




1

คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการดู่แลทางสัังคู่มื
ระยะฟื้้�นฟืู้กับัผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจาก

โรคู่ติิดูเชื้ื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019

ได้้รัับการัสนัับสนัุนัทุุนัจาก

สัำานักงานกองทุนสันับัสันุนการสัร�างเสัริมืสัุขภาพ (สัสัสั.)

จัด้ทุำาโด้ย

คู่ณะสัังคู่มืสังเคู่ราะห์์ศาสัติร์ มืห์าวิทยาลัยธรรมืศาสัติร์
สัมืาคู่มืนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์์ทางการแพทย์ไทย

ภาคีีเคีรัือข่่าย



2

ชื่่�อหนัังสือ่  คู่่�มือืการปฏิิบัติัิงานการดูแ่ลทางสังัคู่มืระยะฟื้้� นฟื้กั่บัผู้่�ปว่ยและ
ผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากโรคู่ไวรัสัโคู่โรนา 2019

บรรณาธิิการ 
ศาสัติราจารย์ระพีพรรณ  คู่�าหอมื
กองบัรรณาธิการ
เยาวเรศ  คู่�ามืะนาดู
ดูร.ขนิษฐา  บ่ัรณพันศักด์ิู
สัโรทร  มื�วงเกลี�ยง
วาสันา  เก�านพรัติน์
ผู้ศ.รณรงค์ู่  จันใดู

ออกแบบรููปเล่่ม
นคิู่นทร ์พน่ศรี
โทรศัพท์ 083-7048060  Email : nakin.5134@gmail.com

หน่ัวยงานัสืนัับสืนุันั
คู่ณะสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ศาสัติร์  มืหาวิทยาลัยธรรมืศาสัติร์ 
สัภาวิชาชพีสังัคู่มืสังเคู่ราะห์
โรงพยาบัาลธรรมืศาสัติร์เฉลิมืพระเกียรติิ
เคู่รือข�ายสัิทธิเด็ูกประเทศไทยและมื่ลนิธิศ่นย์พิทักษ์สัิทธิเด็ูก
สัมืาคู่มืนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ทางการแพทย์ไทย
สัมืาคู่มืนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์แห�งประเทศไทย
ภาคีู่เคู่รือข�ายสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ 11 องค์ู่กร 

ลิ่ขสืทิธิิ์�   สั�านกังานกองทนุสันบััสันนุการสัร�างเสัริมืสัขุภาพ (สัสัสั.)

พมิืพค์ู่รั�งที�  1  จ�านวน  500 เล�มื
ปีที�พิมืพ์  เมืษายน  2564 
พมิืพที์� บัรษัิทจรลัสันทิวงศก์ารพมิืพ ์จ�ากัดู
โทรศัพท์ 02-8092281-3  www.fast-book.com



3



4



5

คำำ�นำำ�

คู่่�มืือ “การปฏิิบััติิงานการดู่แลทางสัังคู่มืระยะฟื้้� นฟ่ื้กับัผู้่�ป่วยและผู้่�ที�ไดู�รับัผู้ลกระทบัโรคู่
โคู่วิดู -19”  เปน็สั�วนหน่�งของการดู�าเนินงานภายใติ�  “โคู่รงการพฒันาสัมืรรถนะและร่ปแบับัการดูแ่ล
ทางสัังคู่มืและเสัริมืพลังชุมืชนในการเฝ้้าระวัง  ดู่แล และจัดูการทางสัังคู่มืสั�าหรับัผู้่�ป่วยและไดู�
รับัผู้ลกระทบัจากการแพร�ระบัาดูโคู่วิดู-19”  วัติถปุระสังค์ู่ของคู่่�มือืเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิิบัติัิงาน
ของนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาและ ผู้่�ช�วยเหลือนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ในการท�างานดู�านการดู่แลทาง
สัังคู่มืกับัผู่้�ป่วยและผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019   ระลอกแรกถ่งระลอกสัามื 
การปฏิิบััติิงานของนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ตัิ�งแติ�ผู้่�ป่วยติรวจพบัเชื�อเข�ารับัการรักษาอย่�ในโรงพยาบัาล 
การกักแยก การกักตัิวในระยะ 8-14 วัน การจ�าหน�ายผู่้�ปว่ยกลับับั�านพบัว�าผู้่�ปว่ยสั�วนหน่�ง  ไมื�สัามืารถ
กลับัไปใช�ชีวิติปกติิในคู่รอบัคู่รัวและชุมืชนในระยะ 15 -28 วัน เนื�องจากเกิดูปัญหาทางสัังคู่มื อาทิ 
การตีิติรา การเลือกปฏิิบัติัิ การกีดูกัน การรงัเกียจจากคู่นรอบัข�าง ฯลฯ นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาไดู�
มีืบัทบัาทในการให�การปรก่ษาดู�านจิติสังัคู่มื  การเสัริมืพลังอ�านาจให�ผู่้�ปว่ยไดู�มีืการสัร�างภมิ่ืคูุ่�มืกันใหมื�
เพื�อรบััมือืกับัเหติกุารณที์�เกิดูข่�นจากการปว่ย  การท�างานของนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาที�ติ�องปรับัตัิว
ในวิถีใหมื� (New Normal)  ท�าให�นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ไดู�มืีการพัฒนาเคู่รื�องมืือการท�างานใหมื� การใช�
ระบับัการท�างานผู้�าน Platform ออนไลนตั์ิ�งแติ�การประเมืนิ การช�วยเหลือเบัื�องติ�น การให�การปรก่ษา
การประสัานทรัพยากรทางสังัคู่มื การสันบััสันนุทางสังัคู่มื การแนะน�าสิัทธปิระโยชน์  การจัดูบัรกิารทาง
สังัคู่มืผู้�านเมืนท่างสังัคู่มื เพื�อให�ผู้่�ปว่ยไดู�รบััการคูุ่�มืคู่รองทางสังัคู่มืจากหน�วยงานติ�าง ๆ  ที�เกี�ยวข�อง  

ดิูฉันขอขอบัคุู่ณสัถาบัันป้องกันคู่วบัคูุ่มืโรคู่เขติเมืือง (สัปคู่มื.)  ที�สันับัสันุนข�อมื่ล  และ
หน�วยงานภาคีู่เคู่รือข�าย  ขอขอบัคูุ่ณสั�านักงานกองทุนสันับัสันุนการสัร�างเสัริมืสุัขภาพ (สัสัสั.)
ที�ให�การสันับัสันุนการดู�าเนินงานโคู่รงการกับัคู่ณะสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ศาสัติร์ มืหาวิทยาลัยธรรมืศาสัติร ์
งานสังัคู่มืสังเคู่ราะหโ์รงพยาบัาลธรรมืศาสัติร์เฉลิมืพระเกียรติิ  สัภาวิชาชีพสัังคู่มืเคู่ราะห์  เคู่รือข�าย
สัิทธิเด็ูกประเทศไทยและมื่ลนิธิศ่นย์พิทักษ์สิัทธิเด็ูก  สัมืาคู่มืนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ทางการแพทย์ไทย 
สัมืาคู่มืนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์แห�งประเทศไทย  คู่ลิคู่นิกเทเลเมืดิูซีีน  (clicknic  telemedicine)  และ 
11 ภาคีู่องค์ู่กรเคู่รือข�ายสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ไทย ดิูฉันขอขอบัคูุ่ณนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา  ผู้่�ปฏิิบัติัิ
งานสังัคู่มืสังเคู่ราะหท์กุท�านที�ร�วมืแรงร�วมืใจกันติิดูติามืและประเมืนิผู้ลผู้่�ปว่ยที�ออกจากโรงพยาบัาลให�
ไดู�รบััการดูแ่ลทางสังัคู่มือย�างติ�อเนื�อง  และเปน็พลังใจที�ท�าให�ผู้่�ปว่ยไดู�กลับัไปใช�ชวิีติอย่�ในสังัคู่มืร�วมื
กับัผู้่�อื�น  ดิูฉนัหวังว�าคู่่�มือืเล�มืนี�จะเปน็ประโยชนกั์บัทกุคู่นและหน�วยงานที�จะน�าไปใช�ประโยชน์ไดู�    

ก
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บัทท่� 1

คำว�มรู�พ้�นำฐ�นำโรคำติดเชื้้�อไวรัสโคำโรนำ� 2019

1.1 บทนํัา

ไวรัสัโคู่โรนาสัายพนัธุใ์หมื� 2019 ซี่�งเป็นสัายพนัธ์ุใหมื�ที�ไมื�เคู่ยพบัมืาก�อนในมืนษุย์
ก�อให�เกิดูอาการปว่ยระบับัทางเดิูนหายใจในคู่น และสัามืารถแพร�เชื�อจากคู่นสั่�คู่นไดู� โดูย
เชื�อไวรสัันี�พบัคู่รั�งแรกในการระบัาดูในเมือืงอ่�ฮัั่�น มืณฑ์ลหเ่ป่ย ์สัาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช�วงปลายป ี2019 มืกีารแจ�งกรณตีิ�องสังสััยกรณแีรกให�องค์ู่การอนามืยัโลกทราบัในวัน
ที�  31  ธนัวาคู่มื  พ.ศ.  2562  ผู้่�ปว่ยรายแรกมือีาการเจ็บัปว่ยปรากฏิข่�นเมืื�อสัามืสัปัดูาห์
ก�อนหน�านั�น คืู่อ เมืื�อวันที� 8 ธันวาคู่มื พ.ศ. 2562 พบัผู้่�ติิดูเชื�อรายแรกเปน็นกัท�องเที�ยว
จีนที�เดิูนทางเข�าประเทศไทย เมืื�อวันที� 12 มืกราคู่มื 2563 ภายใน 2 สัปัดูาหห์ลังจากมีื
รายงานระบัาดูในประเทศจีน การแพร�ระบัาดูของไทยระลอกแรกอย่�ในช�วงเดืูอนมืนีาคู่มื 
-  เมืษายน 2563 สัามืารถคู่วบัคุู่มืโรคู่ไดู�ภายใน 2  เดืูอน การแพร�ระบัาดูในระลอกสัอง
อย่�ในช�วงเดืูอนมืกราคู่มื  -  มืนีาคู่มื  2564    และการแพร�ระบัาดูในระลอกสัามื  ในเดืูอน
เมืษายน 2564 (กรมควบคุมโรค, สืบืค้นเมื�อวันท่ี่� 22 เมษายน 2564, จาก https://ddc.
moph.go.th/viralpneumonia/index.php)

การูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019  ในัปรูะเทศึไทยเกิดขึ�นั 3 รูอบ 
ดังต่ิอไปนั่� 

— รูอบ 1 ชื่ว่งปี 2563 ยอดูผู้่�ติิดูเชื�อ 6,772 ราย ยอดูผู้่�เสัยีชวิีติ 67 ราย อัติรา
เสัยีชวิีติอย่�ที�ร�อยละ 0.82 

— รูอบ 2 ชื่ว่งเด่อนัมกรูาคม-มน่ัาคม 2564 ยอดูผู้่�ติิดูเชื�อ 21,035 ราย ยอดู
ผู้่�เสีัยชวิีติ  27  ราย  อัติราเสีัยชวิีติอย่�ที�ร�อยละ  0.13  ติรวจพบัคู่นไทยติิดูเชื�อราย
แรกและแพร�เชื�อจากติลาดูกลางกุ�ง  ซ่ี�งเป็นติลาดูใหญ�  ขายอาหารทะเล  จังหวัดู
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สัมืทุรสัาคู่ร  ผู้่�ติิดูเชื�อสั�วนใหญ�เปน็แรงงานติ�างดู�าว  (สัญัชาติิเมีืยนมืาร)์  มืรี�างกาย 
แขง็แรง ไมื�มีือาการแสัดูง และพกัอาศยัในสัภาพแออัดู โดูยมืปีระชาชนจากหลาย
จังหวัดูที�เดิูนทางมืายังติลาดูกลางกุ�ง จ่งท�าให�เกิดูการระบัาดูเป็นหลายกลุ�มืใหญ�และ
เริ�มืกระจายไปหลายจังหวัดู เช�น นนทบุัร ีระยอง ชลบุัร ีจันทบุัร ีเปน็ติ�น (กรมควบคุม
โรค, สืถานการณ์ ์COVID-19 ในประเที่ศไที่ย, สืบืคน้เมื�อวันท่ี่� 14 มกราคม 2564, จาก 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php) 

— รูอบ 3 เด่อนัเมษายนั 2564 ยอดูผู้่�ติิดูเชื�อ 17,780 ราย ยอดูผู้่�เสีัยชวิีติ 16 
ราย  อัติราเสัยีชวิีติอย่�ที�ร�อยละ 0.10  เกิดูข่�นจากคู่นรวมืตัิวงานสังัสัรรค์ู่ที�ทองหล�อ 
กรุงเทพฯ และกลุ�มืนี�ไดู�เดิูนทางไปในจุดูติ�างๆ ในประเทศไทย ปจัจุบันัประเทศไทย
เริ�มืมืีการให�วัคู่ซีีนโคู่วิดูในเดืูอนพฤษภาคู่มื-ธันวาคู่มื  2564  การให�วัคู่ซีีนจะ
คู่รอบัคู่ลมุืประชาชนเกือบัทั�งหมืดู  (กรมควบคมุโรค, สืบืค้นเมื�อวันท่ี่� 22 เมษายน 
2564, จาก กรุงเที่พธุุรกิจออนไลน,์ https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/933861)

จากสัถานการณ์การแพร�ระบัาดูของโรคู่โคู่วิดู-19 รอบั 3 พบัการกลายพันธุข์องเชื�อ
ไวรสััโคู่โรนาแรงข่�นใน 3 สัายพนัธุใ์หมื� ไดู�แก� เชื�อไวรสััจากอังกฤษ เชื�อไวรสััจากอินเดีูย 
เชื�อไวรัสัจากอัฟื้รกิา ผู้ลกระทบัระลอก 3 ติ�อประชาชน คืู่อ การไมื�สัามืารถระบุัตัิวตินของ
ผู้่�ปว่ยไดู� จนกว�าผู้่�ปว่ยจะแสัดูงอาการของโรคู่โคู่วิดู-19 ไดู�แก� มีืไข�สัง่ ไอ เจ็บัคู่อ นำามืก่
ไหล หายใจเหนื�อยหอบั เมืื�อผู้่�ปว่ยไมื�ทราบัว�าตินเองป่วย รวมืทั�งบุัคู่คู่ลใกล�เคีู่ยงก็ไมื�ไดู�
สันใจว�าไดู�ใช�ชวิีติร�วมืกับัผู้่�ปว่ย จ่งท�าให�การสับืัคู่�นตัิวผู้่�สััมืผู้สัักับัผู้่�ป่วย ติ�องใช�เวลาสับืัคู่�น
การแพร�ระบัาดู หรอืการสัอบัสัวนโรคู่ว�าผู้่�ปว่ย 1 ราย เดิูนทางไปที�ไหนบั�าง และเกี�ยวข�อง
กับับุัคู่คู่ลแวดูล�อมืกี�คู่น ระบับัการดูแ่ลสัขุภาพผู้่�ป่วยโรคู่โคู่วิดู-19 การแพร�ระบัาดูในวง
กว�างมืากข่�น  เนื�องจากการเดิูนทางของประชาชนท�าให�ผู้่�ป่วยที�ไมื�ทราบัว�าตินเองป่วย 
ปจัจุบันัรัฐมืกีารติรวจเชิงรุกในพื�นที�เพิ�มืข่�น จ่งท�าให�พบัยอดูผู่้�ติิดูเชื�อเพิ�มืข่�นในอัติราสัง่
ข่�นมืากว�า 1,000 รายติ�อวัน แมื�ว�าการพบัวัคู่ซีนีจะถือเปน็

การสัิ�นสัดุูของโรคู่โคู่วิดู-19 ที�ถือว�าจะท�าให�จ�านวนผู้่�ติิดูเชื�อโคู่วิดู-19 ลดูลงและจะ
เปน็โรคู่ติิดูติ�อชนดิูหน่�งในสังัคู่มืทั�วไป ประเทศติ�างๆ จ่งเร�งให�ฉดีูวัคู่ซีนีในประเทศทั�วโลก 
สั�าหรับัประเทศไทยการฉีดูวัคู่ซีีนเพิ�งเริ�มืดู�าเนินการในเดืูอนเมืษายน และจะทยอยฉีดูกับั
ประชาชนจนถ่งสัิ�นป ี2564 
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1.2 ลั่กษณีะของโรูคแล่ะอาการูของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019

กองระบัาดูวิทยา  กรมืคู่วบัคุู่มืโรคู่  กระทรวงสัาธารณสัขุ  ไดู�เผู้ยแพร�ข�อมืล่เกี�ยว
กับัการดู�ารงอย่�ของเชื�อไวรัสัโคู่วิดู-19  ที�มืีโอกาสัอย่�บันพื�นติ�างๆ  โดูยไดู�อ�างอิงจาก 
นพ.พเิชษฐ  บัญัญติัิ  แพทยเ์วชศาสัติรป้์องกัน  รองอธบิัดีูกรมืวิทยาศาสัติรก์ารแพทย ์
ระบุัว�า  (การดำำารงอย่�ของเชื้ื�อไวรัสืโควิดำ-19 ท่ี่�ม่โอกาสือย่�บนพื�นต่�างๆ, สืืบค้นเมื�อวัน
ท่ี่� 18 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.chanthaburihospital.com/news detail.
php?id=78.)

1. เชื�อไวรัสัโคู่วิดู-19 ที�อย่�ในละอองฝ้อยนำามืก่ นำาเสัมืหะ นำาลาย นำาติา จะอย่�
รอดูในอากาศไดู�เพยีง 5 นาที

2. เชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 มืชีวิีติอย่�ในนำาไดู�นาน 4 วัน

3. เชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 มืชีวิีติอย่� บัรเิวณ พื�น โต๊ิะ ล่กบัดิูประติ ่ไดู�นาน 7 - 8 ชั�วโมืง

4. เชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 อย่�ในผู้�าหรอืกระดูาษทิชช่ไดู�นาน 8 - 12 ชั�วโมืง

5. เชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 อย่�บันวัสัดูพุื�นเรยีบัไดู�นาน 24 - 48 ชั�วโมืง

6. เชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 อย่�ในอุณหภม่ืติิำากว�า 4 องศาเซีลเซียีสั ไดู�นาน 1 เดืูอน 

1.3 การูคัดกรูองอาการูของโรูค

อาการที�แสัดูงออก มีืไข� (อุณหภม่ืใิติ�รกัแร� ≥37. 3 C°) ไมื�มืแีรง ไอแห�ง เจ็บัคู่อ นำาม่ืก
ไหล หายใจเหนื�อยหอบั และประวัติิทางระบัาดูวิทยา

1.  ก�อนหน�าที�จะแสัดูงอาการป่วย  14  วัน  มืปีระวัติิการเดิูนทางท�องเที�ยวหรือพกั
อาศยั ในบัรเิวณที�เกิดูการแพร�ระบัาดูของโรคู่ 

2. ก�อนหน�าที�จะแสัดูงอาการป่วย 14 วัน ไดู�มืีการใกล�ชิดูหรือสััมืผู้ัสักับัผู้่�ป่วยโรคู่
โคู่วิดู-19 (ไดู�รับัการยนืยนัจากการติรวจสัอบักรดูนวิคู่ลีอิกที�ให�ผู้ล เป็นบัวก) 

3. ก�อนหน�าที�จะแสัดูงอาการป่วย 14 วัน มีืการใกล�ชิดูหรอืสัมัืผู้สัักับัผู้่�ที�เดิูนทางมืา 
จากแหล�งแพร�ระบัาดูของโรคู่

4. การรวมืกลุ�มืชุมืนุมื (ภายในระยะเวลา 14 หรอือย่�ในสัภาพแวดูล�อมืที�พบัผู้่�ปว่ย
มืากกว�า 2 คู่นข่�นไป ที�มืไีข� และโรคู่ระบับัทางเดิูนหายใจ เช�น ที�บั�าน สั�านกังาน ห�องเรยีน 
เปน็ติ�น) 
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ภาพื้ท่� 1.1  สืญัญาณี โรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019



5

ในปจัจุบัันใช�หลักการติรวจคัู่ดูกรองของโรคู่ระบัาดูขั�นพื�นฐาน ระยะฟื้กัตัิว 1-14 วัน 
มืกัพบั 3-7 วัน โดูยมีือาการ เป็นไข� ไอแห�ง อ�อนเพลีย เปน็อาการหลัก สั�วนน�อยผู้่�ปว่ย
มืกัมีือาการ นำาม่ืกไหล เจ็บัคู่อ ปวดูกล�ามืเนื�อ หรือท�องเสีัย เป็นติ�น ผู้่�ปว่ยที�มือีาการหนัก
สั�วนใหญ�หลัง 1 อาทิติย ์ที�เปน็ มืกัพบัอาการหายใจล�าบัาก ออกซีเิจนในเลือดูติำา 

ผู้่�ปว่ยโคู่มื�าพบัอาการหายใจล�าบัากแบับัฉบััพลัน ภาวะชอ็คู่ จากการติิดูเชื�อ ไมื�สัามืารถ
รกัษา และการผิู้ดูปกติิของการแข็งตัิวของเลือดู จนกระทั�งการท�างานของอวัยวะภายใน
ร�างกายถก่ท�าลาย เปน็ติ�น จ�าเป็นติ�องระมัืดูระวังภาวะไข�ติำา ๆ หรอืไมื�มีืไข�ในการดู�าเนิน
โรคู่ของผู้่�ปว่ยหนกั หรอืผู้่�ปว่ยอาการโคู่มื�า

1.4 สืทิธิิ์การูรูกัษาพื้ยาบาล่แล่ะวัคซีน่ัโรูคติิดเช่ื่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 

ผู้่�สังสััยติิดูเชื�อและผู้่�ติิดูเชื�อ  คู่วรรักษาในห�องปลอดูเชื�อของโรงพยาบัาลที�มีืระบับั
ห�องแยกปลอดูเชื�อและระบับัปอ้งกันที�มืปีระสัทิธิภาพ

การใช�ยาในโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ในปจัจุบันัยงัไมื�มีืข�อสัรุปแน�ชัดูถ่งสัต่ิรยา
รกัษาโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ยาที�มืขี�อมืล่ว�ามืฤีทธิต์ิ�อไวรสััดัูงกล�าวและมืกีารน�า
มืาใช�ในผู่้�ป่วย  ไดู�แก�  ยารักษาโรคู่มืาลาเรีย  (hydroxychloroquine, chloroquine)  
ยาฆ่�าเชื�อแบัคู่ทีเรีย (azithromycin) ยาติ�านไวรสััเอชไอวี (darunavir, lopinavir, ritonavir) 
และ favipiravir ซี่�งเปน็ยาติ�านไวรสััตัิวใหมื�ที�มืกีารน�าเข�าประเทศไทย เพื�อรกัษาโรคู่นี�โดูย
เฉพาะ ระยะเวลาในการรกัษาจะอย่�ที� 5-10 วัน ข่�นอย่�กับัคู่วามืรุนแรงของโรคู่และการ
ติอบัสันองติ�อการรกัษาของผู้่�ปว่ย

การรักษาติามืแติ�ละสัถานพยาบัาลที�ท�าการติรวจวินิจฉัย  กรมืการแพทย์ไดู�จัดูท�า
แนวทาง เวชปฏิิบัติัิ การวินจิฉยั ดูแ่ลรกัษา และการปอ้งกันการติิดูเชื�อในโรงพยาบัาล กรณี
ผู้่�ปว่ยติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  สั�าหรับัแพทย์และบุัคู่ลากรสัาธารณสุัข  โดูยไดู�ปรับัปรุง
เปน็ระยะ ๆ   เพื�อประกาศใช�เปน็แนวทางการรกัษาล�าสัดุูคืู่อ  เมืื�อวันที�  6 พฤษภาคู่มื 2564

1.5 วัคซีน่ัป้องกันัโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 

วัคู่ซีนีโรคู่ไวรสััโคู่โรนา  2019  เป็นวัคู่ซีนีที�มืุ�งสัร�างภม่ืคิูุ่�มืกันติ�อเชื�อไวรสััโคู่วิดู-19 
ในช�วงก�อนเกิดู  การระบัาดูทั�วของโคู่วิดู-19  งานพฒันาวัคู่ซีนีสั�าหรบััโรคู่ไวรัสัโคู่โรนา
ติ�างๆ รวมืทั�งกลุ�มือาการทางเดิูนหายใจเฉียบัพลันรุนแรง (ซีาร์สั หรือ SARS) และโรคู่ทาง
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เดิูนหายใจติะวันออกกลาง  (เมือร์สั หรือ MERS)  ไดู�สัะสัมืคู่วามืร่�พอสัมืคู่วรเกี�ยวกับั
โคู่รงสัร�างและการท�างานของไวรัสัโคู่โรนา ซ่ี�งไดู�ช�วยเร�งการพัฒนาเทคู่โนโลยีวัคู่ซีีน
โคู่วิดูติ�าง ๆ เมืื�อติ�นป ี2020  ดัูงนี�

ภาพื้ท่� 1.2  5 วัคซีน่ัโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
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ภาพื้ท่� 1.3 เปรูย่บเทย่บปรูะสืทิธิิ์ภาพื้วัคซีน่ัโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
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ภาพื้ท่� 1.4 วัคซีน่ัป้องกันัโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
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แติ�หากมีืการแพ�วัคู่ซีนี หลังจากการฉีดูวัคู่ซีนี สั�านักงานหลักประกันสุัขภาพแห�งชาติิ
มืหีลักเกณฑ์์การจ�ายเงินช�วยเหลือ กรณไีดู�รบััคู่วามืเสัยีหายจากการฉดีูวัคู่ซีนี ดัูงนี� 
 

