วย ทีมจากสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ เนื่องจากแต่ละทีมนั้นล้วนมีภาระกิจมากมาย โอกาสที่จะมาประชุมร่วมกันนั้น
เป็นไปได้ยากจึงได้มกี ารตัง้ กลุม่ ไลน์ขนึ้ เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สารกัน ชือ่ ว่า “MCATT โคราชส่งเสด็จ” นับได้วา่
เป็นการประชุมทีมผ่านไลน์ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ทีม MCATT จากทุกหน่วยงานก็ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ มีการซักซ้อมทำ�ความเข้าใจในบทบาทตาม Flow แนวทางการดำ�เนินงาน
เพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย ๑. การจัดอัตรากำ�ลัง (ทีมร่วม) ๒. การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นๆ เช่น การจัดการเกี่ยวกับกรณีจิตเวชฉุกเฉินอื่นๆ
สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในครั้งนี้คือภาพของการเกิดจิตอาสาต่างๆ ขึ้นในทุกๆ กิจกรรม เช่น
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง จิตอาสาช่วยดูแลความสะอาด จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือแม้แต่รา้ นขายยา
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในยามฉุกเฉินโดยไม่คดิ มูลค่า ทุกคนทำ�ด้วยจิตใจ ทีเ่ สียสละทัง้ แรงกาย
แรงใจ โดยไม่เหน็ดเหนื่อยและสิ่งสุดท้ายที่เป็นขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานครั้งนี้คือการเยี่ยมเสริมพลัง
จากทีมผู้บริหารลงเยี่ยม ณ จุดปฏิบัติงาน เกิดภาพความทรงจำ�ในความงดงามแห่งพลังความดีและพลังของ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
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ในหลวง…ในดวงใจ เด็กพิเศษ
แพทย์หญิงวิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ตลอดระยะเวลากว่ า ๑ ปี ประชาชนมากกว่ า ๒๐ ล้ า นคน
ได้ เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมถวายความอาลั ย แด่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ ๙ ข้ า พเจ้ า
ได้รับทราบและพบเห็นบุคคลที่ถูกเรียกขานว่า “เด็กพิเศษ” มากมาย ที่ได้
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ความไร้เดียงสาของเด็กหลากหลายคน
สร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ พ บเห็ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เด็ ก ที่ มี ค วามพิ ก าร
ทางร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน เด็กดาวน์ และเด็กออทิสติก ทุกคนมี Style
เป็นของตัวเองทีส่ อื่ สารถึงความเสียใจจากการสูญเสีย ความประทับใจ ความจงรักภักดี ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางท่าทาง สายตา คำ�พูด สิ่งประดิษฐ์และภาพวาด
เด็กหญิงดาว (นามสมมุติ) อายุ ๑๓ ปี ผู้ป่วย Down’s Syndrome มีภาวะหัวใจพิการตั้งแต่กำ�เนิด
ในวันถวายพระเพลิง เธอตืน่ ตัง้ แต่ตี ๒ ตัง้ หน้าตัง้ ตาจะมาร่วมงานครัง้ นีร้ ว่ มกับครอบครัว เธออดทนยืนเข้าแถว
รอนานกว่า ๖ ชั่วโมง เพื่อฝันที่เป็นจริง เธอได้นั่งแถวหน้า เห็นพระราชพิธีอย่างใกล้ชิด อากาศที่ร้อน
คนที่แออัดเบียดเสียดยัดเยียด ประกอบกับความหิว เหนื่อยและง่วงนอน เธอมีอาการอ่อนเพลีย หายใจแรง
คล้ายจะเป็นลม ทีมแพทย์พยาบาลพยายามจะพาเธอไปนอนพัก เธอปฏิเสธ อดทน และขออยูร่ ว่ มส่งพระองค์
ขึ้นสู่สรวงสวรรค์
น้องกล้า (นามสมมุติ) เด็กชายออทิสติก วัย ๘ ขวบ พูดได้เป็นคำ�ๆ สื่อสารโดยใช้ท่าทางเป็นหลัก
แม่เล่าว่าตัง้ แต่วนั ทีใ่ นหลวงสวรรคต น้องกล้าเริม่ หงุดหงิดร้องไห้งอแง ชอบลากแขนแม่ดงี ออกนอกบ้าน พูดแต่
คำ�ว่า “หลวงๆ” พร้อมกับทำ�ท่ายกมือไหว้ทว่ มหัว ทำ�แบบนีว้ นั ละหลายๆ ครัง้ น้องกล้านัง่ ติดหน้าทีวี ติดตาม
ดูพระราชกรณียกิจของในหลวงทุกวัน ไม่ยอมลุกไปไหน แม่สะกิดใจ คิดว่า น้องกล้าคงอยากไปไหว้ในหลวง
จึงตัดสินใจบอกน้องกล้าว่าจะพาไปร่วมพิธี แม้ว่าจะไม่มั่นใจว่าจะสามารถจัดการความวุ่นวายที่เกิดขึ้นได้
แค่ไหน ปรากฎว่าในวันทีไ่ ป น้องกล้าตืน่ เองแต่เช้า อาบนํา้ แต่งตัวเอง ให้ความร่วมมือในการต่อแถว ไม่หงุดหงิด
ยกมือไหว้ตลอดทาง เมือ่ เสร็จสิน้ ภารกิจ น้องกล้ากลับบ้านนอนหลับสบาย ไม่มีพฤติกรรมหงุดหงิดอีก แม่รู้สึก
ภาคภูมิใจในตัวลูกน้อยคนเก่ง
นอกจากเรื่องราวของน้องดาวและน้องกล้า ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมาย เด็กพิเศษอีกมากกมาย
ที่ได้ร่วมไว้อาลัยกับในหลวง ผ่านทางชมรมและสมาคมต่างๆ ที่เข้าร่วมในพระราชพิธี การเขียนคำ�ไว้อาลัย
รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำ�ความดีดว้ ยหัวใจ” พวกเราในฐานะผูด้ แู ลเด็กพิเศษ เห็นแล้วก็มรี อยยิม้ ในหัวใจ
ภาคภูมิใจในศักยภาพและความจงรักภักดีของประชาชนไทยตัวน้อยๆ ของพวกเรา ใครจะเชื่อว่า ในหลวง
อยู่ในดวงใจพวกเราทุกคน ไม่เว้นคนที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เด็กพิเศษ”
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้ใหญ่ใจดี ข้าราชการ ข้าราชบริพารของในหลวง
ผูเ้ กีย่ วข้องและประชาชนทีเ่ ข้าใจ ช่วยอำ�นวยความสะดวก ช่วยดูแลสุขภาพ เสริมสร้างกำ�ลังใจด้วยความใส่ใจ
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งานถวายความปลอดภัย ส่วน ทก.สน. ๑
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรได้กำ�หนดการบริหาร
จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย การอำ�นวยความสะดวกประชาชนเรื่องเส้นทางการเดินทางเข้าพื้นที่
เพือ่ ถวายบังคมพระบรมศพ การถวายดอกไม้จนั ทน์ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และการจราจรจึงได้จัดตั้งกองอำ�นวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธฯี ) และให้มกี ารจัดตัง้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารส่วนหน้า
(ทก.สน.) ขึน้ ประจำ�จุดทีก่ �ำ หนดไว้ โดยทีป่ ฏิบตั กิ ารส่วนหน้า (ทก.สน.) จะเป็นทีป่ ระชุมของตัวแทนหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งทหาร ตำ�รวจ พลเรือน ในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งรวมทั้งกรมสุขภาพจิตด้วย
ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ จะมีการซ้อมใหญ่
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๗ ๑๕ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรมสุขภาพจิตได้รับ
มอบหมายให้จดั ทีม MCATT ประจำ�จุดบริการทางการแพทย์ดว้ ย เนือ่ งจากในการซ้อมใหญ่จะเปิดให้ประชาชน
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ทัว่ ไปสามารถเข้าชมได้ในบริเวณพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด ได้แก่ บนบาทวิถถี นนมหาราช ตัง้ แต่บริเวณท่าช้างถึงท่าเตียน
ฝั่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และบนบาทวิถีถนนราชดำ�เนินใน ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผม
ไปจนถึงบริเวณแนวกึ่งกลางสนามหลวง ในฝั่งตรงข้ามสนามหลวง (ด้านศาลฎีกา) ซึ่งได้เปิดให้ประชาชน
ผ่านจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ราวตีสี่ของวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เดินเท้าจากที่พักใกล้ตรอกสาเก
พร้อมทีม เพื่อไปประจำ�จุดท่าช้าง เส้นทางการเดินทางใช้เส้นทางจากฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผมเดินเลาะแนว
รัว้ ศาลฏีกา จนไปสุดทางทีบ่ ริเวณศาลหลักเมือง ข้ามมาฝัง่ กำ�แพงวัดพระแก้ว ตลอดเส้นทางจะเห็นเหล่าทหาร
ตำ�รวจ ตัง้ แถวเพือ่ เตรียมการซ้อมใหญ่ เมือ่ เดินผ่านหน้าประตูวเิ ศษไชยศรี ซึง่ เป็นประตูทอี่ ยูต่ รงกับพระทีน่ งั่ จักรี
มหาปราสาท ได้พนมมือกราบน้อมใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และยืนสงบนิ่ง
ระหว่างเดินไปที่จุดท่าช้าง ฝนเริ่มตกและเม็ดหนามากขึ้น มองไปฝั่งตรงข้าม พบเต็นท์เล็กๆ ซึ่งตั้งริมกำ�แพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าไปหลบฝนตรงเต็นท์นี้ พบทีมแพทย์ พยาบาลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำ�จุด
อยู่ จากการพูดคุยทราบว่าบริเวณท่าช้างยังไม่มีการตั้งเต็นท์ จึงได้รายงานตัวกับ Commander ของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ เมือ่ ฟ้าเริม่ สางการซ้อมใหญ่เริม่ ขึน้ หลังเม็ดฝนบางตาลง เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้พบเห็นพิธกี ารซ้อมใหญ่
ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยริ้วขบวนที่ ๑ จนถึง ริ้วขบวนที่ ๓ อัญเชิญพระบรมราชอิสริยยศ หลังการซ้อมเสร็จ
เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้รับแจ้งจาก Commander ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ว่าให้ตัวแทนกรมสุขภาพจิต
เข้าประชุมที่ ทก.สน.๑ ด้วย
ที่ปฏิบัติการส่วนหน้า ทก.สน.๑ ตั้งอยู่ในห้องประชุมของสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง มีพลตำ�รวจตรีฐากูร นัทธีศรี เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการ ทก.สน. ๑ มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ทหาร
ตำ�รวจ พลเรือน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมที่ ทก.สน. ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม - ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ ส่วนของกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบวางอัตรากำ�ลังและดูแลความเรียบร้อยกลุม่ คนวิกลจริตบริเวณถนน
มหาราช - ถนนท้ายวัง และดูแลประชาชนที่มาร่วมส่งเสด็จแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความสำ�คัญของเส้นทางนี้
เป็นเส้นทางที่ริ้วขบวนที่ ๑ เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำ�คานออกจากพระบรมมหาราชวัง
ทางประตูเทวาภิรมย์ “ประตูเทวาภิรมย์” เป็นหนึ่งในประตูชั้นนอกตามกำ�แพงพระบรมมหาราชวัง
นับเป็นประตูส�ำ คัญในพระราชพิธถี วายพระเพลิงฯ เนือ่ งจากเป็นจุดแรกทีพ่ ระบรมศพของในหลวง รัชกาลที่ ๙
จากพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท เคลือ่ นออกไปตามถนนมหาราช เพือ่ มุง่ สูม่ ณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงร่วมยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ ๑ ด้วย
การซ้อมใหญ่ครัง้ ที่ ๒ มีขนึ้ ในวันที๑่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เป็ น การส่ ว นพระองค์ ม ายั ง พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวั ง
เพื่อทอดพระเนตรการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในริ้วขบวนที่ ๑-๓ การนี้ทรงร่วมพระดำ�เนินในริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศด้วย หลังการซ้อมใหญ่เสร็จสิน้ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจนอกเครือ่ งแบบนำ�ชายไทย ผมเผ้ารุงรัง
เนือ้ ตัวสกปรก เล็บยาว แต่งกายมอมแมมมาทีป่ ฏิบตั กิ ารส่วนหน้า ทก.สน.๑ เพือ่ ให้ขา้ พเจ้าช่วยประเมินสุขภาพจิต
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เนื่องจากพบชายบุคคลนี้ในบริเวณทางเท้าหน้าราชนาวีสโมสร บ่ายวันเดียวกันได้มีการประชุม ทก.สน. ๑
ให้มกี ารปรับแผนเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ข้าพเจ้าได้เสนอแผนการคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนทุกคน
ณ จุดคัดกรอง โดยจัดทีม MCATT ประจำ�จุดคัดกรองทำ�หน้าทีป่ ระเมินคัดกรองกล่มุ คนวิกลจริตและประชาชน
ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดแค่ ๒ จุด คือจุดคัดกรองท่าช้าง และจุดคัดกรองท่าเตียน นอกจากนี้มีการเพิ่มการ
จัดระเบียบคนเร่รอ่ น/วิกลจริต ออกบัตรแสดงตนให้กบั ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในโซน ทก.สน. ๑ ทุกคนต้องมีบตั รประจำ�ตัว
ซึ่งกำ�หนดขึ้นมาเฉพาะ ทก.สน. ๑ ใช้แสดงตนเมื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
สำ�หรับการวางแผนจัดอัตรากำ�ลังทีม MCATT ล้วนเป็นทีมหน่วยจิตเวชเด็กทั้งหมด ได้แก่ สถาบัน
ราชานุกลู สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ และศูนย์สขุ ภาพจิต
ที่ ๑๓ ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีการกำ�หนดจุดการถวายความปลอดภัย จัดวางอัตรา
กำ�ลังทีม MCATT ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามประตูเทวาภิรมย์ ไปจนถึงถนนท้ายวัง และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ
ปลอดภัยสูงสุด และได้ร่วมทีมกับตำ�รวจสืบสวน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง สำ � นั ก เทศกิ จ กรุ ง เทพมหานคร จั ด ระเบี ย บคนเร่ ร่ อ น/วิ ก ลจริ ต ช่ ว งเวลากลางคื น
(เวลา ๒๑.๐๐-๐๒.๓๐ น.) ก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทำ�ให้การถวายความปลอดภัย
สูงสุดเป็นไปอย่างเรียบร้อย นับเป็นการถวายงานทีท่ กุ คนร่วมทำ�หน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ เพือ่ ร่วมส่งเสด็จพระองค์ทา่ น
ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยที่มาจากทั่วทุกสารทิศ ที่ต่างมุ่งหน้าเดินทางหลั่งไหลสู่พื้นที่โดยรอบมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่พสกนิกร
ต่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแต่อย่างใด เพื่อร่วมวันประวัติศาสตร์อันสำ�คัญยิ่งของประเทศและประชาชน
ชาวไทย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพือ่ ถวายความอาลัยรักยิง่ อย่างสมพระเกียรติสงู สุด
และเพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ แด่พระผู้สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
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ร่วมมือ...ร่วมใจ...ปลอดภัย...และเป็นสุข
นางสาวพรรณิภา แสนปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง เมฆสีขาวลอยกระจายเต็มท้องฟ้า ประชาชนแต่งชุดดำ�ยืนเข้าแถวรอที่จะผ่าน
จุดคัดกรองเข้าร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ ๙ วันนี้ฉันมาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชและดูแลจิตใจประชาชน
ที่ อ ยู่ ใ นภาวะโศกเศร้ า บางช่ ว งเดิ น แจกแอมโมเนี ย พั ด ลู ก อม ผ้ า เย็ น ช่ ว งบ่ า ยประชาชนทยอย
มามากขึ้น อากาศร้อนจัด บางคนเป็นลมต้องนำ�มาปฐมพยาบาลในเต็นท์พยาบาล บางช่วงเดินออกไปพูดคุย
กับประชาชนที่นั่งรอในเต็นท์เห็นดวงตาของประชาชนที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ดวงตาจับจ้องไปยังพระเมรุมาศ
สีทองเด่นเป็นสง่าใจกลางสนามหลวง ใบหน้าอาบไปด้วยเหงื่อ บางคนตาแดงเหมือนจะร้องไห้ เมื่อเข้าไป
พูดคุยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “จะขออยูร่ ว่ มงานถวายพระเพลิงในหลวงรัชการที่ ๙ ถ้าไม่เสร็จพระราชพิธี
ก็จะไม่ขอกลับบ้าน” ข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกตื้ออยู่ในอก รู้สึกเป็นห่วงบางคนที่อายุมาก คิดในใจว่าเขา
จะทนได้มั้ย แต่ก็ทำ�ได้แต่ให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัว และช่องทางการขอความช่วยเหลือ ฉันปฏิบัติหน้าที่
จนหมดเวลา มีทีมใหม่มาผลัดเปลี่ยน เพื่อพักและเตรียมปฏิบัติในรอบต่อไป ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก เหนียวตัว
เดินกลับทีพ่ กั นึกอยากอาบนํา้ มากๆ อยากนอนเอาขาพาดทีผ่ นังห้อง ปวดเมือ่ ยขาทีต่ อ้ งเดินเกือบทัง้ วัน พอมาถึง
ที่พักอาบนํ้าเสร็จ รู้สึกสดชื่น คิดอยากจะออกไปเดินดูบรรยากาศเพื่อเก็บเป็นความทรงจำ� จึงชวนเพื่อนที่มา
ด้วยกันออกไปเดินกัน ๒ คน เดินผ่านร้านค้าที่เปิดขายอาหารบ้าง แต่ละร้านจะมีโต๊ะตั้งไว้มีถังแช่นํ้าดื่มเย็นๆ
นม นํ้าหวาน บางร้านเป็นขนมปัง มีข้าวกล่องเตรียมแจกให้ประชาชนที่เดินผ่านไปมา ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ
ในวันงานของพ่อหลวง อีกฝัง่ จะมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ชาวต่างชาติปะปนมาประปรายทุกคนยืนเข้าแถวรอ
ที่จะเข้าไปในบริเวณท้องสนามหลวง แถวยาวจนสุดลูกหูลูกตา ถึงแดดร้อน ร่างกายจะอ่อนหล้าเพียงใด
ประชาชนไม่ย่อท้อ เป็นภาพที่ประทับใจ ฉันซาบซึ้งเป็นอย่างมาก เป็นการแสดงถึงความรักความศรัทธา
ต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึง่ ในงานพระราชพิธสี �ำ คัญเพือ่ ถวายความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้าย
เดินกันมาเรื่อยๆ จนถึงวัดชนะสงคราม ทันทีความคิดก็แวบเข้ามาว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างสมัยอยุธยา
และชือ่ วัดก็เป็นนามทีเ่ ป็นมงคล จึงชวนเพือ่ นเข้าไปทีว่ ดั ตัง้ ใจจะเข้าไปกราบพระทีพ่ ระอุโบสถ พบเห็นประชาชน
มานั่งพักบ้าง เข้าไปไหว้พระบ้าง สักพักพระก็ลงอุโบสถ ฉันก็ชวนกันไปนั่งในอุโบสถ ฟังพระทำ�วัตรเย็น
จนเลิก ชวนกันกลับทีพ่ กั เนือ่ งจากคืนนีข้ า้ พเจ้าทัง้ ๒ คน จะต้องมาเปลีย่ นเพือ่ นเวลา ๒๔.๐๐ น. แต่กอ่ นทีจ่ ะกลับ
มีไลน์เข้ามาถามว่า “ใครอยู่ใกล้ สน.ชนะสงครามบ้าง” เนื่องจากตำ�รวจ สน.ชนะสงครามขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยไปประเมินหญิงไทยวัยกลางคนซึ่งเคยมีประวัติพยายามจะเข้าไปในขบวนเสด็จ ๑ ครั้ง เพื่อยื่นฎีกา
เรื่องลูกของตนเองที่อยู่ที่ต่างประเทศ ตำ�รวจได้ให้กลับบ้านไป แล้ววันนี้ผู้หญิงคนนี้กลับมาอีก ตั้งใจมา
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เพื่อเข้าไปในท้องสนามหลวงจะถวายฎีกาอีกครั้ง ตำ�รวจสายสืบของ สน.ชนะสงครามเห็นจึงนำ�ตัวมาไว้ที่สน.