ภาพื้ท่� 1.5 หลั่กเกณีฑ์์/ขั�นัติอนัการูจ่ายเงินัชื่ว่ยเหล่่อ กรูณีไ่ด�รูบัความ
เสืย่หายจากการูฉีด่วัคซีน่ัโควิด -19
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1.6 ปรูะโยชื่น์ัจากการูได�รูบัวัคซีน่ั

ประโยชน์จากการไดู�รับัวัคู่ซีีน  ป้องกันการติิดูโคู่วิดู  สัร�างภ่มิืคุู่�มืกันโรคู่กับับุัคู่คู่ล
และชุมืชน  ลดูคู่วามืรุนแรงหากมีืการติิดูเชื�อโรคู่  ยับัยั�งการแพร�ระบัาดูของโรคู่  รวมืทั�ง
สัร�างคู่วามืมืั�นใจให�ทกุคู่นปลอดูภัยจากโคู่วิดู-19
 

ภาพื้ท่� 1.6 ปรูะโยชื่น์ัจากการูได�รูบัการูฉีด่วัคซีน่ั
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บัทท่� 2

เคำร่�องมอ้ก�รปฏิิบััติง�นำของนำักสังคำมสงเคำร�ะห์์
ในำระยะฟื้้�นำฟูื้กับัผูู้�ป่วยและผูู้� ได�รับัผู้ลกระทบัจ�ก
โรคำติดเชื้้�อไวรัสโคำโรนำ� 2019

2.1 แบบปรูะเมินัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม/่ โรูคติิดต่ิอ
รู�ายแรูง Version1

การปฏิิบััติิงานของนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ในระยะฟื้้� นฟื้่กับัผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระ
ทบัโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 องค์ู่กรเคู่รือข�ายสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ 11 องค์ู่กร ไดู�มืกีาร
สัร�างเคู่รื�องมือืแบับัประเมิืนปญัหาทางสังัคู่มื เพื�อน�ามืาใช�กับัโรคู่อุบัติัิใหมื� และเปน็โรคู่
ติิดูติ�อที�ร�ายแรง ซ่ี�งไมื�เคู่ยมืเีกิดูข่�นมืาก�อน การน�า core set หรอืกรอบัแนวคิู่ดูติามืบัญัชี
สัากลเพื�อการจ�าแนกการท�างาน สุัขภาพและคู่วามืพิการ (International Classification 
of Functioning, Disability and Health: ICF) ของ WHO จ่งเปน็เรื�องใหมื� แมื�ว�ากรอบั
แนวคิู่ดูและรหสััที�ใช�ในการบันัท่กข�อมืล่สุัขภาพ  รวมืทั�งสัมืรรถนะของบุัคู่คู่ล ที�องค์ู่การ
อนามืยัโลกประกาศให�ใช�ตัิ�งแติ�  พ.ศ.  2544  ประเทศไทยไดู�น�ารหสัั  ICF  เข�ามืาใช�โดูย
ศ่นย์สัิรินธรเพื�อการฟื้้� นฟ่ื้สัมืรรถภาพ  กรมืการแพทย์ กระทรวงสัาธารณสัุข (ปัจจุบััน
คืู่อ สัถาบันัฟื้้� นฟื้ส่ัมืรรถภาพทางการแพทย์)  (สัมืาคู่มืนักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ทางการแพทย์
แห�งประเทศไทย, 2563) ICF เปน็การจ�าแนกดู�านสัขุภาพ เฉพาะคู่นพกิาร ยังมืไิดู�น�าไป
ใช�ดู�านอื�น ๆ ดู�วย เช�น การประกันสังัคู่มื ระบับัการจ�ายคู่�าชดูเชย การท�างาน การศก่ษา 
เศรษฐกิจ นโยบัายทางสังัคู่มื การปรบััเปลี�ยนสัิ�งแวดูล�อมื การสั�ารวจประชากรระดัูบัท�อง
ถิ�น ระดัูบัชาติิ ระดัูบันานาชาติิ แติ�อย�างไรก็ติามื ICF ยังให�กรอบัแนวคิู่ดูการดู่แลสุัขภาพ
บุัคู่คู่ล การปอ้งกัน การสั�งเสัรมิืสัขุภาพ การสั�งเสัรมิืการมืสีั�วนร�วมื โดูยการขจัดูหรอืลดู
การกีดูกันทางสังัคู่มืและสั�งเสัรมิืการสันบััสันนุทางสังัคู่มืที�สั�าคัู่ญ ขั�นติอนการสัร�างเคู่รื�อง
มือืนี�พฒันามืาจากระเบีัยบัและวิธีปฏิิบัติัิที�ใช�กันในโรงพยาบัาลศน่ย์/ โรงพยาบัาลทั�วไป 
กระทรวงสัาธารณสัขุ   
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คู่ณะท�างานโคู่รงการพัฒนาสัมืรรถนะและร่ปแบับัการดู่แลทางสัังคู่มื  และเสัรมิืพลัง
ชุมืชนในการเฝ้้าระวัง ดูแ่ล และจัดูการทางสังัคู่มืสั�าหรับัผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจาก
การแพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ไดู�มืกีารปรับัปรุงและอิง core set  บัญัชี
สัากลเพื�อการจ�าแนกการท�างาน สุัขภาพและคู่วามืพิการ  ประเด็ูนการประเมิืนพจิารณา
ช�วยเหลือผู่้�มืปีญัหาคู่�ารกัษาพยาบัาลและผู้่�มืปีญัหาการใช�สัทิธใินระบับัประกันสุัขภาพใน
ภาพกว�าง ๆ  ในชื�อ “แบับัประเมิืนปญัหาทางสังัคู่มืผู้่�ปว่ยโรคู่อุบัติัิใหมื�/ โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง 
version1” ซ่ี�งผู้�านการรบััรองจากคู่ณะกรรมืการสัภาวิชาชพีสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ เมืื�อวันที� 21 
พฤษภาคู่มื 2564  ที�ก�าหนดูมืเีนื�อหาหลัก 3 มืติิิ  มืคีู่�าถามืทั�งหมืดู 14 ข�อ ประกอบัดู�วย 

1. มติิิเศึรูษฐกิจ
2. มติิิครูอบครูวั  
3. มติิิสืขุภาพื้แล่ะสืงัคม

มืรีายละเอียดูของแติ�ละดู�าน ดัูงติ�อไปนี�

1. มติิิเศึรูษฐกิจ มคํ่าถาม 5 ข�อ ปรูะกอบด�วย 

1) การูพื้ึ�งพื้าตินัเองทางเศึรูษฐกิจแล่ะรูายได�  ประเมืินจากรายไดู�ของผู้่�
ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 กรณีมืีรายไดู�มีืราย
ไดู�น�อยที�อย่�ติำากว�าเสั�นคู่วามืยากจน 2,710 บัาทติ�อเดืูอน ของสั�านักงานสัภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสัังคู่มืแห�งชาติิ  ปี  2561 กรณีเป็นคู่รอบัคู่รัวของผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบั
จากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 บุัคู่คู่ลในคู่รอบัคู่รัวเดีูยวกันมืีรายไดู�รวมืกันไมื�
เกิน 2,800 บัาทติ�อเดืูอน การไมื�มืีรายไดู�ทางอื�น การมืีหนี�สัิน การไมื�มืีเงินออมืมื

2) ทรูพัื้ย์สืินั ประเมิืนจากการมืีทรัพย์สัิน กรณีอาชีพเกษติรกรรมื ประเมืิน
จากการมีืปัจจัยการผู้ลิติ เช�น จ�านวนที�ดิูน (ไร� นา สัวน โคู่ กระบัือ) หรือเกษติรกร
ที�ไมื�มืีที�ดิูนท�ากิน  หรือมืีที�ดิูนแติ�ไมื�เพียงพอติ�อการเลี�ยงชีพ  ปริมืาณผู้ลผู้ลิติ
การเกษติร  รวมืถ่งจ�านวนสััติว์เลี�ยงประเภทอื�น  ๆ  รวมืถ่งทรัพย์สัิน  ที�เป็น
อสัังหาริมืทรัพย์ติ�างๆ

3) การูปรูะกอบอาชื่พ่ื้แล่ะการูทํางานั  ประเมิืนจากลักษณะการประกอบั
อาชพีถาวร ชั�วคู่ราว รับัจ�างรายวัน รับัจ�างทั�วไป คู่�าขาย ธุรกิจสั�วนตัิว เกษติรกรรมื 
ข�าราชการ/ รัฐวิสัาหกิจ แมื�บั�านว�างงาน การติกงาน การถ่กเลิกจ�าง รับัจ�างเอกชน 



15

อาชีพอิสัระ รวมืถ่งประเมิืนถ่งประสับัการณ์ในการประกอบัอาชีพอื�น ๆ ก�อนที�จะ
ประกอบัอาชีพในปัจจุบััน ฯลฯ

4) ลั่กษณีะท่�อยูอ่าศึยั ประเมืนิจากลักษณะที�อย่�อาศยัเปน็แบับัถาวร ชั�วคู่ราว 
เปน็ของตินเองหรือเช�า ที�อย่�อาศยัปลก่บันที�ดิูนของตัิวเองหรอืที�ดิูนของผู้่�อื�น เช�น ที�
เช�า อาศยัในที�ดิูนของราชการ ห�องแถว  ต่ิกแถว คู่อนโดูมืเีนยีมื รวมืถ่งสัภาพบั�าน
และสัิ�งแวดูล�อมืที�เอื�อติ�อการเปลี�ยนแปลงทางสุัขภาพ ในสัถานการณก์ารเจ็บัป่วย มีื
พื�นที�สั�าหรบัักักแยกในบั�านไดู� หรอืสัามืารถอย่�แบับัเว�นระยะห�างไดู�คู่นละ 1.5 เมืติร 
หรอืไมื�มีืที�อย่�อาศยัเปน็หลักแหล�ง

5) การูหาซี่�อสืินัค�าแล่ะบรูกิารู  ประเมืินจากคู่วามืสัามืารถในการซีื�อเคู่รื�อง
อุปโภคู่และบัรโิภคู่ที�จ�าเปน็ในชวิีติประจ�าวัน ติิดูติ�อขนสั�งออนไลน ์สั�งของไดู� มืบีัรกิาร
สัะดูวกใกล�บั�าน ฯลฯ

2. มติิิครูอบครูวั มคํ่าถาม 2 ข�อ ปรูะกอบด�วย

1) สืมัพัื้นัธิ์ภาพื้ในัครูอบครูวั ประเมิืนจากการแสัดูงคู่วามืรกัคู่วามืเอาใจใสั�ช�วย
เหลือกัน คู่วามืผู้ก่พันกันในคู่รอบัคู่รวั การไดู�รับัการสันับัสันนุจากสัมืาชกิในคู่รอบัคู่รวั
ในดู�านติ�างๆ

2) ภารูะความรูบัผู้ดิชื่อบต่ิอครูอบครูวัแล่ะผูู้�อ่�นั ประเมืนิจากบัทบัาทหน�าที�
ของการเปน็หวัหน�าคู่รอบัคู่รวั  หรือ  ติ�องรบััภาระคู่�าใช�จ�ายในคู่รวัเรอืน  การศก่ษา
บุัติร คู่นพกิาร ผู้่�สัง่อายุในคู่รอบัคู่รัว ฯลฯ

3. มติิิสืขุภาพื้แล่ะสืงัคม มคํ่าถาม 7 ข�อ ปรูะกอบด�วย

1) การูเข�าถึงรูะบบสืวัสืดิการูจากรูฐั  ประเมืนิจากการรบััร่�สิัทธิ  และเข�าถ่ง
บัริการติามืสัิทธิ  หรือไมื�สัามืารถเข�าถ่งบัริการติามืสัิทธิไดู�  เช�น  ไมื�มืีบััติรประจ�า
ตัิวประชาชนแมื�ว�าเปน็คู่นไทย เช�น เงินอุดูหนนุเด็ูกแรกเกิดู บัตัิรสัวัสัดิูการแห�งรฐั 
เบัี�ยคู่วามืพกิาร เบัี�ยผู่้�สัง่อายุ

2) การูเข�าถึงรูะบบสืขุภาพื้ของรูฐั  ประเมืนิจากคู่วามืร่�  คู่วามืเข�าใจ  และ 
คู่วามืสัามืารถเข�าถ่งระบับับัริการทางการแพทย ์และสัขุภาพของรัฐ ดู�วยข�อจ�ากัดู
ทรัพยากรทางสังัคู่มือื�น ๆ   
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3) การูดูแล่สืขุภาพื้ของตินัเอง แล่ะครูอบครูวั ประเมืนิจากคู่วามืร่� และการ
ปฏิิบัติัิ  หรอืพฤติิกรรมืในการดูแ่ลตินเอง  หรือรกัษาเบัื�องติ�นกันเองของสัมืาชกิใน
คู่รอบัคู่รวัเมืื�อเจ็บัปว่ย รวมืถ่งการปอ้งกันคู่วบัคู่มุืโรคู่ติามืมืาติรการทางสัาธารณสัขุ 
คู่วามืเสัี�ยงของการระบัาดูโรคู่ติ�อสัมืาชกิในคู่รวัเรอืน

4) อารูมณ์ีแล่ะบุคลิ่กภาพื้  ประเมืินจากการแสัดูงออกทางอารมืณ์และ
บุัคู่ลิกภาพ เมืื�อติ�องเผู้ชิญสัถานการณ์เลวร�าย หรอืภาวะวิกฤติหรือคู่วามืเจ็บัปว่ย เช�น 
คู่วามืกระวนกระวาย คู่วามืกังวลใจ 

5) ความเจ็บปวด แล่ะภาวะสืขุภาพื้  ประเมืนิจากคู่วามืร่�สัก่ไมื�สับัาย ทั�งร�างกาย
และจิติใจ  พิจารณาลักษณะโรคู่  ผู้ลกระทบัจากการเจ็บัปว่ยดู�านติ�าง ๆ   เช�น การไมื�มีื
คู่นดูแ่ล การหยุดูงาน การขาดูรายไดู� คู่วามืเคู่รียดู ไมื�กล�าเปดิูเผู้ยตินเอง ฯลฯ ในช�วง
ระยะเวลา 1 เดืูอนที�ผู้�านมืา

6) ทัศึนัคติิของบุคคล่ ประเมิืนเกี�ยวกับัคู่ณุคู่�าของมืนุษยแ์ละการเจ็บัปว่ยของ
โรคู่จากคู่นใกล�ตัิว คู่นในคู่รอบัคู่รัว เพื�อนบั�าน ชุมืชน คู่นร่�จัก และคู่นในสังัคู่มื เช�น 
การถก่ลดูทอนคู่ณุคู่�าคู่วามืเปน็มืนษุย ์การถก่มืองว�า “เป็นตัิวเชื�อโรคู่  เปน็ติ�นเหติุ
ของการท�าให�ผู่้�อื�นติิดูโรคู่” มืที�าทีเหนิห�าง การไมื�มืปีฏิิสัมัืพนัธเ์ช�นเดิูมื การเดิูนหน ี
การตีิติรา  การทอดูทิ�ง การไมื�เอาใจใสั�  การถก่ปฏิิเสัธคู่บัหา  การถก่ปฏิิเสัธที�จะอย่�
ร�วมืกับัคู่นในคู่รอบัคู่รวัและชุมืชน

7) พื้ลั่งงานัแล่ะแรูงขบั  ประเมิืนจากแรงจ่งใจในการดู่แลตินเอง  สิั�งเสัริมืพลัง
อ�านาจที�ท�าให�ผู้่�ป่วยและผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019 
เกิดูคู่วามืเข�มืแขง็ทางใจ และสัิ�งสันบััสันนุทางสัังคู่มือื�นๆ ที�ท�าให�ผู้่�ปว่ยท�าหน�าที�ทาง
สังัคู่มืไดู�ดีูและประสับัคู่วามืสั�าเรจ็ในชวิีติสัิ�งสันบััสันนุทางสังัคู่มื  เช�น  เงิน  สัิ�งของ 
การให�คู่�าปรก่ษา การให�ข�อมืล่ข�าวสัารที�จ�าเป็น บัรกิารจ�าเปน็ ฯลฯ ดัูงภาพที� 2.1 
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ภาพื้ท่� 2.1 กรูอบแบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม่
/โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

2.2 วัติถปุรูะสืงค์แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วย
โรูคอุบติัิใหม/่โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

1)  เปน็เคู่รื�องมือืที�นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาใช�แบับัประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มื
ผู้่�ปว่ยโรคู่อุบัติัิใหมื�/โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง version1 สั�าหรบััผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบั
จากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  ในบัริบัทของประเทศไทย   

2)  เปน็แบับัประเมืนิทางออนไลน์ที�นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาใช�เพื�อวัดูระดัูบั
คู่วามืรุนแรงของปญัหาทางสังัคู่มื ในช�วงการแพร�ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 
2019  คู่วามืสัามืารถและคู่วามืบักพร�องในการดู�ารงชีวิติในดู�านติ�าง ๆ  ในชีวิติประจ�า
วันของผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019
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2.3 วิธิ์ก่ารูใชื่�วัติถปุรูะสืงค์แบบปรูะเมนิัปญัหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูค
อุบติัิใหม/่ โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

1. การูเติรูย่มตัิวของนัักสืงัคมสืงเครูาะหจิ์ติอาสืา 

นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาติ�องเติรียมืคู่วามืพร�อมืก�อนการท�างานออนไลน์ 
เนื�องจากเปน็การสันทนา  เพื�อติิดูติามืผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  ที�หาย
ปว่ยแล�วทางโทรศพัท์

1)  ศก่ษาหัวข�อคู่�าถามืให�เข�าใจก�อนและจัดูท�าแบับัฟื้อร์มืซี่�งจะมีืคู่�าติอบัให� ให�
เลือกติอบัและแบับัอิสัระเพื�อคู่วามืรวดูเร็วในการดู�าเนินการ

2)  โทรศัพท์ติิดูติ�อผู้่�ปว่ยเพื�อติิดูติามืคุู่ณภาพชีวิติติามืประเด็ูนคู่�าถามืทั�ง  14 ข�อ 
ติามืแบับัที�จัดูท�าข่�น

3)  ถ�ากรณีที�ติิดูติ�อไมื�ไดู� หรือผู่้�ป่วยที�หายแล�วไมื�สัามืารถรับัสัาย สันทนาไดู� 
จะขอนดัูหมืายเพื�อการติิดูติามือีกคู่รั�ง

2. การูติิดติามผูู้�ป่วยโควิด-19 รูะยะฟื้้� นัฟืู้

นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัา ดู�าเนินการดัูงติ�อไปนี�

1)  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาแนะน�าตัิว  แจ�งวัติถุประสังค์ู่การติิดูติ�อทาง
โทรศพัท์ แจ�งก�าหนดูเวลาที�จะสันทนาโดูยคู่ร�าว ๆ    

2)  แนะน�าชื�อโคู่รงการ  วัติถปุระสังค์ู่ของการโทรศพัท์  และสัิ�งที�ผู้่�ปว่ยที�หาย
แล�วจะไดู�รบััประโยชน ์และถามืยำาคู่วามืสัะดูวกในช�วงเวลาการสันทนา ประเด็ูนที�
พร�อมืติอบัหากไมื�สัะดูวกใจ ก�อนจะเข�าสั่�การสันทนาดู�วยประเด็ูนปญัหาทางสังัคู่มื 
เพื�อประเมืนิสัภาพปญัหาทางสังัคู่มืของผู่้�ป่วยติามืแบับัประเมืนิ  

3)  ระหว�างการสันทนา  นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาติ�องพยายามืสัร�างคู่วามื
ไว�วางใจ และสัร�างบัรรยากาศผู้�อนคู่ลายที�จะสันทนาโติ�ติอบั รวมืถ่งเติรียมืกระดูาษ
เพื�อบันัท่กข�อมืล่ หรอืข�อมืล่เพิ�มืเติิมืที�ไดู�จากการสันทนา หรอืจะใช�แบับัฟื้อรม์ืการ
ประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มื  ซ่ี�งอาจจะไมื�จ�าเปน็ติ�องเรยีงติามืล�าดัูบั แติ�พยายามืถามื
ให�คู่รบัทกุข�อ  เช�น  การจัดูการตินเองหลังออกจากโรงพยาบัาลสันามืมืา  “ติอนนี�
กลับัไปท�างานไดู�หรอืยงั?”  “อาศยัอย่�กับัใคู่ร  สุัขภาพเป็นอย�างไร”  “คู่วามืเปน็อย่� 
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ลักษณะที�อย่�อาศัยเป็นอย�างไร” เมืื�อไดู�ทราบัถ่งปญัหาคู่วรให�คู่�าปรก่ษา และข�อมืล่
ที�เกี�ยวข�อง หากไมื�มีืข�อมืล่ในขณะนั�น ขออนญุาติคู่�นหาข�อมืล่เพิ�มืเติิมืเพื�อโทรแจ�ง
กลับัอีกคู่รั�ง คู่วรสัอบัถามืถ่งคู่วามืร่�สัก่ คู่วามืวิติกกังวลที�ยงัคู่งมือีย่�

4) กรณทีี�ไมื�มืปีญัหา  นักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา คู่วรให�ก�าลังใจและแนะน�า
การดูแ่ลสัขุภาพตินเองให�ปลอดูภัย  เช�น  การสัวมืหน�ากาก  การใช�เจล  การล�างมือื 
การรักษาระยะห�างทางสังัคู่มื 1.50- 2 เมืติรในที�สัาธารณะ การลงทะเบีัยนไทยชนะ
เพื�อให�สัามืารถติิดูติามืตัิวเมืื�อสังสัยัอาการติิดูเชื�อ  การลงทะเบัยีนหมือพร�อมืเพื�อรับั
วัคู่ซีนีจากสัถานพยาบัาลที�ใกล�บั�าน เปน็ติ�น

5)  กรณทีี�ผู้่�ปว่ยฯ  ไมื�ไดู�ประสับัปญัหารุนแรง  แติ�มืคีู่วามืกังวลในบัางประเด็ูน 
นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา  จะใช�กระบัวนการให�คู่�าปร่กษา  รับัฟื้ังผู้่�ป่วยอย�าง
ตัิ�งใจ และให�บัรกิารคู่�าปรก่ษาติามืหลักการให�คู่�าปรก่ษา เช�น ผู้่�ปว่ยที�มืปีญัหาภาวะ
คู่วามืเคู่รยีดู เสัี�ยงซีม่ืเศร�าแนะน�าท�าแบับัประเมิืนของกรมืสุัขภาพจิติและพบัแพทย์
เพื�อท�าการรักษาให�ข�อมืล่แนะน�าบัริการสัาธารณสุัข  ผู้่�ปว่ยที�ไมื�มีืปญัหาให�ก�าลังใจ
เสัรมิืพลังและแนะน�าหน�วยงานเคู่รอืข�าย

6)  กรณีผู้่�ป่วยที�หายแล�ว  หากไดู�รับัผู้ลกระทบัทางสัังคู่มื  หรือติ�องการคู่วามื
ช�วยเหลือ อาจจะให�คู่�าแนะน�าหน�วยบัริการหรอืเคู่รอืข�ายที�เกี�ยวข�องที�จะช�วยแก�ไข
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ปญัหาของผู้่�ปว่ยที�หายแล�วไดู�รวดูเรว็ อย่�ใกล�มืากที�สัดุู หากไมื�มืหีน�วยงานในพื�นที� 
นกัสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา แจ�งให�ทราบัว�าจะประสัานหน�วยงานที�เกี�ยวข�องเพื�อหา
แนวทางให�คู่วามืช�วยเหลือไดู� ซ่ี�งเป็นการเข�าส่ั�การวางแผู้นการดูแ่ลทางสังัคู่มื หรือ
ให�คู่วามืช�วยเหลือทางสังัคู่มืเปน็รายกรณ ีเช�น การไดู�รบััเงินชดูเชยกรณอีอกจากงาน 
การติิดูติ�อขอรบััสัทิธปิระโยชนต์ิามืกฎหมืายประกันสังัคู่มื เป็นติ�น 

7)  ประสัานเพื�อหาแหล�งทรัพยากรทางสังัคู่มืที�สันบััสันนุหรอืช�วยเหลือผู้่�ป่วย
กรณีพบัปัญหาเพื�อให�ข�อม่ืลผู้่�ป่วยไดู�ทันที  หรือประสัานกลับัมืาที�โคู่รงการฯ 
เพื�อประสัานงานหรือจัดูบัริการคู่วามืช�วยเหลือที�ติรงติามืคู่วามืติ�องการ ซี่�งในขั�น
ติอนนี� อาจจะติ�องมืีการพ่ดูคุู่ย สันทนากันหลายคู่รั�ง กว�าจะบัรรลุติามืแผู้นการ
ช�วยเหลือทางสัังคู่มืที�วางไว� และติิดูติามืผู้ล 

8) บันัท่กรายการคู่�าถามืทั�ง  14 ข�อ ของผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 
เข�าระบับัใน Google Form  ซ่ี�งโคู่รงการฯ จะมืทีีมืบัรหิารจัดูการข�อมืล่เพื�อดู�าเนนิ
การในภาพรวมืติ�อไปเพื�อดู�าเนนิการในภาพรวมืติ�อไป 
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ติารูางท่� 2.1 แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม่
/ โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