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจต้องการให้ไปช่วยคัดกรอง ประเมินอาการทางจิต ฉันและเพือ่ นจึงแจ้งไปในไลน์วา่ กำ�ลังอยูท่ ี่
วัดชนะสงครามและจะรีบไป เมือ่ ถึงสน.ก็เข้าไปแนะนำ�ตัวกับตำ�รวจ และถามว่าผูห้ ญิง ตำ�รวจท่านนัน้ บอกว่า
มีผู้หญิงตอนนี้อยู่ท่ีห้องหัวหน้าชั้น ๓ แล้วจึงพาข้าพเจ้าและเพื่อนเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น ๓ ไปพบกับตำ�รวจ
ท่านหนึ่ง หน้าห้องติดชื่อ ชั้นยศและตำ�แหน่งรองผู้กำ�กับ ฉันและเพื่อนจึงเข้าไปแนะนำ�ตัว ตำ�รวจท่านนั้น
ให้ขอ้ มูลว่าผูห้ ญิงคนนีพ้ ยายามจะเข้าไปทีข่ บวนเสด็จมาครัง้ หนึง่ แล้ว ตำ�รวจสกัดไว้ได้กอ่ น ลงบันทึกประจำ�วัน
ไว้แล้ว แนะนำ�ไม่ให้เข้ามาในบริเวณงานอีก แต่วนั นีช้ ว่ งบ่ายตำ�รวจสายสืบไปพบตัวจะเข้าไปในท้องสนามหลวง
จึ ง เชิ ญ ตั ว มาไว้ ที่ ส น.และต้ อ งการให้ ก รมสุ ข ภาพจิ ต มาประเมิ น ว่ า ป่ ว ยหรื อ ไม่ และพาไปอี ก ห้ อ งหนึ่ ง
เมือ่ เดินมาถึงหน้าห้อง ก่อนเข้าห้องข้าพเจ้านึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ อธิษฐานในใจขอให้ภารกิจนีส้ �ำ เร็จด้วยดี
พอเปิดประตูเข้าไป มีตำ�รวจผู้หญิงยศพันตำ�รวจตรีกำ�ลังนั่งพิมพ์ดีดและพูดคุยกับผู้หญิงหน้าตาดี ลักษณะ
ภูมิฐาน แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสีดำ�  สะอาดเรียบร้อย ข้าพเจ้าเดินเข้าไปแนะนำ�ตัวว่าเป็นพยาบาลจาก
กรมสุขภาพจิต พร้อมกับยิ้มให้กับผู้หญิง ดูจะงงว่าเรามาทำ�ไม แต่ข้าพเจ้าก็รีบชวนพูดคุยว่า “ขณะนี้เธอรู้สึก
อย่างไร” เธอก็เล่าด้วยนํ้าเสียงที่ดังชัดเจนว่า “วันนี้ตั้งใจจะเข้าไปร่วมงานในท้องสนามหลวง เมื่อคืนนอน
ไม่ค่อยหลับ กังวลว่าวันนี้จะไม่ได้เข้าไปอีกเพราะครั้งที่แล้วตำ�รวจไม่ให้เข้าไป” เธอบอกว่าถ้ามีโอกาส
อยากจะยื่นฎีการ้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกๆ ของเธอ ๒ คนที่ขณะนี้ศาลที่ต่างประเทศ สั่งคุ้มครองและไม่ให้
เธอพบลูก เพราะทางสามีเธอกล่าวหาว่าเธอทำ�ทารุณกับลูก จึงฟ้องศาลขอเอาลูกไปดูแลคนเดียว ยอมรับ
ตนเองเครียดมาก เคยพบจิตแพทย์ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา แต่กินยาแล้วง่วงนอนทำ�งานไม่ได้จึงหยุดยาและ
คิดว่าตนเองไม่ป่วย “ช่วงนี้คิดมากนอนไม่ค่อยหลับมาหลายวัน” ฉันชวนให้เธอไปเอายาช่วยให้นอนหลับ
และจะพาไปที่ โรงพยาบาลใกล้ๆ สถานีตำ�รวจคือ สถาบั นจิ ตเวชศาสตร์ ส มเด็ จเจ้ า พระยา เธอถามว่ า
“ใช่โรงพยาบาลจิตเวชเหมือน โรงพยาบาลศรีธัญญามั้ย” เธอไม่อยากไป ข้าพเจ้าและเพื่อนก็ต้องให้ข้อมูล
ถึงข้อดีของการพบแพทย์เพื่อตัวเธอเองและลูกๆ ที่เธอเป็นห่วง ทำ�ให้เธอยอมที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อรับ
ยามารับประทาน ซึ่งขณะที่พูดคุยข้าพเจ้าและเพื่อนจะใช้วิธีมองหน้ากัน เมื่อคนหนึ่งไม่รู้จะพูดอย่างไง
อีกคนก็พูดต่อ เมื่อเธอตกลงข้าพเจ้าและเพื่อนของข้าพเจ้าก็พยักหน้าส่งสัญญาณ ให้เพื่อนออกมาโทรศัพท์
แจ้งไปที่ห้องฉุกเฉินสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ว่าจะนำ�ผู้หญิงคนนี้ไปส่งโดยรถตำ�รวจ สถานี
ตำ�รวจชนะสงครามพร้อมเล่าประวัติคร่าวๆ ข้าพเจ้า เพื่อนและตำ�รวจนอกเครื่องแบบได้นำ�ตัวเธอเดิน
ลงมาหน้าสถานีตำ�รวจเพื่อรอรถตำ�รวจมารับ รถตำ�รวจเป็นรถปิ๊คอัพ ๔ ประตู ตำ�รวจนั่งคู่กับคนขับ
ข้าพเจ้าและเพื่อนนั่งขนาบข้าง ระหว่างเดินทางได้ชวนพูดคุยถึงเรื่องทั่วๆ ไป เรื่องการทำ�งาน เรื่องที่บ้าน
เมื่อถามถึงลูกเธอเล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจึงยื่นมือไปกุมมือเธอเบาๆ เพื่อเป็นการ
ให้ก�ำ ลังใจ แสดงถึงความเห็นใจ ฟังอย่างตัง้ ใจ พยักหน้า สบตา เธอเล่าจนจบ และไม่ถามอะไรต่ออีก ปล่อยให้
เธอผ่อนคลาย และข้าพเจ้าคิดในใจว่า “เธอเป็นแม่ที่รักลูกมาก น่าชื่นชมจริงๆ” จนถึงสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา พาเธอเข้าไปนั่งในห้องฉุกเฉิน ฉันนั่งเป็นเพื่อนใกล้ๆ เธอ เพื่อนอีกคนเข้าไปให้ข้อมูล
กับพยาบาลเพิ่มเติม เมื่อเสร็จแล้วบอกเธอว่า “ต้องกลับก่อนนะคะ เพราะคืนนี้เที่ยงคืนต้องปฏิบัติหน้าที่
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ทีท่ อ้ งสนามหลวงอีกรอบ เราจะติดต่อญาติให้บอกกับพยาบาลได้เลย ขอให้คณ
ุ ตัง้ ใจรักษาตัว พร้อมทัง้ อวยพร
ให้เธอได้มโี อกาสได้พบลูกอย่างทีต่ นเองตัง้ ใจ” เธอก็พยักหน้าและหันมายิม้ ให้ พร้อมยกมือไหว้กล่าวคำ�ขอบคุณ
ฉันและเพือ่ นนัง่ รถตำ�รวจกลับมาที่ สน.อีกครัง้ ระหว่างทีน่ งั่ มาเงียบๆ ในหัวเต็มไปด้วยความคิด ขอให้เธอหายไวๆ
ได้พบลูกอย่างทีเ่ ธอปรารถนา แล้วความคิดก็มาหยุดทีค่ วามสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ตำ�รวจขอบคุณที่มาช่วยทำ�ให้ลดความยุ่งยากลง และเล่าว่าพยายามเกลี่ยกล่อมให้เธอกลับบ้านไม่ยอมกลับ
จะพาไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอมไป เพือ่ นของข้าพเจ้าจึงให้ขอ้ มูลเรือ่ ง พรบ สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และการส่งรักษา
ตามเขตพื้นที่ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. จึงเสร็จภารกิจ เดินกลับที่พัก ขณะเดินยังเห็นประชาชนเดินมา
ตามถนนที่ไม่มีรถวิ่ง มีแต่คนเดินมุ่งหน้าไปท้องสนามหลวง ขณะนั้นข้าพเจ้าลืมความเมื่อยล้าไปเลย มีอาการ
อิ่มเอิบใจและนึกในใจคนเดียวว่าวันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถวายพระองค์
และเมื่อกลับถึงที่พักก็อาบนํ้าเข้านอนพักผ่อนเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่รอบต่อไป
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เตรียมทีม....เตรียมใจ....เตรียมการ....งานสำ�เร็จด้วยพระบารมี
นางสาวสำ�ราญ บุญรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ท่ามกลางความเศร้าโศกของปวงประชาชาวไทย วันสำ�คัญใกล้มาถึงเป็นวันทีไ่ ม่มใี ครอยากให้มาถึง
คือวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นส่วนหนึง่ ของงานสำ�คัญคือการดูแลจิตใจประชาชนทีม่ าร่วมงานสำ�คัญ และจะเป็นการทำ�งาน
ที่สำ�คัญที่สุดของชีวิตข้าราชการในฐานะพยาบาล “ลูกของพ่อ” ฉันตั้งใจจะปฏิบัติงานนี้อย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถให้ดีที่สุด การประชุมเตรียมการของ ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตระดมทีมที่มีประสบการณ์
มาทำ�งาน ทำ�แผนอย่างรัดกุม ปรับแผนเพือ่ รองรับทุกสถานการณ์ แต่ฉนั ก็ยงั กังวลใจว่าการเยียวยาทีเ่ ราเคยทำ�
แตกต่างจากงานนี้ อะไรจะเกิดขึน้ บ้าง คำ�ถามของพวกเรา “ประชาชนรับได้มยั้ หนอ เมือ่ ถึงเวลาพระราชทาน
เพลิงจริง” หลังจากวันสวรรคตฉันทำ�บุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ชักชวนและนำ�ผู้ป่วยและญาติสวดมนต์
ทำ�สมาธิถวายเป็นพระราชกุศลเกือบทุกวัน และอธิษฐานขอให้ลกู ของพระองค์ทกุ คนผ่านวิกฤตครัง้ นีไ้ ปด้วยดี
การปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ระสานของทีม MCATT ณ จุดกองสลากเก่า พระเมรุมาศจำ�ลองด้านทิศเหนือ
มีจติ แพทย์หน่วยงานกรมสุขภาพจิตหมุนเวียนปฏิบตั ิ เป็นช่วงเวลาการเรียนรูท้ มี่ คี า่ มาก ทุกท่านเป็นกัลยาณมิตร
พวกเราทำ�งานร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามของแพทยสภาเต็นท์สีขาว มีพื้นที่กว้าง มียา อุปกรณ์
เครือ่ งมือแพทย์ทที่ นั สมัย จัดวางเตียงเป็นสัดส่วน มีรถพยาบาลทัง้ Basic และ Advance ทีมแพทย์พยาบาลทีม่ ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ประสานและทำ�งานอย่างเป็นระบบ ทีม MCATT เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ และทำ�ให้ทมี
ทางกายรูส้ กึ มัน่ ใจ ฉันได้เรียนรูม้ ากมาย พวกเราทำ�งานอย่างมีความสุข ยามว่างก็นงั่ มองพระเมรุมาศสีทองอร่าม
สง่างามอยูต่ รงกลางสนามหลวงอย่างใจหาย และคิดในใจ “นีเ่ ป็นความจริงทีจ่ ะต้องยอมรับให้ได้วา่ ไม่มใี นหลวง
แล้ว” แต่ละวันมีผมู้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตประปราย วันละ ๕-๑๐ ราย เช่น เครียด ปวดศีรษะ บางรายแพทย์ทางกาย
จะส่งต่อให้เราไปช่วยประเมิน แต่บางรายก็เพียงแวะเวียนมาขอรับการปรึกษาสัน้ ๆ ผูป้ ว่ ยจิตเวชมีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้ง่ายเขาได้รับการเชิญให้มานั่งคุยที่หน่วย บางรายก็ต้องขอร้อง ขอแรง และนำ�พามาจัดการ
ที่หน่วย บางรายก็นำ�ขึ้นรถพยาบาลและส่งต่อเข้าไปรักษาที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเลย
และทุกรายก็ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย การสั่งการที่สำ�คัญคือการให้รับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในทุกราย
ในช่วงพระราชพิธี
ช่วงเช้าวันพระราชทานเพลิงศพยังไม่มผี ใู้ ช้บริการ จิตแพทย์หวั หน้าทีมให้ความรูแ้ ก่ทหารเสนารักษ์
และทีมอาสาสมัคร แนะนำ�วิธกี ารดูแลผูป้ ว่ ยภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) พร้อมทัง้ สาธิตการใช้กรวย
ครอบจมูก การหายใจ ที่ถูกวิธี และการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อจิตอาสาออกไปทำ�งานพบปัญหา
จะกลับมาปรึกษา แต่กพ็ บว่ากลุม่ จิตอาสาก็มปี ญ
ั หาสุขภาพจิต (ส่วนน้อยก็มปี ญ
ั หาสุขภาพจิต เช่น เจ้ากีเ้ จ้าการ
พูดมาก เครียด เศร้ามาก) ก็ต้องนำ�เข้ารับการรักษา ช่วงสายของวันพระราชทานเพลิง ฉันก็เดินดูประชาชน
เพื่อมองหาผู้ที่ต้องการช่วยเหลือด้านจิตใจ พูดคุยกับจิตอาสาบ้าง ประชาชนใส่ชุดสีดำ�มานั่งรอเพิ่มขึ้นๆ
ขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆ พบชายวัยหนุ่มใส่เสื้อสีฟ้าสะดุดตานั่งอยู่ท่ามกลางชุดสีดำ�ๆ จึงเดินเข้าไป
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และมองรอบๆ พบสายตาของประชาชนทีน่ งั่ อยูใ่ กล้ๆ ยิม้ น้อยๆ มองชายชุดสีฟา้ เมือ่ มองใกล้ พบว่าเขาใส่เสือ้
สีฟา้ โปโลแขนสัน้ กางเกงยีนต์เก่าสกปรก นัง่ ยองๆ พูดคนเดียวเบาๆ สีหน้าเฉย ฉันสรุปในใจเลยว่า “นีห่ ละลูกค้า
ของฉัน คนไข้เราแน่เลย มาจากไหนล่ะนี่ จะยากมั้ยนี่รายนี้” แอบตำ�หนิในใจอีกว่า “ไม่มีใครเดินไปบอกเรา
เลยนะ ว่ามีคนไข้แถวนี”้ แต่กค็ ดิ ทางบวกว่าเขาคงไม่รวู้ า่ “นีค่ อื คนไข้จติ เวช” ฉันสูดลมหายใจยาวๆ สบตาเขา
ยิ้มให้ ก้มหัวเล็กน้อย ส่งเสียงทักทาย “สวัสดีค่ะ มากับใครคะ” เสียงตอบ “มาคนเดียว” ฉันถามต่อ “ทานนํ้า
หรือยังคะ” “ยัง มีบุหรี่มั้ย” ฉันคิดในใจ “เอาละจัดการไม่ยากแบบนี้” จึงชวนไปดื่มนํ้า แล้วให้เดินตามมา
เขาก็ลุกขึ้นยืน เดินออกจากที่นั่ง ฉันสบตากับประชาชนที่รอบๆ แถวนั้น หลายคนพยักหน้า ยิ้มกว้างให้ฉัน
ท่าทางโล่งใจ และขอบคุณเบาๆ ฉันแอบคิดในใจแว่บนึง “คนนั่งรอบๆ ก็ทนนั่งอยู่กับเขานะ เขาคงไม่รู้
จะทำ�อย่างไร” ฉันพยักหน้าเรียกจิตอาสา และตำ�รวจให้เดินตามไปทีห่ น่วยด้วยกัน ระหว่างทางเขาก็ทวงถาม
ขอบุหรี่ ก็บอกว่าขอคุยกันก่อน หลังจากคุยเสร็จก็ได้ยาฉีดแทนบุหรี่ ก็ยอมให้ฉีดยาก่อนส่งต่อ
ช่วงบ่ายขณะที่ฉันพูดคุยกับทีมที่เต็นท์ ได้ยินเสียงอาสาสมัครผู้หญิงส่งเสียงเรียกมาแต่ไกลว่า
“พี่ๆ ขอหมอสักคนไปพูดหน่อยประชาชนเขาจะทะเลาะกัน ขอคนไปเคลียร์หน่อย อยู่หน้าพระเมรุ” สายตา
ทุกคู่ของทีมมองมาที่ฉัน บอกไปว่า “พี่ไปเอง” เมื่อเดินตามไปก็พบว่าประชาชนกลุ่มใหญ่กำ�ลังหงุดหงิด
หน้าบึ้ง ต่อว่าเจ้าหน้าที่และกลุ่มที่อยู่ด้านตรงข้าม เพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่ปล่อยแถวให้เดินไป จึงต้องยืน
เป็นเวลานาน เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทหารก็เครียดเพราะไม่รจู้ ะทำ�อย่างไร ประชาชนแน่นมาก ขณะทีแ่ ถวอืน่ มีการเดิน
ไปวางดอกไม้จันทน์ได้ ฉันจึงต้องทำ�หน้าที่เจรจากับเจ้าหน้าที่ และประชาชน พูดคุยด้วยนํ้าเสียงเป็นมิตร
พูดให้พวกเขาเห็นอกเห็นใจกัน สะท้อนให้เห็นว่าเขากำ�ลังโกรธ ร้อน หงุดหงิด ทุกคนอารมณ์เดียวกัน ทุกคน
มีเป้าหมายเดียวกัน ขอให้ทุกคนตั้งสติ ให้ลองหายใจยาวๆ บ่อยๆ เพื่อตั้งสติ และได้ออกซิเจน และหันไปมอง
คนข้างๆ และยิ้มให้กัน จนได้ขยับเดินเล็กน้อย และชวนพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป ขอให้ตำ�รวจขยับแผงกั้นทางเดิน
เล็กน้อย ทุกคนก็ผอ่ นคลายลงบ้างแต่ยงั ยืนรอได้ ฉันเองก็รสู้ กึ ผ่อนคลาย จิตอาสาก็ชนื่ ชมทีช่ ว่ ยให้สถานการณ์
ดีขึ้น
ทีม MCATT วางแผนเตรียมพร้อมหากเกิดอุปทานหมู่ (Mass Hysteria) ภาวะหายใจเร็วจำ�นวนมาก
และประชาชนที่มีอาการเศร้าโศกรุนแรง เตรียมยามากขึ้น เตรียมกรวยกระดาษจำ�นวนมาก แนะนำ�จิตอาสา
ให้ใช้เป็นเพือ่ ช่วยเหลือเบือ้ งต้น ฉันและทีมก็พดู คุยกับประชาชนบ่อยๆ แนะนำ�การจัดการความรูส้ กึ เศร้า เช่น
การหายใจยาวๆ เข้าและออก ตั้งสติ อยู่ในที่โล่ง และดูแลคนข้างเคียง การผ่อนคลาย การจิบนํ้าทีละน้อยๆ
ท่ามกลางความร้อนอบอ้าว เพราะฝนอาจจะตก รูส้ กึ ห่วงใยประชาชนทีน่ งั่ ยืน เดินอย่างแออัดรอพระราชพิธแี ละ
ช่วงหัวคํ่าฝนก็ตกกระหนํ่าอย่างหนักเหมือนนํ้าตาฟ้า ประชาชนยังคงนั่งและยืนไม่ท้อถอยเพื่อรอพระราชพิธี
จริงตอนดึก นํ้าตาและนํ้าฝนก็ปะปนกันหลั่งลงผืนแผ่นดิน ด้วยพระบารมีที่ในหลวงมีต่อประชาชนมาตลอด
พระชนมายุ จนถึงวันสำ�คัญก็ยังทรงมีพระเมตตา ทำ�ให้ทุกคนเข้มแข็งจนนาทีสุดท้ายสายตาทุกคู่จับจ้องควัน
จากพระเมรุมาศพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ไม่มีเสียงกรีดร้อง ไม่มีเสียงร้องไห้ครํ่าครวญ ประชาชนทั้งสนามหลวง
สงบนิ่ง ฉันนั่งหลับตาทำ�สมาธิส่งเสด็จเป็นเวลานาน รับรู้ถึงนํ้าตาที่ไหลริน และสะอื้นในอกแต่มีสติรับรู้
ปล่อยวาง อยู่กับลมหายใจ ประชาชนของในหลวงรัชการที่ ๙ มีพลังจิตที่เข้มแข็ง ทุกคนผ่านไปได้ จากนี้
เหลือเพียงหน้าที่ที่จะดูแลจิตใจระยะยาวในกลุ่มเสี่ยงบางรายเท่านั้น ภารกิจเสร็จสิ้นเกือบตี ๒ ไม่มีความง่วง
ไม่มีความเหนื่อยแม้แต่น้อย เพราะพลังความรักที่มีต่อในหลวงของปวงชนชาวไทย
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เรื่องเล่าจากราชดำ�เนินกลาง
นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรมสุขภาพจิตได้จัด
ทีม MCATT ให้บริการดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่มาร่วมงาน ๗ จุด ภายใต้การบัญชาการของที่ทำ�การ
ส่วนหน้า (ทก.สน.) ฉันได้เป็นส่วนหนึง่ ของทีม สบบส. ซึง่ แม้วา่ ไม่ได้เป็นผูใ้ ห้บริการประชาชนโดยตรง แต่มบี ทบาท
ในการประสานงานการปฏิบัติการครั้งนี้และเป็นทีมที่รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานทีม MCATT
ให้แก่ศูนย์เอราวัณ
เช้าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉันตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเวลา ๐๔.๐๐ น. ในขณะนั้น
ฉันรู้สึกเหมือนเพื่งล้มตัวลงนอนได้ไม่นานก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้ว แต่เมื่อนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในวันนี้
ฉันและทุกคนในทีม สบบส.ต่างกระตือรือร้นรีบเตรียมตัวให้พร้อมและออกเดินทางไปปฏิบัติงานที่จุดบริการ
โรงแรมรัตนโกสินทร์ พวกเราเดินออกจากที่พักมาที่ถนนจักรพรรดิ เลี้ยวออกมายังถนนราชดำ�เนินกลาง
และเนื่ อ งจากในวั น นี้ เ ป็ น พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ จึ ง มี ก ารปิ ด ถนนหลายเส้ น ทาง
ทำ�ให้ไม่สามารถข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามได้ พวกเราเดินต้องเดินเลี้ยวตามถนนราชดำ�เนินกลางไปที่สะพาน
ผ่ า นฟ้ า ลี ล าศเพื่ อ อ้ อ มไปยั ง ฝั่ ง ตรงข้ า มแล้ ว เดิ น ต่ อ ไปยั ง โรงแรมรั ต นโกสิ น ทร์ ถึ ง แม้ ว่ า จะต้ อ งเดิ น เท้ า
เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ระหว่างทางนั้นฉันได้เห็นภาพความประทับใจมากมาย ฉันเห็นภาพตลอด
เส้นทางเต็มไปด้วยประชาชนจำ�นวนมหาศาลนั่งเป็นแถวยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ซึ่งพวกเขาพร้อมใจกันมารอ
ข้ามวันข้ามคืนเพื่อน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่สวรรคาลัย เมื่อประชาชนเห็นว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่
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ที่กำ�ลังจะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพากันช่วยหลีกทางและช่วยบอกต่อๆ กันว่า “ขอทางให้คุณหมอ
ไปทำ�งานด้วย” หน่วยงานเอกชนและผูท้ มี่ บี า้ นเรือนอยูบ่ ริเวณนัน้ ก็ตา่ งนำ�อาหาร นํา้ ดืม่ ยาดม ยาอม ยาหม่อง
และพัด มาแจกให้เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทีม่ ารอร่วมงาน นอกจากนีฉ้ นั ยังเห็นการทำ�งานของเจ้าหน้าทีท่ ถี่ งึ
แม้วา่ จะต่างหน่วยงาน ต่างสังกัด ต่างวิชาชีพ ต่างบทบาทหน้าที่ แต่ทกุ คนก็รว่ มมือกัน ประสานงานกันในการ
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ถึงแม้การเดินทางตลอดเส้นทางถนนราชดำ�เนินกลางเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ฉันไม่ได้รู้สึก
เหน็ดเหนือ่ ยจากการเดินทางเลยแม้แต่นอ้ ย เพราะภาพความประทับใจต่างๆ ทีฉ่ นั ได้พบนัน้ ทำ�ให้ฉนั ยิง่ มีพลัง
และมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดเป็นคนไทยและได้มสี ว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในชีวติ และยังทำ�ให้
ฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าเราทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้คือการร่วมกันทำ�งานและทำ�หน้าที่ลูกของพ่อและ
น้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่สวรรคาลัย จะทำ�ให้เกิดพลัง เกิดความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยผลักดัน
ให้ภารกิจที่สำ�คัญสำ�เร็จลุล่วงไปได้

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙) 133

ภาพแห่งความประทับใจ
นางสาวบุญรื่น บุญเอิบ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ฉันตื่นขึ้นมาในเช้าของวันที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ เลื่อนประตูกระจกบานใสออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ทีม่ าพร้อมสายลมเบาๆ และเสียงกรุง๊ กริง๊ ของโมบายหน้าบ้าน ฉันบอกกับตัวเองว่า วันนีฉ้ นั มีภารกิจทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ในชีวิตรออยู่ ฉันรีบอาบนํ้าแต่งตัว และเตรียมจัดข้าวของใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อความคล่องตัวในการ
ทำ�งาน มีทั้งยาดม แอมโมเนีย พิมเสนนํ้า ยาอมมะขามป้อม ยาอมมะแว้ง ยาพาราเซตามอล พลาสเตอร์ยา
เซ็ตทำ�แผล ถุงมือ พัด กระดาษ ปากกา แบบประเมินต่างๆ แบบฟอร์มรายงานต่างๆ ครบชุด และไม่ลืม
ที่จะเช็คซํ้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้เตรียมความพร้อมมาเกินร้อยจริงๆ ฉันเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ประมาณ
๙ โมงเช้า รถตูอ้ อกจาก โรงพยาบาลยุวประสาทฯ บ่ายโมงครึง่ พร้อมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึง่ มี แพทย์
พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ อีก ๓ คน ไปถึงวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประมาณ บ่าย ๒ เศษ มีประชาชน
มากมายนั่งอยู่ตลอดสองฝั่งถนน เราจึงแบ่งทีมกันเดินเข้าไปให้บริการแบบเชิงรุก ฉันกับน้องพยาบาลได้รับ
มอบหมายให้ดูแลประชาชนที่อยู่ทางฝั่งขวาของประตูด้านหน้าของวัด เราเดินไปอย่างช้าๆ พยายามคัดกรอง
ด้วยการกวาดสายตามองทุกคนให้ทวั่ ถึงทีส่ ดุ และเข้าไปประเมินโดยการถามทุกจุดทีพ่ บว่าประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ ประชาชนส่วนใหญ่มานัง่ จับจองทีน่ งั่ กันตัง้ แต่ตี ๔ ตี ๕ หรือว่าก่อนหน้านัน้ แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจและจิตอาสายืนเรียงแถวทีร่ มิ ถนนตลอดสองข้างทาง เพือ่ ดูแลความเรียบร้อย ทุกคนอดทนนัง่ ตากแดด
อันร้อนแรงทีแ่ ผดเผาจนผิวแทบไหม้เกรียม ทำ�ให้มบี างคนหน้ามืดตาลายเป็นลมไปบ้าง แต่กไ็ ม่มใี ครยอมถอย
หรื อ ยอมถอดใจเลย จนบ่ า ยคล้ อ ย พระอาทิ ต ย์ ค่ อ ยๆ ลาลั บ ขอบฟ้ า ความมื ด กำ � ลั ง คื บ คลานเข้ า มา
เสียงกรับๆ กรับๆ เป็นจังหวะช้าๆ ดังมาแต่ไกล เสียงค่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ เคลื่อนใกล้เข้ามา ท่ามกลาง
ความเงียบสงัด แสงไฟสองข้างทางเริม่ สว่างขึน้ กระทบกับเครือ่ งทรงของขบวนกองพลทหารม้ารักษาพระองค์
แวววาวประดุจดวงดาวบนท้องฟ้าอันมืดมิด ทุกคนนั่งนิ่ง ราวถูกสะกดเอาไว้ ทุกอย่างเงียบสนิท จนได้ยิน
เสียงหัวใจของฉันเองทีก่ �ำ ลังเต้นเป็นจังหวะแรงขึน้ และเร็วขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ขบวนรถยนต์พระทีน่ งั่ ฯ พระบรมราช
สรีรางคารมาหยุดอยู่ตรงหน้าเป็นเวลานาน ห่างจากริมฟุตบาทที่ฉันนั่งประมาณ ๒ เมตร นํ้าใสๆ ก็ค่อยๆ
เอ่อล้นจากตา ไหลลงมาอาบแก้ม ฉันยกมือขึน้ มา ค่อยๆ ปาดนาํ้ ตาอย่างช้าๆ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า แต่มนั ก็ยงิ่ พร่างพรู
ออกมาเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นของหลายๆ คน ที่นั่งอยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้น ทำ�ให้ไม่อาจกลั้นนํ้าตาไว้ได้ ฉันมอง
ขบวนรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ฯ ค่ อ ยๆ เคลื่ อ น และเลี้ ย วเข้ า ไปในวั ด บวรนิ เวศราชวรวิ ห ารจนลั บ ตาไปด้ ว ย
ความอาลัยอย่างยิ่ง เมื่อพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปประดิษฐานใต้ฐานพระพุทธชินสีห์
ภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเสร็จสิ้นลง ทุกคนต่างพากันลุกจากที่นั่ง เดินแยกย้ายกันกลับด้วย
ความรู้สึกใจหาย หดหู่ หม่นหมอง และหมดแรง แต่คุณงามความดีและคำ�สอนของพระองค์ยังคงก้องสะท้อน
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อยูใ่ นใจทุกคนเสมอ ในขณะทีฉ่ นั กับน้องพยาบาล กำ�ลังเดินกลับทีต่ งั้ ซึง่ เป็นหน่วยบริการสุขภาพทีอ่ ยูภ่ ายในวัด
ฉันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่ง ตะโกนมาทางด้านหลัง และวิ่งเข้ามาหา “คุณๆๆ คุณพยาบาลคะ เมื่อกี้มีภาพ
ของคุณออกทีวี ในช่วงข่าวในพระราชสำ�นักด้วย เพื่อนฉันส่งมาให้” พร้อมกับ ยื่นโทรศัพท์ของเธอ ให้ฉันดู
“คุณจะถ่ายเก็บไว้มยั้ คะ เขาถ่ายเห็นหน้าคุณชัดเลย นานด้วยนะคะ ฉันจำ�คุณได้ เป็นภาพทีน่ า่ ประทับใจมาก เห็น
แล้วก็อดนาํ้ ตาไหลตามคุณไม่ได้เลย” ฉันรูส้ กึ ตืน่ เต้น ดีใจจนบอกไม่ถกู จึงใช้ มือถือถ่ายรูปจากมือถือของผูห้ ญิง
คนนัน้ ด้วยมืออันสัน่ เทา และด้วยความรูส้ กึ ขอบคุณเป็นอย่างยิง่ แม้วา่ เราจะไม่รจู้ กั กัน แต่เราต่างก็เป็นพสก
นิกรของพระองค์ ทีพ่ ร้อมจะส่งความปรารถนาดีให้แก่ผอู้ นื่ ตามรอยพระองค์ทา่ น ทำ�ให้ฉนั รูส้ กึ ปลาบปลืม้ ใจ
เป็นทีส่ ดุ นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างใหญ่หลวง ทีไ่ ด้มโี อกาส เข้ามาร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจทีส่ �ำ คัญยิง่ นี้ ซึง่ ฉัน
ไม่อาจลืมเหตุการณ์วันนั้นได้เลย...ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙) 135

ก้าวรักแห่งความทรงจำ� (Love The Memory)
นางสาวนารีรัตน์ พิศหนองแวง
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

เมื่อตะวันลับฟ้าของคืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หัวใจเริ่มสั่นไหว พร้อมรับกับเหตุการณ์ที่บีบคั้น
หัวใจของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ เสด็จสวรรคต เมื่อสิ้น
การแถลงการณ์ ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนเริม่ เตรียมการในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ถวายงานรับใช้พอ่ หลวงกัน
อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงตัวข้าพเจ้าทีไ่ ด้รบั หน้าทีอ่ นั ใหญ่หลวงในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพจิต
ประชาชน และด้วยความรักและจงรักภักดีต่อพ่อหลวง เลยตั้งสักปฏิญานตนว่า “ในระยะเวลา ๑ ปี จะขอ
ถวายงานอย่างเต็มความสามารถที่มี จนวันสุดท้ายที่ต้องส่งพ่อสู่สวรรคาลัย”
ตั้งแต่วันแรกของการปฏิบัติงานในฐานะส่วนกลาง ทั้งการประสานงาน การลงพื้นที่ การให้บริการ
การอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงาน โดยมิได้นึกถึงมีความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด ภาพของ
การทำ�งานทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีทงั้ มิตรภาพ รอยยิม้ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นํา้ ใจ การรวมแรงร่วมใจเป็นหนึง่ เดียว
และการเสียสละทีม่ ใี ห้กนั โดยมิได้แบ่งแยก ข้าพเจ้าได้ลงพืน้ ทีเ่ กือบทุกวัน การขนสือ่ แผ่นพับ เพือ่ ไปให้กบั ทีม
ใช้แจกประชาชนที่มาร่วมกราบพระบรมศพ ถึงจะแบกสื่อหนักแค่ไหน ข้าพเจ้าก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ�
การต่อแถวกินข้าวไข่เจียวที่อร่อย การรับรู้ถึงความรู้สึกการยืนต่อแถวเป็นเวลานานเพื่อรอรับอาหาร รวมถึง
การเตรียมเต็นท์ให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางสายฝนแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือ “รอยยิ้ม” ที่ทีมมีให้กันโดยไม่ได้
เหน็ดเหนื่อย
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ในช่วงงานพระราชพิธขี า้ พเจ้าต้องเตรียมกายและใจให้หนักแน่นเพือ่ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเนือ่ งจาก
ช่วงนั้นจะมีการปิดถนนหลายสาย การเดินทางที่ทำ�ได้คือ การเดิน จุดรับ-ส่งอาหาร ส่งได้แค่จุดเดียวคือ
จุดโรงแรมรัตนโกสินทร์ และต้องมีทมี เดินเท้าเข้าไปแจกอาหารให้กบั ทีม ข้าพเจ้าต้องปฏิบตั งิ าน ณ จุดโรงแรม
รัตนโกสินทร์ และพร้อมทีจ่ ะส่งรายงานในทุกช่วงทีเ่ ริม่ ปฏิบตั งิ าน การส่งรายงานทุก ๑ ชม. ๒ ชม.และ ๔ ชม.
ข้าพเจ้าต้องตืน่ แต่ตี ๔ ของทุกวันเพือ่ การเดินเท้าหลายกิโล มาปฏิบตั งิ านยังจุดโรงแรมรัตนโกสินทร์ และเดินทาง
กลับยังทีพ่ กั ในเวลา ๒๓.๐๐ น. โดยเดินผ่านประชาชนจำ�นวนมากทีน่ งั่ อยูบ่ นพืน้ ถนนอย่างหนาแน่นทีเ่ ดินทาง
เข้ามาร่วมพระราชพิธี ในช่วงแรกการรับ-ส่งอาหารให้กับทีมจะต้องเดินเท้าส่งอาหารทุกจุดในวันพระราชพิธี
รอบบริเวณสนามหลวงเพื่อบริหารจัดการและอำ�นวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานแต่พอช่วงหลัง
ก็มีการประสานเรื่องนํ้า อาหาร กับจุดที่ตนเองอยู่เพื่อการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น การเดินแจกยาดม
แอมโมเนีย การเดินแจกสื่อแผบพับในกับประชาชน การได้พูดคุยถึงความรู้สึกกับประชาชนที่ได้เดินทางมา
ร่วมงาน การได้รว่ มกันกินข้าวกับหน่วยงานอืน่ ๆทีม่ าปฏิบตั ดิ ว้ ยกัน รวมถึงการได้มติ รภาพทีด่ กี บั ทีมปฏิบตั อิ นื่
เช่น ทีมร่วมกตัญญู ทีมพม. เป็นต้น การนอนใต้โต๊ะ การนอนรวมกัน ๖ คน ในห้องพักเล็กๆ ทีม่ หี อ้ งอาบนาํ้ รวม
แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มที่เมื่อหันไปมองหน้ากันและทำ�ให้มีกำ�ลังใจที่จะสู้ต่อเต็มที่
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ครั้งหนึ่งในความทรงจำ�
นางสาวพูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

จากเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดชฯ เสด็จสวรรคต ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ เป็นความรูส้ ึกทีส่ ูญเสียเป็นอย่างมาก การสูญเสียพระมหากษัตริย์ผยู้ ิ่งใหญ่ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
ซึ่งคนไทยทั้งประเทศก็คงรู้สึกไม่แตกต่างกัน แต่ต้องกลับมาระลึกเสมอว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ทำ�ต่อ คงไม่ใช่การ
มานั่งเสียใจอยู่ตลอด ดังนั้นเราควรลุกขึ้นมาสานต่อในสิ่งที่พ่อได้ทำ�ไว้ให้
ตลอดเวลา ๑ ปี ข้าพเจ้าก็ยังคงรู้สึกคิดถึงและระลึกถึงในหลวง ร.๙ อยู่เสมอ และอยากจะอยู่ใกล้ๆ
พ่อให้นานที่สุด จึงหาโอกาสไปทำ�กิจกรรมที่สนามหลวงบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปกราบพระบรมศพฯ
ซึ่งก็ได้เห็นผู้คนจำ�นวนมากต่างก็เฝ้ารอที่จะเข้ากราบพระศพเช่นเดียวกัน หรือการทำ�กิจกรรมอะไรสักอย่าง
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ไม่วา่ จะเป็นการเก็บขยะ การแจกสิง่ ของต่างๆ เช่น ลูกอม ยาดม พัด แก่ผทู้ เี่ ข้ามา
กราบพระบรมศพ เป็นต้น แล้ววันหนึ่งที่ทำ�งาน (กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต) ทีม MCATT ได้ขอ
จิตอาสาที่จะช่วยงานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ในตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ลังเลอะไรเลย รีบขอโอกาส
ในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทันที และดีใจมากที่ทีมได้เลือกข้าพเจ้า แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน
แต่ก็รู้สึกประทับใจและอิ่มในหัวใจเป็นอย่างมาก ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้เลยว่าทีม MCATT เขาทำ�งานกันอย่างไร
ทำ�ร่วมกับใครบ้าง แต่พอวันนี้ข้าพเจ้าได้รับรู้ ได้เห็นถึงความอาสา ความเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล การแจกอาหาร การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่มาร่วมพระราชพิธีฯ
การช่วยเหลือกันและกันของจิตอาสา เราเห็นภาพสังคมแบบนี้ มันเป็นสังคมช่วยเหลือกันและเห็นอกเห็นใจกัน
ข้าพเจ้าอยากจะเห็นภาพที่สังคมที่มีการช่วยเหลือกันและเห็นอกเห็นใจกันแบบนี้ตลอดไป

จากเหตุการณ์ครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำ�ตลอดไป ว่าครั้งหนึ่งเราได้เคยเข้าร่วมเป็นจิตอาสาที่ได้
ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดชฯ สูส่ วรรคาลัย และได้รว่ มคอยช่วยเหลือคนไทยทีม่ า
ร่วมพระราชพิธีฯ และขอขอบพระคุณทีม MCATT กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ที่ได้เลือกข้าพเจ้าให้
เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ทำ�ให้ได้มีโอกาสเห็นการทำ�งานของทีม และขอให้กำ�ลังใจแก่ทีม MCATT ที่ได้ทำ�งาน
ช่วยเหลือผูค้ น และเสียสละความสุขส่วนตัว เพือ่ ส่วนรวม ขอให้สงิ่ ทีด่ ๆี จงเกิดแก่ทมี ทุกคนนะคะ....ขอบคุณค่ะ
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mini MCATT ในรัชกาลที่ ๙
นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตลอดทั้งวันเป็นวันที่ไม่รู้สึกเป็นสุขเลย ด้วยความเป็นห่วงกังวล
ในพระอาการประชวรของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคน หลังเทีย่ งวันไปแล้วข้อมูลข่าวสาร
ที่แพร่สะพัดอยู่ในแวดวงต่างๆ ล้วนแต่ทำ�ให้นํ้าตาพร้อมจะพลั่งพลูออกมาได้เสมอ ยิ่งช่วงบ่ายได้รับทราบ
จากหัวหน้าว่ากระทรวงฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมในการสื่อสารและจัดทำ�
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ดูแลจิตใจประชาชน ซึง่ ตอนนัน้ ก็ตงั้ คำ�ถามภายในใจตนเองว่าเราจะทำ�ได้อย่างไร
ต้องเริ่มต้นจากตรงไหน ในเมื่อในใจของเราเองก็ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยทุกคน ถึงจะมีการเตรียมใจ
มาก่ อ นล่ ว งหน้ า แต่ เ มื่ อ เหตุ ก ารณ์ นั้ น มาถึ ง จริ ง ๆ ก็ ก ลั้ น ความรู้ สึ ก ไม่ ไ หว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยเราได้ในการ
ทำ � งานในวั น นั้น คื อ รู ป ของพระองค์ ท่ีติด อยู่ท่ีพ นั ง ภายในห้ อ งประชุ ม เล็ ก ๆ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น การทำ � งาน
ในคํ่าคืนที่ยาวนาน จากบ่ายไปจนถึงใกล้รุ่งของอีกวัน ทำ�ไปนํ้าตาไหลไป จุกในอก มีสะอื้นกันเป็นระยะๆ
แต่ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าเลย กลับรู้สึกอยากให้เป็นคืนที่ยาวนานเพื่อเก็บวันคืนสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙
ให้ได้นานทีส่ ดุ ได้แต่มองรูปท่านแล้วบอกกับตัวเองว่าจะทำ�หน้าทีน่ ใี้ ห้ดที สี่ ดุ อะไรก็ได้ทจี่ ะทำ�ให้ลกู ๆ ของพ่อ
เข้มแข็ง เราจะทำ� เราต้องเข้มแข็ง เพื่อพระองค์
หลายครั้ ง ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ส นามหลวง
มีโอกาสได้พาลูกสาว (น้องพาเพลิน) วัย ๔ ขวบกว่าๆ
ณ ขณะนัน้ ลงปฏิบตั ดิ ว้ ย แรกเริม่ ก็คดิ ว่าจะไหวไหมกับ
การพาเด็กหญิงตัวน้อยไปทำ�งาน ตากแดด ฝน ท่ามกลาง
ผู้คน หรือจะเป็นภาระกับใครไหม เพราะการปฏิบัติ
งานของเราคือการเดินไปทุกจุด ทุกที่ ที่มีทีม MCATT
ปฏิบัติงานอยู่ ตั้งแต่โรงแรมที่ทีมพัก ไปยังจุดต่างๆ
รอบบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ไม่วา่ จะเป็นการปฐมนิเทศทีม MCATT จากส่วนภูมภิ าค
หรือการจัดส่งสื่อ ต้องใช้พลังแรงกายในการก้าวเดิน
ในระยะทางที่ ไ กลพอสมควรสำ � หรั บ เด็ ก ในวั ย นั้ น
แต่ก็คิดว่านี่เป็นเพียงโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้าย
ที่เขาจะมีโอกาสได้รู้จักในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยตัวของเขาเอง ได้มีโอกาสร่วมทำ�งานถวายพระองค์แม้เพียง
จะเป็นส่วนเล็กน้อย ให้สมกับคำ�ว่า “เกิดในรัชกาล ที่ ๙”
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ก่อนหน้านีล้ กู เคยตัง้ คำ�ถาม “ทำ�ไมทุกคนถึงร้องไห้ ทำ�ไมต้องเสียใจ ทำ�ไมต้องใส่เสือ้ ผ้าสีด� 
ำ ใส่สอี นื่
ไม่ได้หรอ เขาเป็นอะไร ทำ�ไมถึงรักในหลวง” ตอนนั้นใช้วิธีตอบคำ�ถามผ่านบทเพลง “พระราชาในนิทาน”
และคิดว่าคำ�ตอบของทุกคำ�ถามทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือการพามาให้เห็น มาสัมผัสคุณค่าและความหมายของสิง่ ทีเ่ รา
สูญเสียผ่านการทำ�งานของทีม MCATT การอธิบายเรื่องความสูญเสีย การจากลาหรือแม้แต่เรื่องนํ้าตากับเด็ก
ไม่ใช่เรือ่ งทีง่ า่ ยนัก นอกจากนาํ้ ตาจะแทนความเสียใจแล้วสำ�หรับเรายังแทนความซาบซึง้ ใจกับสิง่ ทีท่ า่ นทรงทำ�
มากมายให้แผ่นดินนี้ มาจากความตื้นตันที่เห็นความรัก เห็นพลังของทุกคนที่มีต่อพระองค์ ได้ถือโอกาสสอน
ลูกถึงสิ่งที่ท่านสอน สิ่งที่ท่านทำ�  สิ่งที่เราควรนำ�มาเป็นแบบอย่างใช้เป็นแนวทาง ซึ่งเขาเองก็จะเป็นรุ่นต่อไป
ทีจ่ ะสืบสานความดีนี้ เขาอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจได้ทกุ อย่างแต่เชือ่ เหลือเกินว่าเมือ่ เขาเติบโตขึน้ เขาจะเข้าใจ
ในความหมายและระลึกถึงความทรงจำ�ครั้งนี้
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันแรกทีพ่ าเด็กหญิงพาเพลินไปปฏิบตั งิ านด้วย และมีโอกาสอีกหลายครัง้
ทุกครั้งสิ่งที่เขาเห็นนอกจากเห็นความเศร้าในแววตา ยังเห็นรอยยิ้ม เห็นความรักในหัวใจของผู้คนมากมาย
ร้อน เหนื่อย เบียดเสียด หกล้มบ้างแต่ก็ยังมีความอดทน มุ่งมั่นที่จะก้าวเดินเคียงข้างไปพร้อมกับทุกคน
พาเพลินถาม “ทุกคนเหนื่อยไหมคะแม่?” ยังไม่ทันตอบก็บอกว่า “ถึงเหนื่อยก็อดทนนะแม่ หนูทนไหว
แม่และทุกคนก็ต้องอดทนนะคะ ทุกคนก็อยากมาหาในหลวง ทำ�งานให้ในหลวงทั้งนั้น” ได้แต่ยิ้มภูมิใจ
กับคำ�พูดซื่อๆ แต่มีความหมายนั่น
ในช่วงแรกทีย่ งั เปิดให้ประชาชนกราบถวายสักการะทีบ่ ริเวณริมกำ�แพง
พระบรมมหาราชวัง หลังจากเสร็จภารกิจจากการปฏิบตั งิ าน ก่อนเดินทางกลับบ้าน
จะพาพาเพลินกราบถวายความอาลัยต่อในหลวงเสมอ ตอนก้มกราบพระบรมศพ
ริ ม กำ � แพงนํ้ า ตาของแม่ ก็ ซึ ม ออกมาให้ เ ห็ น อย่ า งเคย พาเพลิ น บอกแม่ ว่ า
“แม่ไม่ต้องร้องไห้ แม่มองสิคะตรงไหนก็มีในหลวง แม่เห็นในหลวงทุกที่เลย
แม่ไม่ต้องร้องไห้นะ (พาเพลินเห็นมีแต่คนถือรูปของในหลวง เห็นทุกที่ที่ผ่าน)”
เขาเรียนรู้การให้กำ�ลังใจ การปลอบใจผ่านความเศร้า ผ่านภาพที่เห็นจากผู้คน
ที่มีให้กัน
สิ่งหนึ่งที่บอกตัวเองตั้งแต่วันแรกของการทำ�งานจนถึงวันสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือจะทำ�งานด้วยรอยยิ้ม
ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งในทุกๆ วัน เพราะการ “ยิ้ม” ไม่ได้แปลว่าเรา “ลืมง่าย” หรือไม่โศกเศร้าเสียใจแล้ว
แต่เพราะพ่อสอนให้เรา “ยิ้มสู้” และเราต่างน้อมนำ�ทำ�ตามคำ�พ่อสอน เสียใจได้ โศกเศร้าได้ แต่ต้องมีสติ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิต เข้มแข็งได้เร็วก็ไม่ได้แปลว่าหลงลืม ยิ่งคิดถึงพระองค์ เรายิ่งต้องทำ�สิ่งดี
“ทดความเศร้าไว้ในใจ
พ่อคงไม่อยากเห็นลูกร้องไห้นาน
ทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลัง ต่อยอด สานต่อสิ่งพ่อทำ�”
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
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การทบทวนภาวะสุขภาพจิต
ของประชาชนหลังการสูญเสีย
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบกรมสุขภาพจิตทบทวนภาวะสุขภาพจิตของประชาชนหลังการสูญเสีย
โดยได้เปรียบเทียบปฏิกิริยา การดำ�เนินกิจกรรมแสดงออกถึงความไว้อาลัยฯ จากการสูญเสียของกรณี
ต่างประเทศกับประเทศไทย เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนปฏิกิริยาโศกเศร้าจากความสูญเสีย
ของประชาชนให้เป็นพลังสร้างสรรค์เชิงบวก ได้ผลการศึกษาเบื้องต้นดังนี้