 ล�าดัูบั ประเด็ูนคำาถามและคำา
อธิิบายรายข้อ้

ระดัูบความรุนแรง หมืายเหติุ
/อธบิัาย

0 1 2 3 4 8 9 รหสััICF

1

การพ่�งพาตินเองทางเศรษฐกิจและ
รายไดู�  (รายรบัั- รายจ�าย) เปน็ผู้่�มืี
รายไดู�น�อยที�อย่�ติำากว�าเสั�นคู่วามื
ยากจน 2,710 บัาทติ�อเดืูอน (สัภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสัังคู่มืแห�ง
ชาติิ ปี 2561) บุัคู่คู่ลในคู่รอบัคู่รวั
เดีูยวกันมีืรายไดู�รวมืกันไมื�เกิน 
2,800  บัาทติ�อเดืูอน)  (ไมื�มีืรายไดู�
ทางอื�นอีก/ มีืหนี�สิัน/ ไมื�มืเีงินออมื)

D 870

2

ทรพัยส์ันิ: กรณอีาชีพเกษติรกรรมื 
ประเมิืนจากการมีืปัจจัยการผู้ลิติ 
เช�น จ�านวนที� ดิูน (ไร�  นา สัวน   
โคู่กระบัือ)  หรือเกษติรกรที�ไมื�มีื
ที�ดิูนท�ากิน  หรอืมืทีี�ดิูนแติ�ไมื�เพียง
พอติ�อการเลี�ยงชพี ปรมิืาณผู้ลผู้ลิติ
การเกษติร รวมืถ่งจ�านวนสัตัิว์เลี�ยง
ประเภทอื�น ๆ   รวมืถ่งทรพัยส์ันิ  ที�
เปน็อสัังหารมิืทรพัยต์ิ�างๆ

E 165

3

การประกอบัอาชีพและการท�างาน: 
ลักษณะการประกอบัอาชีพถาวร 
ชั�วคู่ราว รบััจ�างรายวัน รบััจ�างทั�วไป 
คู่�าขาย  ธุรกิจสั�วนตัิว  เกษติรกรรมื 
ข�าราชการรัฐวิสัาหกิจ  แมื�บั�าน 
ว�างงาน รบััจ�างเอกชน อาชพีอิสัระ 
รวมืถ่งประเมิืนถ่งประสับัการณ์ใน
การประกอบัอาชพีอื�น ๆ   ก�อนที�จะ
ประกอบัอาชพีในปจัจุบันั ฯลฯ

D 850
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 ล�าดัูบั ประเด็ูนคำาถามและคำา
อธิิบายรายข้อ้

ระดัูบความรุนแรง
หมืายเหติุ
/อธิบัาย

0 1 2 3 4 8 9 รหสััICF

4

ลักษณะที�อย่�อาศัย : ลักษณะที�อย่�
อาศยัเปน็แบับัถาวร  ชั�วคู่ราว เปน็
ของตินเองหรือเช�า ที�อย่�อาศัยปลก่
บันที�ดิูนของตัิวเองหรือที�ดิูนของ
ผู้่�อื�น  เช�น  ที�ดิูนเช�า  อาศยัในที�ดิูน
ของราชการ ห�องแถว ต่ิกแถว คู่อน
โดูมีืเนียมื รวมืถ่งสัภาพบั�านและสัิ�ง
แวดูล�อมืที�เอื�อติ�อการเปลี�ยนแปลง
ทางสัขุภาพ ในสัถานการณก์ารเจ็บั
ปว่ย  มืพีื�นที�สั�าหรบัักักแยกในบั�าน
ไดู�  หรอื  สัามืารถอย่�แบับัเว�นระยะ
ห�างไดู�คู่นละ 1.5  เมืติร หรอืไมื�มืทีี�
อย่�อาศยัเปน็หลักแหล�ง

D 610

5

การหาซีื�อสิันคู่�าและบัรกิาร: คู่วามื
สัามืารถในการซีื�อเคู่รื�องอุปโภคู่
และบัริโภคู่ที�จ�าเปน็ในชีวิติประจ�า
วัน    ติิดูติ�อขนสั�งออนไลน ์สั�งของ
ไดู�  มีืบัรกิารสัะดูวกใกล�บั�าน ฯลฯ

D 620

6

สััมืพันธภาพในคู่รอบัคู่รัว:  การ
แสัดูงคู่วามืรักคู่วามืเอาใจใสั�
ช�วยเหลือกัน  คู่วามืผู่้กพันกันใน
คู่รอบัคู่รวั การไดู�รับัการสันบััสันนุ
จากสัมืาชิกในคู่รอบัคู่รัวในดู�าน
ติ�าง ๆ

D 760
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 ล�าดัูบั ประเด็ูนคำาถามและคำา
อธิิบายรายข้อ้

ระดัูบความรุนแรง
หมืายเหติุ
/อธบิัาย

0 1 2 3 4 8 9 รหสััICF

7

ภาระคู่วามืรบััผู้ดิูชอบัติ�อคู่รอบัคู่รวั
และผู้่�อื�น : บัทบัาทหน�าที�ของการ
เปน็หัวหน�าคู่รอบัคู่รวั  หรอืติ�องรับั
ภาระคู่�าใช�จ�ายในคู่รัวเรือน  การ
ศก่ษาบุัติร  คู่นพกิาร  ผู่้�สัง่อายุใน
คู่รอบัคู่รวั ฯลฯ

D 660

8

การเข�าถ่งระบับัสัวัสัดิูการจากรฐั: 
การรับัร่�สัิทธิ  และเข�าถ่งบัริการ
ติามืสิัทธิ  หรือไมื�สัามืารถเข�าถ่ง
บัรกิารติามืสิัทธไิดู�  เช�น  ไมื�มืบีัตัิร
ประจ�าตัิวประชาชนแมื�ว�าเป็นคู่น
ไทย เช�น เงินอุดูหนนุเด็ูกแรกเกิดู
บััติรสัวัสัดิูการแห�งรัฐ  เบัี�ยคู่วามื
พกิาร เบัี�ยผู่้�สัง่อายุ

E 575

9

การเข�าถ่งระบับัสัุขภาพของรัฐ:  
คู่วามืร่�  คู่วามืเข�าใจ  และคู่วามื
สัามืารถเข�าถ่งระบับับัริการทางการ
แพทย ์และสัขุภาพของรฐั ดู�วยข�อ
จ�ากัดูทรพัยากรทางสัังคู่มือื�น ๆ  

E 580

10

การดู่แลสัุขภาพของตินเอง  และ
คู่รอบัคู่รัว :  คู่วามืร่� และการปฏิิบัติัิ 
หรือพฤติิกรรมืในการดู่แลตินเอง 
หรือรักษาเบืั� องติ�นกันเองของ
สัมืาชิกในคู่รอบัคู่รัวเมืื�อเจ็บัป่วย 
รวมืถ่งการป้องกันคู่วบัคุู่มืโรคู่ติามื
มืาติรการทางสัาธารณสัุข  คู่วามื
เสัี�ยงของการระบัาดูโรคู่ติ�อสัมืาชิก
ในคู่รวัเรอืน

D 570
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 ล�าดัูบั ประเด็ูนคำาถามและคำา
อธิิบายรายข้อ้

ระดัูบความรุนแรง
หมืายเหติุ
/อธิบัาย

0 1 2 3 4 8 9 รหสััICF

11

อ า ร มื ณ์ แ ล ะ บุั คู่ ลิ ก ภ า พ :  
ประเมืินจากการแสัดูงออกทาง
อารมืณ์และบุัคู่ลิกภาพ  เมืื�อติ�อง
เผู้ชิญสัถานการณ์เลวร�าย  หรือ
ภาวะวิกฤติหรือคู่วามืเจ็บัป่วย 
เช�น  คู่วามืกระวนกระวาย  คู่วามื
กังวลใจ 

B 126

12

คู่วามืเจ็บัปว่ย  และภาวะสัขุภาพ: 
คู่วามืร่�ส่ักไมื�สับัาย  ทั�งร�างกายและ
จิติใจ  พิจารณาลักษณะโรคู่  ผู้ล 
กระทบัจากการเจ็บัปว่ยดู�านติ�าง ๆ 
เช�น  การไมื�มีืคู่นดู่แล  การหยุดู
งาน  การขาดูรายไดู�  คู่วามืเคู่รยีดู 
ไมื�กล�าเปิดูเผู้ยตินเอง ฯลฯ  ในช�วง
ระยะเวลา 1 เดืูอนที�ผู้�านมืา  

B 280

13

ทัศนคู่ติิของบุัคู่คู่ล :  คูุ่ณคู่�าของ
มืนุษย์ที�มืีติ�อการเจ็บัป่วยของโรคู่ 
จากคู่นใกล�ตัิว  คู่นในคู่รอบัคู่รัว 
เพื�อนบั�าน  ชุมืชน  คู่นร่�จัก  และ
คู่นในสัังคู่มื  เช�น  การถก่ลดูทอน
คูุ่ณคู่�าคู่วามืเป็นมืนุษย์  การถ่ก
มืองว�า “เป็นตัิวเชื�อโรคู่ เป็นติ�น
เหติขุองการท�าให�ผู่้�อื�นติิดูโรคู่” มืี
ท�าทีเหนิห�าง  การไมื�มีืปฏิิสััมืพนัธ์
เช�นเดิูมื  การเดิูนหนี  การตีิติรา 
การทอดูทิ�ง  การไมื�เอาใจใสั�  การ
ถก่ปฏิิเสัธคู่บัหา  การถก่ปฏิิเสัธที�
จะอย่�ร�วมืกับัคู่นในคู่รอบัคู่รัวและ
ชุมืชน

E 425
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 ล�าดัูบั ประเด็ูนคำาถามและคำา
อธิิบายรายข้อ้

ระดัูบความรุนแรง
หมืายเหติุ
/อธบิัาย

0 1 2 3 4 8 9 รหสััICF

14

พลังงานและแรงขับั  แรงจ่งใจใน
การดู่แลตินเอง:  แรงจ่งใจในการ
ดู่แลตินเอง  สัิ�งเสัริมืพลังอ�านาจ
ที�ท�าให�ผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระ
ทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสั  โคู่โรนา 
2019  (COVID-19)  เกิดูคู่วามืเข�มื
แขง็ทางใจ และสัิ�งสันบััสันนุอื�น ๆ 
ที�ท�าให�ผู้่�ป่วยท�าหน�าที�ทางสัังคู่มื
ไดู�ดีู  และประสับัคู่วามืสั�าเร็จใน
ชวิีติ  สิั�งสันบััสันนุทางสัังคู่มื  เช�น 
เงิน สิั�งของ การให�คู่�าปรก่ษา การ
ให�ข�อมืล่ข�าวสัารที�จ�าเปน็  บัรกิาร
จ�าเปน็ ฯลฯ  

B 130
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2.4 การูให�คะแนันัในัแต่ิล่ะข�อของแบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคม
ผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม/่ โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

ICF ก�าหนดูหลักเกณฑ์์การให�คู่ะแนนในแติ�ละข�อของแบับัประเมิืนปัญหาทางสัังคู่มื
แบั�งออกเปน็ 7 ระดัูบั ดัูงติารางที� 2.2  

ติารูางท่� 2.2 รูะดับแล่ะความหมายรูะดับปัญหาแล่ะความยากลํ่าบาก

รูะดับ ความหมายรูะดับปัญหาแล่ะความยากลํ่าบาก

0 ไมื�มีืปญัหา/ ไมื�มีืคู่วามืยากล�าบัาก (NO: 0 – 4 %) 

1 มปีญัหาเล็กน้อย/ มคีวามยากลำาบาก เล็กน้อย (MILD: 5 – 24 %) 

2
มปีญัหาปานกลาง/ มคีวามยากลำาบาก ปานกลาง (MODERATE: 25 
– 49 %)

3 มปีญัหารุนแรงมาก/ มคีวามยากลำาบากมาก (SEVERE: 50 – 95 %) 

4
มปีญัหารุนแรงมากที�สัดุู (เปน็อุปสัรรคทั�งหมดู มคีวามยากลำาบาก
มากที�สัดุู (COMPLETE: 96 – 100 %) 

8 ไมื�ระบุัรายละเอียดูของปญัหาหรือคู่วามืยากล�าบัาก (Not specified

9 ไมื�เกี�ยวข�องกับัผู้่�ปว่ยรายนี� (Not applicable)
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2.5 การูแปล่ผู้ล่แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม่
/ โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1

เมืื�อน�าผู้ลคู่ะแนนจากการท�าแบับัประเมืนิปัญหาทางสังัคู่มืผู่้�ปว่ยโรคู่อุบัติัิใหมื�
/โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง version1

ซี่�งไมื�ไดู�อ�านผู้ลดู�วยการรวมืคู่ะแนน  แติ�เปน็รวมืระดัูบัคู่ะแนน ถ�าระดัูบัคู่ะแนนรวมื
จาก 14 ข�อ ระดัูบัที�เปน็คู่�าติอบัมืากที�สุัดู เปน็เกณฑ์์แบั�งระดัูบัคู่วามืรุนแรงของปัญหา เช�น 
จากคู่�าถามื 14 ข�อ 3 มืติิิ มืติิิเศรษฐกิจ 5 ข�อ มิืติิคู่รอบัคู่รวั 2 ข�อ มิืติิสัขุภาพและสังัคู่มื 
7 ข�อ น�าไปส่ั�การแปลผู้ลแบับัประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืที�แสัดูงถ่งระดัูบัคู่วามืรุนแรงหรอื
คู่วามืเสัี�ยงของปัญหาอย่�ในระดัูบัใดู นักวิชาการทางระบัาดูวิทยาจัดูแบั�งกลุ�มืออกมืาเป็น 
3 กลุ�มื ดัูงติารางที� 2.3

ติารูางท่� 2.3 กลุ่่มแล่ะความหมายความรุูนัแรูงหรูอ่ความเสื่�ยงของปัญหา

2.6 การูบนััทึกข�อมลู่ล่งรูะบบอิเล็่กทรูอนิักสื ์

1.  เมืื�อนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาลงข�อมื่ลจากการประเมืินติามืแบับัประเมืิน
ปัญหาทางสัังคู่มืลงใน Google Form แล�ว โปรแกรมืจะประมืวลข�อมื่ลคู่�าติอบัจาก
นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาที�เข�ามืาพร�อมืกันไดู� และรายงานผู้ลออกเป็น real time ติามื
คู่�าติอบัแติ�ละข�อ 
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2.  ทีมืบัรหิารจัดูการข�อมืล่ หรอืนกัสัังคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาที�เข�าถ่งฐานข�อม่ืลไดู� จะ
สัามืารถเข�าถ่งข�อมืล่โดูยมืรีะดัูบัชั�นคู่วามืลับัติามืที�ก�าหนดูไว� เพื�อติรวจสัอบัคู่วามืซีำา หรอื
การลงข�อมืล่ไมื�คู่รบั  สัามืารถแจ�งกลับันกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาแก�ไข  บันัท่กข�อม่ืลให�
คู่รบัถ�วนไดู� และสัามืารถรวมืผู้ลจากแบับัประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืทั�งหมืดูไดู� และจะเปน็
ปจัจุบันัทุกคู่รั�งที�มืนีกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาบันัท่กข�อมืล่ลงในฐานข�อมืล่  Google form 

3.  การประมืวลผู้ล ทีมืบัรหิารข�อม่ืล หรือนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาที�เข�าถ่งข�อม่ืล 
และดู�าเนินการไดู�จะสัามืารถน�าข�อมื่ลมืาสัรุปเป็นประเด็ูนปัญหาผู้่�ป่วยที�หายป่วยแล�ว 
ที�พบัมืากที�สัดุูจนถ่งพบัไดู�น�อยที�สัดุู  เป็นแบับัรายบุัคู่คู่ล หรอืหากติ�องการเห็นภาพรวมื 
สัามืารถน�าข�อม่ืลเข�าส่ั�โปรแกรมื SPPS เพื�อวิเคู่ราะห์ข�อมืล่ หาคู่�าสัถิติิ แสัดูงผู้ลว�าปญัหา
ข�อใดูเปน็ปญัหาใหญ�ที�พบั จ�านวนเท�าไร  ประเมืนิปัญหาอย่�ในกลุ�มืสัเีขยีว  เหลือง แดูง 
จ�านวนเท�าไร  

2.7 การูนํัาแบบปรูะเมินัปัญหาทางสืงัคมผูู้�ป่วยโรูคอุบติัิใหม่
/ โรูคติิดต่ิอรู�ายแรูง version1  ไปใชื่�ปรูะโยชื่น์ั

ประโยชน์ที�ไดู�รับัจากการใช�แบับัประเมืินปัญหาทางสัังคู่มืผู้่�ป่วยโรคู่อุบััติิใหมื� 
/โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง version 1 มีืดัูงนี�

1. นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหน์�าผู้ลที�ไดู�รายบุัคู่คู่ลไปวางแผู้นจัดูการรายกรณ ีเพื�อจัดูบัรกิาร
ทางสังัคู่มืที�ติรงกับัคู่วามืติ�องการของผู้่�ใช�บัริการติ�อไป  ซี่�งจะท�าให�การวิเคู่ราะหป์ญัหา
ของผู้่�ปว่ยที�หายแล�วไดู�อย�างรวดูเรว็มืชีั�นคู่วามืลับัการเข�าถ่งข�อมืล่อย�างมืปีระสัทิธภิาพ
และปลอดูภัย สัอดูคู่ล�องกับัแนวทาง ชวิีติวิถีใหมื�  (New normal)  ที�จ�าเปน็ติ�องท�างาน
ดู�วยระบับัออนไลน ์ 

2. นักสังัคู่มืสังเคู่ราะหจั์ดูท�ารายงานผู้ลภาพรวมืการดู�าเนนิงาน และขยายผู้ลไปใช�
ในงานปกติิกับักลุ�มืผู้่�ใช�บัรกิารติ�างๆ ซี่�งจะเพิ�มืประสัทิธิภาพการท�างานภายใติ�ข�อจ�ากัดู
ดู�านบุัคู่ลากร และทรพัยากรของหน�วยงาน และสัามืารถน�าไปวิเคู่ราะหส์ัถานการณท์าง
สังัคู่มืของกลุ�มืเป้าหมืายในงาน เพื�อน�าเสันอติ�อผู้่�บัริหารที�จะน�าไปใช�พัฒนาระบับับัริการ
ของหน�วยงานไดู� 

3.  เปน็การพฒันาระบับัการให�บัริการของผู้่�ปฏิิบัติัิงานที�สัะท�อนกลับั  (Feedback) 
สั่�ระดัูบับัริหาร และนโยบัายเพื�อการขับัเคู่ลื�อนงานดู�านสัวัสัดิูการสังัคู่มืทั�งในระดัูบัพื�นที�
และนโยบัายสัวัสัดิูการสังัคู่มืไดู� 
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2.8 แบบปรูะเมินัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเองในัสืถานัการูณ์ี
การูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 

จากสัถานการณก์ารระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ณ วันที� 11  เมืษายน 
2564 ในการเปิดูโรงพยาบัาลสันามืธรรมืศาสัติร์ ในระหว�างวันหยุดูนักขัติฤกษ์ ปริมืาณ
ผู้่�ป่วยมืากกว�า 200 คู่น ในเวลาเพยีง 5 วัน นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหที์�เปน็จิติอาสัาและปฏิิบัติัิงาน
ในโรงพยาบัาลสันามืธรรมืศาสัติรเ์ฉลิมืพระเกียรติิ จ�านวน 9 คู่น ก�าหนดู  Objective Key 
result (OKRs)  ที�ติ�องประเมืนิ วางแผู้นการช�วยเหลือทางสังัคู่มืทกุราย แติ�ดู�วยมืผีู้่�ปว่ย
เข�ารบััการรกัษาจ�านวนมืากท�าให�ไมื�สัามืารถดู�าเนนิการไดู�  หัวหน�างานสังัคู่มืสังเคู่ราะห ์
โรงพยาบัาลธรรมืศาสัติร์เฉลิมืพระเกียรติิ  จ่งน�าแบับัประเมิืนปัญหาทางสัังคู่มืกับั
โรคู่อุบัติัิใหมื� และเป็นโรคู่ติิดูติ�อที�ร�ายแรง พัฒนาจากแบับัประเมิืนปัญหาทางสัังคู่มืผู่้�ปว่ย
โรคู่อุบัติัิใหมื�/ โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง  version  1  ติามืกรอบัแนวคิู่ดูติามืบัญัชสีัากลเพื�อการ
จ�าแนกการท�างาน สุัขภาพและคู่วามืพิการ (International Classification of 
Functioning, Disability and Health : ICF)  ขององค์ู่การอนามืยัโลก (World Health 
Organization: WHO) เยาวเรศ  คู่�ามืะนาดู, 2563) ; สัมืาคู่มืนักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ทางการ
แพทย์แห�งประเทศไทย,  2563)  เป็นเคู่รื�องมืือการประเมืินดู�วยตินเองในชื�อ  “แบบ
ปรูะเมินัปัญหาทางสืังคมด�วยตินัเองในัสืถานัการูณ์ีการูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัื
โคโรูนัา 2019” : Self-Assessment for Social Problems in COVID 2019 Pandemic 
(ขนษิฐา บ่ัรณพนัศกัด์ิู และคู่ณะ, 2564) และเริ�มืใช�ในวันที� 16 เมืษายน 2564  เปน็ติ�น
มืา โดูยมืุ�งเน�นให�ผู้่�ปว่ยหรอืประชาชนทั�วไปท�าการประเมิืนปัญหาทางสัังคู่มืดู�วยตินเอง 
ก�อนที�นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จะสััมืภาษณ์ย�อนกลับัเพื�อวิเคู่ราะห์ปัญหาทางสัังคู่มืเชิงล่ก 
โดูยใช�แบับัประเมืนิปญัหาทางสัังคู่มืผู้่�ป่วยโรคู่อุบััติิใหมื�/ โรคู่ติิดูติ�อร�ายแรง  version1 
เพื�อการวางแผู้น  ดู�าเนินการช�วยเหลือ ก�ากับั ติิดูติามืคุู่ณภาพชวิีติติ�อไป

2.9 วัติถปุรูะสืงค์แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเอง
ในัสืถานัการูณ์ีการูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 

1)  เปน็เคู่รื�องมืือที�ผู้่�ปว่ย/  ผู้่�รับับัริการสัามืารถใช�ประเมืนิตินเองอย�างเร�งดู�วนและมีื
สั�วนร�วมืในการรบััร่�ปญัหาทางสัังคู่มืของผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสั
โคู่โรนา 2019 ในบัรบิัทของประเทศไทย   

2)  เปน็แบับัประเมืนิทางออนไลนที์�ผู้่�ป่วย/  ผู้่�รบัับัรกิารสัามืารถใช�บัอกระดัูบัคู่วามื
รุนแรงของปัญหาทางสังัคู่มื คู่วามืติ�องการที�จ�าเป็น ในช�วงการแพร�ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อ
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ไวรสััโคู่โรนา 2019  คู่วามืสัามืารถและคู่วามืบักพร�องในการดู�ารงชีวิติในดู�านติ�างๆ ในชวิีติ
ประจ�าวันของผู่้�ปว่ยและผู่้�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 

2.10 การูบนััทึกข�อมลู่ล่งรูะบบอิเล็่กทรูอนิักสื ์

ผู้่�ปว่ย/ผู่้�รบัับัริการใช�แบับัประเมืินปัญหาทางสัังคู่มืดู�วยตินเองในสัถานการณ์การ
ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  โดูยให�คู่�าคู่ะแนนติามืระดัูบัคู่วามืรุนแรงของ
ปัญหาทางสัังคู่มื  คู่วามืติ�องการที�จ�าเป็น  ในช�วงการแพร�ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสั
โคู่โรนา  2019  คู่วามืสัามืารถและคู่วามืบักพร�องในการดู�ารงชีวิติในดู�านติ�าง ๆ   ในชีวิติ
ประจ�าวันของผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019 

2.11 แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเองในัสืถานัการูณ์ี

การูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019

ข�ข�อคู่�าถามืประกอบั 7 ติอนมืทัี�งหมืดู 22 ข�อ โดูยเนื�อหาถก่จัดูเป็น Google form 
และมืนีกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหใ์นแติ�ละองค์ู่กรเปน็ Admin โดูยข�อมืล่มืดัีูงติ�อไปนี� 

ติอนที� 1  ข�อมืล่สั�วนบุัคู่คู่ล จ�านวน 4 ข�อ 
ติอนที� 2  ข�อมืล่ดู�านเศรษฐกิจ จ�านวน 5 ข�อ 
ติอนที� 3  ข�อมืล่มิืติิคู่รอบัคู่รวั จ�านวน 4 ข�อ 
ติอนที� 4  ข�อมืล่มิืติิสัขุภาพและสังัคู่มื จ�านวน 6 ข�อ 
ติอนที� 5  ข�อมืล่การวางแผู้นการใช�ชีวิติหลังออกจาก รพ.สันามื 1 ข�อ 
ติอนที� 6  ข�อมืล่คู่วามืติ�องการการช�วยเหลือ 1 ข�อ
ติอนที� 7  ข�อเสันอแนะ ท�านอยากบัอกอะไรกับัโรงพยาบัาลสันามืธรรมืศาสัติร์
1 ข�อ ดัูงติารางที� 2.4
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ติารูางท่� 2.4 ข�อคําถามแบบปรูะเมินัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเอง
ในัสืถานัการูณ์ีการูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019

ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง
หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF1

น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

ติอนัท่� 1 ข�อมลู่สืว่นับุคคล่

1.1 เพศ ชาย หญงิ ไมื�ระบุั.....