-

-

-

ต่างประเทศ (เจ้าหญิงไดอาน่า)
ประเทศไทย
เปรียบเทียบปฏิกิริยาการสูญเสีย
ประชาชนโกรธแค้น ไม่พอใจและขุ่นเคือง
- ประชาชนมีความรู้สึกเศร้าเสียใจและหดหู่
๔ สัปดาห์หลังการสิน้ พระชนม์ อัตราการฆ่าตัวตาย - ไม่พบการฆ่าตัวตายจากการสูญเสีย
ทั่ ว ประเทศอั ง กฤษและเวลส์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ๑๗%
(นักวิจยั เห็นว่าการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการฆ่าตัวตาย
มีสาเหตุจากปรากฏการณ์ “แสดงตัวตน” ของ
ผู้ ค นที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ ค วามกดดั น คล้ า ยคลึ ง กั บ
เจ้าหญิงไดอาน่า คือ ผู้หญิงวัย ๒๕ − ๔๔ ปี
ที่กลุ่มนี้ฆ่าตัวตายมากกว่า ๔๕%)
การทำ�ร้ายตัวเองพุ่งสูงกว่า ๔๔.๓% เมื่อเปรียบ
เทียบกับสถิติเดิมในรอบ ๔ ปี
เปรียบเทียบกิจกรรมที่ทางการทำ�
ลดธงลงครึ่งเสา
- ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา
๓๐ วัน
บุคคลสำ�คัญในหลายประเทศได้ส่งสาส์นแสดง - ให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ความอาลัยมายังสหราชอาณาจักร
ไว้ทุกข์ มีกำ�หนด ๑ ปี
- ประชาชนชาวไทยในต่ า งแดนทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก
ต่างร่วมน้อมรำ�ลึกและอาลัย
มีการถ่ายทอดสดพระราชสาส์นแสดงความเสีย - ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า
พระราชหฤทัยต่อเจ้าหญิงแห่งเวลส์ผา่ นทางสถานี พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ณ ศาลาสหทั ย สมาคม
โทรทัศน์ BBC
ในพระบรมมหาราชวังทุกวัน
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ต่างประเทศ (เจ้าหญิงไดอาน่า)
ประเทศไทย
- ประชาชนหลายล้ า นคนยื น ต่ อ แถวยาวกว่ า - ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อดำ�แสดงการไว้อาลัย
๖ กิโลเมตร เพือ่ รับชมพิธศี พบนหน้าจอขนาดใหญ่ - สนั บ สนุ น อาหาร ของว่ า ง และเครื่ อ งดื่ ม
และการกล่าวคำ�ไว้อาลัยจากบุคคลสำ�คัญที่เข้า แก่ประชาชนเพือ่ บริการประชาชนทีม่ าร่วมลงนาม
ร่วมพิธี
ถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
และใกล้เคียง
- ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่เพื่ออุทิศให้แก่เจ้าหญิง - สื่ อ สั ง คมต่ า งๆ มี ก ารแสดงความอาลั ย เป็ น
ไดอาน่า
จำ�นวนมาก เช่น ใน เฟซบุ๊ก มีผู้ใช้งานจำ�นวนมาก
- มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานถาวร
เปลี่ ย นภาพผู้ ใช้ เพื่ อ แสดงความอาลั ย กู เ กิ ล
- ประชาชนนำ�ดอกไม้ เทียน การ์ดและจดหมาย ประเทศไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นกู เ กิ ล เป็ น สี ดำ �
แสดงความอาลัย นานหลายเดือน ณ ลานหน้า เพื่อแสดงความอาลัย นอกจากนี้เว็บไซต์ต่างๆ
พระราชวังเคนซิงตัน
ทั่ ว ประเทศได้ เ ปลี่ ย นสี เ ว็ บ ไซต์ เ ป็ น ขาวดำ �
เพื่อแสดงความอาลัยด้วย
- ฯลฯ
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แนวทางปฏิบัติงาน/ดูแลประชาชน
ช่วงพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมศพฯ
Collective Grief (ความโศกเศร้าของมหาชน)
ภาพรวมการดูแลจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม (Collective
Reaction) สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และรพจ.
แบบประเมิน/คัดกรอง 2Q 8Q 9Q
ผังไหลและแนวทางการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และ
รพจ.
แนวทางการสังเกตอาการที่บ่งชี้ว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม
(สำ�หรับบุคคลทั่วไป)
ผังไหลการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกรณีปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกรณีกรณีปฏิกริยาความโศกเศร้าร่วมการดูแล
สุขภาพจิตของประชาชน
การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
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Collective Grief (ความโศกเศร้าของมหาชน)
เมื่อเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะประมุขของประเทศที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคน ทั้ ง ประทศ ที่ เ คยมี บั น ทึ ก ในอดี ต ได้ แ ก่ เจ้ า หญิ ง ไดอาน่ า องค์ สั น ตปาปาจอห์ น ปอลที่ ๓
และประธานาธิบดี เคนเนดี้ เป็นต้น การสูญเสียนำ�มาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางรวมทั้งการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลาย แต่ก็เป็นโอกาส
ในการสร้างความเชือ่ มโยงของคนทัง้ สังคมทีจ่ ะร่วมกันเป็นหนึง่ ในการไว้อาลัยร่วมสืบทอดปณิธานของพระองค์
ท่านเพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป หรือรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้หากมีการจัดการให้ทุกคนได้ก้าวผ่าน
กระบวนการโศกเศร้าร่วมกัน (Collective Mourning) โดยที่

สิ่งที่พึงทำ� จากบทเรียนจากนานาชาติ

๑. ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกให้มากที่สุดผ่านพิธีกรรมทั้งของรัฐ ศาสนาและชุมชน
ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา
๒. ส่งเสริมให้บคุ คลแสดงความรูส้ กึ ส่วนตัวทีม่ ตี อ่ พระประมุขได้ เช่น การเขียนความรูส้ กึ การเล่าเรือ่ ง
ความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของในหลวง
๓. มีส่วนร่วมในการทำ�สิ่งที่ดีงามให้กับพระองค์ เช่น การบริจาค กิจกรรมจิตอาสา
๔. ช่วยกันดูแล คนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง
- ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันสูง
๕. ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการนํ้า
โครงการ ในพระราชดำ�ริต่างๆ ฯลฯ

บทเรียนจากนานาชาติ : สิ่งที่พึงระวัง
ของสังคม

๑. ไม่ปิดกั้นการแสดงออกความรู้สึก แต่อย่าให้ความรู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นจนมองไม่เห็นทางออก
๒. การแสดงออกที่พอดีโดยไม่ไปกระตุ้นความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม
๓. ไม่หาแพะรับบาป (Scapegoat)
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การดูแลประชาชนที่มีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรง : กลุ่มที่พึงระวัง
-

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันสูง
กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึกสับสนถึงปฏิกิริยาของผู้ใหญ่
กลุ่มที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ

อาการที่อาจแสดงออกที่สำ�คัญ

๑. ปฏิกริ ยิ าความโศกเศร้ารุนแรงทีแ่ สดงออกในฝูงชน เช่น เป็นลม ภาวะหายใจเร็ว ร้องไห้ครํา่ ครวญ
ตีอกชกหัว ชัก
๒. ความโศกเศร้าของบุคคลที่รุนแรงและยาวนาน

การช่วยเหลือเบื้องต้น คือ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (PFA) ประกอบด้วย 3 L
LOOK : สอดส่อง มองหา

๑. สำ�รวจค้นหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
๒. สำ�รวจกลุม่ เสีย่ ง เช่น กลุม่ เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูเ้ จ็บป่วยเรือ้ รัง ทีแ่ สดงอารมณ์ความรูส้ กึ สูญเสีย

LISTEN : ใส่ใจ รับฟัง

มีสติรบั ฟังอย่างตัง้ ใจ ใช้ภาษากาย เช่น สบตา จับมือ โอบกอด เพือ่ ช่วยให้ผสู้ ญ
ู เสียบอกเล่าอารมณ์
ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจและจัดการอารมณ์ให้สงบ

LINK : ส่งต่อ เชื่อมโมง

๑. ให้การช่วยเหลือตามความจำ�เป็นพื้นฐาน
๒. ในกรณีทชี่ ว่ ยเหลือเบือ้ งต้นแล้วไม่ดขี นึ้ เช่น ควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่ได้ โศกเศร้ารุนแรงมีความคิด
ฆ่าตัวตาย ให้ส่งต่อตามความเหมาะสม
๓. การช่วยเหลือควรพยายามติดต่อเชื่อมโยงกับครอบครัวหรือชุมชน
ขณะเดียวกันต้องช่วยให้สงบจิตใจ หากไม่สามารถส่งต่อได้ในขณะนั้น การไปเยี่ยมเยียนและการ
ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม ไม่ให้อยู่คนเดียว ก็จะช่วยได้มากเช่นกัน และหากมีความคิดฆ่าตัวตาย
ซึมเศร้า หรืออาการโรคจิตกำ�เริบให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเปราะบางนี้ (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง (NCD) หากมาตรวจรักษา
ในโรงพยาบาล การคัดกรองซึมเศร้า 2Q /คัดกรองการฆ่าตัวตายและให้การดูแลช่วยเหลือตามแนวทาง
การดูแลโรคซึมเศร้า
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ในกลุ่มบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันกับผู้ที่จากไปก็จะเข้าสู่กระบวนการยอมรับการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รัก (Mourning Process) เป็น ๔ ระยะของ John Bowlby ได้แก่
๑. Numbing ระยะที่ทราบข่าวหรือรับรู้ถึงการเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้สูญเสียจะรู้สึกชา
งุนงง อาจอยูน่ าน ๒ - ๓ ชัว่ โมง หรือในรายทีร่ นุ แรงอาจนานถึงสัปดาห์ ในระยะนี้ บางครัง้ จะมีความรูส้ กึ ทุกข์ใจ
อย่างมากหรือมีอารมณ์โกรธปะปนกันไป
๒. Yearning and Searching ระยะที่ผู้สูญเสียจะถวิลหาหรือสืบเสาะหาผู้ที่จากไป มีความรู้สึก
อยาก จะไปอยูด่ ว้ ยกัน แต่กรณีทเี่ ป็นกระบวนการสูญเสียแบบปกติ จะไม่พบการพยายามฆ่าตัวตาย (Suicidal
Attempt)
๓. Disorganization and Despair ระยะที่รับรู้การสูญเสียอย่างชัดเจนและทราบแน่ชัดว่า ถึงแม้
จะถวิลหาอย่างไรผูเ้ สียชีวติ ก็ไม่อาจกลับมาอยูด่ ว้ ยกันได้อกี จิตใจในส่วนลึกเริม่ ยอมรับความจริงของการสูญเสีย
ผู้สูญเสียจะจัดการปัญหาต่างๆ ได้ไม่เต็มความสามารถ มีอารมณ์เศร้าและปฏิบัติหน้าที่การงานบกพร่อง
๔. Organization ระยะนีผ้ สู้ ญ
ู เสียจะกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆได้ตามปกติและยอมรับการสูญเสีย
ได้มากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละราย Bowlby กล่าวว่าผู้สูญเสียในระยะนี้จะมีความรู้สึกว่าผู้ท่ีจากไป
“อยู่ภายในใจเขา” หรือรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆ ซึ่งแสดงว่ากระบวนการ Mourning เป็นไปอย่างปกติ
การปรับตัวต่อการสูญเสียของผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างมากเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้อง
จัดการและก้าวผ่านความทุกข์โศกของตนเองไปให้ได้ แต่คนอืน่ ๆ จะอยูเ่ ป็นเพือ่ นและช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้ได้แสดงความรูส้ กึ โศกเศร้า เสียใจ หากปฏิเสธหรือหลีกเลีย่ งความรูส้ กึ โศกเศร้าจะทำ�ให้กระบวนการโศกเศร้า
(Mourning Process) นานขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของผู้สูญเสียแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. ระดับความรุนแรงของการสูญเสีย
๒. ลักษณะของผูส้ ญ
ู เสียเอง ได้แก่ บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผู้สูญเสียที่มีอยู่ต่อครอบครัว การงาน วัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
๓. สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางด้านครอบครัว ความช่วยเหลือจากครอบครัวและคนอื่นๆ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีตา่ งๆ ล้วนแล้วแต่สง่ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ นึกคิดและการปรับตัวทัง้ สิน้
ปฏิกริ ยิ าต่อการสูญเสีย ถือว่าเป็นเรือ่ งปกติ หากมีปฏิกริ ยิ าอย่างมาก เช่น เศร้าโศกเสียใจมาก ปฏิเสธ
ไม่เชื่อว่าเสียชีวิต นอนไม่หลับ กังวลกับการพลัดพรากอย่างมาก ถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
(ดูตารางที่ ๑)
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ตารางที่ ๑ พฤติกรรมที่แสดงออกต่อการเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก
พฤติกรรมปกติ

ช๊อกหรือมึนงง
ร้องไห้
เศร้า
โกรธ
รู้สึกผิด
ไม่มีความสุขชั่วคราว
คิดวกวนในใจ
เบื่อเซ็งทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน/ที่ทำ�งาน
นอนหลับยาก
คิดว่า “…..” ยังไม่เสียชีวิต
อาการทางกาย ปวดหัว ปวดท้อง
พฤติกรรมถดถอย
ประพฤติดีบ้าง ดื้อบ้าง
วัยรุ่นติดเพื่อนมากกว่าครอบครัว

อาการแสดงของปัญหา
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความรู้สึก
กรีดร้องซํ้า ๆ
ความคิดฆ่าตัวตาย
โกรธเกรี้ยวตลอดเวลา
รู้สึกผิดอย่างมาก
ไม่มีความสุขเกือบตลอดเวลา
แยกตัวจากเพื่อนฝูง
ปัญหาการนอนต่อเนื่อง
ปัญหาการกิน
เชื่อมั่นว่ายังไม่เสียชีวิต
วิตกกังวลกับการพลัดพรากอย่างมาก
ดื้อหรือพฤติกรรมต่อต้านในเด็ก
ผลการเรียนลดลงในเด็ก
พฤติกรรมถดถอย/พฤติกรรมเกเรในเด็ก

โดยทั่วไปความโศกเศร้าของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะลดลงตามกาลเวลา โดยปกติจะลดลง
ภายใน ๖ - ๘ สัปดาห์ หากความโศกเศร้าเกิดขึ้นนานกว่า ๖ เดือน และมีอาการรุนแรงหรือคิดฆ่าตัวตาย
ซึ่งอาจพบมากขึ้นได้ ในกรณีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง ๒ สัปดาห์แรก (อาจแสดงในลักษณะ
ของคำ�พูด/บทกวี “จะขอตายแทน” หรืออยากตายตามเพื่อไปรับใช้หรืออยู่ด้วยกัน ในการสิ้นพระชนม์ของ
เจ้าหญิงไดอาน่ามีการฆ่าตัวตายเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นการเสียชีวติ อย่างกระทันหันและจากไปก่อนเวลาอันควร
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุวัยเดียวกับพระองค์และมีบางส่วนคล้ายพระองค์ จำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
นอกจากนี้การสูญเสียอาจกระตุ้นประสบการณ์ความสูญเสียและความเครียดในอดีต ทำ�ให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) หรืออาจกระตุน้ ความกลัว/เครียด ทำ�ให้เกิดอาการ
กรีดร้อง ตีอกชกตัวทีไ่ ม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Conversion) และอุปทานหมู่ ในขณะเดียวกันผูป้ ว่ ยจิตเวช
อาจมีอาการกำ�เริบได้จากความรู้สึกสูญเสียและอาจสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริง ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือ
เช่นเดียวกัน
ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ ง (ผูส้ งู อายุ ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ ผูกพันสูง ผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ ติดค้าง ความขัดแย้งภายในจิตใจ
ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและยังต้องพึ่งพิงอยู่) จำ�นวนหนึ่งอาจมีความโศกเศร้าที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถ
ทำ�ใจ ให้ยอมรับกับความสูญเสียนัน้ มักมีอาการคิดวนเวียนเกีย่ วกับผูท้ จี่ ากไป ถวิลหาหรือปรารถนาให้บคุ คล
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อันเป็นทีร่ กั กลับมา ไม่เชือ่ หรือยังงุนงงสงสัย หลีกเลีย่ งสิง่ ต่างๆ ทีก่ ระตุน้ ให้ระลึกถึงผูท้ จี่ ากไป ได้ยนิ เสียงหรือ
เห็นหน้า อาจฝันถึงผูท้ จ่ี ากไป รูส้ กึ ขมขืน่ ใจและรูส้ กึ ผิดทีร่ อดชีวติ หรืออาจแสดงออกให้เห็นได้ชดั เป็น ๒ ขัว้ คือ
๑) การปฏิเสธ ไม่ยอมรับว่าบุคคลอันเป็นที่รักได้เสียชีวิตไปแล้ว ยังคงทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ
เหมือนเมื่อครั้งที่บุคคลอันเป็นที่รักยังมีชีวิตอยู่
๒) การกระทำ�เสมือนว่าบุคคลอันเป็นที่รักไม่เคยมีตัวตนมาก่อน เช่น เก็บรูปภาพ ข้าวของ
ของผู้เสียชีวิตไว้ไม่ให้เห็นภาพเพื่อเตือนใจ หรือไม่ยอมพูดถึงหรือนึกถึงผู้ที่จากไป ฯลฯ

การดูแลกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการสูญเสีย ได้แก่

๑. ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) ทำ�ให้มือจีบตัวเกร็ง การช่วยเหลือโดยการครอบถุง/
ครอบปิดจมูก (Mask เจาะรูเล็กๆ ตรงกลาง) ฝึกการหายใชอย่างช้าๆ จนกระทั่งกล้ามเนื้อคลายเกร็งและ
ส่งต่อเพื่อการประเมินและบำ�บัด
๒. Conversion ทีถ่ กู กระตุน้ ด้วยความกลัว/เครียดและการสูญเสีย อาจเหนีย่ วนำ�ให้เกิดอุปทานหมู่
ต้องประเมินสภาพจิต แก้ไขความขัดแย้งในจิตใจและจิตบำ�บัด หากเกิดอุปทานหมูจ่ �ำ เป็นต้องแยกคนทีม่ อี าการ
เริม่ ต้นออกมา ให้การประเมินสภาพจิต บำ�บัดในภาวะวิกฤต และนัดติดตาม ส่วนผูท้ ถี่ กู เหนีย่ วนำ�ให้มอี าการตาม
ให้แยกมาอีกสถานทีห่ นึง่ เพือ่ ประเมินสภาพจิต ให้การช่วยเหลือบำ�บัดและติดตาม ในส่วนทีเ่ หลือให้จดั กิจกรรม
ผ่อนคลาย การดึงสติ (Grounding) เพื่อให้สงบจิตใจและทำ�กิจกรรมนันทนาการอื่นต่อไป
๓. การฆ่าตัวตาย โดยการประเมิน สอบถามถึงผลกระทบ และการจัดการทีเ่ หมาะสมตามแนวทาง
การดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
๔. โรคทางจิตเวชที่มีอาการกำ�เริบ ประเมินสภาพจิต ดูแลช่วยเหลือส่งต่อตามความเหมาะสม
และตามแนวทางของเขตสุขภาพ

คำ�นิยาม

Grief หมายถึง ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียของบุคคลๆ หนึ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
Mourning Process หมายถึง กระบวนการและความรู้สึกส่วนบุคคล (Subjective) ที่เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับการสูญเสีย ในบางครั้งกระบวนการนี้อาจใช้คำ�ว่า Grieving Process กระบวนการนี้ช่วยให้
ผู้สูญเสียสามารถผ่านประสบการณ์และจัดการความรู้สึกโดยไม่เน้นยํ้าถึงเหตุการณ์
Bereavement หมายถึง สภาวะที่แสดงออก (Objective) ของความรู้สึกถูกทอดทิ้งจากการตาย
ของคนอันเป็นที่รัก รวมถึงการไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิต
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ภาพรวมการดูแลจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่มีปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม (Collective Reaction)
สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และรพจ.
กลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง ได้แก่