1.2 อายุ (ป)ี โปรดูระบุัตัิวเลข

1.3 สัถานภาพสัมืรสั

1)  โสัดู
2)  คู่่�
3)  หย�าร�าง/แยกทาง
4)  หมื�าย
5)  อื�นๆ ไมื�ระบุั

1.4
สัทิธิการรกัษาและ
การใช�สัทิธไิดู�ในคู่รั�งนี�

1)  บัตัิรทอง   
2)  ประกันสังัคู่มื   
3)  ติ�นสังักัดู (ข�าราชการ/
รฐัวิสัาหกิจ)
4)  อื�น โปรดูระบุั...

E 580
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง
หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF1

น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

ติอนัท่� 2 ข�อมลู่ด�านัเศึรูษฐกิจ

2.1
ดิูฉนั/ผู้มื ท�างานและมืรีายไดู�
หรอืไมื� 

1)  ท�างานและมืรีายไดู�
ประจ�า   
2)  ท�างานแติ�มืรีายไดู�ไมื�
แน�นอน  
3)  ไมื�ไดู�ท�างานแติ�ยงัมืรีาย
ไดู�จากผู่้�อื�น      
4)  ไมื�ไดู�ท�างานและไมื�มืรีาย
ไดู�     
5)  อื�นๆ โปรดูระบุั...

D 850

2.2
ดิูฉัน/ผู้มื  มืีรายไดู�เพียงพอ
ในการใช�จ�าย  อย�างน�อย  3 
เดืูอน

2.3

ดิูฉัน/ผู้มื  มืีทรัพย์สัิน  เช�น  
บั�านหรือที�อย่�อาศัยประเภท
อื�นที�ดิูฉัน/ผู้มื  เป็นเจ�าของ
เอง ที�ดิูน เงินออมื และทรัพย์
สันิอื�นๆ E 165

2.4
ดิูฉนั/ผู้มื มีืหนี�สันิ
ที�สัามืารถจัดูการไดู�  
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง

หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF

1
น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

ติอนัท่� 3 ข�อมลู่มติิิครูอบครูวั

3.1
จ�านวนสัมืาชิกในคู่รอบัคู่รัว 
(รวมืตัิวดิูฉนั/ผู้มื)

โปรดูระบุั.........คู่น D 760

จ�านวนสัมืาชกิที�พกัอาศัยอย่�
กับั  ดิูฉนั/ผู้มื  จรงิ  (รวมืตัิว
ดิูฉนั/ผู้มื)

โปรดูระบุั.........คู่น

บัทบัาทของดิูฉนั/ผู้มื
ในคู่รอบัคู่รวั 

1)  ผู้่�น�าคู่รอบัคู่รัว     
2)  สัมืาชกิในคู่รอบัคู่รวัที�
สัามืารถออกคู่วามืคิู่ดูเห็น
เกี�ยวกับัเรื�องราวติ�างๆ ไดู�
3)  สัมืาชกิในคู่รอบัคู่รวัที�ไมื�
สัามืารถออกคู่วามืคิู่ดูเห็น
เกี�ยวกับัเรื�องราวติ�างๆ ไดู�

D 660

3.2
ดิูฉนั/ผู้มื มีืคู่วามืสัมัืพนัธที์�ดีู
กับัคู่รอบัคู่รวัของดิูฉนั/ผู้มื

D 760

3.3

คู่รอบัคู่รั วของ ดิูฉัน/ผู้มื 
สัามืารถให�คู่วามืช�วยเหลือ
ดิูฉนั/ผู้มื ไดู� เมืื�อดิูฉนั/ผู้มื มืี
ปญัหา

D 660
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง

หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF

1
น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

3.4

ลักษณะที�พกัอาศยั

1)  ที�พกัอาศยัของตินเอง   
2)  เช�าอย่�   
3)  ขออาศยักับัผู้่�อื�นอย่�     
4)  ไมื�มืทีี�อย่�แน�นอน (ไร�ที�
อย่�อาศยั)

D 610

ภายในที�พักที�ดิูฉนั/ผู้มื อาศยั
มีืห�องแยกเป็นสัดัูสั�วนในการ
ดู่แลสัขุภาพสั�วนตัิวไดู�

D 610 
D 570

ติอนัท่� 4 ข�อมลู่มติิิสืขุภาพื้แล่ะสืงัคม

4.1

ดิู ฉัน/ผู้มื   สัามืารถดู่แล
สัขุภาพของตินเองไดู�

D 570ดิู ฉัน/ผู้มื   สัามืารถดู่แล
สัขุภาพของคู่นใน คู่รอบัคู่รัว
ไดู�

4.2

ดิูฉัน/ผู้มื  มีืกาลังใจหรือ
แหล�งสันับัสันุนทางจิติใจที�
ทา  ให�ดิูฉินั/ผู้มืร่�สัก่เข�มืแข็ง
เมืื�อยามืประสับัปญัหา

D 130

4.3
ดิูฉัน/ผู้มื  สัามืารถหาซีื� อ
สันิคู่�าหรือบัริการที� ปลอดูภัย 
ก�อนที�จะมืาอย่�ที� รพ.สันามื

D 620
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง

หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF

1
น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

4.4

เมืื�อดิูฉนั/ผู้มื  ทราบัว�าดิูฉนั/
ผู้มื ติิดูเชื�อ COVID-19 ดิูฉนั/
ผู้มืมืคีู่วามืเคู่รยีดูหรอืไมื�

มื ี(ติอบัข�อติ�อไป)
ไมื�มื ี(ข�ามืไปติอบัข�อ 4.5)

D 162
ถ�าดิูฉนั/ผู้มื  มืคีู่วามืเคู่รยีดู/
กังวลในระดัูบัใดู

ดิูฉัน/ผู้มื  สัามืารถจัดูการ
คู่วามืเคู่รยีดูนั�นไดู�

4.5
ดิูฉนั/ผู้มื ร่�สัก่ไมื�สับัายกาย

B 280
ดิูฉนั/ผู้มื ร่�สัก่ไมื�สับัายใจ

4.6

คู่นในชุมืชนที�ทราบัว�า ดิูฉนั/
ผู้มื ติิดูโคู่วิดู 19 มีืทัศนคู่ติิที�
ไมื�ดีูกับัดิูฉนั/ผู้มื หรอืไมื�

มื ี(ติอบัข�อติ�อไป)
ไมื�มื ี(ข�ามืไปติอบั ติอนที� 5)

E 425

ถ�าคู่นในชุมืชนที�ดิูฉัน/ผู้มื 
อาศยัมีืทัศนคู่ติิท�ีไมื�ดีู  คิู่ดูว�า
ไมื�ดีูในระดัูบัใดู

ดิูฉัน/ผู้มื  ไดู�รับัการปฏิิบััติิ
ที�ไมื�เหมืาะสัมื  เมืื� อคู่นใน 
ชุมืชนที� ดิูฉัน/ผู้มื  อาศัย
ทราบัว�าดิูฉัน/ผู้มื  ติิดูเชื� อ 
COVID-19
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง

หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF

1
น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

ติอนัท่� 5 ข�อมลู่การูวางแผู้นัการูใชื่�ชื่วิ่ติหลั่งออกจาก รูพื้.สืนัาม

5

ดิูฉนั/ผู้มืวางแผู้นการใช�ชวิีติ
หลังออกจากโรงพยาบัาล 
สันามือย�างไรบั�าง (เช�น เคู่สั
จะกลับับั�านอย�างไร กลับัเอง 
ติ�องการรถ TAXI /มีืคู่นมืารบัั 
ถ�ากักตัิวติ�อ ที�บั�าน มืคีู่นดูแ่ล
หรอืไมื� สัะดูวกกักตัิวติ�อไหมื)

โปรดูระบุั........................

ติอนัท่� 6 ข�อมลู่ความติ�องการูการูชื่ว่ยเหล่่อ

6

สัิ�งที�ดิูฉนั/ผู้มื ติ�องการให�โรง
พยาบัาลสันามื  ช�วยดู่แล/
ช�วยเหลือมือีะไรบั�า
(เช�น  คู่วรแจ�งให�เรา  ทราบั 
บัางคู่รั�งเขาคิู่ดูว�าเป็นเรื�อง
ที�ไมื�สัาคัู่ญ  หรอื  สัามืารถ
จัดูการไดู�  เช�น  การทิ�งล่ก
เล็กไว�กับัผู้่�ดู่แลที�   สั่งอายุ
ติ�องการการช�วยเหลือเรื�อง
นมื หน�ากาก อนามืยั หรอื อย่�
ในสัิ�งแวดูล�อมืที�ไมื�ปลอดูภัย 
ติ�องการให�ทาคู่วามืเข�าใจกับั
คู่นในชุมืชน)

โปรดูระบุั........................
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ข�อ คําถาม

คําติอบเล่่อก/รูะดับความรุูนัแรูง

หมืายเหตุิ
/ รหสัั ICF

1
น�อย 
ที�สัดุู

2
น�อย

3
น�อย 
ที�สัดุู

4 
มืาก

5 
มืาก 
ที�สัดุู

ติอนัท่� 7 ดิฉัีนั/ผู้ม อยากบอกอะไรูกับโรูงพื้ยาบาล่สืนัามธิ์รูรูมศึาสืติรู์

7
ข�อเสันอแนะ ดิูฉนั/ผู้มื อยาก
บัอกอะไรกับัโรงพยาบัาล
สันามืธรรมืศาสัติร์

โปรดูระบุั........................

ตัิวอย�างของโรงพยาบัาลสันามืธรรมืศาสัติร ์
แบับัประเมืินฉบัับันี�   ถ่กพัฒนามืาจาก 
แบับัประเมืิน ปัญหาทางสัั งคู่มื   ของ
นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์  อ�างอิงสัมืาคู่มืนัก
สัังคู่มืสังเคู่ราะห์ทางการแพทย์ไทย  2564 
ท�านสัามืารถ  น�าไปปรับัใช�  และใสั�โลโก�
องค์ู่กร  ของท�านไดู�  โดูยไมื�มืคีู่วามืผิู้ดูทาง
ลิขสิัทธิ์แติ�ประการใดู  หากข�อคู่าถามืใดู 
ไมื�ชัดูเจน หรอืมืขี�อสังสัยั สัามืารถสัอบัถามื
ไดู�ที�   Admin  ดูร.ขนิษฐา  บ่ัรณพันศักด์ิู
และคู่ณะ  โรงพยาบัาลธรรมืศาสัติรเ์ฉลิมื
พระเกียรติิ โทร 081 803 6444
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2.12 การูให�คะแนันัในัแต่ิล่ะข�อของแบบปรูะเมนิัปัญหาทาง
สืังคมด�วยตินัเองในัสืถานัการูณ์ี การูรูะบาดของโรูคติิดเช่ื่�อ
ไวรูสัืโคโรูนัา 2019

1)  นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ที�เปน็ Admin ในการประมืวลผู้ล โดูยวิเคู่ราะห์จากผู้ลของการ
ประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืดู�วยตินเองใน 3  มืติิิ ทั�งมืติิิเศรษฐกิจ  มืติิิคู่รอบัคู่รัว  มืติิิสุัขภาพ
และสังัคู่มื หากอย่�ในระดัูบั 4 และ  5 ประกอบักับัผู้ลของคู่�าติอบัปลายเปิดูในข�อ 5 และข�อ 
6 สัามืารถใสั�แถบัสัแีดูง  เหลือง เขยีว  

2)  เมืื�อจัดูกลุ�มื  สัีแดูง  ติามืคู่วามืเร�งดู�วนในการดู�าเนินการช�วยเหลือ  โดูยนัก
สังัคู่มืสังเคู่ราะหจ์ะเลือกดู�าเนนิการในกลุ�มืสีัแดูงก�อน 

3)  เมืื�อนักสังัคู่มืสังเคู่ราะหวิ์เคู่ราะห์กลุ�มืสีัแดูง  จะใช�แบับัประเมืนิปัญหาทางสัังคู่มื
โดูยนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจ์ะประเมืนิ ขยายคู่วามื ติามืแนวทางของเคู่รื�องมือืทั�ง 14 ประเด็ูน 
อย�างลุ�มืล่กอีกคู่รั�งเพื�อวางแผู้นการดู�าเนนิการช�วยเหลืออย�างเปน็ระบับั

2.13 การูแปล่ผู้ล่ติามแบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเอง
ในัสืถานัการูณ์ีการูรูะบาดของโรูคติิดเช่ื่�อไวรูัสืโคโรูนัา 2019

เมืื�อน�าผู้ลคู่ะแนนจากการท�าแบับัประเมิืนปัญหาทางสังัคู่มืดู�วยตินเองในสัถานการณ์
การระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  ซี่�งไมื�ไดู�อ�านผู้ลดู�วยการรวมืคู่ะแนน แติ�เปน็
รวมืระดัูบัคู่ะแนน ถ�าระดัูบัคู่ะแนนรวมืจาก 16 ข�อ (คู่ะแนนเต็ิมื 80 คู่ะแนน) ระดัูบัที�เปน็
คู่�าติอบัมืากที�สัุดู เป็นเกณฑ์์แบั�งระดัูบัคู่วามืรุนแรงของปัญหา เช�น จากคู่�าถามื 22 ข�อ 
มืจี�านวนข�อที�คิู่ดูคู่�าคู่ะแนน 1 -5 คู่ะแนนมืทัี�งหมืดู 14 ข�อ 3 มืติิิ คืู่อ ติอนที� 2 มืติิิเศรษฐกิจ 
5 ข�อมื ี3 ข�อที�คิู่ดูคู่�าคู่ะแนน ติอนที� 3 มืติิิคู่รอบัคู่รัวมื ี4 ข�อมื ี3 ข�อที�คิู่ดูคู่�าคู่ะแนน  ติอนที� 
4 มืติิิสัขุภาพและสังัคู่มืมื ี10 ข�อ มื ี8 ข�อ ที�คิู่ดูคู่�าคู่ะแนน  ติอนที� 5 การวางแผู้นการใช�ชวิีติ
หลังออกจาก รพ.สันามื 1 ข�อ  และติอนที� 6 คู่วามืติ�องการการช�วยเหลือมื ี1 ข�อ ข�อเสันอ
แนะที�ผู้่�ใช�บัรกิารติ�องการบัอกกับัหน�วยงาน 1 ข�อ ไมื�ไดู�มืกีารคิู่ดูคู่�าคู่ะแนน  การรวมืคู่ะแนน
ไปสั่�การแปลผู้ลแบับัประเมืนิปญัหาทางสัังคู่มืที�แสัดูงถ่งระดัูบัคู่วามืรุนแรงหรอืคู่วามืเสัี�ยง
ของปัญหาอย่�ในระดัูบัใดู นักวิชาการทางระบัาดูวิทยาจัดูแบั�งกลุ�มืออกมืาเป็น 3 กลุ�มื 
ดัูงติารางที� 2.5
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ติารูางท่� 2.5 การูแปล่ผู้ล่กลุ่่มแล่ะความหมายความรุูนัแรูงติาม
แบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคม

กลุ�มื คู่�าคู่ะแนน
คู่วามืหมืายระดัูบัคู่วามืรุนแรงหรอืคู่วามื

เสัี�ยงของปญัหา

80- 60 คู่ะแนน

มืีปัญหาระดัูบัรุนแรง  4-5  ข่�นไป 
มืากกว�าคู่ร่�งหน่�งของข�อคู่�าถามืใน
แติ�ละมืิติิหมืายถ่ง  เป็นปัญหาเร�ง
ดู�วน  จัดูการยาก  มีืปญัหารุนแรง
มืาก/ มีืคู่วามืยากล�าบัากมืาก และ มีื
ปญัหารุนแรงมืากที�สัดุู (เป็นอุปสัรรคู่
ทั�งหมืดู) มีืคู่วามืยากล�าบัากมืากที�สัดุู

59 - 40  คู่ะแนน

มืปัีญหาระดัูบัรุนแรง  3-2 มืากที�สัดุู
ในแติ�ละมืติิิ หมืายถ่ง เปน็ปัญหา
ไมื�เร�งดู�วน    หมืายถ่ง  มีืระดัูบัคู่วามื
รุนแรงของปญัหาปานกลาง/ มืคีู่วามื
ยากล�าบัาก ปานกลาง

ติำากว�า  40  คู่ะแนน
มืปีญัหาระดัูบัรุนแรงน�อยที�สุัดู หมืาย
ถ่ง  มีืปญัหาที�สัามืารถจัดูการไดู�ดู�วย
ตินเอง
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2.14 การูนํัาแบบปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมด�วยตินัเอง
ในัสืถานัการูณ์ีการูรูะบาดของโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
ไปใชื่�ปรูะโยชื่น์ั

ประโยชนที์�ไดู�รบััจากการใช�แบับัประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืดู�วยตินเองในสัถานการณ์
การระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  มืดัีูงนี�

1.  ผู้่�ใช�บัรกิาร/ผู้่�ปว่ย/ผู้่�รบััผู้ลกระทบั มืสีั�วนร�วมืในการประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืดู�วย
ตินเอง  สั�งเสัริมืการมีืสั�วนร�วมื สั�งเสัริมืการมีือ�านาจในตัิวเองของผู่้�ใช�บัริการ ลดูภาระของ
นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหใ์นการคัู่ดูกรองปญัหาเบัื�องติ�น 

2.  นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหน์�าผู้ลที�ไดู�รายบุัคู่คู่ลไปวางแผู้นจัดูการรายกรณ ีเพื�อจัดูบัรกิาร
ทางสังัคู่มืที�ติรงกับัคู่วามืติ�องการของผู่้�ใช�บัริการติ�อไป ซ่ี�งจะท�าให�การวิเคู่ราะห์ปญัหาของ
ผู้่�ปว่ยที�หายแล�วไดู�อย�างรวดูเรว็มืชีั�นคู่วามืลับัการเข�าถ่งข�อมืล่อย�างมืปีระสัทิธภิาพและ
ปลอดูภัย สัอดูคู่ล�องกับัแนวทาง ชีวิติวิถีใหมื� (New Normal) ที�จ�าเป็นติ�องท�างานดู�วยระบับั
ออนไลน ์ 

3.  นักสังัคู่มืสังเคู่ราะหจั์ดูท�ารายงานผู้ลภาพรวมืการดู�าเนนิงาน  และขยายผู้ลไปใช�
ในงานปกติิกับักลุ�มืผู้่�ใช�บัรกิารติ�าง ๆ   ซี่�งจะเพิ�มืประสัทิธภิาพการท�างานภายใติ�ข�อจ�ากัดู
ดู�านบุัคู่ลากร  และทรพัยากรของหน�วยงาน  และสัามืารถน�าไปวิเคู่ราะหส์ัถานการณ์ทาง
สังัคู่มืของกลุ�มืเปา้หมืายในงานเพื�อน�าเสันอติ�อผู้่�บัริหารที�จะน�าไปใช�พัฒนาระบับับัริการ
ของหน�วยงานและหน�วยบัรกิารที�เกี�ยวข�องไดู� 

4.  เปน็การพฒันาระบับัการให�บัรกิารของผู้่�ปฏิิบัติัิงานที�สัะท�อนกลับั  (Feedback) 
สั่�ระดัูบับัริหาร  และนโยบัายเพื�อการขับัเคู่ลื�อนงานดู�านสัวัสัดิูการสังัคู่มืทั�งในระดัูบัพื�นที�
และนโยบัายสัวัสัดิูการสังัคู่มืไดู�
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บัทท่� 3

โปรแกรมก�รจัดบัริก�รท�งสังคำมกับัผูู้�ป่วย และ
ผูู้�ได�รับัผู้ลกระทบัจ�กโรคำติดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ� 2019 

เมืื�อนักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ใช�เคู่รื�องมือืแบับัประเมิืนปัญหาสังัคู่มืจ�านวน 14 ข�อ จะท�าให�
ทราบัว�า ผู้่�ใช�บัรกิารมืปีญัหาทางสังัคู่มืในมิืติิใดู ข�อใดูที�มืปีญัหาในระดัูบัมืาก ปานกลาง 
และน�อย รวมืทั�งหากรวมืคู่ะแนนจากทกุข�อ นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจ์ะประเมืนิผู้่�ใช�บัรกิารอย่�
ในสัแีดูง  (ปญัหาระดัูบัมืาก/เสัี�ยง)  สีัเหลือง  (ปัญหาปานกลาง)  และสัเีขยีว  (ปัญหาเล็ก
น�อย) ดัูงภาพที� 3.1   

ภาพื้ท่� 3.1 Flowchart การูปฏิิบัติิงานัการูดูแล่ทางสืังคม รูะยะฟื้้� นัฟืู้กับ
ผูู้�ป่วยแล่ะผูู้�ได�รูบัผู้ล่กรูะทบโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 
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จากผู้ลการประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืผู้่�ป่วยที�หายแล�ว ในระยะแรกของสัถานการณ์
แพร�ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห ์พบัว�า ปญัหาที�พบัสั�วน
ใหญ�เปน็ ประเด็ูนปญัหาสุัขภาพ การติรวจอาการของโรคู่ การรักษาพยาบัาลที�อาจจะมีื
ผู้ลติ�อสัขุภาพอย่�บั�าง ปัญหารองคืู่อปญัหาเศรษฐกิจ เนื�องจากสัถานการณก์ารระบัาดูของ
โรคู่ยงัไมื�ยุติิ จ่งท�าให�เกิดูปญัหาการว�างงาน การถก่เลิกจ�าง ปญัหาระยะยาว คืู่อ ปญัหา
สัุขภาพและสัังคู่มื ซ่ี�งจากกระยะแรกที�ไมื�มืีผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัทางสัังคู่มืรุนแรงมืากนัก 
มืเีพียง 11 รายที�ติ�องท�างานติ�อเนื�อง มืบีัางสั�วนที�นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัา

ขอคู่�าแนะน�าจากทีมืงานโคู่รงการฯ  เพื�อสันบััสันนุดู�านข�อมืล่ หรือแหล�งทรพัยากร 
หรือประสัานกับัหน�วยงานในพื�นที�ที�อย่�ใกล�ผู้่�ป่วยที�หายแล�ว  ในรายที�ติ�องลงติิดูติามื
ให�คู่วามืช�วยเหลือติ�อเนื�อง  โคู่รงการฯไดู�จัดูท�า  “แผู้นการจัดูบัรกิารการดูแ่ลทางสังัคู่มื
กับัผู่้�ป่วยและผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019”  ซ่ี�งจากประเด็ูน
การประเมืินปัญหาทางสัังคู่มืพบัว�าผู่้�ป่วยที�หายแล�วไดู�รับัผู้ลกระทบัทางสัังคู่มืมืีปัญหา
มืากกว�า  1  ปัญหา  ซ่ี�งบัางรายอาจจะมืปัีญหามืาก�อนเกิดูสัถานการณก์ารแพร�ระบัาดู
โรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  เปน็ปญัหาเรื�อรังที�ยงัไมื�ไดู�รบััการแก�ไข  เช�น  การเข�าไมื�
ถ่งสัิทธิติามืที�กฎหมืายก�าหนดู  ไมื�ทราบัแหล�งบัริการสัังคู่มืจ่งท�าให�ติกหล�นสัิทธิที�คู่วร
จะไดู�รบัั  หรอืบัางกรณผีู้่�ปว่ยออกจากบั�านดู�วยปญัหาสัมัืพนัธภาพในคู่รอบัคู่รัว  และไมื�
คู่�อยไดู�กลับับั�าน เมืื�อติ�องออกจากโรงพยาบัาลและกลับัห�องเช�าไมื�ไดู�ติ�องกลับับั�านเกรง
จะน�าเชื�อไปติิดูกับัพ�อแมื� สัมืาชิกอื�นในคู่รอบัคู่รวั จ่งติ�องมืกีารจัดูการเรื�องที�พกั ปญัหา
การเปน็ผู้่�หารายไดู�หลัก แติ�เข�าบั�านไมื�ไดู�เพราะไมื�มีืพื�นที�กักตัิวหลังจากหายแล�ว และติ�อง
ติกงานเนื�องจากอาชพีขบััรถรบััจ�างสัาธารณะ ไมื�คู่�อยมืผีู้่�โดูยสัาร ดัูงภาพที� 3.2 ผู้ลการ
ประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืของผู้่�ปว่ยโคู่วิดู-19 กับัแผู้นการดูแ่ลทางสังัคู่มืที�น�าไปสั่�การจัดู
บัรกิารสัวัสัดิูการสังัคู่มื
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ภาพื้ท่� 3.2 ผู้ล่การูปรูะเมนิัปัญหาทางสืงัคมของผูู้�ป่วยโควิด-19 
กับแผู้นัการูดูแล่ทางสืงัคมท่�นํัาไปสืูก่ารูจัดบรูกิารูสืวัสืดิการูสืงัคม
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3.1 แผู้นัการูดูแล่ทางสืงัคม

แผู้นการจัดูบัริการการดู่แลทางสัังคู่มื หมืายถ่ง โปรแกรมืการจัดูบัริการทางสัังคู่มื
หรือเมืน่การดู่แลทางสัังคู่มืกับัผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  ที�หายแล�ว  และ
ผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  ที�เกิดูข่�นจากการวิเคู่ราะห์ปัญหา
ทางสังัคู่มืเปน็รายกรณ ี การวางแผู้นการบัริการสังัคู่มืจะเกิดูข่�นจาก  2  ฝ่้าย  เปน็อย�าง
น�อย ประกอบัดู�วย ผู้่�ป่วยหรือผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  กับั
นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา หรือนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ในหน�วยงานที�ให�บัริการติามืที�
โคู่รงการฯ ประสัาน  ในการจัดูท�าแผู้นการจัดูบัรกิารการดูแ่ลทางสังัคู่มื  เมืื�อก�าหนดูเป้า
หมืายการแก�ไขปญัหา ซี่�งอาจจะไมื�สัามืารถดู�าเนนิการไดู�ทั�งหมืดู และสัามืารถคู่ลี�คู่ลาย
สัถานการณ์  หรือบัรรเทาคู่วามืเดืูอดูร�อนที�อาจจะเกิดูข่�นในระยะยาวไดู�ระดัูบัหน่�ง 
โดูยกรอบัการจัดูบัรกิารสัวัสัดิูการสังัคู่มื 7 ดู�าน ไดู�แก� 1) สุัขภาพ 2) การศก่ษา 3) การมีื
อาชีพและรายไดู� 4) ที�อย่�อาศัย 5) นนัทนาการ 6) กระบัวนการยุติิธรรมื และ 7) บัรกิาร
สังัคู่มื เปน็แนวทางพจิารณาเพื�อการแก�ไขปญัหาในสัถานการณเ์ช�นนี� 

โคู่รงการฯ ไดู�จัดูท�าแนวทางการท�างานไว�โดูยจัดูท�าเปน็ 6 เมืนบ่ัรกิารทางสัังคู่มื เพื�อ
ให�คู่วามืช�วยเหลือผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  และผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบั ดัูงนี�  

1. เมนูัสืขุภาพื้ คู่รอบัคู่ลมุืถ่งการรกัษาติ�อเนื�องติามืสัทิธขิองผู้่�ปว่ย การเข�าถ่งสัทิธิ
รกัษาพยาบัาลติามืระบับัหลักประกันสุัขภาพ ระบับัประกันสังัคู่มื ระบับัสิัทธขิ�าราชการ
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และพนักงานรฐัวิสัาหกิจ  ซี่�งยงัคู่งติ�องเปน็ร่ปแบับัการสัื�อสัารแบับัออนไลน ์ รวมืถ่งการ
ดู�าเนินการเพื�อรบััเงินช�วยเหลือจากบัรษัิทประกันเอกชน รวมืถ่งการสันบััสันนุ  อุปกรณ์
ปอ้งกันโรคู่ หน�ากากอนามัืย เจลแอลกอฮั่อล์ นำายาและอุปกรณ์ท�าคู่วามืสัะอาดูบั�านเมืื�อ
กลับัเข�าอย่�บั�าน และการประสัานให�หน�วยงานสัาธารณสัขุ หรือท�องถิ�นเข�าพ�นยาฆ่�าเชื�อ
ในที�อย่�อาศยัก�อนกลับัเข�าบั�าน

2. เมนูัเศึรูษฐกิจ  คู่รอบัคู่ลุมืติามืมืาติรการดู่แลและเยียวยาผู้ลกระทบัจากไวรัสั
โคู่โรนา  (COVID-19)  ติ�อเศรษฐกิจไทยทั�งทางติรงและทางอ�อมื  ติามืมืติิ  คู่รมื.  (ระยะท่ี่� 
2) (https://www.thaigov .go.th/news/contents/details/27755)  ดัูงนี� 

1 )   สัิ น เชื� อฉุ ก เฉิ นของ
ธนาคู่ารออมืสัิ น   และ
ธนาคู่ารเพื�อการเกษติร และ
สัหกรณก์ารเกษติร (ธ.ก.สั.) 