กลุ่มที่ ๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มที่ ๒. ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่ประวัติซึมเศร้าและพยายามฆ่าตัวตาย

ปฏิกิริยาโศกเศร้าร่วม หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดจากความโศกเศร้าอย่างรุนแรงที่แสดงออกในฝูงชน

จนควบคุมตัวเองไม่ได้ ได้แก่ เป็นลม หายใจเร็ว ร้องไห้ครํ่าครวญ ตีอกชกหัว นอนดิ้น กรีดร้อง ชัก เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 2Q / 9Q / 8Q
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยบริการ

๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
- ค้นหา สังเกตอาการที่บ่งชี้ว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม
- สอดส่อง มองหา / ใส่ใจ รับฟัง / ส่งต่อ เชื่อมโยง (ใช้หลัก 3 L: Look, Listen, Link)
- ใช้แบบคัดกรอง 2Q เพื่อประเมินซึมเศร้าและข้อคำ�ถามความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒ ข้อ
- ส่งต่อตามระบบบริการสาธารณสุข
๒. หน่วยบริการสาธารณสุข
		 ๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
- คัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ๒ ข้อ ในกลุ่มที่ส่งต่อและ
กลุ่มเสี่ยงที่มาโรงพยาบาล
- ให้การช่วยเหลือทางจิตใจ โดยการให้การปรึกษาเบื้องต้น
- ส่งต่อตามระบบบริการสาธารณสุข
		 ๒.๒ โรงพยาบาลชุมชน
- ประเมินภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (2Q 9Q 8Q) ตามแนวทางการดูแล
ช่วยเหลือทางจิตใจ สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และรพจ. คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำ�บัดรักษา
ในกลุ่มที่ส่งต่อและกลุ่มที่มาโรงพยาบาลข้างต้น
- เฝ้าระวังปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วมและจัดการเพื่อลดปฏิกิริยา
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- ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวช ได้แก่ Hyperventilation, Suicide และให้การช่วยเหลือ
โดยการให้การปรึกษาและ Crisis Intervention
- เตรียมทีม MCATT เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ
- ปรึกษาและส่งต่อเมื่อไม่สามารถดูแลอาการจิตเวชได้
		 ๒.๓ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
- ประเมินโรคซึมเศร้าและภาวะเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย (2Q 9Q 8Q) คัดกรอง ตรวจวินจิ ฉัย
บำ�บัดรักษาในกลุ่มที่ส่งต่อและกลุ่มเสี่ยงที่มาโรงพยาบาล
- เฝ้าระวังปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วมและจัดการเพื่อลดปฏิกิริยา
- ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้านจิตเวชและให้การช่วยเหลือโดยการให้การปรึกษา Crisis
Intervention และการบำ�บัดอื่นๆ รวมทั้งการรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลตามระบบ Acute Care
- ทีม MCATT ให้การเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียที่มีปฏิกิริยา
ความโศกเศร้าร่วม
- เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนการช่วยเหลือแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
- ส่งต่อหน่วยบริการจิตเวชเมื่ออาการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนที่ไม่สามารถดูแลได้
๓. หน่วยบริการจิตเวช (สถาบัน / โรงพยาบาลจิตเวช)
- ประเมิน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำ�บัดรักษา 2Q 9Q 8Q ในกลุ่มที่ส่งต่อและกลุ่มเสี่ยงที่มา
โรงพยาบาล
- ให้บริการจิตเวชฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือโดยการให้การปรึกษา Crisis Intervention
และการบำ�บัดอื่นๆ รวมทั้งการรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลตามระบบ Acute Care
- รับส่งต่อบริการจิตเวชเฉพาะทาง / บริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
- พี่เลี้ยง / เป็นที่ปรึกษา ทีม MCATT และให้การสนับสนุนในกรณีร้องขอจากพื้นที่
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ผังไหลและแนวทางการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ สำ�หรับ อสม./รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และ รพจ.
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แนวทางการสังเกตอาการที่บ่งชี้ว่า
จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในปฏิกิริยาความโศกเศร้าร่วม
(สำ�หรับบุคคลทั่วไป)
๑. อารมณ์เปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ซึมเศร้า โศกเศร้า เสียใจ ร้องไห้ หงุดหงิดง่าย เกรี้ยวกราด
โกรธ รู้สึกผิด
๒. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น แยกตัว หลีกหนีสังคม พยายามทำ�ร้ายตนเอง/ผู้อื่น
ทำ�ลายข้าวของ
๓. อาการทางกายทีม่ สี าเหตุทางจิตใจและควบคุมตนเองไม่ได้ เช่น เป็นลม หายใจเร็ว ตีอกชกหัว
ชัก ฯลฯ
๔. อาการ ๑ - ๓ มีผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต
*ถ้ามีอาการข้อ ๑ - ๓ ข้อใดข้อหนึ่งร่วมกับข้อ ๔ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

คำ�ถาม 2Q และข้อคำ�ถามที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
2Q ๑. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ถ้ารู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่

๒. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึกเบื่อ ทำ�อะไรก็ไม่เพลิกเพลินหรือไม่

ถามคำ�ถามเพิ่มอีก ๒ ข้อ เมื่อพบความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย

๑. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรู้สึกสิ้นหวัง เป็นทุกข์ จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
๒. ในช่วง ๒ สัปดาห์นี้ กำ�ลังคิดทำ�ร้ายตัวเองหรือไม่ (ถ้าคิด ให้ระบุวิธี)

แนวทางการส่งต่อ

๑. 2Q มีข้อใดข้อหนึ่ง
๒. ข้อคำ�ถามมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ข้อใดข้อหนึ่ง
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ผังไหลการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกรณีปฏิกริยาความโศกเศร้าร่วม

156 เรื่องเล่าความดีที่เราทำ�....เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ ๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติ การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
กรณีปฏิกริยาความโศกเศร้าร่วม
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์

- แบบประเมิน 2Q
- แผ่นพับความรูท้ ี่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช
- แบบบันทึกรวมของสหวิชาชีพ สรุปรายงาน

วิธีปฏิบัติ

๑. ศูนย์ MCC ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกิดเหตุ/ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๒. ประเมินสถานการณ์โดยรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายสุขภาพจิต /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์/สื่อมวลชน ที่นำ�เสนอข่าว
๓. ประเมินสถานการณ์โดยรวม ประสานทีม MCC แม่ข่าย เพื่อการปรึกษาหรือขอทีมเพิ่ม กรณี
ที่พื้นที่ดำ�เนินการเองไม่ได้ให้ปฏิบัติการ ดังนี้
๓.๑ เตรียม Mobile Team และขออนุมัติผู้อำ�นวยการ/ผู้รักษาการแทนเพื่อออกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
๓.๒ ประชุมทีม วางแผนการปฏิบตั งิ าน มอบหมายงาน เตรียมความพร้อม/สนับสนุนยานพาหนะ
บุคลากร อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และประสานกับพื้นที่ในการออกปฏิบัติงาน
๓.๓ ร่วมประชุมและวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และหรือแพทย์ (ทีมสุขภาพจิต) ร่วมกับ
สาธารณสุขในพื้นที่ จำ�แนกกลุ่มผู้รับบริการเป็น ๓ กลุ่ม คือ
- Active Group เป็นกลุ่มที่เกิดอาการอย่างรุนแรง มีผลกระทบมาก ต้องช่วยเหลือทันที
- Passive Group เป็นกลุม่ ทีเ่ กิดอาการตามมา แบบ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป การช่วยเหลือ
พอรอได้
- Silent Group เป็นกลุม่ ทีย่ งั ไม่เกิดอาการซึง่ ต้องคอยเฝ้าระวังว่าแนวโน้มจะเป็น Active
Group หรือ Passive Group
กรณี Active Group แยกผู้ที่มีอาการนำ�ออกมาเพื่อประเมินสภาพจิตและลดการถ่ายทอดอาการ
สู่บุคคลอื่น การดำ�เนินการโดยทันที
๑. จิตแพทย์/นักจิตวิทยาประเมินสภาพจิต ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมของผู้รับบริการ
ที่ทำ�ให้เกิดอาการและให้การช่วยเหลือดูแลรักษาเบื้องต้น
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๒. พยาบาลจิตเวชสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเกีย่ วกับปัญหาสภาพจิตใจ สภาพครอบครัว พร้อมให้การ
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจตามสภาพปัญหา
๓. กรณีมีปัญหาอื่นร่วมด้วยให้ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
			กรณี Passive Group ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอาการตามกลุ่มแรก ควรดำ�เนินการดังนี้
๑. นักจิตวิทยาและ/หรือพยาบาลจิตเวชประเมินสภาพจิต ปัจจัยทางสังคมและสภาพ
แวดล้อมของผู้รับบริการที่ทำ�ให้เกิดอาการและให้การช่วยเหลือดูแลรักษาเบื้องต้น
๒. นักสังคมสงเคราะห์/พยาบาลจิตเวชสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาสภาพจิตใจ
สภาพครอบครัว พร้อมให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจตามสภาพปัญหา
๓. กรณีมีปัญหาอื่นร่วมด้วยให้ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
			กรณี Silent Group ซึ่งเป็นบุคคลที่ยังไม่มีอาการตามกลุ่มแรก ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑. พยาบาลจิ ต เวชร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมกลุ่ ม บำ � บั ด และ
กิจกรรมกลุ่มเพื่อผ่อนคลายความเครียด
๒. กรณีมีปัญหาอื่นร่วมด้วยให้ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
๓.๔ หัวหน้าทีม/ผู้ได้มอบหมายให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการการเกิดอุปทานหมู่
แก่ผู้รับผิดชอบและ/หรือผู้บริหารของหน่วยงาน รวมทั้งผู้นำ�ชุมชน
๓.๕ หัวหน้าทีม/ผู้ได้รับมอบหมายให้ความรู้การเกิดอุปทานหมู่และการดูแลจิตใจตนเองและ
การช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว เรื่องการจัดการความเครียด การสื่อสารในครอบครัว เป็นต้น
๓.๖ กรณีผรู้ บั บริการอาการดีขนึ้ ให้สง่ ชุมชนหรือหน่วยงานบริการในพืน้ ทีเ่ พือ่ การดูแลต่อเนือ่ ง
๓.๗ กรณีผู้รับบริการอาการไม่ดีขึ้นให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๘ บุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกของใบบันทึกรวมของสหวิชาชีพ
๓.๙ MCC/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถาบันฯ สรุปภาพรวมของเหตุการณ์และการช่วยเหลือ
เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบและผู้อำ�นวยการของสถาบันฯ
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การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน

การสูญเสียนำ�มาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างกว้างขวางรวมทัง้ การรับรูผ้ า่ นสือ่ ออนไลน์ทงั้ หลาย แต่กเ็ ป็นโอกาสในการทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มโยง
ของคนทั้งสังคมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งในการไว้อาลัย ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อให้
สังคมไทยได้ก้าวต่อไป
สิ่งที่ควรสนับสนุน มีดังนี้
๑. ช่วยให้ประชาชนได้โอกาสได้แสดงออกให้มากทีส่ ดุ ผ่านพิธกี รรมทัง้ ของรัฐ ทุกศาสนาและชุมชน
ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา
๒. ส่งเสริมให้บคุ คลแสดงความรูส้ กึ ส่วนตัว ทีม่ ตี อ่ พระประมุขได้ เช่น การเขียนความรูส้ กึ การเล่าเรือ่ ง
ความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของในหลวง
๓. มีส่วนร่วมในการทำ�สิ่งที่ดีงามให้กับพระองค์ เช่น การบริจาค กิจกรรมจิตอาสา 		
๔. ช่วยกันดูแล คนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง
๕. ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการนํ้า
โครงการในพระราชดำ�ริต่าง ๆ
กลุ่มที่พึงระวัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันสูง กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึก
สับสนถึงปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ กลุ่มที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ
การสูญเสีย อาจกระตุ้นประสบการณ์ความสูญเสียและความเครียดในอดีต ทำ�ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น
ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) หรืออาจกระตุ้นความกลัว/เครียด ทำ�ให้เกิดอาการกรีดร้อง ตีอกชกตัว
ทีไ่ ม่สามารถควบคุมตนเองได้ (Conversion) และอุปทานหมู่ ในขณะเดียวกันผูป้ ว่ ยจิตเวชอาจมีอาการกำ�เริบ
ได้จากความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งอาจสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
การดูแลกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการสูญเสีย ได้แก่
๑. ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation) ทำ�ให้มอื จีบตัวเกร็ง การช่วยเหลือโดยการใช้ถงุ กระดาษ
ครอบปิดปาก และจมูก หรือใช้ Mask เจาะรูเล็กๆ ตรงกลางครอบ ฝึกการหายใจอย่างช้าๆ จนกระทั่ง
กล้ามเนื้อคลายเกร็งและส่งต่อ เพื่อการประเมินและบำ�บัด
๒. Conversion ที่ถูกกระตุ้นด้วยความกลัว/เครียดและการสูญเสีย อาจเหนี่ยวนำ�ให้เกิด
อุปาทานหมู่ต้องประเมินสภาพจิต แก้ไขความขัดแย้งในจิตใจและจิตบำ�บัด หากเกิดอุปาทานหมู่จำ�เป็น
ต้ อ งแยกคนที่ มี อ าการเริ่ ม ต้ น ออกมา ให้ ก ารประเมิ น สภาพจิ ต บำ � บั ด ในภาวะวิ ก ฤต และนั ด ติ ด ตาม
ส่วนผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้มีอาการตามให้แยกมาอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อประเมินสภาพจิต ให้การช่วยเหลือบำ�บัด
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และติดตาม ในส่วนทีเ่ หลือให้จดั กิจกรรม ผ่อนคลาย การดึงสติ (Grounding) เพือ่ ให้สงบจิตใจและทำ�กิจกรรม
นันทนาการอื่นต่อไป
๓. การฆ่าตัวตาย โดยการประเมิน สอบถามถึงผลกระทบ และการจัดการทีเ่ หมาะสมตามแนวทาง
การดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
๔. โรคทางจิ ต เวชที่ มี อ าการกำ � เริ บ โดยการประเมิ น สภาพจิ ต ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ส่ ง ต่ อ ตาม
ความเหมาะสมและตามแนวทางของเขตสุขภาพ
- คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต
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แนวทางปฏิบัติงาน/ดูแลประชาชน
ช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนในการดูแลจิตใจตนเอง
คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต
แผนเผชิญเหตุด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำ�หรับเจ้าหน้าที่ (Matrix plan)
แนวทางการดูแลจิตใจประชาชนสำ�หรับจิตอาสาในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ความรูแ้ ละแนวทางการจัดการและการดูแลภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation Syndrome,
Violence) สำ�หรับ จิตอาสาทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ความรู้และแนวทางการจัดการและการดูแล อุปทานหมู่ (Mass hysteria)
ระบบการสังเกต เฝ้าระวัง จัดการผู้ป่วยทางจิตเวช (Screen Scan Rapid Response : SSR)
แนวทางการคัดกรองประชาชนเข้าร่วมราชพิธี ณ จุดคัดกรองสำ�หรับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง
แนวทางการจัดการผู้มีพฤติกรรมรุนแรง
แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
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คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้มีภาวะสุขภาพจิต

มีภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ กลุ่มคนที่อาจเกิดผลกระทบทางจิตใจได้มากกว่าคนทั่วไปคือกลุ่มที่จิตใจ
เปราะบางอยู่เดิม ได้แก่
๑. ผู้ ที่ มี ค วามเครี ย ดเป็ น ทุ น เดิ ม มาก่ อ นอยู่ แ ล้ ว ทั้ ง จากสภาพเศรษฐกิ จ หรื อ สู ญ เสี ย คนรั ก
ในครอบครัว  
๒. ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เดิม
๓. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายประจำ�ตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
๔. กลุ่มผู้ป่วยโรคทางจิตเวช  

คำ�แนะนำ�ก่อนจะถึงช่วงเวลาแห่งการถวายพระเพลิงฯ
ควรเตรียมความพร้อมทั้งกายใจ ดังนี้

๑. ประเมิ น ความพร้ อ มของตนเอง ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ หากต้ อ งเผชิ ญ กั บ ฝู ง ชนจำ � นวนมาก
และบรรยากาศเศร้าโศก ถ้าไม่พร้อม การอยู่ร่วมงานทางไกลก็เป็นการระลึกถึงท่านเช่นกัน
๒. สำ�หรับผู้ที่จะมาร่วมพิธี แนะนำ�ให้กินอาหารและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
๓. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ทุกชนิด เพราะอาจทำ�ให้คุมสติไม่ได้เต็มที่
๔. เตรียมยาและนำ�มารับประทานต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ไม่ควรหยุดยารับประทานช่วงที่มาร่วม
พระราชพิธี
๕. ควรเขียนชือ่ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ญาติทตี่ ดิ ต่อได้สะดวกรวมทัง้ พกซองยาทีม่ ชี อื่ ตัวยามาด้วย
เพื่อป้องกันการพลัดหลง
๖. ไม่ควรมาเพียงลำ�พัง ควรจะมีญาติมาด้วย
ถึงแม้หากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมการถวายพระเพลิงศพได้ ให้รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน นำ�เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หมั่นทำ�กิจกรรม ที่เป็นสาธารณกุศล เช่น การเป็นจิตอาสาช่วยในด้านต่างๆ การทำ�ดอกไม้จันทน์ การร่วม
ทำ�บุญบริจาคหรือกิจกรรมอื่นๆตามแต่กำ�ลังของตน
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนในการดูแลจิตใจตนเอง
เมื่อสำ�นักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสีย โศกเศร้า
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของปวงชนชาวไทย ทัง้ ประเทศทีอ่ ยูใ่ ต้รม่ พระบรมโพธิสมภารของพระองค์เป็นอย่างยิง่
ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาตัง้ แต่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ
ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำ�รัสกับปวงชนชาวไทยนานัปการในการให้ทกุ คนได้ประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งประเทศในทุกๆ ด้าน ซึ่งในช่วง
เวลาที่ผ่านมาประชาชนสามารถเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังได้ดีด้วยการรวมพลังทำ�ความดี ดำ�เนินตาม
รอยพระยุคลบาท ร่วมไว้อาลัยสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียร
ในการทำ�งานและความสามัคคีทำ�ให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป
เมื่อถึงเวลาครบรอบ ๑ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต และใกล้วันพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงเวลานี้ประชาชนจะกลับมามีความรู้สึกโศกเศร้า คิดถึง ระลึกถึงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเป็นอาการที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และเคยปรับตัวปรับใจได้แล้วมาเกิดขึ้นซํ้าอีก แม้ว่าจะได้เตรียมใจ
มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม อาการดังกล่าวถือเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มี
ความรู้สึกสูญเสียมีความเศร้าจากการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่เป็นความผูกพัน ยึดเหนี่ยวจิตใจขาดหายไป
แต่อาการจะค่อยๆ ดีขนึ้ และหมดไป อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหมัน่ สังเกตจิตใจของตนเอง และบุคคลใกล้ชดิ
ปลอบโยน ให้กำ�ลังใจกันและกัน หากมีอาการวูบวาบ หายใจไม่อิ่ม ใจสั่น หรือเป็นมากถึงขั้นนอนไม่หลับ
จนทำ�งานไม่ได้ ถือว่ามีความผิดปกติ ควรได้รบั การช่วยเหลือทางจิตใจ ขอแนะนำ�ให้ไปพบแพทย์ทสี่ ถานพยาบาล
ใกล้บา้ น หรือปรึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขประจำ�โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล หรือ โทรปรึกษานักจิตวิทยาทางสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนให้เตรียมความพร้อมทั้งกายใจ มีดังนี้

๑. ให้ประชาชนแสดงความรู้สึกของตนเองได้เต็มที่ ผ่านพิธีกรรมทั้งของรัฐ ทุกศาสนาและชุมชน
เช่น มีสว่ นร่วมใน พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์และพิธกี รรมของแต่ละ
ศาสนารวมทั้งการเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของในหลวง
๒. มีส่วนร่วมในการทำ�สิ่งที่ดีงามให้กับพระองค์ ตั้งใจ ตั้งสติ หมั่นทำ�กิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล
เช่น การเป็นจิตอาสาช่วยในด้านต่างๆ การทำ�ดอกไม้จันทน์ การร่วมทำ�บุญบริจาคหรือกิจกรรมอื่นๆ
๓. ใช้เวลาว่างทำ�กิจกรรมกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์ ไม่อยู่คนเดียว ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิด
ปลอบโยนให้กำ�ลังใจ
๔. ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการนํ้า
โครงการในพระราชดำ�ริต่าง ๆ
๕. ติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นระยะๆ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจแต่ตนเองและครอบครัว
๖. หมั่นออกกำ�ลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้พัก

“หากเรามีความทุกข์ใจ มีอุปสรรคต่างๆในชีวิตหรือการดำ�เนินชีวิต ก็ขอให้มองไปที่รูป
ของพระองค์ เสมือนพระองค์ท่านยังคอยเป็นกำ�ลังใจให้พวกเราประชาชนชาวไทยได้ฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ให้พร้อมต่อสู้สำ�หรับการดำ�เนินชีวิตต่อไป ดั่ง ธ สถิต ในดวงใจนิรันดร์”
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แผนเผชิญเหตุด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำ�หรับเจ้าหน้าที่
(Matrix Plan)
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ความรุนแรง แดง ทำ�ร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ความรุนแรง เหลือง ด่าหยาบคาย
ความรุนแรง เขียว อารมณ์หงุดหงิด
ทุบกระจก ขว้างปาสิ่งของ
แสดงท่าทางคุกคาม หงุดหงิด
มีความคิดทำ�ร้ายผู้อื่น  
ทำ�อนาจารผู้อื่น เปลือยกายในที่สาธารณะ
พูดจาข่มขู่คุกคาม ท่าทางไม่เป็นมิตร
พูดจาชวนทะเลาะ หรือพูดไม่รู้เรื่อง จับใจความไม่ได้