2)  หกัลดูหย�อนเบีั�ยประกัน
สัุขภาพเพิ�มืข่�น (กรกฎาคู่มื 
2563  ระยะที�  2 )   เพิ�มื
วงเงินลดูหย�อนเบัื�อประกัน
สัขุภาพ  15,000  บัาท  เปน็ 
25,000 บัาท 

3)  ลดูภาระคู่�าธรรมืเนียมื
คู่�าเช�า  คู่�าติอบัแทนในการ
ให�บัริการของสั�วนราชการ

และรัฐวิสัาหกิจ (กรกฎาคู่มื 
2563 ระยะที�  2) ยกเว�นคู่�า
เช�าที�ราชพสััดู ุ 1  ปี  ให�กับั
ผู้่�เช�าประเภทผู่้�อาศัยและ
เกษติรกร

4)  สันิเชื�อ Soft Loan วงเงิน 
80,000 ล�านบัาท อัติราดูอก
เบัื�อ 2% ติ�อป ีระยะเวลา 2 ปี 
(ธนาคู่ารออมืสันิ ระยะที� 3)

5 )   ย ก เ ว� น ภ า ษี เ งิ น ไ ดู�
บุัคู่คู่ลธรรมืดูา  ภาษีเงินไดู�
นติิิบุัคู่คู่ล VAT อากรแสัติมืป ์
และคู่�าธรรมืเนียมื  เพื� อ

สันบััสันุนการปรับัโคู่รงสัร�าง
หนี� (กรกฎาคู่มื 2563 ระยะ
ที� 2)

6)  ยกเว�น  VAT  น�าเข�ายา 
เวชภัณฑ์์  เคู่รื�องมืือแพทย์
ติ�าน  COVID-19  อย่�ในกร
ะบัวนการให�มืีผู้ลใช�บัังคัู่บั 
(กรกฎาคู่มื  2563 ระยะที� 2)

7)   เสัริมืคู่วามืร่�   (ก .คู่ . 
ระยะที� 2) จัดูฝ้กึอบัรมืเพิ�มื
ทักษะอาชีพ  จัดูท�า  CSR 
รวมืถ่งนกัศก่ษาที�ยงัหางาน
ไมื�ไดู�และขยายฝึ้กอบัรมื
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ผู้�านภาคีู่เคู่รือข�าย  (ชะลอ
มืาติรการ) 

8)  ปรับัลดูอัติราเงินน�าสั�ง
จากสัถาบันัการเงินเปน็การ
ชั�วคู่ราว  (กรกฎาคู่มื  2563 
ระยะที� 3)

9)  เลื�อนการเสัยีภาษีเงินไดู�
บุัคู่คู่ลธรรมืดูา  (กรกฎาคู่มื 
2563 ระยะที�  2)   เ ลื� อน
ก�าหนดูการยื� นแบับัและ
ช�าระภาษีออกไปเป็นเดืูอน
สังิหาคู่มื 2563 

10)  สันง.ธนานุเคู่ราะห์รับั
จ�าน�าดูอกเบัี�ยติำา วงเงินรวมื 

2,000 ล�านบัาท คิู่ดูดูอกเบัี�ย
จากประชาชนในอัติราไมื�
เกิน  0,125% (กรกฎาคู่มื 
2563 ระยะที� 2) 

/เดืูอน  (กรกฎาคู่มื  2563 
ระยะที�  2)  (https://www.
thaigov.go.th/news/con-
tents/details/30423 สับืัคู่�น
เมืื�อ 9 พฤษภาคู่มื 2564)

ผู้ลกระทบัดู�านเศรษฐกิจที�ติ�อเนื�อง  ท�าให�ติ�องเติรียมืการเรื�องของการปรับัเปลี�ยน
การประกอบัอาชีพทั�งระดัูบับุัคู่คู่ล  และชุมืชน  บัางคู่นไมื�สัามืารถกลับัไปประกอบั
อาชีพเดิูมืไดู� ติ�องเรียนร่�ทักษะใหมื� (Up skill) เพื�อสัร�างอาชีพใหมื�  หรือถ�ายังมืีโอกาสั
ประกอบัอาชีพเดิูมื  ติ�องมืีการพัฒนา (Reskill)  ให�สัอดูคู่ล�องกับัชีวิติวิถีใหมื�  (new 
normal) นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหอ์าจจะไมื�ไดู�เปน็ผู้่�พฒันาทักษะการประกอบัอาชพีใหมื�ไดู�
ทั�งหมืดู  แติ�สัามืารถประสัานหน�วยงานที�เกี�ยวข�อง เช�น สัถาบันัพฒันาฝ้มีือืแรงงาน หรอื
สัถาบัันติ�างๆ ที�ติ�างออกมืาติรการช�วยเหลือผู้่�ปว่ยและผู้่�ที�ไดู�รบััผู้ลกระทบัโรคู่ติิดูเชื�อไวรสัั
โคู่โรนา 2019 (COVID-19) รวมืถ่งการท�างานร�วมืกับัชุมืชนที�ไดู�รบััผู้ลกระทบัเพื�อคู่�นหา 
สั�ารวจอาชีพ การสัร�างทักษะใหมื� Upskill /Re skill 

3. เมนูัท่�อยู่อาศึัย เมืื�อผู่้�ป่วยหายแล�ว  กลับัไปอย่�บั�านยังคู่งติ�องอย่�ในพื�นที�ที�
แยกตัิวจากสัมืาชกิอื�น ๆ   ในบั�าน  แติ�ที�อาจจะเปน็ปญัหา  เช�น  บั�านมีืลักษณะแคู่บั  ไมื�มืี
พื�นที�สั�าหรับัแยกตัิว  บัางคู่นชุมืชนไมื�ให�กลับัเข�าชุมืชน  จ�าเป็นที�ติ�องมืกีารจัดูการเรื�อง
ที�อย่�อาศยัเพื�อพกัพิงเปน็การชั�วคู่ราว ร�วมืกับัการท�างานกับัผู้่�น�าชุมืชน นติิิบุัคู่คู่ลฯของ
อาคู่ารชุดูเพื�อให�เกิดูการยอมืรบััผู้่�ปว่ยที�หายแล�วกลับัเข�าบั�าน ซี่�งในช�วงการระบัาดูของ

12)  สัินเชื� อดูอกเบัี�ยติำา 
ผู้่� ประกอบัอาชีพ อิสัระ 
อัติราคู่งที�ไมื�เกิน  0.10% 
/เดืูอน  ผู้่�มืีรายไดู�ประจ�า 
อัติราคู่งที�ไมื�เกิน  0.35% 

11)  สัร�างคู่วามืเชื�อมืั�นใน
ระบับัติลาดูทุน  เพิ�มืวงเงิน
กองทนุ SSF 200,000  บัาท 
เปน็ 400,000 บัาท (กรกฎาคู่มื 
2563 ระยะที� 1) 
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โรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ระยะแรก สัามืารถจัดูการไดู�เป็นรายกรณ ีแติ�ในช�วงการ
ระบัาดูระยะหลัง ๆ  หรอืการแพร�ระบัาดูในชุมืชน อาจจะติ�องมืกีารจัดูการพื�นที�ของชุมืชน
ซี่�งจะเป็นบัทบัาทหน�าที�ของหน�วยงานราชการร�วมืกับัชุมืชนเพื�อจัดูพื�นที�  จัดูบัริการ
สัาธารณป่โภคู่รองรบัั ในระยะของการแพร�ระบัาดู หรอื ระยะที�ติ�องคู่วบัคู่มุื กักโรคู่ ซ่ี�ง
ติ�องพร�อมืรองรับัการระบัาดูระลอกใหมื� โดูยเฉพาะการเติรยีมืพื�นที�สั�าหรบัักักคู่อย ก�อนที�
จะเข�าสั่�ระบับัการติรวจรกัษา สั�าหรบััผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 รายใหมื�อีกดู�วย

4. เมนูับรูกิารูทางสืังคม คู่รอบัคู่ลุมืติามืสัิทธิสัวัสัดิูการสัังคู่มื  เช�น  การรับัเงิน
อุดูหนนุเด็ูกแรกเกิดู  เบัี�ยคู่วามืพิการและมืมีืาติรการเยยีวยาคู่นพกิารที�จดูทะเบีัยนแล�ว 
คู่นละ  1,000  บัาทเบัี�ยผู่้�สัง่อายุ  เงินช�วยเหลือผู้่�ประสับัปัญหาทางสังัคู่มื  การให�คู่วามื
ร่�เพื�อการเข�าถ่งบัรกิารของรฐั  การลงทะเบัยีนโคู่รงการสัวัสัดิูการของรฐั  นอกจากนี�  ยัง
คู่รอบัคู่ลมุืคู่วามืช�วยเหลือเฉพาะหน�า  โดูยเฉพาะการช�วยเหลือถงุยงัชพี  สัิ�งของจ�าเปน็
ในการดู�ารงชวิีติ ซี่�งมีืคู่วามืจ�าเปน็อย�างยิ�ง ช�วงการออกจากโรงพยาบัาล กลับัไปอย่�บั�าน
และยงัติ�องกักตัิวติ�ออีก 14 วัน เพราะหลายคู่นติกงาน ไมื�ไดู�กักตินุอาหารไว�ก�อนจะเข�า
รบััการรกัษาตัิว รวมืไปถ่งการจัดูการศพ ในกรณทีี�ผู้่�ปว่ยเสัยีชวิีติ และญาติิติ�องกักตัิวไมื�
สัามืารถจัดูการงานศพไดู� 

5. เมนูัการูให�การูปรูกึษา  คู่รอบัคู่ลุมืทั�งการให�คู่�าปรก่ษาเบัื�องติ�น การให�คู่�าปร่กษา
แบับัเสัริมืพลังอ�านาจ  การให�คู่�าปร่กษาแบับัปรับัคู่วามืคิู่ดูเปลี�ยนพฤติิกรรมื  ซี่�งเป็น
บัริการที�นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาของโคู่รงการฯ  ดู�าเนินการในการติิดูติามืผู้่�ป่วย
ที�หายแล�วและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบั  ซี่�งในโคู่รงการฯไดู�มืีการจัดูอบัรมืพัฒนาสัมืรรถนะ 
นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาเพื�อให�คู่�าปร่กษาแบับัออนไลน ์ โดูยจัดูหลักส่ัติรการฝ้กึอบัรมื 
3 หลักสัต่ิร ไดู�แก� 

1)  โปรแกรมืให�คู่�าปรก่ษาออนไลน์ (Hotline Counseling) เปน็บัริการให�คู่�าปรก่ษา
ทางสังัคู่มืสังเคู่ราะหท์างโทรศพัท์/   Online  Application    ที�เกิดูข่�นในในกระบัวนการ
ปฏิิบััติิงานสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ตัิ�งแติ�  ก�อนป่วย-ระหว�างป่วย-หลังจ�าหน�ายออกจากสัถาน
กักแยกตัิวผู้่�ปว่ยหรอืโรงพยาบัาลสันามื  (ระยะฟื้้� นฟื้/่เยียวยา)  การท�างานคู่รั�งนี�เกิดูข่�น
ในระยะฟื้้� นฟื้ ่ เปน็การให�บัรกิารปรก่ษาแก�ผู้่�ใช�บัริการและคู่รอบัคู่รวั  

2)  โปรแกรมืการให�คู่�าปรก่ษาเสัรมิืพลังอ�านาจ  (Empower  Counseling)  เป็นการ 
เสัริมืสัร�างคู่วามืสัามืารถของบุัคู่คู่ล  การมืีอิสัระในการตัิดูสัินใจเกี�ยวกับัการรักษาและ
สัถานการณข์องการดู�าเนินชวิีติ  เปน็กระบัวนการเรยีนร่�และแก�ปัญหา  ที�ใช�อ�านาจร�วมื
ระหว�างผู้่�รับับัริการและผู้่�ให�การปร่กษา  โดูยผู้่�รับับัริการมืีบัทบัาทหลักในการตัิดูสัินใจ 



50

และแก�ไขปญัหาชวิีติของตินเอง แบั�งปัน ปรก่ษา การตัิดูสันิใจร�วมืหรือการสันบััสันนุให�
อีกฝ่้ายที�มือี�านาจน�อยไดู�ตัิดูสันิใจดู�วยตินเอง

3)  โปรแกรมืการบั�าบัดัูการปรับัคู่วามืคิู่ดูเพื�อเปลี�ยนพฤติิกรรมื  (Cognitive Behavior 
Therapy: CBT)  เปน็การให�คู่�าปรก่ษาที�พฒันามืาจากการบั�าบัดัูแบับัเน�นเหตุิผู้ล อารมืณ์
และพฤติิกรรมื  (Rational Emotive Behavioral Therapy-REBT)  เป็นการบั�าบััดูเชิง
การร่�คิู่ดูและพฤติิกรมื/การบั�าบััดูคู่วามืคิู่ดูและพฤติิกรรมื (Cognitive Behavioral 
Therapy-CBT)  เป็นการให�การปร่กษาที�มืีเป้าหมืายเพื�อการปรับัชุดูคู่วามืคิู่ดูเดิูมืของ
บุัคู่คู่ลที�สั�งผู้ลติ�อการกระท�าซีำาๆ  จนกลายเป็นพฤติิกรรมื  แติ�กระบัวนการให�การปรก่ษานี�
จะท�าให�ผู้่�รบััคู่�าปรก่ษาเข�าใจว�าชุดูคู่วามืคิู่ดูเดิูมืท�าให�เกิดูปญัหา  หรอืปญัหาก�อให�เกิดูชุดู
คู่วามืคิู่ดูเชงิลบัที�สั�งผู้ลติ�อพฤติิกรรมื และคู่�อยๆ ให�ชุดูคู่วามืคิู่ดู ข�อมืล่ใหมื� เพื�อเป็นทางเลือก 
หากอยากเปลี�ยนแปลงการกระท�าหรือพฤติิกรรมื  ผู้่�รบััคู่�าปรก่ษาติ�องฝ้กึที�จะ  “ลบั”  ชุดู
คู่วามืคิู่ดูที�ท�าให�ตินเองไมื�สับัายกาย ไมื�สับัายใจ หรอืมืปีญัหาติ�อการดู�าเนนิชวิีติ ซี่�งติ�องมีื
ผู้่�ให�การปรก่ษาเป็นผู่้�ช�วยอ�านวยคู่วามืสัะดูวกในการปรับัคู่วามืคิู่ดู เมืื�อเกิดูชุดูคู่วามืคิู่ดูใหมื� 
จะท�าให�เกิดูการปรับัเปลี�ยนพฤติิกรรมืลดูคู่วามืไมื�สับัายกายไมื�สับัายใจ ติามืกระบัวนการ
ให�การปรก่ษา หรอือาจจะติ�องใช�กระบัวนการบั�าบัดัูเพื�อปรบััคู่วามืคิู่ดู เปลี�ยนพฤติิกรรมื
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4)  โปรแกรมืการบั�าบััดูคู่รอบัคู่รัว (Family Counseling)  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ใช�
กระบัวนการให�การปร่กษากับัผู้่�ป่วยและคู่รอบัคู่รัว  เพื�อให�เกิดูการเข�าใจปัญหาสัาเหติุ
ของปญัหาร�วมืกัน  น�าไปส่ั�การวางแผู้นการให�คู่วามืช�วยเหลือและคู่รอบัคู่รวั  ซ่ี�งอาจจะ
เริ�มืจากการให�คู่�าปรก่ษารายบุัคู่คู่ล  แติ�เมืื�อนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห ์ พบัว�า  ปญัหาที�เกิดูข่�น
กับัผู้่�ปว่ยที�หายแล�ว และผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 อาจจะติ�อง
ท�างานเชงิล่กกับัคู่รอบัคู่รวั เพื�อให�รบััร่� เข�าใจปญัหาที�เกิดูข่�น ร�วมืกันคิู่ดูหาแนวทางแก�ไข
โดูยนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหช์�วยให�แติ�ละฝ้า่ยท�าคู่วามืเข�าใจสัถานการณ ์และช�วยสัร�างคู่วามื
เข�าใจบัทบัาทหน�าที� คู่วามืผู้ก่พนัของคู่รอบัคู่รวัที�จะช�วยให�ผู้�านพ�นปญัหาติ�าง ๆ  ไปไดู� 
หรือการที�คู่รอบัคู่รัวไดู�รับัผู้ลกระทบัของคู่วามืสัญ่เสีัยสัมืาชิกจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 
2019  ไปแล�ว คู่นที�อย่�จะติ�องดูแ่ลกันและกันอย�างไร คู่วรไดู�รับัการช�วยเหลือทางสังัคู่มื
จากนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา  หน�วยงานบัริการทางสัังคู่มือย�างไร  ซี่�งกรณีของ
โคู่รงการฯ  พบัหวัหน�าคู่รอบัคู่รัวเสัยีชวิีติ  ในขณะที�สัมืาชกิอื�นๆ  ยงักักตัิว  ไมื�สัามืารถ
จัดูการงานศพไดู� และยงัอย่�ในภาวะเศร�าเมืื�อกลับัไปอย่�ในบั�านเดิูมื ติ�องไดู�รบััการแนะน�า 
และการช�วยจัดูการในการดู�าเนนิชวิีติเพื�อให�ผู้�านพนัระยะวิกฤตินี�ไปไดู�  

6. เมนูัการูคุ�มครูองเด็กแล่ะครูอบครูัวให�ม่ทักษะการูดูแล่เด็กให�ปล่อดภัย 
ประเด็ูนการคูุ่�มืคู่รองเด็ูกและคู่รอบัคู่รัว  เป็นการจัดูบัริการเพื�อให�ผู้่�ดู่แลเด็ูกในระยะที�
เกิดูการระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  โดูยอาจจะเป็นทั�งผู้่�ปว่ยเอง หรอืผู่้�ที�ไดู�
รับัผู้ลกระทบัเพราะผู่้�ปกคู่รองหรือสัมืาชิกในคู่รอบัคู่รัวติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 ติ�อง
กักตัิว หรอืรกัษาตัิวในโรงพยาบัาล โดูยไมื�มืผีู้่�ดูแ่ลเด็ูก หรอืเด็ูกติ�องอย่�บั�านติามืล�าพงั หรอื
ติ�องไปอย่�ในสัถานที�ที�ไมื�คูุ่�นเคู่ย รวมืถ่งการติ�องอย่�ในบั�านพร�อมืกับัสัมืาชิกคู่รอบัคู่รัว 
ไมื�ไดู�ไปเรยีนหนงัสัอื ไมื�ไดู�ออกไปเล�นกลางแจ�ง จะสั�งผู้ลติ�ออารมืณ ์จิติใจ หรอื พฒันาการ 
ไมื�ว�าจะเปน็การกระติุ�นให�เกิดูการใช�คู่วามืรุนแรงในคู่รอบัคู่รวัเพราะสัมืาชกิในบั�านเกิดู
คู่วามืเคู่รียดู  หรือเคู่รียดูเพราะกลัวจะป่วย  หรืออาจจะไมื�เข�าใจสัถานการณ์แติ�กลัว 
ซี่�งเด็ูกจะไดู�รับัผู้ลกระทบัทั�งดู�านร�างกาย  จิติใจ อารมืณ์  สัังคู่มื  ทุกช�วงวัย รวมืถ่งการ
ติ�องดูแ่ลเด็ูกให�ปอ้งกันตัิวเองไมื�ให�ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  ใสั�หน�ากาก ล�างมือืบั�อย ๆ  
รกัษาระยะห�าง กินร�อน ช�อนสั�วนตัิว นบััเปน็เรื�องยากสั�าหรบััการใช�ชวิีติในบั�านซี่�งจ�าเปน็
ที�นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหต์ิ�องคู่�าน่งถ่งคู่วามืละเอียดูอ�อนเช�นนี� อย�างไรก็ติามื หน�วยงานดู�าน
สัขุภาพสั�าหรบััเด็ูกเปน็การเฉพาะ  เช�น  ราชวิทยาลัยสัติ่ินรเีวชจัดูท�า  “แนวทางปฏิิบัติัิ
การดู่แลทารกแรกเกิดู  ที�เกิดูจากมืารดูาที�ติิดูเชื�อหรืออย่�ระหว�างการสัอบัสัวนการติิดู
เชื�อ” (https://thaipediatrics.org)  หรอืที� สั�านักสั�งเสัรมิืสัขุภาพ กรมือนามืยั กระทรวง
สัาธารณสัขุ  จัดูท�า  “คู่่�มือืการปฏิิบัติัิสั�าหรบััสัถานพฒันาเด็ูกปฐมืวัยในการปอ้งกันการ
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แพร�ระบัาดู ของโรคู่โคู่วิดู19” (http://maung.ptho.moph.go.th/web/ doc/ covid19_
stu.pdf) นอกจากนี�องค์ู่การย่นิเซีฟื้ ไดู�จัดูท�า “คู่่�มือืคู่ร่สั�าหรับัการจัดูกิจกรรมืสั�งเสัริมืการ
เรยีนร่�เกี�ยวกับัโรคู่โคู่วิดู19”  (https://www.unicef.org/thailand/th/reports ค่�มือคร่
สืำาหรบัการจัดำกิจกรรมสื�งเสืรมิการเรย่นร่เ้ก่�ยวกับโรคโควิดำ 19) 
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บัทท่� 4

กรณ่ีศึึกษ�: ก�รติดต�มคุำณีภ�พช่ื้วิต
ผูู้�ป่วยโรคำติดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ� 2019

บัทนี�เปน็การน�าเสันอกรณศีก่ษา 5 กรณศีก่ษา  ที�เป็นผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบั
จากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  โดูยใช�ข�อมื่ลจากสัถาบัันป้องกันคู่วบัคุู่มืโรคู่เขติ
เมือืง สังักัดูกรมืคู่วบัคู่มุืโรคู่ กรุงเทพฯ สั�านักงานสัาธารณสัขุจังหวัดูปทมุืธาน ีสั�านักงาน
สัาธารณสัุขจังหวัดูนนทบุัรี  ระหว�างวันที�  1  กุมืภาพันธ์  -  30  มืิถุนายน  2563  มืีราย
ชื�อผู้่�ปว่ยติามืรายงาน จ�านวน 1,609 ราย และมืรีายงานผู้่�ป่วยของโรงพยาบัาลในสังักัดู
ของสั�านักการแพทย์ สั�านักอนามืยั กรุงเทพฯ เพิ�มืมืาจ�านวน 132 คู่น รวมืทั�งสัิ�น 1,741 คู่น 
และโคู่รงการฯ สัามืารถติิดูติามืไดู�จ�านวน 1,465 ราย (ร�อยละ 84.1) มีืผู้่�ป่วยที�ไมื�สัามืารถ
ติิดูติามืไดู�  เนื�องจากเปน็ชาวติ�างประเทศที�ใช�เอกสัทิธทิางการทต่ิ  ไมื�สัามืารถเปดิูเผู้ย
ข�อมืล่ผู้่�ปว่ยไดู�

มืีผู้่�ป่วยที�เสีัยชีวิติ  และผู่้�ป่วยที�ไมื�มีืหมืายเลขโทรศัพท์ติิดูติ�อไดู�  หรือหมืายเลข
โทรศัพท์ที�ไมื�ถก่ติ�อง จ�านวน 276 ราย (ร�อยละ 15.9)  โคู่รงการมีืการติิดูติามืผู่้�ปว่ยที�จ�าเป็น
ติ�องไดู�รบัับัรกิารทางสังัคู่มือย�างติ�อเนื�องจ�านวน 11 คู่น (ร�อยละ 0.6) ผู้่�เขยีนจ่งขอเลือก
กรณศีก่ษาที�น�าสันใจ  ที�สัะท�อนการท�างานผู้�านหลักสัต่ิรการให�คู่�าปรก่ษาออนไลน์แบับั
เสัริมืพลังอ�านาจ  และหลักสั่ติรการให�คู่�าปร่กษาเพื�อปรับัแนวคิู่ดูเปลี�ยนพฤติิกรรมืมืา 
จ�านวน 5 รายกรณศีก่ษา ซ่ี�งจะน�าเสันอเปน็ 5 กรณศีก่ษา ไดู�แก�

กรณศีก่ษาที� 1 : นางสัาวเอ (นามืสัมืมืติิ) 
กรณศีก่ษาที� 2 : นายบัอลลี� (นามืสัมืมืติิ)
กรณศีก่ษาที� 3 : นายมืดู (นามืสัมืมืติิ) 
กรณศีก่ษาที� 4 : นางสัาวเนย (นามืสัมืมืติิ )
กรณศีก่ษาที� 5 : นางสัาวจีจี� (นามืสัมืมืติิ)

ซึ่่�งจะนำาเสันอรายละเอียดูการเข้ยีนเคสัรวิีว 
เฉพาะกรณีศีึก่ษาที� 1 : นางสัาวเอนามสัมมติิ เท่านั�น
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กรูณีศ่ึกึษาท่� 1: นัางสืาวเอ (นัามสืมมติิ)

1. การูรูบัแจ�งเบ่�องติ�นั/ขั�นัติอนัแรูกรูบั (Intake Process)

วันัท่�รูบัแจ�ง  21 กรกฎาคู่มื 2563

ผูู้�แจ�งข�อมูล่  เจ�าหน�าที�โคู่รงการพัฒนาสัมืรรถนะและร่ปแบับัการดู่แลทางสัังคู่มื 
และเสัรมิืพลังชุมืชนในการเฝ้า้ระวังดู่แลและจัดูการทางสังัคู่มื สั�าหรบััผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับั
ผู้ลกระทบัจากการแพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 

สืาเหติุ  เพื�อให�บัริการช�วยเหลือผู้่�ใช�บัริการ  กรณีไดู�รับัผู้ลกระทบัจากการแพร�
ระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 

ข�อมลู่เบ่�องติ�นั  นางสัาวเอ (นามืสัมืมืติิ) อายุ 25 ป ีอาชพีพนกังานร�านอุปกรณ์เสัรมิื
สัวย พบัว�า การแพร�ระบัาดูของเชื�อโคู่วิดู-19 สั�งผู้ลกระทบัติ�อคู่วามืเจ็บัป่วยทางร�างกาย 
ผู้ลกระทบัดู�านจิติใจจากคู่วามืเคู่รยีดูสัะสัมื  นอกจากนี�  ยงัสั�งผู้ลกระทบัโดูยติรงกับัการ
ใช�ชวิีติประจ�าวันและการประกอบัอาชพีทั�งของนางสัาวเอและสัามื ี ในดู�านใบัอนญุาติ
ท�างานของสัามืชีาวลาว ดัูงนี�
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ผูู้�รูบัผู้ล่กรูะทบ รูายล่ะเอย่ด

นางสัาวเอ
(นามืสัมืมืติิ)

อาชื่พ่ื้ : ผู้ลกระทบัจากโคู่วิดู-19 ทาให�ร�านร�านอุปกรณเ์สัริมื
สัวยของญาติิที�ทางาน อย่�เดิูมืปดิูลง หลังหายป่วยไดู�ไปสัมัืคู่ร
งานร�านคู่�าในบัรเิวณใกล�เคีู่ยง  พร�อมืแสัดูง  ใบัรบััรองแพทย์
แติ�ถก่ปฏิิเสัธและแสัดูงท�าทีรังเกียจ  ปจัจุบันัไดู�ไปทางานกับั
คู่นร่�จัก  มืรีายไดู�ประมืาณ 8,500–9,000 บัาท/เดืูอน จากเดิูมื
ที�มีืรายไดู�12,000บัาท/เดืูอน

การูใชื่�ชื่วิ่ติปรูะจาวันั : เนื�องจากโรคู่ติิดูเชื�อโคู่วิดู-19 เปน็โรคู่
ที�ประชาชนจานวนมืากยงั กลัวและไมื�เข�าใจ ทาให�ทั�งนางสัาว
เอและสัามื ีติ�องเจอกับัการแสัดูงออกว�ารงัเกียจจาก คู่นใกล�ชดิู
-  เพื�อนบั�านที�พกัอาศยัในอาคู่ารเดีูยวกันกับัผู้่�ป่วย ย�ายออก
จานวนมืาก
-  พี�เลี�ยงที�เคู่ยรับัจ�างฝ้ากเลี�ยงดู่ล่กระหว�างที�ผู่้�ป่วยและสัามืี
ไปทางาน ปฏิิเสัธการรบัั ฝ้ากเลี�ยง
-  ญาติิที�อาศัยอย่�ติ�างจังหวัดูไมื�สัะดูวกรับัล่กของผู้่�ป่วยไป
ดูแ่ล  และปฏิิเสัธที�จะให�ผู้่�ปว่ย  และสัามืไปพกัอาศยัอย่�ดู�วย 
เนื�องจากสั�วนใหญ�เป็นผู้่�สัง่อายุ  และมืทัีศนคู่ติิแง�ลบักับัโรคู่
ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 (COVID19)
-  เพื�อนสันทิของสัามื ีตีิตัิวออกห�าง ไมื�พดู่คู่ยุ และแสัดูงออก
ว�ารงัเกียจ

นายบัี
(นามืสัมืมืติิ) สัามีื

อาชื่พ่ื้ : นายบั ี (สัามืสีัญัชาติิลาว)  อายุ  38  ป ี ปว่ยโคู่วิดู-19 
พร�อมืกัน หลังจากที�นายจ�างทราบัว�าปว่ย ก็ไดู�ให�ออกจากงาน
ทันที และไมื�รบััผู้ดิูชอบัคู่�าดู�าเนนิเอกสัาร Passport, Visa และ 
Work Permit 8,000 บัาท ติามืที�เคู่ยติกลงกันไว�
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นางสัาวเอ แจ�งว�า มีืหนี�นอกระบับั จ�านวน 8,000 บัาท จากการดู�าเนินการ เอกสัาร 
Passport, Visa และ Work Permit ให�กับัสัามื ีในช�วงเดืูอนมืนีาคู่มื 2563 ก�อนที�นางสัาวเอ
และสัามืจีะติรวจพบัเชื�อ โคู่วิดู-19 นายจ�างของสัามื ี(ในขณะนั�น) ติ�องการให�สัามืที�างาน
ที�ร�านติ�อแบับัมืขี�อติกลง (MOU) เพื�อให�ไดู�รับัอนญุาติท�างานในประเทศอย�างถก่ติ�องและ
มืรีะยะเวลานานข่�น นายจ�างจ่งประสัานติิดูติ�อติ�ารวจ สัน.ดูอนเมือืง ให�เปน็ผู้่�น�าเอกสัาร
ไปดู�าเนินการให�นายจ�างติกลงจะเป็นผู่้�รบััผิู้ดูชอบัคู่�าใช�จ�ายในการดู�าเนินการทั�งหมืดูให�
แติ�หลังจากทราบัว�าสัามืปีว่ยและติรวจพบัเชื�อโคู่วิดู-19  นายจ�างขอเลิกจ�างงานติ�อโดูย
ทันที  ให�เหติผุู้ลว�ากลัวกระทบักับัลก่คู่�าของร�าน  พร�อมืกับัให�นางสัาวเอและสัามืรีบััผู้ดิู
ชอบัจ�ายคู่�าประสัานงานเอกสัารให�ติ�ารวจเอง  โดูยข�มืข่�ว�าหากไมื�ยอมืจ�ายเองจะแจ�ง
ติ�ารวจให�มืาจับั ซี่�งหลังจากช�าระเงินจ�านวน 8,000 บัาท พบัว�าสัิ�งที�ไดู�รับัคืู่อ เล�มื Pass-
port ที�ว�างเปล�า โดูยไมื�มีื Visa และ Work Permit ท�าให�นางสัาวเอเกิดูคู่วามืกังวลใจเกี�ยว
กับัการอย่�อาศยัในประเทศไทยของสัามืี

รูะยะเวล่าการูดําเนิันัการู 26 กรกฎาคู่มื 2563 – 29 กันยายน 2563

2. การูแสืวงหาข�อเท็จจรูงิ/การูสืบ่ค�นัข�อเท็จจรูงิ (Fact Finding)

2.1 สืบ่ค�นัข�อเท็จจรูงิจากนัักสืงัคมสืงเครูาะห ์โรูงพื้ยาบาล่ภมูพิื้ล่อดลุ่ยเดชื่ 
เก่�ยวกับการูดําเนิันัการูกับผูู้�ป่วยโควิด-19 แล่ะครูอบครูวั (รูะหว่างการูรูกัษา)

วันัท่� 3 เมษายนั 2563 

นางสัาวเอ และนายบั ี(สัามืชีาวลาว) เข�าเปน็ผู้่�ปว่ยใน เนื�องจากติรวจพบัเชื�อ
โคู่วิดู-19 โดูยมีืเด็ูกหญงิซี ี(บุัติรสัาว) อายุ 1 ป ีเปน็ผู้่�ติิดูติามืมืาดู�วย แติ�เด็ูกหญงิซี ี
ติรวจไมื�พบัเชื�อโคู่วิดู-19 โรงพยาบัาล

จ่งจัดูให�ผู้่�ปว่ยทั�ง  3  รายเข�ารบััการรกัษาในห�องแยกติามืมืาติรฐาน  จากการ
สัอบัถามืข�อม่ืลเพิ�มืเติิมืผู้�านระบับัวีดีูโอคู่อล  ทราบัว�า  ไมื�มืีญาติิอาศัยอย่�ในเขติ
กรุงเทพฯ  หรอืจังหวัดูใกล�เคีู่ยง  มีืเพยีงญาติิของนางสัาวเอที�อย่�จังหวัดูสังขลา  และ
จังหวัดูนคู่รศรธีรรมืราช ท�าให�ไมื�มืผีู้่�ดูแ่ลเด็ูกหญิงซี ีในระหว�างที�นางสัาวเอและนาย
บัรีบััการรกัษา จ่งวางแผู้นเกี�ยวกับัเด็ูกหญงิซีไีว� ดัูงนี�

1.  ติิดูติ�อญาติิที�อย่�ภาคู่ใติ� ให�มืารับัตัิวเด็ูกไปดูแ่ลชั�วคู่ราว
2.  ประสัานสัถานที�อย่�ของรฐัให�เด็ูกชั�วคู่ราว
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3.  ให�เด็ูกอย่�ในโรงพยาบัาลจนกว�ามืารดูาและบัดิูาจะหายดีู  และไมื�แพร�เชื�อ 
หน�วยสังัคู่มืสังเคู่ราะหเ์ปน็ผู้่�จัดูหา เคู่รื�องใช�ของเด็ูก เช�น นมืผู้ง ผู้�าอ�อมืสั�าเรจ็ร่ป ให�

วันัท่� 4 เมษายนั 2563

ประสัานบั�านพักเด็ูกและคู่รอบัคู่รัวกรุงเทพมืหานคู่ร  เพื�อขอฝ้ากเด็ูกหญิงซีี
ชั�วคู่ราว  ไดู�รบััแจ�งให�โรงพยาบัาลประสัานสัถานสังเคู่ราะหเ์อง  จ่งประสัานไปยงั
สัถานสังเคู่ราะห์เด็ูกอ�อนปากเกร็ดู โดูยสัถานสังเคู่ราะห์ไดู�รบััเรื�องไว� และจะน�าเข�าที�
ประชุมืในวันที� 7 เมืษายน 2563 ระหว�างนี�ไดู�ประสัานให�หอผู้่�ปว่ยออกใบัสัรุปอาการ 
ผู้ลการติรวจร�างกายติามืระเบัยีบัของสัถานสังเคู่ราะห ์และผู้ลการติรวจโคู่วิดู-19

วันัท่� 7 เมษายนั 2563

-  ติิดูติ�อญาติิของนางสัาวเอที�จังหวัดูสังขลา และจังหวัดูนคู่รศรธีรรมืราช ญาติิ
ไมื�สัามืารถรับัเด็ูกไปดูแ่ลไดู� เพราะมืปีญัหาคู่�าเดิูนทาง ประกอบักับัอย่�ในช�วงการปิดู
พื�นที�ของกรุงเทพฯ  ติ�องมืกีารกักตัิว 14 วัน รวมืถ่งกังวลว�าคู่นในหมื่�บั�านจะไมื�เข�าใจ
และไมื�ติ�อนรบัั จ่งแจ�งข�อมืล่แก�มืารดูาเรื�อง การขอสั�งตัิวบุัติรให�สังเคู่ราะหเ์ด็ูกอ�อน
ปากเกรด็ูเพื�อฝ้ากดูแ่ลชั�วคู่ราว มืารดูารบััทราบัและให�การยนิยอมื แติ�ระหว�างนี�ถ�า
มืารดูามีืบุัคู่คู่ลซี่�งไว�ใจไดู�  สัามืารถรับัเด็ูกไปดู่แลชั�วคู่ราวไดู�แล�ว  สัามืารถแจ�งไดู�
ติลอดู โดูยโรงพยาบัาลยนิดีูสันบััสันนุของใช�สั�าหรับัเด็ูกให�ติลอดูการดูแ่ล

-  สั�งเอกสัารผู้ลการติรวจโคู่วิดู-19 ของเด็ูกหญิงซี ีให�สัถานสังเคู่ราะห์เด็ูกอ�อน
ปากเกรด็ู
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วันัท่� 8 เมษายนั 2563

-  ติิดูติามืผู้ลการประชุมืของสัถานสังเคู่ราะห์เด็ูกอ�อนปากเกร็ดู  ทราบัว�า
สัามืารถรับัเด็ูกเข�าอย่�ชั�วคู่ราวไดู� โดูยให�โรงพยาบัาลท�าหนังสืัอขอคู่วามือนุเคู่ราะห์
ประสัานสั�งเด็ูกเข�าสัถานสังเคู่ราะห์ชั�วคู่ราว พร�อมืเอกสัารสั�วนตัิวของเด็ูก นางสัาวเอ 
และนายบั ี ไดู�แก�  ใบัสัรุปอาการ  ผู้ลการติรวจร�างกายติามืระเบัยีบัของสัถานสังเคู่ราะห ์
และผู้ลการติรวจโคู่วิดู-19  จากนั�นจ่งไดู�แจ�งข�อมื่ลแก�มืารดูาถ่งการติอบัรับัของ
สังเคู่ราะห ์

วันัท่� 10 เมษายนั 2563 

โรงพยาบัาลไดู�รับัการติิดูติ�อกลับัจากสัถานสังเคู่ราะห์เด็ูกอ�อนปากเกร็ดู 
เรื�องขอให�กักตัิวเด็ูกจนคู่รบั  14  วัน  เนื�องจากสัถานสังเคู่ราะหฯ์  ไมื�มืหี�องสั�าหรับั
กักตัิวที�เหมืาะสัมื และขอผู้ลการติรวจโคู่วิดู-19 ยนืยนัอีกคู่รั�งก�อนน�าสั�งเด็ูก ดัูงนั�น 
เด็ูกจ่งติ�องอย่�ในโรงพยาบัาลติ�อเนื�องอีกอย�างน�อย 14 วัน โดูยติ�องมืีพยาบัาลหรือ
ผู้่�ช�วยคู่อยดู่แล  1  คู่น  หน�วยสัังคู่มืสังเคู่ราะห์เป็นผู้่�จัดูหาของใช�สั�าหรับัเด็ูก  เช�น 
นมืผู้ง  ผู้�าอ�อมืสั�าเร็จร่ปให�  โดูยมืีก�าหนดูสั�งตัิวเด็ูกหญิงซีีเข�าสัถานสังเคู่ราะห์
ในวันที� 20 เมืษายน 2563

วันัท่� 13 เมษายนั 2563 

นายบีัสัิ�นสัดุูการรกัษาที�โรงพยาบัาล  และติ�องกลับัไปกักตัิวติ�อที�ห�องพกัของ
ตินเองที�เช�าอย่�  โดูยโรงพยาบัาลอนเุคู่ราะหค์ู่�ารกัษาพยาบัาล  และจัดูหาถงุยงัชพี
ให�นายบัี

วันัท่� 15 เมษายนั 2563 

เพื�อนสันิทของนางสัาวเอ  ซ่ี�งมืีที�พักใกล�กัน  แจ�งว�าตินสัามืารถรับัผู้่�ป่วยไป
ดู่แลชั�วคู่ราวไดู�  แติ�ขอรับัการสันับัสันุนของใช�สั�าหรับัเด็ูก  โรงพยาบัาลรับัทราบั
และเติรียมืจัดูหาให�

วันัท่� 17 เมษายนั 2563 

นางสัาวเอสัิ�นสัดุูการรกัษาที�โรงพยาบัาล  และติ�องกลับัไปกักตัิวติ�อที�ห�องพกั
ของตินเองที�เช�าอย่�  โรงพยาบัาลจัดูหาถงุยงัชพีให�เพิ�มืเติิมือีกจ�านวนหน่�ง  รวมืถ่ง
เพื�อนสันทิของนางสัาวเอมืารบัั
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เด็ูกหญิงซี ีโรงพยาบัาลจ่งไดู�จัดูหาของใช�สั�าหรับัเด็ูกและถุงยังชีพให�เพื�อนสันิท
ของนางสัาวเอ  แติ�ในช�วงเย็นเพื�อนสันิทของนางสัาวเอพาเด็ูกหญิงซีีกลับัมืาที�
โรงพยาบัาล  แจ�งว�าเจ�าของห�องพกัไมื�ยนิยอมืให�พาเด็ูกหญงิซีเีข�าต่ิก  เพราะกลัว
เชื�อโคู่วิดู-19 เพื�อนสันิทของนางสัาวเอไมื�ติ�องการมีืปญัหา จ่งติ�องปฏิิเสัธการรับัดู่แล
เด็ูกหญงิซีี

2.2 สืบ่ค�นัข�อเท็จจรูงิจากล่งพื้่�นัท่�เย่�ยมบ�านั เม่�อวันัท่� 2 สืงิหาคม 2563

–  ลักษณะที�อย่�อาศัย : ห�องเช�าขนาดู 4*4 ติารางเมืติร ตัิ�งอย่�ในเขติดูอนเมืือง 
มืีห�องนำาสั�วนตัิวและพื�นที�ซีักล�างขนาดูเล็ก สัามืารถเดิูนทางไดู�ดู�วยรถยนต์ิ

–  ข�อมื่ลอื�นๆ  :  พบัว�า  เจ�าของห�องเช�าให�ก�าลังใจนางสัาวเอและคู่รอบัคู่รัว 
ช�วยเหลืออ�านวยคู่วามืสัะดูวกและสันับัสันุนอาหารทุกมืื�อให�นางสัาวเอและนายบีั
ระหว�างที�ติ�องกักตัิวติ�อภายในห�องพกั  โดูยไมื�มืกีารแสัดูงออกว�ารงัเกียจ  แมื�ว�าจะมืี
คู่นพักอาศัยที�ต่ิกของห�องเช�าพากันย�ายออกจ�านวนมืาก  ท�าให�รายไดู�จากคู่�าเช�า
ลดูลงไป นอกจากนี� หลังจากที�นางสัาวเอและนายบีัทราบัผู้ลติรวจเชื�อโคู่วิดู-19 และ
แจ�งให�นายจ�างทราบั ท�าให�ข�อมืล่คู่วามืเจ็บัปว่ยนี� ถก่เผู้ยแพร�ผู้�านกลุ�มืไลนข์องชุมืชน 
แสัดูงข�อมืล่ทั�ง ชื�อ, ร่ป, สัถานที�ท�างาน และข�าวลือว�า นายบัเีสัยีชวิีติจากเชื�อโคู่วิดู-19 
การสั�งติ�อข�อมืล่ในวงกว�าง และไมื�มืคีู่วามืเข�าใจในโรคู่และการรักษาที�ชดัูเจนนี� ท�าให�
ไดู�รับัผู้ลกระทบัติ�อการกลับัมืาใช�ชีวิติประจ�าวันและการประกอบัอาชพีเปน็อย�างมืาก

–  รายจ�ายของคู่รอบัคู่รวั  :  คู่�าเช�าห�อง  1,800  บัาท/เดืูอน,  คู่�านำา-ไฟื้  1,200 
บัาท/เดืูอน, คู่�าอาหาร 6,000 บัาท/เดืูอน
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3. การูปรูะเมนิัวิเครูาะหปั์ญหาแล่ะวินิัจฉัียปัญหา (Assessment)

3.1 การูปรูะเมนิัผู้ล่กรูะทบของปัญหาด�านักาย จิติใจ สืงัคม Bio-Psycho-
social Impact of COVID-19

– ปัญหาด�านัรูา่งกาย Bio Impact of COVID-19

จุดูเริ�มืติ�นของสัถานการณ์ที�นางสัาวเอและสัามืีเผู้ชิญอย่�นี�  คืู่อ  การเป็นหน่�ง
ในผู้่�ติิดูเชื�อโคู่วิดู-19 ซี่�งถือเป็นสัิ�งที�สั�งผู้ลกระทบัติ�อร�างการโดูยติรง ถ่งแมื�ว�าจะมืี
แนวทางที�สัามืารถท�าลายเชื�อโคู่วิดู-19 ออกจากร�างกายรกัษาเพื�อรักษาชวิีติผู้่�ปว่ย 
และยับัยั�งการแพร�ระบัาดูไปส่ั�ผู้่�คู่นในวงกว�างไดู�แล�วนั�น แติ�โรคู่อุบััติิใหมื�ที�เกิดูข่�น
นื�  ยังไมื�ไดู�ปรากฏิการศ่กษาวิจัยถ่งกลุ�มืยาที�จะรักษาเฉพาะโรคู่หรือป้องกันเชื�อโคู่
วิดู-19 และยงัไมื�มืขี�อมืล่ที�จะยนืยนัถ่งผู้ละกระทบัที�มืตีิ�อร�างกายหลังการรกัษา เช�น 
คู่วามืสัมืบ่ัรณแ์ละการท�างานของปอดู แติ�อย�างไรก็ติามืผู้่�ใช�บัริการและสัามื ี ยังไมื�
ไดู�อย่�ในกลุ�มืของผู่้�สัง่อายุหรอืกลุ�มืผู้่�ปว่ยที�มืโีรคู่ประจ�าตัิวรุนแรงมืาก�อน ท�าให�หลัง
การรกัษาติามืมืาติรฐานของโรงพยาบัาลแล�วนั�น ผู้่�ใช�บัริการและสัามืกีลับัมืาร�างกาย
สัมืบ่ัรณป์กติิไดู�โดูยใช�เวลาไมื�นาน

– ปัญหาด�านัจิติใจแล่ะสืงัคม Psychosocial Impact of COVID-19

ปัญหาด�านัจิติใจ  ผู้่�ใช�บัริการมืีคู่วามืเคู่รียดูสัะสัมื  ตัิ�งแติ�ช�วงระหว�างการ
รักษาและภายหลังการรักษา  จากคู่วามืเปลี�ยนแปลงในชีวิติที�เกิดูข่�นอย�าง
รวดูเร็ว  การแพร�ระบัาดูของเชื�อโคู่วิดู-19  เป็น  “การระบัาดูใหญ�”  ซ่ี�งเชื�อลกุลามื
ไปอย�างรวดูเรว็ในทกุภ่มืภิาคู่ของโลก  การเปน็หน่�งในผู้่�ติิดูเชื�อโคู่วิดู-19  ท�าให�ผู้่�ใช�
บัรกิารและสัามีืติ�องกลายเป็นบุัคู่คู่ลที�ติ�องเจอกับัการแสัดูงออกว�ารงัเกียจ ถก่เลือก
ปฏิิบัติัิ ท�าให�เกิดูคู่วามืร่�สัก่หมืดูหวังว�าจะไมื�สัามืารถกลับัมืาใช�ชวิีติไดู�ติามืปกติิอย�าง
ทันทีหลังการรกัษา ติราบัใดูที�การปอ้งกันและการรกัษายงัไมื�ชดัูเจน ซี่�งสิั�งนี�กระทบั
กับัจิติใจของผู้่�ใช�บัรกิารอย�างมืาก