Scenario : ฉากทัศน์
A 1 พระบรมมหาราชวัง A 3 ริ้วขบวน A 4 ทั่วไป
Person   : บุคคล
P. 2 ประชาชน
Severity : ความรุนแรง
แดง
เหลือง
เขียว
Number : จำ�นวน
1-2
>2
1-2
>2
1-2
>2
การแจ้งเหตุ
ผู้แจ้ง
ผู้ประสบเหตุ (First responder)
แจ้งที่ใด (ใคร)
หน่วยถวายความปลอดภัย/หน่วยแพทย์ใกล้เคียง           ศูนย์หน้าพระลาน (ความถี่ 155.175)
ช่องทาง
โดยตรง/วิทยุสื่อสาร (ความถี่ 155.175)
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
พิกัดที่เกิดเหตุ/อาการ/จำ�นวนผู้ก่อเหตุ/ความเสี่ยงต่อการทำ�ร้ายคนอื่นหรือตนเอง/การพกอาวุธ
ผู้สั่งการ
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
การเข้า จุดเกิดเหตุ
ทีมใด
หน่วยแพทย์ zone ใกล้ที่สุดที่มี MCATT
อุปกรณ์ สมรรถนะ
กำ�ลังพล / ชุดผูกยึด/ยาสงบอาการแบบฉีด/ยาสงบอาการแบบหยอด
กำ�ลังพล / ชุดผูกยึด/ยาสงบอาการแบบฉีด/ยาสงบอาการแบบหยอด                                                                             
รถนั่ง เปล รถ Golf
รถ golf ทีม MCATT
รถ golf ทีม MCATT
รถ golf  
การขนย้ายจากจุดเกิดเหตุ
การสือ่ สาร-เข้า ช่องทาง
วิทยุสื่อสาร
การสั่งการ
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
รถนั่ง เปล รถ Golf
รถนั่ง
รถนั่ง
รถนั่ง
ที่หมาย
จุดแพทย์ที่มี
จุดรวมพล
จุดแพทย์ทม่ี ี
จุดรวมพล
จุดแพทย์ที่มี
จุดแพทย์ที่ใกล้
MCATT
MCATT
MCATT
สื่อสาร ประสานงาน
ศูนย์หน้าพระลาน
การดูแล ณ Static Pt
ทีม อุปกรณ์
ชุดALS
ชุด BLS
สถานที่
จุดแพทย์ที่ใกล้
การส่งต่อส่งกลับ
ช่องทาง
EMS  
EMS  
EMS  
ที่หมาย
สถาบันจิตเวชาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถานีตำ�รวจ
เส้นทางที่ใช้
ตามแผนจร.
ตามแผนจร.
ประสานจร.
/
/
/
/
การรายงาน
รูปแบบ
แบบฟอร์ม สำ�นักเอราวัณ
ผู้รับผิดชอบ
ทีม MCATT ประจำ�จุด
ระบบ
-

แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ (จิตเวช ๑ ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง)
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Scenario : ฉากทัศน์
A 1 พระบรมมหาราชวัง A 2 พระเมรุมาศ  A 3 ริ้วขบวน A 4 ทั่วไป
Person   : บุคคล
P. 2 ประชาชน
Severity : ความรุนแรง
แดง
เหลือง
เขียว
การแจ้งเหตุ
ผู้แจ้ง
ผู้ประสบเหตุ (First responder)
แจ้งที่ใด (ใคร)
หน่วยถวายความปลอดภัย/หน่วยแพทย์ใกล้เคียง           ศูนย์หน้าพระลาน (ความถี่ 155.175)
ช่องทาง
โดยตรง/วิทยุสื่อสาร (ความถี่ 155.175)
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
พิกัดที่เกิดเหตุ/อาการ/จำ�นวนผู้เจ็บป่วย/ผู้ป่วยถืออาวุธและมีความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อืน
ลักษณะรุนแรง
เกิ ด พฤติ ก รรมทำ � ร้ า ยตนเองที่ เ ป็ น กระทำ�สำ�เร็จ เสียชีวติ พฤติกรรมข่มขู่ว่าจะทำ�ร้ายตนเอง และ
ร้องไห้ ครํ่าครวญ บอกว่าจะไปฆ่าตัวตาย
อันตรายต่อชีวติ มีภาวะทางกายเกิดขึน้
มีการทำ�ร้ายตนเองแต่ยงั ไม่เป็นอันตราย
เช่น บาดแผลลึก อวัยวะผิดรูป
แก่ชีวิต เช่น ตบหน้า ทุบตนเอง ข่วน
ตนเอง มีบาดแผลเล็กน้อย
ผู้สั่งการ
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์ หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
การเข้า จุดเกิดเหตุ
ทีมใด
หน่วยแพทย์ที่ใกล้ที่สุดที่มี MCATT
อุปกรณ์ สมรรถนะ
ชุดผูกยึด ยาฉีด ยาจิตเวช และผ้าคุลม (กรณีเสียชีวิต)
ชุดผูกยึด ยาฉีด ยาจิตเวช
รถนั่ง เปล รถ Golf
รถนั่ง/รถ golf
รถนั่ง/รถ golf
รถ golf
การขนย้ายจากจุดเกิดเหตุ
การสือ่ สาร-เข้า ช่องทาง
วิทยุสื่อสาร
การสั่งการ
จิตแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
จิตแพทย์
ผบ.เหตุการณ์ จิตแพทย์/MCATT
ผบ.เหตุการณ์
รถนั่ง เปล รถ Golf
รถนั่ง/รถ golf
รถนั่ง/รถ golf
รถ golf
ที่หมาย
จุดแพทย์ MCATT
จุดแพทย์ MCATT
จุดแพทย์ที่ใกล้
จุดแพทย์ที่ใกล้
สื่อสาร ประสานงาน
ศูนย์หน้าพระลาน
การดูแล ณ Static Pt
ทีม อุปกรณ์
ชุดALS
ชุดBLS
สถานที่
จุดแพทย์ที่ใกล้
การส่งต่อส่งกลับ
ช่องทาง
EMS
EMS
ที่หมาย
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
เส้นทางที่ใช้
ตามแผนจร.
ประสานจร.
/
/
/
/
การรายงาน
รูปแบบ
แบบฟอร์มสำ�นักเอราวัณ
ผู้รับผิดชอบ
ทีม MCATT ประจำ�จุด
ระบบ
ความรุนแรง แดง เกิดพฤติกรรมทำ�ร้ายตนเองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ความรุนแรง เหลือง พฤติกรรมข่มขู่ว่าจะทำ�ร้ายตนเอง
ความรุนแรง เขียว ร้องไห้ ครํ่าครวญ
มีภาวะทางกายเกิดขึ้นเช่น บาดแผลลึก อวัยวะผิดรูป
และมีการทำ�ร้ายตนเองแต่ยังไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิต
บอกว่าจะไปฆ่าตัวตาย
กระทำ�สำ�เร็จ เสียชีวิต
เช่น ตบหน้า ทุบตนเอง ข่วนตนเอง มีบาดแผลเล็กน้อย

แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ (จิตเวช ๒ ผู้ป่วยทำ�ร้ายตนเอง)
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ความรุนแรง แดง มีอาการจนหมดสติ

ความรุนแรง เหลือง อาการร้องไห้จนควบคุมตนเองไม่ได้

ความรุนแรง เขียว มีอาการพร้อมๆกันเกิน 5 คนขึ้นไป

Scenario : ฉากทัศน์
A 1 พระบรมมหาราชวัง A 2 พระเมรุมาศ  A 3 ริ้วขบวน A4 ทั่วไป
Person   : บุคคล
P. 1 ประชาชน
Severity : ความรุนแรง
แดง
เหลือง
เขียว
Number : จำ�นวน
หมดสติ
≥10
ชักเกร็ง กรีดร้อง
ร้องไห้จนคุมตัวเองไม่ได้
การแจ้งเหตุ
ผู้แจ้ง
ผู้ประสบเหตุ (First responder)
แจ้งที่ใด (ใคร)
หน่วยถวายความปลอดภัย/หน่วยแพทย์ใกล้เคียง           ศูนย์หน้าพระลาน (ความถี่ 155.175)
ช่องทาง
โดยตรง/วิทยุสื่อสาร (ความถี่ 155.175)
ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
พิกัดที่เกิดเหตุ/อาการ/จำ�นวนผู้เจ็บป่วย
ผู้สั่งการ
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
การเข้า จุดเกิดเหตุ
ทีมใด
หน่วยแพทย์ที่ใกล้ที่สุด
อุปกรณ์ สมรรถนะ
ชุด ALS พร้อมยาฉีดสงบอาการ
ชุด BLS พร้อมยาฉีดสงบอาการ
รถนั่ง เปล รถ Golf
กำ�ลังพล / เปล
กำ�ลังพล /เปล
รถนั่ง
การขนย้ายจากจุดเกิดเหตุ
การสื่อสาร-เข้า ช่องทาง
วิทยุสื่อสาร
การสั่งการ
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
หัวหน้าจุดแพทย์
ผบ.เหตุการณ์
รถนั่ง เปล รถ Golf
เปล
เปล
รถนั่ง
ที่หมาย
จิตแพทย์
จุดรวมพล
จิตแพทย์
จุดรวมพล
ทีม MCATT
จุดแพทย์ที่ใกล้
สื่อสาร ประสานงาน
ศูนย์หน้าพระลาน
การดูแล ณ Static Pt
ทีม อุปกรณ์
ชุดALS
ชุดBLS
สถานที่
จุดแพทย์ที่ใกล้
การส่งต่อส่งกลับ
ช่องทาง
EMS
EMS
ที่หมาย
บริเวณจุดปฐมพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์
บริเวณจุดปฐมพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา
เส้นทางที่ใช้
ตามแผนจร.
ประสานจร.
/
/
/
/
การรายงาน
รูปแบบ
แบบฟอร์มสำ�นักเอราวัณ
ผู้รับผิดชอบ
ทีม MCATT ประจำ�จุด
ระบบ
-

ร่างแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ (Hysterical reaction)

แนวทางการดูแลจิตใจประชาชนสำ�หรับจิตอาสา
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
จิตอาสาสามารถช่วยดูแลจิตใจประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ได้ด้วยการปฐมพยาบาลทางใจ
ตามแนวทาง ๓ ส. ดังต่อไปนี้

๑. สอดส่อง มองหา

สอดส่องมองหาคนที่แสดงอารมณ์สูญเสีย เช่น คนร้องไห้ เสียใจอย่างมาก รวมทั้งสังเกตปฏิกิริยา
ทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนนั้น และถามถึงความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

๒. ใส่ใจ รับฟัง

เมื่อเจอคนที่แสดงอารมณ์สูญเสียดังกล่าวให้เข้าไปทักทายพูดคุยพร้อมทั้ง รับฟังสิ่งที่เขาระบาย
ด้วยความสนใจ ไม่เร่งรีบ สบตาและสัมผัสด้วยความอ่อนโยน เพื่อแสดงความเข้าใจ เห็นใจ และใช้ภาษากาย
เช่น การสัมผัสเพือ่ ยาํ้ ว่าเรากำ�ลังสนใจฟังเค้าอยูเ่ พือ่ ช่วยให้คนทีม่ อี ารมณ์โศกเศร้าได้ระบาย คลีค่ ลายความทุกข์
ในใจออกมา

๓. ส่งต่อ

พูดคุยถามความต้องการ ความกังวลใจ และสนับสนุนความต้องการเบื้องต้นเท่าที่สามารถทำ�ได้
หากพบผู้ที่มีอารมณ์เศร้ารุนแรง ให้ประสานส่งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

อาการที่ต้องเฝ้าระวัง

บรรยากาศในระหว่างพระราชพิธฯี นัน้ จะมีการบรรเลงดนตรีทเี่ ศร้าโศก มีฝงู ชนแออัด อากาศร้อน
ซึง่ ภาวะดังกล่าวอาจทำ�ให้ประชาชนเกิดความตึงเครียด และอาจส่งผลให้มอี ารมณ์โมโหง่าย หายใจถีก่ ว่าปกติ
เป็นลม นอกจากการดูแลจิตใจเบื้องต้นตามแนวทาง ๓ ส. แล้วนั้น จิตอาสาควรสังเกตอาการที่ต้องเฝ้าระวัง
เพื่อให้การช่วยเหลือ ดังนี้
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๑. มีอาการทางกายที่มีสาเหตุทางจิตใจและควบคุมตนเองไม่ได้ เช่น เป็นลม หายใจเร็วกว่าปกติ
ตีอกชกหัว ชัก ฯลฯ ให้ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
๑) ประเมินชีพจรว่าต่ำ�กว่าปกติหรือไม่
๒) สอบถามประวัติการมีโรคประจำ�ตัว
หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หาก ๒ ข้อข้างต้นไม่พบความผิดปกติ ให้ดำ�เนินการ ดังนี้
๑) แยกตัวออกมาจากฝูงชน พามานั่งให้สบาย หายใจเข้าออกช้าๆ
๒) ใช้กรวยกระดาษครอบจมูกเพื่อนำ�คาร์บอนไดออกไซด์เข้าร่างกาย ประมาณ ๒-๓ นาที
ถ้าอาการดีขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๒. แสดงอาการโศกเศร้าหมู่เนื่องจากความกดดันทางด้านจิตใจ เช่น มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
กรีดร้อง ชัก ไม่รู้สึกตัว และมีการแพร่กระจายของอาการเหล่านี้ไปสู่คนอื่นๆ อย่างรวดเร็ว หากพบกลุ่มคน
ที่แสดงอาการโศกเศร้าหมู่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ/ทหาร ให้ช่วยกันฝูงชนออกจากผู้มีอาการ แล้วจึงแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เข้าช่วยเหลือ
๓. ผู้มีพฤติกรรม/อารมณ์ไม่ปกติ ได้แก่ ท่าทางไม่เป็นมิตร แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสกปรก ตัวมีกลิ่น
เหล้า อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ โกรธง่าย พูดจาคุกคามผู้อื่น พกอาวุธ หากพบผู้มีอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ/ทหาร

สิ่งที่ควรทำ� (DOs)





นํ้าเสียงเป็นมิตร อบอุ่น จริงใจ
ฟังอย่างตั้งใจและอดทนแม้จะเป็นเรื่องซํ้าๆ
ยอมรับอารมณ์เศร้าของผู้มาร่วมงาน
ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงความต้องการ

สิ่งที่ไม่ควรทำ� (DON’Ts)







ใช้คำ�พูดที่ไม่เหมาะสม พูดโอ้อวด ซักถามมากเกินไป หรือสื่อสารทางลบ
มีอารมณ์ร่วมไปด้วย เช่น ร้องไห้
ให้คำ�สัญญาต่างๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะทำ�ให้ได้
ตัดสินว่าผู้รับการช่วยเหลือมีปัญหาทางจิต
แยกผู้รับการช่วยเหลือออกจากสมาชิกครอบครัว
เข้าจัดการกับผู้มีพฤติกรรม/อารมณ์ไม่ปกติ ด้วยตนเอง
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ความรู้และแนวทางการจัดการกับภาวะหายใจเร็ว
(Hyperventilation Syndrome)
สำ�หรับ จิตอาสาทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ภาวะหายใจเร็ว (Hyperventilation Syndrome)

หมายถึง อาการทีเ่ กิดจากสิง่ กระตุน้ ทำ�ให้เกิดภาวะตึงเครียดหรือวิตกกังวล ทำ�ให้การเปลีย่ นแปลง
ทางสรีรวิทยา ส่งผลให้เกิดอาการหายใจเร็วเกินปกติเป็นลักษณะเด่น

อาการและการแสดงออก

หายใจถี่ อาจจะหายใจตืน้ หรือหายใจลึก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก รูส้ กึ หัวใจเต้นแรง บางครัง้ รูส้ กึ
ชาตามแขน ศีรษะเบา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ใจสั่น เจ็บหน้าอก ในรายที่เป็นรุนแรงจะหมดสติ หรือมีอาการ
เกร็ง มือจีบ คล้ายอาการชักเกร็ง แต่ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวดี ไม่สับสน

สาเหตุ

๑. ทางกาย : มีโรคทางกายหลายชนิดที่มีอาการแสดงออกคล้ายกัน เช่น หอบหืด ภาวะเป็นกรด
ในเลือดจากเบาหวาน ภูมิแพ้ โรคของต่อมไทรอยด์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ ดังนั้น ต้องซักประวัติ
โรคทางกายเดิม และตรวจร่างกายให้ละเอียดเพื่อแยกอาการทางกายอื่นๆ
๒. ทางจิตใจ : เกิดจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ ซึ่งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะมีความหมาย
ต่อผู้ป่วยเช่นไร

การรักษา

แนะนำ�ให้หายใจช้าลง โดยให้หายใจเข้าออกยาว ๆ ลึก ๆ โดยให้หายใจในถุงกระดาษ โดยมีการฝึก
หายใจตามตารางที่ ๑ หรือให้ยา เช่น Diazepam ๕ mg. รับประทานหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ�ช้า ๆ
ตารางที่ ๑ เทคนิคการฝึกหายใจช้าลง
๑. เริ่มด้วยการหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆ (ไม่ต้องหายใจลึก)
๒. กลั้นหายใจ นับ ๑ ถึง ๕
๓. เมื่อนับถึง ๕ แล้ว ให้หายใจออก พร้อมกับจินตนาการภาพตัวเองกำ�ลังผ่อนคลาย
๔. หายใจเข้าและออกช้า ๆ อย่างละประมาณ ๓ วินาที ให้สังเกตว่าลมหายใจกระทบขอบในของจมูก
ขณะหายใจ พร้อมกับจินตนาการภาพตัวเองกำ�ลังผ่อนคลายทุกครัง้ ทีห่ ายใจออก (โดยรวมหายใจเข้าออก
๑๐ ครั้ง / นาที)
๕. ทุก ๑ นาที (หรือเมื่อหายใจครบ ๑๐ ครั้ง) ให้กลั้นหายใจนับ ๑ ถึง ๕
๖. หลังจากนั้นเริ่มหายใจเข้าและออกช้า ๆ อย่างละประมาณ ๓ วินาที
๗. ฝึกการหายใจไปเรื่อยๆจนอาการสงบ
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การดูแลช่วยเหลือจิตใจเบื้องต้น
ระยะแรก

๑. ปลอบและให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติว่า อาการหายได้ ไม่น่ากลัว การหายใจที่ถูกต้องและ
การให้ยา จะช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นในไม่ช้า
๒. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าอาการของตนเกิดจากอะไร และควรปฏิบัติอย่างไร
๓. ไม่ควรบอกว่าผู้ป่วยแกล้งทำ� แต่ควรถามถึงปัญหา ความไม่สบายใจ/ความเครียดที่ผู้ป่วยมี
๔. สอนการผ่อนคลายด้วยตนเอง เช่น หายใจช้าลง นัง่ เหยียดสบายๆ พยายามคิดถึงสิง่ ทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ
สบาย และมีความสุข
๕. ถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้ใช้กรวยกระดาษหรือถุงกระดาษ ครอบจมูกและปาก แล้วให้ผู้ป่วยหายใจเข้า
๖. ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกใน ๕ นาที ให้ส่งพบแพทย์ เพื่อกินยาคลายเครียด (Diazepam ๕ mg ๑ เม็ด
ทันที) หรือฉีด Valium ๑๐ mg เข้าทางหลอดเลือดช้าๆ
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อุปทานหมู่ (Mass Hysteria)
การเกิดอุปทานหมู่ จะเริม่ จากบุคคลหนึง่ ภายใต้ความเครียดรุนแรง แล้วแสดงอาการออกมา ซึง่ จะ
เหนี่ยวนำ�ให้คนอื่นๆ แสดงอาการตาม ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางกายภาพ เช่น หายใจเร็วและแรง ร่างกาย
ชักเกร็ง ตัวสั่น กรีดร้องซึ่งอาจเหนี่ยวนำ�ให้คนอื่น ๆ มีอาการแบบเดียวกัน อาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก
ความเจ็บป่วยทางกาย

อาการ

ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง เกร็งท้อง อ่อนเพลีย หายใจลำ�บาก หรือหายใจหอบเร็ว
ชักเกร็ง เป็นลม หมดสติ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราว และมักจะตรวจหาสาเหตุของอาการ
ทางกายไม่พบ อาการนี้จะเหนี่ยวนำ�ให้คนอื่นๆรอบข้างแสดงอาการตาม

การรักษาเบื้องต้น

๑. แยกผู้ป่วยออกจากกัน
พยายามแยกผู้ป่วยคนแรกหรือกลุ่มแรกที่เกิดอาการออกมาจากกลุ่ม พาไปที่จุดปฐมพยาบาล
เพื่อไม่ไปกระตุ้นคนหมู่มากให้มีอาการตาม และเพื่อทำ�การรักษาด้วยการตรวจวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้น
เมือ่ ผูป้ ว่ ยถูกแยกไปแล้วจำ�เป็นต้องมีการชีแ้ จงต่อบุคคลรอบข้าง เพือ่ ลดความสงสัย ความกังวล และความเครียด
๒. รักษาตามอาการที่เป็น
หากสังเกตเห็นผูป้ ว่ ยอุปาทานหมูม่ อี าการหายเร็วผิดปกติ และแน่ใจว่าไม่มอี าการทางกายแล้ว
รักษาด้วยการใช้ถุงกระดาษครอบ เพื่อให้เขาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไป ประมาณสามนาที
ไม่นานอาการหายใจหอบแรงก็จะบรรเทาลงได้เอง
๓. การอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
เมื่ออาการทางกายหายแล้ว แต่สภาพจิตใจยังหวาดกลัวอาการที่เกิดขึ้น ต้องอธิบาย พูดคุย
ให้ผู้ป่วยเข้าใจสถานการณ์และอาการที่เป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสบายใจขึ้น
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ระบบการสังเกต เฝ้าระวัง จัดการผู้ป่วยทางจิตเวช
Screen Scan Rapid Response (SSR)
๑. คัดกรอง (Screening)

เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ใช้แนวทางการคัดกรองประชาชนเข้าร่วมราชพิธี ณ จุดคัดกรองสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ในการคัดกรองประชาชน
กรณีสงสัยว่า มีความเสีย่ ง เจ้าหน้าทีต่ อ้ งตรวจค้นปลดอาวุธและควบคุมตัว ติดต่อเบือ้ งต้นเพือ่ ส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ MCATT ประจำ�จุดคัดกรอง ประเมินเพิ่มเติม ให้การช่วยเหลือ และจัดการเบื้องต้น ให้เสร็จ
ภายในจุดเดียว
ประเมินพบว่ามีความเสี่ยงสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ MCATT ประเมินอาการและความเสี่ยง ร่วมกับ
ตำ�รวจ นำ�ส่งต่อผู้ป่วยออกจากพื้นที่
ข้อสำ�คัญ : เพิ่มเจ้าหน้าที่ MCATT เพื่อรับปรึกษา ประเมิน ที่จุดคัดกรองชั้นใน ๙ จุด

๒. สแกน (Scan)

เจ้าหน้าที่/จิตอาสาประจำ�พื้นที่ที่ริ้วจะเสด็จผ่าน ใช้แนวทางสังเกตผู้สงสัยอาการทางจิต คัดกรอง
ประชาชนในจุดที่ประจำ�การ ทำ�การสแกนประชาชนที่นั่ง ด้วยแนวทาง
ถ้ามีความเสี่ยงที่จะมีอาการ แยกออกจากกลุ่มเข้า Static Tent ควบคุมตัว ปรึกษา MCATT
เพือ่ สงบอาการ เจ้าหน้าที่ MCATT ประเมินอาการและความเสีย่ ง ร่วมกับตำ�รวจ นำ�ส่งต่อผูป้ ว่ ยออกจากพืน้ ที่

๓. ตอบสนอง (Rapid Response)

กรณีโซนใน (ทก ๑-๘)
เมือ่ พบผูป้ ว่ ยสงสัยจิตเวช ตำ�รวจควบคุมตัวไปทีจ่ ดุ บริการ แจ้ง ว หน้าพระลาน ให้เจ้าหน้าที่ MCATT
จุดที่อยู่ใกล้ประเมิน ดูแล พิจารณาส่งต่อ
เมือ่ พบผูป้ ว่ ยสงสัยจิตเวช มีพฤติกรรมรุนแรง ตำ�รวจควบคุมตัวไปทีจ่ ดุ บริการ ผูกยึด ฉีดยา ส่งออก
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรณีโซนรอบนอก (ทก ๙-๑๒)
เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยจิตเวช โทรศัพท์แจ้งทีม MCATT เบอร์ ๐๖๕-๓๗๐-๘๓๓๖/ วิทยุหน้าพระลาน
เพื่อขอคำ�ปรึกษาและประสานเพื่อส่งปลายทาง ตำ�รวจควบคุมตัวและส่งออกที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ใช้ ว หน้าพระลานตามระบบเพื่อพาหนะขนส่ง
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แนวทางการคัดกรองประชาชนเข้าร่วมราชพิธี
ณ จุดคัดกรองสำ�หรับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง
วิธีการคัดกรอง โดยการสังเกต
ประเด็น
การแต่งกาย
สิ่งของติดกาย
ร่างกาย
สีหน้า แววตา
พฤติกรรม
การพูด
การเคลื่อนไหว

ลักษณะ/อาการ/สิ่งที่เห็น
สวมชุดเสื้อ/กางเกง/กระโปรงรุ่มร่าม เก่า ขาดวิ่น สกปรก มีกลิ่นเหม็น สีฉูดฉาด
หอบสิ่งของพะรุงพะรัง สิ่งของเก่า อุปกรณ์ที่ใส่ขาดเก่า กระจัดกระจาย สกปรก
มีกลิ่นเหม็นเน่า
ผมยาว มีกลิ่นเหม็น ผมสกปรกพันกันเหนียวติดแน่น ผิวกายมีคราบดำ�  เล็บมือ
สกปรก เล็บยาวดำ�
หน้าถมึงทึง ตาถลน ดุ ไม่เป็นมิตร ไม่สบตา สายตาแข็งกร้าว จ้องเขม็ง หลุกหลิก
สีหน้างงงวย น่าเกรงกลัว หน้าบึ้งตึง ตื่นเต้นทั้งที่เหตุการณ์ปกติ
ก้มหน้าก้มตา มองดูสิ่งรอบข้างไปมาซํ้าๆ งุนงง ลุกลี้ลุกลน แยกเขี้ยวยิงฟัน
กราบไหว้ตลอดเวลา กระตุกถี่ๆ บีบมือ กัดเล็บ ทำ�ท่าเคี้ยวจนปากเบี้ยว
เลียนท่าทางการเคลื่อนไหวของคนอื่น
ทำ�ปากขมุบขมิบ พูดคนเดียว พูดเสียงดัง เร็ว รัว ไม่สุภาพ พูดวกวน
เดินทื่อ ชนคนอื่นไปตลอด เบียดคนอื่นโดยไม่สนใจ ไม่มีทิศทาง ตัวแข็ง กระสับ
กระส่าย โยกตัวไปมา

ถ้ามีเพียง ๑ ลักษณะ/อาการ ให้สงสัยว่า จะมีพฤติกรรมทางจิตไม่ปกติ ให้คัดแยกออกมา และแจ้ง
ข้อมูลเพื่อส่งต่อจุด MCATT ต่อไป

การดำ�เนินการ

จิตอาสา/เจ้าหน้าที่ริ้ว วิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่อยู่ใกล้ เพื่อแยกผู้สงสัยมา
ประเมินที่เต็นท์ และควบคุมให้อยู่ในบริเวณ (ตามแผน Matrix จิตเวช ๑)
ถ้าเขียว : เจ้าหน้าที่ ว ประสานทีม MCATT ทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ มาทำ�การประเมินผูป้ ว่ ยและดำ�เนินการสงบอาการ
ติดตามญาติหรือ พิจารณาส่งต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ถ้าเป็นสีเหลือง แดง : ให้แพทย์พิจารณาฉีดยาสงบอาการ หรือต่อรองกินยา ถ้าปฏิเสธการฉีดยา แล้วแจ้ง
ตำ�รวจควบคุมตัว แจ้งรถมูลนิธิ ส่งต่อที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
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แนวทางการจัดการผู้มีพฤติกรรมรุนแรง
พฤติกรรมรุนแรงเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย เป็นปัญหาพฤติกรรมที่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีพฤติกรรมรุนแรงและผู้อื่น บุคคลที่เข้าไปประเมินจะต้องมีความรู้
มีทศั นคติทดี่ ี มีทกั ษะ และทำ�งานร่วมกันเป็นทีมด้วยความรวดเร็ว เพือ่ ช่วยเหลือป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีพฤติกรรมรุนแรงและผู้อื่นได้

พฤติกรรมรุนแรง

เป็นการแสดงออกของความก้าวร้าว ในบุคคลแสดงออกถึงการขาดสติ ขาดการควบคุมตนเอง
และไม่สามารถสื่อความต้องการของตนเองในทางที่เหมาะสมได้ พฤติกรรมรุนแรงจะแสดงออกทางคำ�พูด/
การกระทำ�หรือแสดงออกทั้งสองอย่างที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นได้

สาเหตุ

เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้
๑. โรคทางจิตเวชที่มีอาการกำ�เริบ
๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) เนือ่ งจากเวลาทีอ่ าการกำ�เริบจะมีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน
ได้ยนิ เสียงขูจ่ ะทำ�ร้าย สัง่ ให้ท�ำ ร้ายผูอ้ นื่ หลงผิดคิดว่าผูอ้ นื่ จะมาทำ�ร้ายตน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความกลัวอย่างมาก
และพยายามป้องกันตนเองจากอันตรายเหล่านั้น จึงแสดงพฤติกรรมรุนแรง
๑.๒ โรคคลุ้มคลั่ง (Mania) จะมีอาการหงุดหงิด พูดมากไม่หยุด เคลื่อนไหวอยู่ตลอด สมาธิสั้น
ควบคุมตนเองไม่ได้ ชอบทะเลาะวิวาท อารมณ์รุนแรง
๑.๓ โรคซึมเศร้า (Depression) จะมีอารมณ์ซึมเศร้า รู้สึกไร้ค่า โทษตนเอง คิดฆ่าตัวตาย
๒. โรคทางกาย
๒.๑ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางสมอง (Organic Brain Syndrome) เช่น ลมชัก เนื้องอก
ฝีในสมอง สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เป็นต้น
๒.๒ การติดสุรา/สารเสพติด โดยเฉพาะในระยะหยุด/ถอน (Withdrawal) ซึง่ มักจะทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
หงุดหงิด ลุกลี้ลุกลนและเกิดพฤติกรรมรุนแรงได้
๓. บุคลิกภาพที่ก้าวร้าวรุนแรงจากการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการแสดงความก้าวร้าว
อยู่เป็นประจำ� เช่น บิดามารดาทะเลาะวิวาท ต่อสู้ ใช้กำ�ลัง ใช้วาจาหยาบคาย ทำ�ร้ายซึ่งกันและกัน เป็นต้น
จะทำ�ให้บุคคลรู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นกลไกหนึ่งในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
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ลักษณะพฤติกรรมรุนแรง

โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมรุนแรงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในหลายลักษณะ ดังนี้
๑. พฤติกรรมรุนแรงทางคำ�พูด เช่น ตะโกนส่งเสียงดังด้วยความโกรธ ด่าว่าคำ�หยาบคาย ด่าสาปแช่ง
อย่างรุนแรง ตะโกนว่ากล่าว วิพากษ์วจิ ารณ์ ขูต่ ะคอกผูอ้ นื่ อย่างรุนแรง ลักษณะคำ�พูดบ่งบอกถึงความต้องการ
ที่จะทำ�ร้ายผู้อื่น เป็นต้น
๒. พฤติกรรมรุนแรงทางการกระทำ� เช่น ต่อร่างกายตนเอง เช่น ชกตี หยิก ข่วน ดึงผม ใช้ศีรษะ
โขกพื้นผนัง ใช้กำ�ปั้นชกกำ�แพง และพฤติกรรมรุนแรงต่อทัรพย์สิน/ร่างกายผู้อื่น เช่น ฉีกเสื้อผ้า ทุบทำ�ลาย/
ขว้างปา ข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้ง ชกต่อย ตบตี ใช้อาวุธ/อุปกรณ์ต่างๆ ทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น โดยทำ�ให้เกิด
รอยข่วน หรือฟกชํ้า มีบาดแผล เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงแบบนี้จำ�เป็นต้องควบคุมพฤติกรรม

การประเมินพฤติกรรมรุนแรง

๑. ประเมินระดับความรุนแรงของพฤติกรรม ว่าเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ได้แก่
ระดับรุนแรงมาก (แดง) ได้แก่ ทำ�ร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ ทำ�ลายข้าวของ เช่น ทุบกระจก
ขว้างปาสิ่งของ เปลือยกาย
ระดับรุนแรงปานกลาง (เหลือง) ได้แก่ ด่าหยาบคาย แสดงท่าทางคุกคาม หงุดหงิด พูดจาข่มขู่
ท่าทางไม่เป็นมิตร
		
ระดับน้อย (เขียว) ได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด พูดจาชวนทะเลาะ หรือพูดไม่รเู้ รือ่ ง จับใจความไม่ได้
๒. ประเมินประวัติอาการทางกาย จิต สุราและสารเสพติด ที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมรุนแรง
ผู้ป่วย ที่เคยมีประวัติพฤติกรรมรุนแรง มักจะมีพฤติกรรมรุนแรงเมื่อมีอาการทางจิตกำ�เริบหรือใช้สารเสพติด
๓. พิจารณาการส่งต่อ เชื่อมโยง สู่เจ้าหน้าที่ MCATT เพื่อพิจารณาการจำ�กัดพฤติกรรม/ส่งออก
นอกพื้นที่

เทคนิคการจัดการพฤติกรรมรุนแรง

ผู้ปฏิบัติจำ�เป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง
ความรุนแรงของพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อให้การจัดการนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถจัดการ
โดยแนวทาง ๓ ส. ได้แก่
สอดส่อง มองหา โดยประเมินอาการและอาการแสดงที่เป็นสัญญาณเสี่ยงและจัดระดับเสี่ยง
ของพฤติกรรมรุนแรง
ใส่ใจ รับฟัง พูดคุยเพื่อลดความรุนแรง
๑. พูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตร สงบ จริงใจ ให้เกียรติ
๒. รับฟังให้โอกาสได้ระบายความคิดพร้อมพูดสะท้อนความรู้สึกตามความเหมาะสม
๓. พูดด้วยนํ้าเสียงที่นุ่มนวล พูดซํ้าๆ เนื้อหาชัดเจนและหลีกเลี่ยงการตอบรับหรือปฏิเสธเงื่อนไข/
ข้อต่อรองของเจ้าตัว ไม่โต้เถียง และไม่พูดข่มขู่
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- เทคนิคการพูดคุยกับคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงนั้น ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปติดต่อ
กับผู้ป่วย โดยพิจารณาระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย อยู่ห่างพอควร ไม่ควรเข้าใกล้มากเกินไป
ควรยืนห่างประมาณ ๘ ฟุต หรือ ๒ ช่วงแขน และไม่ควรเข้าไปติดต่อหรือจัดการตามลำ�พัง ควรมีเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ ทหาร ที่พร้อมจะขอความช่วยเหลืออยู่ในบริเวณนั้นด้วย
- การจัดการทางกายภาพ
๑. แยกตัวออกจากสถานการณ์/ผู้อื่น จัดการพฤติกรรม ตามระดับความเสี่ยงของพฤติกรรม โดย
ระดับรุนแรงมาก (แดง) : แยกตัวออกมาจากกลุ่มชนเพื่อลดความรุนแรงที่จะเพิ่มขึ้น พูดคุย
พิจารณาผูกยึด ฉีดยา ส่งต่อด่วน
ระดับรุนแรงปานกลาง (เหลือง) : พูดคุย พิจารณาผูกยึด กินยาหรือฉีดยา ส่งต่อ
		
ระดับน้อย (เขียว) : พูดคุย แยกออกมาจากกลุ่มชน สงบสติอารมณ์
๒. การให้ยา เป็นวิธีจัดการพฤติกรรมรุนแรงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากทำ�ให้ผู้มีพฤติกรรมรุนแรง
มีอาการสงบลงอย่างรวดเร็ว และลดความรุนแรงของพฤติกรรม ยาทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ ยาคลายเครียด (Anxiolytics)
เช่น Valium ยาต้านโรคจิต (Antipsychotic) เช่น Haloperidol ซึ่งในการให้ยาจะต้องอธิบายถึงเหตุผล
ของการให้ยาทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่รับรู้ หรือไม่รู้เรื่องก็ตาม และต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากให้ยา
เนื่องจากยาบางชนิดจะออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
๓. การจำ�กัดพฤติกรรมเป็นวิธีการสุดท้ายในการจัดการกับผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงจะเป็นอันตราย
ต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วนิยมจำ�กัดพฤติกรรมโดยการผูกยึด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในสถานบริการทุกแห่ง มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๓.๑ เตรียมอุปกรณ์ในการผูกยึด
ผ้าผูกยึด : ควรเป็นผ้าที่มีความแข็งแรง เหนียวแต่นุ่ม มีลักษณะพร้อมใช้ ผ้าผูกยึดที่นิยม
ใช้คือ ผ้าผูกยึดข้อมือและข้อเท้า (Wrist and Ankle Restraints) และเสื้อผูกยึดลำ�ตัว (Body Restraint)
เตียง : ควรเป็นเตียงที่สามารถจะใช้ผ้าผูกยึดได้
นอกจากนี้ควรผูกยึดในสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่ถูกผูกยึดถูกรบกวน/ ถูกกระตุ้น/ หนี
๓.๒ ทีมผูด้ แู ลจะต้องมีผนู้ �ำ ทีม (พยาบาล) คอยมอบหมายหน้าทีใ่ ห้สมาชิกแต่ละคนมีการตกลง
ร่วมกันสมาชิกทุกคนต้องพูดและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกว่าทีมผู้ดูแลรักษา
ทุกคนพร้อมใจทำ�เพื่อประโยชน์ ไม่ใช่เป็นการทำ�โทษ โดยแบ่งหน้าที่ ดังนี้
- พยาบาล หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งชวนพูดคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
- สมาชิกอีกคนจับล็อคเมื่อเผลอ
- สมาชิกที่เหลือช่วยกันจับแขนขา อย่างละ ๑ คน ต่อแขน/ขาเพื่อการผูกยึด
๓.๓ ผู้นำ�ทีมเป็นผู้แจ้งและอธิบายถึงเหตุผลในการผูกยึดให้ทราบ
- การเข้าไปจับเพือ่ ผูกยึดควรเลือกทำ�ในขณะทีเ่ ผลอหรือกำ�ลังถูกชักชวนให้พดู คุยและทำ�
กิจกรรมอย่างอื่น
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- ผูน้ �ำ ทีมต้องให้สญ
ั ญาณในการเข้าจับ โดยให้สมาชิกทีมแต่ละคนจับยึดแขนขา แต่ละข้าง
ควรจับยึดบริเวณข้อพับใหญ่ๆ เช่น ข้อศอกหรือข้อเข่าของแขนและขา
๓.๔ ผูกยึดอย่างถูกเทคนิค โดย
- จัดให้นอนหงาย
- ถ้าไม่ดิ้นรนมากนัก การผูกยึดข้อมือให้ลงข้างลำ�ตัวทั้ง ๒ ข้าง และผูกยึดข้อเท้าตรึง
ติดกับเตียงหรือสถานที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้ว การผูกยึดที่ดีควรใช้นิ้วมือ ๒ นิ้ว สอดใต้ผ้าผูกยึดได้ ไม่ควร
ผูกแน่นเกินไป เพราะอาจทำ�ให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณปลายมือปลายเท้าไม่ดี ถ้าดิ้นรนมากอาจใช้เสื้อ
ผูกยึดลำ�ตัว (Body Restraint) ร่วมด้วย แต่ไม่ผูกยึดจนแน่นเกินไปจนทำ�ให้หายใจไม่ออก ระวังการได้รับ
อันตราย/ บาดเจ็บ เช่น ดึงผม บิดแขน นั่งทับตัว เป็นต้น
๓.๕ การช่วยเหลือหลังการผูกยึด
- ตรวจเยีย่ มและประเมินการถูกผูกยึดเป็นระยะทุก ๑๕ - ๓๐ นาที ในเรือ่ งความปลอดภัย
และอยูใ่ นท่าทีส่ บาย เช่น การเปลีย่ นท่า การรับประทานอาหาร นา้ํ และการขับถ่ายและบันทึกทุกครัง้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
- พูดคุย ให้ข้อเท็จจริง
- เปิดโอกาสให้ระบายความคิด ความรู้สึกต่อความคับข้องใจ
- เมื่ออาการสงบลง พูดคุยรู้เรื่อง ควบคุมตนเองได้ จึงยุติการผูกยึด หรือส่งต่อต่อไป
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การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
ครบรอบ ๑ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต และช่วงระหว่างวันพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ ประชาชนจะกลับมามีความรู้สึกโศกเศร้า คิดถึง ระลึกถึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอาการที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วและเคยปรับตัว ปรับใจได้แล้วมาเกิดขึ้นซํ้าอีก แม้ว่าจะได้เตรียมใจมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม อาการ
ดังกล่าวถือเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีความรู้สึกสูญเสีย มีความเศร้าจาก
การสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่เป็นความผูกพัน ยึดเหนี่ยวจิตใจขาดหายไป
การปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้การช่วยเหลือ (Helper) ท่ามกลางความรูส้ กึ ดังกล่าว อาจทำ�ให้เกิดปฏิกริ ยิ า
ทางจิตใจไม่ตา่ งกับประชาชนทัว่ ไป การดูแลจิตใจตนเองของผูใ้ ห้การช่วยเหลือเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ เพราะในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในริ้วขบวน ผู้ให้การช่วยเหลืออาจจะมีความเครียด วิตกกังวล
หดหู่ ท้อแท้ เหนื่อยล้าจากการทำ�งาน หรือเป็นผู้ที่รู้สึกโศกเศร้าเองด้วย ขณะเดียวกันทุกคนต่างมุ่งมั่น
ในการปฏิบตั งิ านจึงไม่มเี วลาหรือมีโอกาสดูแลจิตใจ ให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ผูใ้ ห้การช่วยเหลือต้องรูจ้ กั
วิธกี าร และมีทกั ษะในการดูแลจิตใจตนเองอย่างสมํา่ เสมอ เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ จะทำ�ให้สามารถทำ�หน้าที่
ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ให้การช่วยเหลือ
ก่อนเข้าร่วมงาน

ในช่วงสัปดาห์แรกก่อนงานพระราชพิธีฯ ควรประเมินสภาวะสุขภาพ และการเจ็บป่วยของตนเอง
ก่อนเป็นลำ�ดับแรก รวมทั้งเตรียมร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน หรือนอนดึก เป็นเวลา
ติดต่อกันหลายวัน