ปัญหาด�านัสืังคม  การพัฒนาของเทคู่โนโลยีในปัจจุบััน  สั�งผู้ลให�การสั�งติ�อ
ข�าวสัารเกิดูข่�นไดู�อย�างรวดูเร็ว  ซี่�งข�อมื่ลคู่วามืเจ็บัป่วยของผู้่�ใช�บัริการและสัามืีไดู�
ถก่ผู้�านกลุ�มืไลนข์องชุมืชน  โดูยแสัดูงข�อมืล่ทั�งชื�อ,  ร่ป,  สัถานที�ท�างาน  สัิ�งนี�เปน็
สั�วนสั�าคัู่ญที�เสัรมิืแรงคู่วามืคิู่ดูแง�ลบั  ท�าให�ผู้่�ใช�บัริการขาดูคู่วามืมืั�นใจที�จะกลับัไป
ใช�ชีวิติในสังัคู่มืไดู�ติามืปกติิ  มืากไปกว�านั�นคู่วามืกังวลหรอืกลัวการติิดูเชื�อโคู่วิดู-19 
ท�าให�ทั�งคู่รอบัคู่รวัและเพื�อนสันทิติ�างพากันตีิตัิวออกห�าง  และแสัดูงออกถ่งคู่วามื
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กลัวอย�างชัดูเจน  สัิ�งนี�ท�าให�นางสัาวเอร่�ส่ักท�อแท�มืากกว�าการเจ็บัป่วยดู�วย
โรคู่อื�นๆ

3.2 การูปรูะเมนิัความเสื่�ยง

ไมื�พบัสััญญาณการฆ่�าตัิวติายของผู่้�ใช�บัริการและสัามืี  เนื�องจากสัามืารถเข�า
ถ่งสัทิธเิพื�อรกัษาคู่วามืเจ็บัปว่ย นอกจากนี� ก�าลังใจ คู่วามืเข�าใจ และการช�วยเหลือ 
จากคู่รอบัคู่รวั เพื�อน และเจ�าของห�องเช�า มืสีั�วนสั�าคัู่ญที�ท�าให�ผู้่�ใช�บัริการก�าวผู้�าน
คู่วามืเปลี�ยนแปลงที�เกิดูข่�นไดู�

4. กําหนัดเป้าหมายแล่ะแผู้นัการูให�บรูกิารู (Care Plan/Planning)

การูวางแผู้นัชื่วิ่ติ (Life Plan)

วันัท่� 2 สังิหาคู่มื 2563
ชื่่�อผูู้�ใชื่�บรูกิารู นางสัาวเอ (นามืสัมืมืติิ)  อายุ 25 ปี
สืถานัการูณ์ี ข�อท�าทาย : คู่วามืเคู่รยีดูของผู้่�ใช�บัรกิารที�เกิดูจาก 3 ประเด็ูน ดัูงนี�

1.  นางสัาวเอและสัามืีเป็นผู้่�ป่วยโคู่วิดู-19  ที�ไดู�รับัการรักษาติามืมืาติรฐาน
ของโรงพยาบัาลภ่มืิพลอดูุลยเดูชเรียบัร�อยแล�ว  แติ�เนื�องจากปจัจุบันัคู่วามืเข�าใจ
เกี�ยวกับัการป้องกันและการรักษาที�ยังไมื�ชัดูเจน  สั�งผู้ลกระทบัติ�อการกลับัมืาใช�
ชวิีติประจ�าวันของนางสัาวเอ และนายบัเีปน็อย�างมืาก โดูยเฉพาะดู�านการประกอบั
อาชพี  ที�ผู่้�ใช�บัรกิารติ�องเผู้ชญิกับัการแสัดูงออกว�ารงัเกียจ  ถก่เลือกปฏิิบัติัิในการ
สัมืคัู่รงานทั�งที�มีืคู่ณุสัมืบัติัิ  คู่วามืสัามืารถ  และประสับัการณท์�างาน  จ่งท�าให�ราย
ไดู�ลดูลงจาก 12,000 บัาท/เดืูอน เหลือ 8,500 – 9,000 บัาท/เดืูอน

2.  นายบัี (นามืสัมืมืติิ)  สัามืีสััญชาติิลาว  ว�างงานเนื�องจากนายจ�างขอเลิก
จ�างงานหลังทราบัว�า ติิดูเชื�อโคู่วิดู-19 ประกอบักับัเอกสัาร ไดู�แก� Passport, Visa 
และ Work Permit ที�ดู�าเนินการไปเมืื�อช�วงเดืูอนมืีนาคู่มื 2563 ยังไมื�เรียบัร�อย จ่ง
ไมื�สัามืารถไปสัมัืคู่รงานใหมื�ไดู�  ประกอบักับัในช�วงนี�  พี�เลี�ยงที�เคู่ยรับัจ�างดู่แลเด็ูก
หญิงซีีก็ปฏิิเสัธการรับัฝ้ากเลี�ยง  เนื�องจากกลัวติิดูเชื�อโคู่วิดู-19  ท�าให�นายบีัติ�อง
รับัหน�าที�ดู่แลเองระหว�างที�นางสัาวเอ ออกไปท�างาน
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3.  การแสัดูงออกจากผู่้�คู่นในชุมืชนและสัังคู่มืเปลี�ยนไปจากเดิูมื  โดูยเฉพาะกลุ�มื
เพื�อนสันิทของทั�งนางสัาวเอและสัามืี  และดู�วยฐานะทางเศรษฐกิจของคู่รอบัคู่รัวใน
ปัจจุบััน  ท�าให�ไมื�สัามืารถเลือกที�จะย�ายที�อย่�เพื� อไปเริ�มืติ�นใหมื�ที�อื� นไดู�ในขณะนี�

เป้าหมายบรูกิารูท่�ติ�องจัดให�ผูู้�ใชื่�บรูกิารู เป้าหมายท่�ผูู้�ใชื่�บรูกิารูติ�องการู

1.  ผู่้�ใช�บัริการสัามืารถจัดูการกับั
ภาวะเคู่รียดูไดู�ดู�วยการปรับัคู่วามืคิู่ดู
และการเสัรมิืพลัง

2.   ผู้่� ใช�บัริการและสัามีืชาวลาว
สัามืารถกลับัมืาประกอบัอาชีพและ
พ่�งพาตินเองไดู�ติามืปกติิ

3.  ผู้่�ใช�บัรกิารและสัามื ีทราบัแนวทาง
ปฏิิบัติัิเรื�องเอกสัาร  ไดู�แก�  Passport, 
Visa และ Work Permit

1.   ผู้่� ใช�บัริการและสัามีืชาวลาว
สัามืารถกลับัมืาประกอบัอาชีพและ
พ่�งพาตินเองไดู�ติามืปกติิ

5. การูดําเนิันังานั (Implementation)

5.1 การูติิดติามปรูะเมนิัคณุีภาพื้ชื่วิ่ติหลั่งการูรูกัษาของกลุ่ม่ผูู้�ป่วยโควิด-19 
โดูยใช�เคู่รื�องมือืแบับัประเมืนิปญัหาทางสังัคู่มืผู่้�ป่วยโรคู่ใหมื�  ประกอบัดู�วย  หวัข�อ
คู่�าถามืสั�าหรบััการเก็บัข�อมืล่ 

14 ข�อ ซ่ี�งคู่รอบัคู่ลมุืการประเมืนิอย�างคู่รบัทกุดู�าน แติ�จากการปฏิิบัติัิงานจริง
จะใช�ข�อคู่�าถามืสั�าคัู่ญมืาประยุกต์ิเป็นคู่�าถามืปลายเปดิู เพื�อให�ผู่้�ใช�บัริการเข�าใจง�าย 
และเกิดูคู่วามืเชื�อมืโยงในการเก็บัข�อมืล่ติามืแบับัประเมืนิไดู�คู่รบัทุกข�อ  โดูยเมืื�อพบั
ว�าผู่้�ใช�บัริการมีืระดัูบัของปัญหาและคู่วามืยากล�าบัาก  ตัิ�งแติ�ระดัูบั 3 หมืายถ่ง
มืีปัญหารุนแรงมืาก/มืีคู่วามืยากล�าบัากมืาก จ่งเริ�มืกระบัวนการของการแสัวงหา
ข�อเท็จจริง/การสืับัคู่�นข�อเท็จจริง  (Fact  Finding)  เพื�อให�ไดู�ข�อมื่ลปัญหาแบับั
ละเอียดูมืากยิ�งข่�น
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5.2 การูให�คําปรูกึษาผู้า่นัรูะบบโทรูศึพัื้ท์  โดูยแนวทางการปฏิิบัติัิงานปกติิในร่ป
แบับัใหมื� (New Normal) และการเว�นระยะห�างทางกายภาพ (Physical distancing) 
คืู่อ การรักษาระยะห�างทางร�างกายระหว�างมืนุษย์กับัมืนุษย์  เพื�อลดูการสััมืผู้ัสั 
จับั แติะ การเดิูนทางใช�รถโดูยสัารสัาธารณะ 

การสันทนาและกิจกรรมืที�ใกล�ชิดูกัน  ติลอดูจนการอย่�ร�วมืกันในสัถานที�มีื
คู่นจ�านวนมืาก  ซ่ี�งไดู�น�าหลักการพื�นฐานของการให�คู่�าปร่กษามืาประยุกต์ิใช�ใน
กระบัวนการท�างาน  โดูยเฉพาะ  “การสัร�างสััมืพันธภาพและคู่วามืน�าเชื�อถือ” 
ให�ผู้่�ใช�บัรกิารเกิดูคู่วามืไว�วางใจไดู�ว�าข�อมืล่ทั�งหมืดูระหว�างการดู�าเนนิงานจะถก่ปดิู
เปน็ข�อม่ืลลับัสั�วนบุัคู่คู่ล โดูยในกรณทีี�มืกีารสั�งติ�อข�อมืล่ให�หน�วยงานอื�นที�เกี�ยวข�อง 
ข�อม่ืลทั�งหมืดูจะถก่ดู�าเนนิการติามืมืาติรฐาน ท�าให�พบัว�า นอกเหนอืจากผู้ลกระทบั
เรื�องรายไดู�และการประกอบัอาชพีแล�ว ยงัพบัปญัหาทางจิติใจที�สั�าคัู่ญดัูงนี�

- ปญัหาคู่วามืเคู่รยีดูสัะสัมืของนางสัาวเอ ที�เกิดูจากคู่วามืเปลี�ยนแปลงในชวิีติ
ที�เกิดูข่�นอย�างรวดูเรว็ โดูยที�ตินเองไมื�สัามืารถคู่วบัคุู่มืหรอืจัดูการไดู�

- ปัญหาคู่วามืกังวงใจของนางสัาวเอและสัามีื เกี�ยวกับัเอกสัาร Passport, Visa 
และ Work Permit ซ่ี�งเกี�ยวข�องกับัการอย่�อาศยัในประเทศไทยและการสัมัืคู่รงาน

5.3 จัดเติรูย่มนัมผู้งแล่ะผู้�าอ�อมสืาํเรูจ็รููปสืาํหรูบัเด็กหญิงซี ่ ซี่�งไดู�รับัการ
สันบััสันนุจากบั�านเด็ูกอ�อนรังสัติิ และงานสังัคู่มืสังเคู่ราะห์โรงพยาบัาลธรรมืศาสัติร์
เฉลิมืพระเกียรติิ เพื�อช�วยเหลือดู�านคู่�าคู่รองชีพของคู่รอบัคู่รัวในระยะสัั�น โดูยน�าไป
มือบัให�เมืื�อวันที� 2 สังิหาคู่มื 2563 (ลงพื�นที�เยี�ยมืบั�าน)

5.4 การูสืง่ต่ิอ (Referral System) 
เนื�องจากนางสัาวเอเป็นหน่�งในกลุ�มืผู้่�ป่วย
โคู่วิดู  -19  ซ่ี�งไดู�รบััผู้ลกระทบัที�หลากหลาย 
และการท�างานร�วมืกับัทีมืสัหวิชาชีพ ทั�งจาก
ภายในโรงพยาบัาลและจากหน�วยงานอื�นๆ 
ที�เกี�ยวข�อง  ไดู�แก�  มื่ลนิธิเคู่รือข�ายสั�งเสัริมื
คู่ณุภาพชวิีติแรงงาน,  สัถานกงสัลุใหญ�  สัาธารณรฐัประชาธปิไติยประชาชนลาว, 
ศน่ยบ์ัรกิารข�อมืล่ภาคู่รัฐเพื�อประชาชน  ดัูงนั�น  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ติ�องจัดูเติรียมื
ข�อม่ืล ทักษะในการพดู่และสัื�อสัารที�เป็นมืาติรฐานที�จะสัามืารถสัร�างคู่วามืเข�าใจให�
กับัผู้่�ร�วมืงานคู่นอื�นๆ ไดู�ง�าย นักสัังคู่มืสังเคู่ราะหจ์ะติ�องมีืทักษะการประสัานงานที�ดีู 
ท�าให�ระบับัการท�างานในการช�วยเหลือผู่้�ปว่ยเป็นไปไดู�อย�างราบัรื�น ซ่ี�งการประสัาน



66

งานติ�องคู่วบัคู่่�ไปกับัการสัร�างสัมัืพนัธภาพที�ดีูระหว�างการดู�าเนนิงาน  ซ่ี�งการสั�งติ�อ
ข�อมืล่จะดู�าเนนิการผู้�านแบับัฟื้อร์มื

5.5 ปรูะสืานังานัมูล่นิัธิิ์เครู่อข่ายสื่งเสืรูิมคุณีภาพื้ชื่่วิติแรูงงานั Labour 
Rights Promotion Network Foundation (LPN) ติิดูติ�อเจ�าหน�าที�คูุ่�มืคู่รองสัทิธิ
และป้องกันการคู่�ามืนุษย์  เพื�อติรวจสัอบัเอกสัารของนายบัี  (สัามืีสััญชาติิลาว)
 หลังจากที�เจ�าหน�าที�ไดู�รับัข�อมืล่ที�ถก่สั�งติ�อผู้�านแบับัฟื้อรม์ืการสั�งติ�อข�อมืล่ทางสัังคู่มื 
ซี่�งในกรณีนี�  ยังไมื�พบัการดู�าเนินการที�ผู้ิดูกฎหมืายการคู่�ามืนุษย์  แติ�เป็นปัญหา
ที�เกี�ยวข�องกับัคู่วามืเข�าใจใน Visa และ Work Permit ทางเจ�าหน�าที�จ่งประสัาน
เจ�าหน�าที�สัถานกงสัุลใหญ�  สัาธารณรัฐประชาธิปไติยประชาชนลาว  เพื�อดู�าเนิน
การติิดูติ�อไปยังนางสัาวเอและนายบั ี(สัามืสีัญัชาติิลาว) เมืื�อวันที� 25 กันยายน 2563
เพื�อให�ข�อมืล่ 

5.6 ปรูะสืานังานัศึูนัย์บรูกิารูข�อมูล่ภาครูฐัเพื้่�อปรูะชื่าชื่นั (Government 
Contact Center: GCC 1111)  ในยุคู่ที�การเข�าถ่งข�อมืล่ข�าวสัารติ�างๆ เปน็ไปอย�าง
สัะดูวกและรวดูเร็วมืากข่�นโดูยในปัจจุบันัภาคู่รัฐไดู�เดิูนหน�าพัฒนาศน่ย์บัริการข�อมืล่
ภาคู่รัฐเพื�อประชาชน ดู�วยการผู้ลักดัูนให�เปน็ศน่ยก์ลางติอบัข�อสังสััยของประชาชน
ที�มืีติ�อสั�วนราชการและหน�วยงานภาคู่รัฐ พร�อมืแนะน�าวิธีแก�ไขปัญหาในเบัื�องติ�น 
ซี่�งเป็นการยกระดัูบัการติอบัสันองคู่วามืติ�องการของประชาชนอย�างรวดูเร็ว
ผู้�านหลายช�องทางติลอดู  24  ชั�วโมืง  เพื�อขอคู่�าแนะน�าเกี�ยวกับัแนวทางการขอ
อนุญาติท�างานของผู่้�ที� มีืบััติรประจ�าตัิวคู่นซ่ี�งไมื�มีืสััญชาติิไทย (บััติรสีัชมืพ่) 
ซี่�งนายทะเบัยีนจะออกให�กับัคู่นติ�างดู�าวที�มืถิี�นที�อย่�ถาวรในประเทศไทย และคู่นติ�างดู�าว
ที�ไดู�รับัการผู้�อนผัู้นให�อาศัยอย่�ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ  เช�น  ชนกลุ�มืน�อย 
แรงงานติ�างดู�าวสัญัชาติิพมื�า ลาว และ กัมืพช่า สั�าหรับัรหสัักลุ�มืเลขข่�นติ�นดู�วย 00 
(ของนายบั)ี หมืายถ่ง แรงงานติ�างดู�าวที�หลบัหนเีข�าเมือืงสัญัชาติิพมื�า ลาว กัมืพช่า
ที�ไดู�รบััการจัดูท�าทะเบัยีนประวัติิ และไดู�รบััอนญุาติให�ท�างานติามืมืติิ คู่รมื. รวมืถ่ง
ผู้่�ติิดูติามืแรงงาน โดูยจะติ�องปฏิิบัติัิตัิวดัูงนี�

–  ให�คู่นติ�างดู�าวอย่�ในเขติพื�นที�คู่วบัคุู่มืติามืที�ไดู�ดู�าเนินการจัดูท�าทะเบีัยน
ประวัติิ (ติามืพื�นที�ระบุับันบัตัิร)

–  สัามืารถขอท�างานในเขติพื�นที�คู่วบัคุู่มืไดู�  แติ�ติ�องขออนุญาติที�สั�านักงาน
จัดูหางานในเขติพื�นที�
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–  การออกนอกพื�นที�คู่วบัคุู่มืโดูยมีืเหตุิจ�าเป็นจะติ�องดู�าเนินการขออนุญาติติ�อ
เจ�าหน�าที�ผู่้�มือี�านาจก�อนทกุคู่รั�ง

6. การูติิดติามผู้ล่การูดําเนิันังานั

นายบัี  (สัามืีสััญชาติิลาว) ทราบัถ่งข�อมื่ลการขอ Visa และ Work Permit 
โดูยเฉพาะแนวทางการปฏิิบัติัิตินและการขออนุญาติออกนอกพื�นที�  ผู้�านสัทิธบิัตัิร
ประจ�าตัิวคู่นซ่ี�งไมื�มีืสัญัชาติิไทย (บัตัิรสีัชมืพ)่ จ่งเริ�มืกลับัมืาท�างานและมีืรายไดู�ตัิ�งแติ�
เดืูอนติลุาคู่มื 2563  โดูยท�างานเป็นล่กจ�างทั�วไปของโรงงานขนาดูเล็กผู้ลิติมืะพร�าว
กะทิ  ซี่�งอย่�ในเขติพื�นที�คู่วบัคุู่มืที�ไดู�ดู�าเนินการจัดูท�าทะเบีัยนประวัติิไว�  ติามืบััติร
ประจ�าตัิวคู่นซี่�งไมื�มืสีัญัชาติิไทย การจ�างงานร่ปแบับัรายวัน ซ่ี�งไดู�รับัคู่�าจ�าง 300 บัาท
ติ�อวัน เฉลี�ย 9,000 บัาทติ�อเดืูอน  โดูยรายไดู�สั�วนนง่ใช�สั�าหรบััเปน็คู่�าจ�างฝ้ากดูแ่ลเด็ูก
หญงิซีรีะหว�างไปท�างาน 3,000 บัาทติ�อเดืูอน และคู่�านมืและคู่�าอาหารของคู่รอบัคู่รวั 
เพื�อแบั�งเบัาภาระของนางสัาวเอ และท�าให�คู่ลายคู่วามืกังวลใจ

ทักษะในัการูปฏิิบติัิงานัสืงัคมสืงเครูาะหอ์อนัไล่น์ั

นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์อาสัาจะท�างานในมิืติิสัังคู่มืในประเด็ูน  สััมืพันธภาพ
กับัคู่รอบัคู่รวั  ทักษะการจัดูการชวิีติ  การคูุ่�มืคู่รองสัทิธกิรณสีัามืเีป็นชาวลาวไมื�มีื
สัวัสัดิูการ  ปัญหาทางสัังคู่มือื�น ๆ   ซ่ี�งเป็นกลุ�มืที�มืีปัญหาทางสัังคู่มืทับัซี�อนหลาย
ประเด็ูนร�วมืกัน มีืการดู�าเนนิงานดัูงนี�

การแนะน�าตินเองอย�างสัั�นๆ การขออนญุาติผู้่�ปว่ยที�จะคุู่ยโดูยเปดิูเผู้ยหน�าติา
หรือฟื้ังเสัียงอย�างเดีูยว  การรักษาคู่วามืลับัและสิั�งที�ผู่้�รับับัริการจะไดู�รับัจากการ
ติิดูติามืข�อมืล่  ในกรณทีี�ผู้่�รบัับัริการไมื�สัะดูวกให�ข�อมืล่ในคู่รั�งแรกหรอืเกิดูคู่วามืไมื�
ไว�วางใจ นักสังัคู่มืสังเคู่ราะหข์อติิดูติามืในคู่รั�งหน�าติ�อไป

การขอคู่�ายินยอมื  การให�ข�อมื่ลเพื�อให�ผู่้�ป่วยสัามืารถตัิดูสิันใจที�จะเข�าร�วมื
โคู่รงการดู�วยคู่วามืสัมัืคู่รใจ ผู้่�ป่วยมีืสัทิธิที�จะไมื�ให�ข�อมืล่สั�วนตัิวหรือขอถอนตัิวออก
จากการเข�าร�วมืโคู่รงการไดู� และจะไมื�มืผีู้ลกระทบัติ�อกระบัวนการรกัษาโรคู่แติ�อย�างใดู 
แจ�งระยะเวลาพดู่คุู่ยกี�นาที  

การสัร�างสัมัืพันธภาพเพื�อสัร�างคู่วามืไว�วางใจกับัผู้่�ป่วย   

การสัื�อสัารอย�างไมื�เปน็ทางการ  แจ�งวัติถปุระสังค์ู่การพดู่คู่ยุ  เริ�มืการสันทนา
ติ�องใช�ถ�อยคู่�าและนำาเสัยีงที�บั�งบัอกถ่งคู่วามืเปน็มืติิร  ใช�คู่�าถามืในแติ�ละประเด็ูนที�
ชดัูเจนไมื�เยิ�นเย�อ คู่่�สันทนาเข�าใจง�าย 
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การสัมัืภาษณเ์พื�อติิดูติามือาการ การดู่แลตินเอง การใช�ชวิีติประจ�าวัน 

การสัังเกติจากนำาเสัียง เพื�อประเมิืนคู่วามืคิู่ดู อารมืณ์ คู่วามืร่�ส่ัก คู่วามืพร�อมื
ในการสันทนา  เช�น นำาเสัียงไมื�พอใจ  เร�งรีบั  ฯลฯ นักสัังคู่มืฯ ติ�องสัังเกติและให�
คู่วามืสั�าคัู่ญมืาก เช�นถ�าผู้่�ป่วยเริ�มืมืีนำาเสีัยงไมื�พอใจ ใช�คู่�าพ่ดูที�แสัดูงคู่วามืเหนื�อย 
นกัสังัคู่มืฯติ�องหยุดูการพดู่คู่ยุ หรอืเว�นระยะพกัแล�วไปสัมัืภาษณค์ู่รั�งติ�อไป 

การฟัื้งอย�างตัิ�งใจ  การเป็นผู่้�ฟื้ังที�ดีู  และแทรกถามืประเด็ูนติามืหัวข�อที�เรา
อยากทราบัพร�อมืกับัให�ก�าลังใจแทรกไปในการรบััฟื้งับัทสันทนา 

การตัิ�งคู่�าถามื การทวนคู่วามื การเงียบั  
การเยี�ยมืบั�าน ประเมิืนสัภาพคู่วามืเปน็อย่�
การประสัานงานกับัหน�วยงานของรัฐ องค์ู่กรพัฒนาเอกชนเพื�อช�วยเหลือ
เบัื�องติ�น 
การวางแผู้นรายกรณ ีกรณทีี�มืผีู้่�ป่วยหลายคู่นในคู่รอบัคู่รวั

ผู้่�ปว่ยเปน็คู่นหารายไดู�หลักคู่นเดีูยว การแยกเด็ูกหรือแมื�เด็ูกให�อย่�
ในคู่วามืดู่แลที�ปลอดูภัย

ภาพื้ท่� 4.1 หลั่กการูพ่ื้�นัฐานัของการูให�คําปรูกึษาท่�นํัามาปรูะยุกต์ิใชื่�ในั
กรูะบวนัการูทํางานั
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7. วิเครูาะหก์รูะบวนัการูทํางานั