วันเข้าร่วมงาน

๑. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ เตรียมสิง่ จำ�เป็นและของใช้สว่ นตัว
เช่น ยาดม ยาอม ยาหม่อง ให้พร้อม และควรพกผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าขนหนูสำ�หรับชุบนํ้าเช็ดหน้าและตามตัว
หากต้องอยู่ในที่มีอากาศร้อน และอบอ้าวเป็นเวลานาน
๒. รับประทานอาหารและดืม่ นาํ้ ให้เพียงพอ ควรรับประทานอาหารทีส่ กุ และใหม่ตามเวลา และควร
ให้พกอาหารทีไ่ ม่บดู เสียง่าย /ขวดนํา้ ดืม่ ติดตัวไปด้วย สำ�หรับผูม้ โี รคประจำ�ตัวควรรับประทานยาให้เรียบร้อย
และนำ�ยารักษาโรคที่มีซองยาและระบุชื่อยาประจำ�ตัวพกติดตัวมาด้วย
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๓. มาถึงจุดปฏิบัติงานก่อนถึงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
๔. เตรียมและติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆในการปฏิบัติงานและวิทยุสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
๕. หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ วิงเวียน หน้ามืดจะเป็นลม ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ มึนงง หายใจเร็ว
อาเจียน เป็นตะคริว ตัวร้อน กระหายนาํ้ มาก ใจสัน่ มือสัน่ สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ พยาบาล
เคลือ่ นที่ บริเวณการจัดงานพระราชพิธฯี และกรณีมเี หตุฉกุ เฉินสามารถติดต่อ สายด่วน ๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
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แนวทางการดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)
การดูแลจิตใจตนเองของผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper) ใช้หลักการผนึกกำ�ลัง เสริมแรงใจ ตั้งสติ
สร้างความรู้สึกปลอดภัยและความหวัง ดังต่อไปนี้
๑. ปลอดภัยไว้ก่อน หาที่ตั้งทำ�งานที่สะดวกและปลอดภัยต่อการทำ�งาน มีกำ�ลังคนเปลี่ยนถ้างาน
ต้องดำ�เนินต่อเนื่อง เพื่อลดความล้าทางกายที่ส่งผลทางจิตใจ (Safety)
๒. ทบทวนการปฏิบตั งิ าน หลังจากเสร็จสิน้ การทำ�งาน ควรทบทวนถึงประสบการณ์และการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจะทำ�ให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น (Self and Collective Efficacy)
๓. แบ่งปันประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นของตนเองกับผู้อื่น อย่าเก็บไว้คนเดียว เช่น เพื่อน ครอบครัว
ผู้ร่วมงาน (Connectedness)
๔. พักยก โดยใช้เวลาสงบหรือทำ�กิจกรรมอื่นๆ เช่น มีวันพักเพื่อนอนหลับ รับประทานอาหาร
ให้ครบทุกมือ้ ออกกำ�ลังกายเบาๆ และทำ�กิจกรรมทีช่ อบ เป็นการสร้างพลังให้ท�ำ งานช่วยเหลือได้ดขี นึ้ หรือถ้า
ไม่มเี วลา ต้องอยูใ่ นทีท่ �ำ งาน แนะนำ�ให้หลับตาหายใจเข้าออกช้า ๆ ผ่อนคลาย หรือฟังเพลง ปิดโทรทัศน์สกั ครู่
(Calm)
๕. พึงระลึกว่าผู้ช่วยเหลืออาจหงุดหงิดง่ายขึ้นและอาจมีเรื่องกระทบกันเอง ฉะนั้นการเข้าใจ
ระบายความในใจ ใช้คำ�พูดขอบคุณ ขอโทษบ้างจะเกิดบรรยากาศการทำ�งานที่ดูแลและเข้าใจซึ่งกันและกัน
จะช่วยได้มาก
๖. มีความหวังที่เหมาะสม ผู้ช่วยเหลือบางคนอาจรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ในริ้วขบวนได้อย่างต้องการ รู้สึกว่าตนเองยังทำ�ได้ไม่เต็มที่หรือระบบไม่ช่วยเหลือ แต่อย่างน้อย
ผูช้ ว่ ยเหลือก็มคี ณ
ุ ค่าทีไ่ ด้ท�ำ งาน การช่วยเหลือคนอืน่ ถึงไม่เป็นไปตามทีค่ ดิ ไว้หรือมีขอ้ จำ�กัด ทุกอย่างจะค่อยๆ
ดีขึ้นเสมอ (Hope)
๗. ถ้ารูส้ กึ เหนือ่ ยล้า การไปนัง่ พักหรือพูดคุยกับทีม หรือผูบ้ งั คับบัญชาเพือ่ ขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่
การยอมแพ้หรือไม่เอาไหน แต่เป็นการทำ�ให้พลังการทำ�งานดีขึ้น (Resource for Help)
ปฏิกริ ยิ าทางจิตใจทีเ่ ป็นผลมาจากความเครียดจะค่อยๆ หายไปเองใน ๒ - ๔ สัปดาห์เมือ่ เวลาผ่านไป
ถ้าอาการเหล่านีร้ บกวนการทำ�งานหรือสร้างความเครียดให้กบั ท่าน ควรใช้บริการสุขภาพจิต อย่ากังวล หรืออาย
เพราะจะช่วยให้เข้าใจตนเอง ทำ�งานได้มากขึน้ ด้วย ทัง้ นี้ หากไม่ดขี นึ้ และมีอาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ใจสัน่
ควรปรึกษาแพทย์ทหี่ น่วยเคลือ่ นทีส่ ถานพยาบาลทีอ่ ยูใ่ กล้ หรือสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ฟรีตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
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ผูใ้ ห้การช่วยเหลือ (Helper) อาจรูส้ กึ สะเทือนใจจากบรรยากาศในพระราชพิธฯี ได้ แต่ขอให้ร�ำ ลึกว่า
เป็ น การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เดิ น ตามรอยของพระองค์ ท่ า น ขอให้ ทุ ก คนได้ ร วมพลั ง ปฏิ บั ติ ง านกั น อย่ า งสุ ด
ความสามารถให้ภูมิใจที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�งานถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ เป็นครั้งสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน และแสดงถึงความจงรักภักดี ความรัก เทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชน
ชาวไทย ร่วมเป็นอีกหนึง่ พลังความดีเพือ่ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์และเป็นอีกแรงทีร่ ว่ มประคอง
พีน่ อ้ งชาวไทยให้ผา่ นช่วงเวลาทุกข์โศกนีไ้ ปด้วยกัน ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี “น้อมส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย”
และเราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน ดังคำ�พูดที่ว่า “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
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แบบฟอร์มรายงาน สำ�หรับ กทม.
แบบรายงานผู้รับบริการการแพทย์ (ถวายพระเพลิง) กทม.
แบบรายงานจำ�นวนทรัพยากรทางการแพทย์…………………...………………………….
วันที่........เดือน...........พ.ศ..............ช่วงเวลาปฏิบัติงาน.............................................
ประจำ�จุด.................................หน่วยงาน....................................................................
Call Sign
จุดจอดรถ
จำ�นวนรถ

ALS
BLS
รวม
จำ�นวนบุคลากร
แพทย์
แพทย์ MCATT
พยาบาล
เจ้าหน้าที่ MCATT
EMT (กู้ชีพ รพ.)
EMT (กู้ชีพมูลนิธิ)
จนท.อื่นๆ
จิตอาสา
รวม
ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ

หมายเหตุ

๑
๒
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แบบฟอร์มรายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่...................................................หน่วยบริการ................................................................
๑. จุดให้บริการ......................................................................................................................
๒. จำ�นวนผู้รับบริการด้านวิกฤตสุขภาพจิต…………………ราย และได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นดังนี้
MCATT

การวินิจฉัยเบื้องต้น
ด้านกาย

ด้านอารมณ์ เสี่ยงฆ่า ก้าวร้าว โรคจิตเดิม อื่นๆ รวม
ตัวตาย

Hyperventi- เป็นลม/ เศร้า เครียด
lation
เวียนศีรษะ
เด็ก (๐-๑๔ปี)
ผู้ใหญ่ (๑๕-๕๙ ปี)
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)

๓. การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจิต
๓.๑ ให้คำ�ปรึกษาราย............................................... ราย
๓.๒ ส่งพบจิตแพทย์............................................................ราย
๓.๓ จ่ายยาทางจิต ........................................ราย
๓.๔ ส่ง refer ...................................ราย
- เพศ.........อายุ.........สาเหตุที่ refer……………………… โรงพยาบาลทีร่ บั refer………………………
- เพศ.........อายุ.........สาเหตุที่ refer……………………… โรงพยาบาลทีร่ บั refer………………………
- เพศ.........อายุ.........สาเหตุที่ refer……………………… โรงพยาบาลทีร่ บั refer………………………
๔. ปัญหาที่พบ / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. ผู้รายงาน ชื่อ ตำ�แหน่ง เบอร์โทรติดต่อ e-mail
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มรายงาน สำ�หรับ ส่วนภูมิภาค
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กิจกรรม/โครงการ

หมายเหตุ :

ขอให้ส่งรายงานที่อีเมล์ : jtaimek@gmail.com หรือ ebps๑๕๐๒@hotmail.com กลุ่มกำ�กับและติดตามนโยบายฯ สำ�นักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๑๕๐๒
ช่วงที่ ๑ จัดส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น.
ช่วงที่ ๒ จัดส่งรายงานไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น.

๑ ให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ (กรมสุขภาพจิต)
๒ จัดตั้งโต๊ะหมู่และจัดการลงนามถวายความอาลัยฯ
๓ จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ตักบาตร สวดมนตร์ ทำ�บุญตามศาสนา
นั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๔ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
๕ จัดทำ�ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงบวก
๖ จัดเตรียมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เช่น โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๗ ปฏิบัติการ EOC (MCATT)
๘ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามความเหมาะสม
๙ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือกิจกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
๑๐ สนับสนุนกิจกรรมแก่หน่วยงานอื่น เช่น ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่น
๑๑ สนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชน เช่น ออกหน่วยปฐมพยาบาลในชุมชน
๑๒ ออกพื้นที่ให้บริการ เน้นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวช ตามหลัก ๓L
๑๓ มีกจิ กรรม/ช่องทางสนับสนุน ให้ค�ำ ปรึกษาแก่บคุ คลและครอบครัวทีม่ คี วามเสีย่ งและปัญหาจากผลกระ
ทบของเหตุการณ์
๑๔ เก็บภาพถ่ายกิจกรรมสำ�คัญ เพื่อจัดทำ�ผลการถวายอาลัยของกระทรวงสาธารณสุข

ลำ�ดับ

ผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรม
เชิงปริมาณ
มี/กี่ครั้ง ไม่มี (จำ�นวนกี่ราย)

รายงานผลการดำ�เนินงานตามแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC/ MCATT 59) ระยะที่ ๒
กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ของหน่วยงาน(กรม/หน่วยงานในกำ�กับ สธ/สสจ.)......................................................... จังหวัด..................................................
							
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
							
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ข้อเสนอแนะ/
ปัญหาอุปสรรค
การดำ�เนินงาน

แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ช่วง MCATT ระยะ ๒ (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๙)
จังหวัด.............................................
๑. สถานการณ์ทั่วไป เช่น เวลา สถานที่ บุคคลสำ�คัญ กิจกรรม
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
๒. พิธีการสำ�คัญ วัน เวลา สถานที่
๒.๒ จำ�นวนผู้ลงนามถวายอาลัย...................................................(**ทั้งนี้ เฉพาะผู้ลงนามในหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรวบรวมส่งข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์**)
๓. เหตุการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข วัน เวลา เหตุการณ์ จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
๔. ผลการดำ�เนินงาน
๔.๑ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
จำ�นวนหน่วยแพทย์เคลือ่ นที/่ EMS…............……..จำ�นวน......................หน่วย............................................................................
จำ�นวนผูร้ บั บริการทางกาย...........................................ราย........................................................................................................
๔.๒ ทีมปฏิบัติการ MCATT จำ�นวนทีม MCATT……....................……….ทีม....................................................................
๔.๓ จำ�นวนผูร้ บั บริการด้านวิกฤติสขุ ภาพจิต จำ�นวนผูร้ ับบริการรวม.......................................................................ราย

MCATT
เด็ก ๐-๑๔ ปี
ผู้ใหญ่ ๑๕-๕๙ ปี
ผูส้ งู อายุ (๖๐ ปีขนึ้ ไป)

การวินิจฉัยเบื้องต้น
ปฏิกิริยา
เสี่ยงฆ่า
Hyperventilation
ซึมเศร้า
อื่นๆ
รวม
โศกเศร้าร่วม
ตัวตาย
ช
ญ
ช
ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

๔.๔ จำ�นวนผู้ส่งต่อรักษา.....................ราย
ระบุ.........................................
๕. กิจกรรมอื่น ตามประเพณี วัฒนธรรม (แนบรูปกิจกรรมถวายอาลัย ๑๐-๒๐ รูป/เดือน)
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เพื่อรวบรวมทำ�บันทึกประวัติศาสตร์ “กระทรวงสาธารณสุขถวายความอาลัย”
หมายเหตุ :
๑. นิยามโศกเศร้าหมู่ หมายถึง ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจากความโศกเศร้าอย่างรุนแรงจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ได้แก่ ตีอกชกตัว ชัก เป็นต้น
๒. หากพบเหตุผิดปกติโรคอื่นที่ควรรายงานโปรดระบุ..........................................
๓. โดยส่งรายงานก่อน ๘.๐๐ น. ทางช่องทาง สำ�นักสาธารณสุขฉุกเฉิน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๗๑ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๗๑
e-mail : pher.moph@gmail.com หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โทรมือถือเฝ้าระวัง ๐๙ ๒๒๕๑ ๑๗๗๑ ตลอด ๒๔ ชม.
ผูร้ ายงาน ชือ่ ...........................................ตำ�แหน่ง............................................................หน่วยงาน..............................................
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................e-mail………………..............................…........................................………….
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รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำ�งาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน
กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วิทยากร

๑. นายแพทย์บุญชัย
๒. นายแพทย์ยงยุทธ
๓. นายแพทย์บุรินทร์
๔. นายแพทย์พรเทพ
๕. แพทย์หญิงนฤมล
๖. แพทย์หญิงผุสดี
๗. แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์
๘. นางสาวสำ�ราญ
๙. นางสิริรัตน์
๑๐. นางสาวรตนภัส
๑๑. นางสาวพัชรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวดรุณี
๒. นางสาวนันท์นภัส
๓. นางธนวรรณ
๔. นายพิทักษ์
๕. นางญาดา
๖. นางสุกัญญา
๗. นางสาวอัฏฐพร
๘. นางสาวมัณฑิกา
๙. ร.ต.ท.พีรวัส
๑๐. นายบัญชา
๑๑. นายธีรนัย
๑๒. นายไกรสร
๑๓. นายธวัชชัย
๑๔. นางสาวนิภาพร

นวมงคลวัฒนา
วงศ์ภิรมย์ศานติ์
สุรอรุณสัมฤทธิ์
แซ่เฮ้ง
สวรรค์ปัญหาเลิศ
พรหมายน
ตรีสุวรรณรัตน์
บุญรักษา
หิรัญวัฒนะนาวิน
คงพันธ์
ศิริวิสุทธิรัตน์

ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมการแพทย์
ผู้อำ�นวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

มนัสวานิช
ทวีโภคา
เหล็กกล้า
จำ�ปานา
ประคองยศ
ผลวิเศษ
ศรีฟ้า
ไวศยดำ�รง
บุญพรหม
รสกลิ่น
นิศวงศ์
จีรัง
ธุรัตน์
พูลแสวงทรัพย์

ผู้อำ�นวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
หัวหน้ากลุ่มบริการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
นักสังคมสงเคราะห์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รองสวป.สน.ขนะสงคราม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสุขภาพจิตสังคม
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๑๕. นายอานนท์
๑๖. นางสาววิชชุดา
๑๗. นางสาวปิดาพร
๑๘. นางปริสนา
๑๙. นางสาวนุชนาถ
๒๐. นายสมิทธ์
๒๑. นางสาวพัชราวดี
๒๒. นางประเทือง
๒๓. นางสาวศิริลักษณ์
๒๔. นางสาวนวพร
๒๕. นายกิตติพงศ์
๒๖. นางเพ็ญสุดา
๒๗. นางสาวอุรียา
๒๘. นางสาวพัชนี
๒๙. นางสาวพรทิพย์
๓๐. นางสาวภัททิรา
๓๑. นางสาวอัญชลี
๓๒. นายธีรพล
๓๓. นายเอกวิทย์
๓๔. นางสาวศศกร
๓๕. นางอมรรัตน์
๓๖. นายฉัตรมงคล
๓๗. นางสาวกัญญารัตน์
๓๘. นางสาวสัพพัญญู
๓๙. นางจิรพันธ์
๔๐. นางสาวจันทนา
๔๑. นางสาวจิระพา
๔๒. นางสาวลักษณา
๔๓. นายคมชาย
๔๔. นางสาวทิพย์ประภา
๔๕. นางสาวนุรมานีรี
๔๖. นางสาวจิรนันท์
๔๗. นางสาวนาวินี
๔๘. นางสาวชิดชนก
๔๙. นางสาวอุษา
๕๐. นางสาวธนเนตร

ฉัตรทอง
ยะศินธ์
อยู่เย็น
ใจกิจสุวรรณ
เมฆสีทอง
เอกปิยะกุล
สารวุฒิพันธุ์
ละออสุวรรณ
ลวณะสกล
ตรีโอษฐ์
บุตรปาละ
ไชยเมือง
รู้รอบ
พิมพบุตร
โพธิครูประเสริฐ
บัวจันทร์
บุญรัตนา
เชื้อสุข
ปฏิสัมภิทากุล
วิชัย
แสงโสด
ฉํ่ามาก
กวาวหนึ่ง
สังข์ชุม
สุทธิปริญญานนท์
มาศธนพันธ์
ตะลาโส
สกุลทอง
สุขยิ่ง
เชน
สุติรันดร์
ปุริมาตย์
เครือหงส์
โอภาสวัฒนา
ลิ่มซิ้ว
ฉันทลักษณ์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข
กองสุขภาพจิตสังคม
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
โรงพยาบาลสวนปรุง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสวนปรุง
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันราชานุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ ส
ถาบันราชานุกูล
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖
นักจิตวิทยาชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑
นักจิตวิทยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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๕๑. นายวีร์
๕๒. นางพัทธนันท์
๕๓. นางสาวชลลดา
๕๔. นางสาวนารีรัตน์
๕๕. นางสาวชุรีภรณ์
๕๖. นายกฤตเมธ
๕๗. นายวีระยุทธ
๕๘. นางณฐิณี
๕๙. นางสาวเปมิกา

เมฆวิลัย
สอนวงษ์
จารุศิริชัยกุล
พิศหนองแวง
เสียงลํ้า
ตุ้มฉาย
มายุศิริ
พลถาวร
ติงสมบัติยุทธ

นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทัว่ ไปชำ�นาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
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สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สำ�นักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายชื่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะทำ�งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้
ในการดำ�เนินงานดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน สำ�หรับทีม MCATT
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
นายแพทย์บุรินทร์
นางเสาวลักษณ์
นางสาวชนิกรรดา
นางสาวสำ�ราญ
นางสิริรัตน์

สุรอรุณสัมฤทธิ์
สุวรรณไมตรี
ไทยสังคม
บุญรักษา
หิรัญวัฒนะนาวิน

ผู้อำ�นวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
รองผู้อำ�นวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์

๑. พ.อ.พจน์

เอมพันธุ์

๒. น.อ.หญิงสุวลี

ภูมิจิตร ร.น.

๓. ร.ต.ท.พีรวัส
๔. นายจักนะรินทร์
๕. นายสุทัศน์
๖. นางสาวฉวีวรรณ
๗. นางสาวมัณฑิกา
๘. นางนารี
๙. นางสาวอรญา
๑๐. นายวัชรพงศ์
๑๑. นางอรวรรณ
๑๒. นางสาวเจริญพร
๑๓. นางจินันทนา

บุญพรหม
ติกขนา
ชัยกมนทัน
ขันคำ�
ไวศยดำ�รง
บัวทอง
ถ่ายเนียม
ลิละวาณิชย์
สุวรรณะบุณย์
กิจชนะพานิชย์
เนตรศิริ

รอง ผอ.สนพ.สสน.สป.
สำ�นักการแพทย์ สำ�นักงานสนับสนุน
พยาบาลส่วนตรวจรักษา
สำ�นักการแพทย์ สำ�นักงานสนับสนุน
รองสวป.สน.ขนะสงคราม
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

เตชพาหพงศ์
สุวรรณเจษฎาเลิศ
ชานวิทิตกุล
จ้างประเสริฐ
เอกปิยะกุล
จารุทัศนางกูร
พยูงผล
แสงสว่าง

พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวภัสสร
นางสาวอาภรณ์
นายวิบูลย์
นางสาวพนาวัลย์
นายสมิทธ์
นางอำ�พัน
นางสาวธนวรรณ
นางสาวสาวิตรี

สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
มูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิธิร่วมกตัญญู
สำ�นักงานเลขานุการกรม
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
ราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
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๒๒. นางสาวทัศนา
๒๓. นางสาวกรรณิกา
๒๔. นางสาวจิระพา

วงศาโรจน์
ไชยชนะ
ตะลาโส

๒๕. นางสาวศศิภรณ์

แพงยา

๒๖. นางสาวประดับ

เวทย์ชัยวงษ์

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

พิมพบุตร
เงารังษี
เชื้อสุข
ปฏิสัมภิทากุล
ทะสิตะเวช

นางสาวพัชนี
นางอารี
นายธีรพล
นายเอกวิทย์
นายนันทยุทธ

๓๒. นางสาวบุญรื่น
๓๓. นายภูวดล
๓๔. นางมณฑา
๓๕. นางสาวรตนภัส
๓๖. นางสาวจันทนา
๓๗. นายวิษณุกร
๓๘. นายคมชาย
๓๙. นางสาวนูรมานีรี
๔๐. นางสาวจิรนันท์
๔๑. นางสาวธิดารัตน์
๔๒. นางสาวชิดชนก
๔๓. นางสาวธนเนตร
๔๔. นายวีร์
๔๕. นางสาวพัชรินทร์
๔๖. นางพัทธนันท์
๔๗. นางสาวชลลดา
๔๘. นางสาวนารีรัตน์
๔๙. นางสาวชุรีภรณ์
๕๐. นางสาวณิชาภา
๕๑. นายกฤตเมธ
๕๒. นายวีระยุทธ
๕๓. นางณฐิณี
๕๔. นางสาววราภรณ์

บุญเอิบ
วงศ์ศรีใส
โชคชัยไพศาล
คงพันธ์
มาศธนพันธ์
นาชัยดุล
สุขยิ่ง
สุติรันดร์
ปุริมาตย์
ทิพโชติ
โอภาสวัฒนา
ฉันทลักษณ์วงศ์
เมฆวิลัย
ศิริวิสุทธิรัตน์
สอนวงษ์
จารุศิริชัยกุล
พิศหนองแวง
เสียงลํ้า
รัตนจันทร์
ตุ้มฉาย
มายุศิริ
พลถาวร
อุทธารนิช

นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันราชานุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันราชานุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการพิเศษ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐
นักจิตวิทยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓
นักวิชาการสาธารณสุข
สำ�นักระบาดวิทยาสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการพิเศษ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
พนักงานพิมพ์ ส.๓
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา

๑. นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
๒. นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์
๓. นายแพทย์บุรินทร์
สุรอรุณสัมฤทธิ์

คณะทำ�งาน

๑. นางเสาวลักษณ์
๒. นางสาวสำ�ราญ
๓. นางสิริรัตน์
๔. นางสาวชนิกรรดา
๕. นางสาวปิยฉัตร
๖. นางสาวชิดชนก
๗. นางสาวอุษา
๘. นางสาวธนเนตร
๙. นายวีร์
๑๐. นางพัทธนันท์
๑๑. นางสาวชุรีภรณ์
๑๒. นางสาวณิชาภา
๑๓. นายกฤตเมธ
๑๔. นายวีระยุทธ
๑๕. นางสาวพัชรินทร์
๑๖. นางสาวชลลดา
๑๗. นางสาวนารีรัตน์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้อำ�นวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

สุวรรณไมตรี

รองผู้อำ�นวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ประธานคณะทำ�งาน
บุญรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
หิรัญวัฒนะนาวิน พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
สถาบันกัลยาราชนครินทร์
ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ทับทิมเจือ
นักวิชาการเผยแพร่ชำ�นาญการ กองสุขภาพจิตสังคม
โอภาสวัฒนา
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำ นาญการพิเศษ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ลิ่มซิ้ว
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการพิเศษ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ฉันทลักษณ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
เมฆวิลัย
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
สอนวงษ์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
เสียงลํ้า
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
รัตนจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ตุ้มฉาย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
มายุศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ศิริวิสุทธิรัตน์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
เลขานุการคณะทำ�งาน
จารุศิริชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งาน
พิศหนองแวง
นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำ�งาน
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