7.1 จุดแขง็ของกรูะบวนัการูทํางานั 

การติิดูติามืประเมืนิคู่ณุภาพชวิีติหลังการรกัษาในกลุ�มืผู้่�ปว่ยโคู่วิดู-19 ใช�การเก็บั
ข�อมืล่ในร่ปแบับัการสัมัืภาษณแ์ละให�คู่�าปรก่ษาผู้�านระบับัโทรศพัท์หรืออินเติอรเ์นต็ิ 
เนื�องจากเกิดูข�อจ�ากัดูที�ติ�องเว�นระยะห�างทางกายภาพ  (Physical distancing) ท�าให�
ผู้่�ฝ้ึกปฏิิบััติิไดู�มืีโอกาสัเรียนร่�การปฏิิบััติิงานปกติิในร่ปแบับัใหมื�  (New  Normal) 
ซี่�งถือไดู�ว�าสัิ�งสั�าคัู่ญที�จะท�าให�ผู่้�ฝ้กึปฏิิบััติิในฐานะนักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์สัามืารถเรียน
ร่�การปฏิิบััติิงานที�นอกเหนือไปจากองค์ู่คู่วามืร่�และเคู่รื�องมือืแล�วนั�น  ในสัถานการณ์
ปัจจุบัันพบัว�า  “ทักษะการปรับัตัิว”  เป็นสัิ�งที�จะท�าให�ทุกคู่นสัามืารถอย่�ติ�อไปไดู�
บันคู่วามืเปลี�ยนแปลงของโลกที�มืทัี�งดู�านดีู  คืู่อ การพฒันาดู�านติ�าง ๆ   ที�เปน็ไปอย�าง
รวดูเรว็ แติ�ในขณะเดีูยวกันบันคู่วามืรวดูเรว็นี� ยงัสัามืารถน�าพาให�เกิดูปญัหาที�รวดูเรว็
ไดู�เช�นเดีูยวกัน โดูยจะเหน็ไดู�ชดัูเจนจากการแพร�ระบัาดูของโคู่วิดู-19

7.2 โอกาสื

คู่วามืท�าทายเกิดูข่�นกับัการท�างานของทีมืสัหวิชาชีพทุกสัาขาที�ติ�องเกี�ยวข�อง
กับัผู้่�ใช�บัริการ โดูยเริ�มืจากแพทย์และพยาบัาลที�ติ�องรับัหน�าที�การดู่แลร�างกาย
ของผู้่�ปว่ยให�หายเปน็ปกติิ  เพื�อเปา้หมืายที�จะให�ผู้่�ปว่ยกลับัสั่�สังัคู่มืไดู�ในที�สุัดู  แติ�
เป้าหมืายนั�นอาจไมื�ใช�การดู่แลเฉพาะร�างกายของผู้่�ป่วยเพียงเท�านั�น  เพราะ
ท�ามืกลางผู้ลกระทบัจากการระบัาดูของโคู่วิดู-19  ที�สั�งผู้ลไปยังผู่้�คู่นทั�วโลกใน
ประเด็ูนเศรษฐกิจที�เกี�ยวข�องกับัอาชีพและรายไดู�  กลุ�มืผู้่�ป่วยและคู่รอบัคู่รัว
เหล�านี�  ถือไดู�ว�าเป็นผู้่�ที�ไดู�รับัผู้ลกระทบัรุนแรงโดูยติรงอย�างหลีกเลี�ยงไมื�ไดู� 
นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จ่งติ�องเข�ามืามืบีัทบัาทในการติิดูติามืประเมิืนคู่ณุภาพชีวิติหลัง
การรกัษาของกลุ�มืผู้่�ปว่ยโคู่วิดู-19  โดูยจะติ�องเข�าถ่งคุู่ณภาพชีวิติผู้�าน  “การมือง
ปญัหาแบับัองค์ู่รวมื”  ว�าหากตัิ�งติ�นจากปัญหาสุัขภาพและเศรษฐกิจแล�ว  ผู่้�ป่วย
ยังประสับัปัญหาอื�นใดูอีกหรือไมื� ซี่�งการเว�นระยะห�างทางกายภาพเปน็หน่�งในข�อ
จ�ากัดูที�สัร�างคู่วามืท�าทายในการปฏิิบัติัิงานให�เกิดูข่�น  ผู้่�ฝ้กึปฏิิบัติัิให�คู่วามืสั�าคัู่ญกับั
การวางแผู้นก�อนติิดูติ�อผู้่�ปว่ยเพื�อติิดูติามืข�อมืล่ทกุเคู่สั ไดู�แก� อายุ, อาชพี, ที�อย่� เพื�อ
ให�การสัื�อสัารในระยะเวลาที�จ�ากัดูเกิดูคู่วามืสัมืบ่ัรณแ์บับัมืากที�สัุดู  แติ�การจะสัร�าง
ให�ผู้่�ป่วยเข�ามืามีืสั�วนร�วมืและยนิยอมืให�ข�อมืล่นั�น  สัิ�งที�จะเปน็เคู่รื�องมือืที�ใช�ในการ
ปฏิิบัติัิงาน ไดู�แก� การแนะน�าตัิวที�น�าเชื�อถือและท�าให�เกิดูคู่วามืไว�วางใจ  โดูยสัื�อสัาร
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ผู้�านการสัร�างสััมืพันธภาพดู�วยนำาเสีัยงที�แสัดูงถ่งคู่วามืตัิ�งใจที�เป็นมืิติรและพร�อมื
ที�จะรบััฟัื้ง  และนี�คืู่อโอกาสัที�จะดู่งเอาหลักการพื�นฐานของการให�คู่�าปรก่ษาน�ามืา
ประยุกต์ิใช�ในกระบัวนการท�างาน    และแนวคิู่ดูการเสัรมิืพลัง    เริ�มืติ�นจากคู่�าถามื
สั�าคัู่ญที�สัามืารถเชื�อมืโยงให�ไดู�ข�อมืล่ติ�อจนคู่รบัแบับัประเมืนิทั�ง  14  ข�อ  ประกอบั
ดู�วย  1.  สัขุภาพของคู่ณุหลังการรักษาเป็นอย�างไรบั�าง    2.  การท�างานและรายไดู�
ตัิ�งแติ�ช�วงโคู่วิดู-19  เปน็อย�างไรบั�าง    และ  3.  คู่วามืเคู่รียดูและคู่วามืวิติกกังวลใน
ปจัจุบันั ยงัคู่งมือีะไรบั�าง 

ภาพื้ท่� 4.2 การูให�บรูกิารู กรูณีศ่ึกึษา นัางสืาวเอ (นัามสืมมติิ)
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แบบฟื้อรูม์การูสืง่ต่ิอข�อมลู่ทางสืงัคม

วันที�บันัท่กข�อมืล่ 2 สังิหาคู่มื พ.ศ. 25631. ข�อมลู่ทั�วไป

ชื่่�อ – สืกลุ่ :  นางสัาวเอ (นามืสัมืมืติิ)     อายุ :  25   ปี     เพื้ศึ :  หญิง

สืถานัภาพื้สืมรูสื :  แติ�งงาน  (ไมื�จดูทะเบัยีนสัมืรสั)

เล่ขท่�บตัิรูปรูะชื่าชื่นั :  X-XXXX-XXXXX-XX-X

หมายเล่ขโทรูศึพัื้ท์ :  XXX-XXX-XXXX 

ท่�อยูปั่จจุบนัั / ท่�อยูท่่�สืามารูถติิดต่ิอได� :  ห�องเช�าเลขที� XXX ชั�น XX 
หอพกั ในแขวงสักัีน เขติดูอนเมือืง กรุงเทพฯ

ท่�อยูต่ิามภมูลํิ่าเนัา :  XX หมื่� XX จังหวัดูสังขลา

การูศึกึษา :  มืธัยมืศก่ษาติอนติ�น (มื.3)

อาชื่พ่ื้ : พนกังานร�านอุปกรณเ์สัรมิืสัวย

2. ข�อมลู่ครูอบครูวั

2.1 จํานัวนัสืมาชื่กิในัครูอบครูวั 2 คนั ดังนั่�

ชื�อ – สักุล อายุ
คู่วามื
สัมัืพนัธ์

การศ่กษา อาชีพ รายไดู� โทร

นายบีั
(นามืสัมืมืติิ )

38 สัามืี

มืธัยมื
ศก่ษา

ติอนปลาย
(มื.6)

ว�างงาน -
XXX-XXX
XXXX

ดู.ญ.ดูาว
(นามืสัมืมืติิ)

1 บุัติร - - - -
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2.2 ความสืมัพื้นััธ์ิ์ในัครูอบครูวั (ความขัดแย�งในัครูอบครูวั, ความเอ่�ออาทรู, 
ท่�ปรูกึษาของผูู้�ป่วย ฯล่ฯ) คู่วามืสัมัืพนัธใ์นคู่รอบัคู่รวัอย่�ในเกณฑ์์ที�ดีู 

2.3 บทบาทของสืมาชื่ิกในัครูอบครูวัในัการูดูแล่ผูู้�ป่วย  ผู้่�ใช�บัริการติรวจ
ไมื�พบัเชื�อโคู่วิดู-19 แล�ว

2.4 บทบาทของผูู้�ป่วยในัครูอบครูวั (เช่ื่นั เป็นับดิา มารูดา หรูอ่ญาติิ) มืารดูา

2.5 หนั�าท่�ของผูู้�ป่วยในัครูอบครูวั (เชื่่นั เป็นัผูู้�หารูายได�เข�าครูอบครูวั) 
ปัจจุบัันหลังการแพร�ระบัาดูของโคู่วิดู-19  ผู้่�ใช�บัริการเป็นผู่้�หายรายไดู�หลักเพียง
คู่นเดีูยว

3. ข�อมลู่เศึรูษฐานัะ

3.1 รูายได�ของครูอบครูวั 9,000 บัาท ติ�อ เดืูอน 

3.2 รูายจ่ายของครูอบครูวั  คู่�านำา-ไฟื้ 1,200 บัาท/เดืูอน, คู่�าอาหาร 6,000 
บัาท/เดืูอน - คู่�าเช�าบั�าน 1,800 บัาท/เดืูอน

3.3 ภารูะหนั่�สืินั (ผู้่อนับ�านั, ผู้่อนัรูถ, หนั่�บัติรูเครูดิติ ฯล่ฯ)  8,000  บัาท   
(หนี�นอกระบับั) 

มืีคู่วามืจ�าเป็นติ�องน�ามืาจ�ายคู่�าดู�าเนินเอกสัาร  Passport,  Visa  และ  Work 
Permit ให�สัามื ีช�วงมีืนาคู่มื 2563 ซี่�งเรื�องเอกสัารถก่ดู�าเนนิการไปก�อนหน�าที�ผู้่�ใช�
บัรกิารและสัามืจีะปว่ยและติรวจพบัเชื�อโคู่วิดู-19  นายจ�างของสัามื ี (ในขณะนั�น) 
ติ�องการให�สัามีืท�างานที�ร�านติ�อแบับัมืขี�อติกลง  (MOU)  เพื�อในสัามืไีดู�รบััอนญุาติ
ท�างานในประเทศอย�างถก่ติ�องและมืรีะยะเวลานานข่�น  นายจ�างจ่งประสัานติิดูติ�อ
ติ�ารวจ  สัน.ดูอนเมือืง  ให�เปน็ผู้่�น�าเอกสัารไปดู�าเนนิการให�  นายจ�างติกลงจะเปน็
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ผู้่�รบััผิู้ดูชอบัคู่�าใช�จ�ายในการดู�าเนินการทั�งหมืดูให�  แติ�หลังจากทราบัว�าสัามีืป่วย
และติรวจพบัเชื�อโคู่วิดู-19  นายจ�างขอเลิกจ�างงานติ�อโดูยทันที  ให�เหติุผู้ลว�า
กลัวกระทบักับัล่กคู่�าของร�าน  พร�อมืกับัให�ผู้่�ใช�บัริการและสัามืีรับัผู้ิดูชอบัจ�ายคู่�า
ประสัานงานเอกสัารให�ติ�ารวจเอง  โดูยข�มืข่�ว�าหากไมื�ยอมืจ�ายเองจะแจ�งติ�ารวจ
ให�มืาจับั

4. ข�อมลู่สืภาพื้ท่�อยูอ่าศึยั

4.1 ลั่กษณีะท่�อยู่อาศึัย (ลักษณะสัิ�งปล่กสัร�าง,  พื�นที�,  คู่วามืเป็นเจ�าของ, 
สัขุลักษณะ ฯลฯ  ห�องเช�าขนาดู 4*4 ติารางเมืติร มีืห�องนำาสั�วนตัิวและพื�นที�ซีกัล�าง
ขนาดูเล็ก

4.2 ความสืะดวกในัการูเดินัทาง  ต่ิกของห�องเช�าตัิ�งอย่�ในซีอยแคู่บัเขติดูอนเมือืง 
สัามืารถเดิูนทางไดู�ดู�วยรถยนต์ิ

5. ข�อมลู่สืขุภาพื้

5.1 โรูค/อาการูปัจจุบนัั ผู้่�ปว่ยโคู่วิดู-19 (ติรวจไมื�พบัเชื�อแล�ว)
 โรคู่ประจ�าตัิว  ไมื�มีื

5.2 สืถานัพื้ยาบาล่ท่�รูบัการูรูกัษาเป็นัปรูะจํา  (ติอบัไดู�มืากกว�า 1 แห�ง)
โรงพยาบัาลภมิ่ืพลอดูลุยเดูช

5.3 สืทิธิิ์การูรูกัษา  (ระบุัประเภทสัทิธ ิและ รพ.ติ�นสังักัดู)  ไมื�มืี

5.4 ความรูว่มม่อในัการูดูแล่สืุขภาพื้  ผู้่�ใช�บัริการและสัามืีให�คู่วามืร�วมืมืือ
ในการปฏิิบัติัิตินหลังออกจากโรงพยาบัาลเป็นอย�างดีู โดูยกักตัิวติ�อในพื�นที�ห�องพัก
อีกเปน็เวลา  14  วัน  ซ่ี�งตัิ�งแติ�ระหว�างการรกัษาตัิวในโรงพยาบัาลจนคู่รบัก�าหนดู
กักตัิวเองอีก 14 วัน ลก่สัาววัย 1 ปี อย่�ในการดู่และของสัถานสังเคู่ราะห์เด็ูกปากเกร็ดู 
(ประสัานงานโดูยนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห ์รพ. ภมิ่ืพลอดูลุยเดูช)

5.5 ผู้ล่กรูะทบของความเจ็บป่วยต่ิอสืภาพื้จิติใจ  การแพร�ระบัาดูของ
เชื�อโคู่วิดู-19  ท�าให�ผู้่�ใช�บัริการผู้ลกระทบัดู�านจิติใจเป็นอย�างมืากจนท�าให�เกิดู
คู่วามืเคู่รียดู  เนื�องจากคู่วามืเจ็บัป่วยกระทบัโดูยติรงกับัการใช�ชีวิติประจ�าวันและ



76

การประกอบัอาชพีทั�งของตินเองและสัามื ีดัูงนี�

ผู้่�รับัผู้ลกระทบั รายละเอียดู

ผู่้�ใช�บัรกิาร

•  อาชพี  :  ผู้ลกระทบัจากโคู่วิดู-19  ท�าให�ร�านญาติิที�ท�างานอย่�
เดิูมืปดิูลงหลังหายป่วยไดู�ไปสัมืคัู่รร�านในบัรเิวณใกล�เคีู่ยง พร�อมื
แสัดูงใบัรบััรองแพทย ์ แติ�กลับัไดู�รบััการปฏิิเสัธและแสัดูงออกว�า
รงัเกียจ ปัจจุบันัไดู�ไปช�วยงานคู่นร่�จัก ไดู�รายไดู�ประมืาณ 8,500 
– 9,000 บัาท/เดืูอน เดิูมืมืรีายไดู� 12,000 บัาท/เดืูอน 

•  การใช�ชวิีติประจ�าวัน  :  เนื�องจากเชื�อโคู่วิดู-19 เปน็โรคู่ที�อย่�ใน
คู่วามืกลัวของผู่้�คู่นจ�านวนมืาก ท�าให�ทั�งผู่้�ใช�บัริการและสัามื ีติ�อง
เจอกับัการแสัดูงออกว�ารงัเกียจจากผู้่�คู่นที�เคู่ยใกล�ชดิู
-  คู่นพักอาศัยที�ต่ิกของห�องเช�าย�ายออกจ�านวนมืากผู่้�ที�เคู่ยรับัจ�าง
ฝ้ากเลี�ยงดู่ลก่ระหว�างวันไปท�างาน (ปฏิิเสัธการรบััฝ้ากเลี�ยง)
-  ญาติิที�ติ�างจังหวัดูยงัไมื�สัะดูวกรับัลก่ไปดู่แลหรือให�ทั�งคู่รอบัคู่รัว
ย�ายกลับัไปอย่�  เนื�องจากสั�วนใหญ�เปน็ผู่้�สัง่อายุ และยังมืทัีศนคู่ติิ
แง�ลบักับัโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  เพื�อนของสัามีืคู่นเคู่ย
สันทิกันตีิตัิวออกห�างทั�งหมืดู ไมื�พดู่คู่ยุและแสัดูงออกว�ารงัเกียจ

สัามีื

•  อาชพี  : สัามีื  (ชาวลาวและว�างงาน) ป่วยโคู่วิดู-19 พร�อมืกัน 
หลังจากป่วยนายจ�างที�ท�างานอย่�เดิูมืขอให�ออกจากงานทันที 
และไมื�รบััผู้ดิูชอบัคู่�าดู�าเนนิเอกสัาร Passport, Visa และ Work 
Permit 8,000 บัาท ติามืที�เคู่ยติกลงกันไว�

6. ทรูพัื้ยากรูอ่�นัๆ ท่�สืนัับสืนุันัผูู้�ป่วย (มูล่นิัธิิ์, เครูอ่ญาติิ, ผูู้�นํัาชุื่มชื่นั, ผูู้�นํัาศึาสืนัา, 
อ่�นัๆ รูะบุ)

เจ้าข้องต่ิกหอ้งเช่่า : ให�ก�าลังใจ ช�วยเหลืออ�านวยคู่วามืสัะดูวกและสันบััสันนุอาหาร
ทกุมืื�อให�ผู่้�ใช�บัริการและสัามีืระหว�างที�ติ�องกักตัิวติ�อภายในห�องพัก โดูยไมื�มีืการแสัดูงออก
ว�ารังเกียจ แมื�ว�าจะมีืคู่นพกัอาศยัที�ต่ิกของห�องเช�ากันย�ายออกจ�านวนมืาก ท�าให�รายไดู�
ของต่ิกลดูลงไป

7. การูชื่่วยเหล่่อผูู้�ป่วยท่�ได�ดําเนิันัการูไปแล่�ว 

–  นมืผู้งและแพมืเพสิั สั�าหรบััลก่วัย 1 ปี

8. ข�อมูล่อ่�นั ๆ (เฉีพื้าะด�านั)
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หลังจากที�ผู้่�ใช�บัริการและสัามีืทราบัผู้ลติรวจโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  และ
แจ�งให�นายจ�างทราบั  ท�าให�ข�อมืล่คู่วามืเจ็บัป่วยนี�ถก่เผู้ยแพร�ผู้�านกลุ�มืไลน ์ “ติลาดูใหมื�
ดูอนเมือืง”  โดูยแสัดูงข�อมืล่ทั�งชื�อ,  ร่ป,  สัถานที�ท�างาน  และข�าวลือว�าสัามืเีสัยีชวิีติจาก
โรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ซี่�งสัิ�งนี�ท�าให�เกิดูการสั�งติ�อข�อมืล่ในวงกว�าง และในขณะ
ที�ปจัจุบันัคู่วามืเข�าใจเกี�ยวกับัการป้องกันและการรกัษาที�ยงัไมื�ชดัูเจน ท�าให�ผู้่�รบัับัรกิาร
ไดู�รบััผู้ลกระทบัติ�อการกลับัมืาใช�ชวิีติประจ�าวันและการประกอบัอาชพีเปน็อย�างมืาก

9. วัติถุปรูะสืงค์การูสื่งต่ิอ

– ขอรบััคู่วามืช�วยเหลือ  :  ถงุยงัชพีและของใช�สั�าหรบััเด็ูกวัย 1 ป ี เพื�อลดูคู่�าคู่รอง
ชพีของคู่รอบัคู่รวั

–  ขอรบััคู่�าแนะน�า และคู่วามืช�วยเหลือ : ดู�านเอกสัาร Passport, Visa และ Work 
Permit ให�สัามีื เพื�อให�สัามืารถอย่�ติ�อและประกอบัอาชีพในประเทศไทยไดู�อย�างถก่ติ�อง

10. แผู้นัท่�บ�านั  

สัถานที�ใกล้เคียง :  โรงเรียนบัริบ่ัรณ์ศิลป์
ศก่ษาเขติดูอนเมือืง

ลงช่่�อ : ................................................... 

ผู้่�บันัท่กข�อมืล่
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กรูณีศ่ึกึษาท่� 2 : นัายบอล่ล่่� (นัามสืมมติิ)
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กรูณีศ่ึกึษาท่� 3 : นัายมด (นัามสืมมติิ) 
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กรูณีศ่ึกึษาท่� 4 : นัางสืาวเนัย (นัามสืมมติิ)
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กรูณีศ่ึกึษาท่� 5 : นัางสืาวจจ่่� (นัามสืมมติิ) 
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บัทท่� 5

บัทเรียนำรู�จ�กก�รปฏิิบััติง�นำสังคำมสงเคำร�ะห์์ในำ
สถ�นำก�รณ์ีโคำวิด - 19

5.1 บทเรูย่นัการูทํางานั

บัทเรยีนสั�าคัู่ญของวิชาชพีสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ในการดู่แลทางสังัคู่มื  และเสัริมืพลังชุมืชน
ในการ  เฝ้้าระวัง  ดู่แล  และจัดูการทางสังัคู่มืสั�าหรับัผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากการ
แพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  ระยะที� 1-3 ไดู�มีืการพัฒนาสัมืรรถนะการท�างาน
ของนกัสัังคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาดู�วยการการฝ้กึอบัรมื 4 หลักส่ัติร ไดู�แก� 

1)  หลักสัต่ิรการให�คู่�าปรก่ษา (Hotline Counseling)
2)  หลักสัต่ิร (Empower Counseling)
3)  หลักสั่ติรเทคู่นิคู่การให�การปร่กษาเชิงคู่วามืคิู่ดูและพฤติิกรรมื  (Cognitive 
Behavior  Therapy:  CBT)  :  “หลักส่ัติรพื�นฐานและการประยุกต์ิใช�บัทบัาทข
องนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์”
4)  หลักสัต่ิร Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) การสันบััสันนุ
ทางจิติใจและจิติสัังคู่มืสั�าหรับัเด็ูกระดัูบัชุมืชนเบัื�องติ�นในภาวะการระบัาดูโรคู่ติิดู
เชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019

การติิดูติามืผู้่�ป่วยโคู่วิดู-19  พบัว�า  กลุ�มืผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 ที�ไดู�
ดู่แลช�วยเหลือ มืีปัญหามิืติิทางสัังคู่มืและเศรษฐกิจมืากที�สัุดู คืู่อ ปัญหาการประกอบั
อาชีพและการท�างาน  รองลงมืาคืู่อปัญหาการพ่�งพาตินเองทางเศรษฐกิจและรายไดู� 
และปัญหาทัศนคู่ติิจากคู่นรอบัข�างและสัังคู่มื การตีิติรา และมืีปัญหาการไมื�มีืทรัพย์สัิน
ที�มืั�นคู่ง รวมืทั�งการเข�าไมื�ถ่งระบับับัริการสัวัสัดิูการจากรัฐที�จัดูให� นอกจากนี�แล�วยังไดู�
สัร�างแกนน�าชุมืชนใน 4 จังหวัดู กรุงเทพฯ สัมืุทรปราการ นนทบุัรี และปทุมืธานี ใน
พื�นที�  5  ชุมืชน  เพื�อพัฒนาร่ปแบับัการท�างานสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ชุมืชนในการเฝ้้าระวัง 
ดู่แล และจัดูการทางสัังคู่มืสั�าหรับัผู้่�ป่วยและผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากการแพร�ระบัาดูโรคู่
ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019
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คู่วามืท�าทายของการปฏิิบัติัิงานของนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัากับัการแพร�ระบัาดู
โรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019  ระลอกใหมื�  ประเด็ูนทางสัังคู่มืที�เกิดูข่�นคืู่อ การรบััร่� คู่วามื
เข�าใจติ�อโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  ที�ไมื�ถก่ติ�องของแรงงานติ�างชาติิ  สั�งผู้ลให�เกิดู
อคู่ติิติ�อผู่้�ป่วยและสั�งผู้ลกระทบัติ�อคู่รอบัคู่รัวในการดู่แลผู้่�ป่วย  หลังเกิดูเหติุการณ์การ
แพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ระลอกใหมื�ในกลุ�มืแรงงานพมื�า การถก่ตีิติรา
จากสัังคู่มื การรับัร่�และคู่วามืเข�าใจของคู่นที�อาจติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  ติ�อสัังคู่มื
ในวงกว�างมีืข�อสัรุปว�า คู่นกลุ�มืดัูงกล�าวเป็น “เชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019”  ที�ติ�องไมื�เข�าไปยุ�ง
เกี�ยว  ไมื�คู่วรเข�าใกล�  เพราะจะท�าให�ไปแพร�เชื�อโรคู่ให�กับัผู้่�อื�น  การถ่กปฏิิเสัธให�อย่�ใน
บั�านและชุมืชน การติกงาน ไมื�มีืรายไดู� เด็ูกไมื�ไดู�รับัการดู่แลจากคู่รอบัคู่รวั การไมื�ยอมืรับั
ให�อย่�ร�วมืกับัผู้่�อื�น ผู้่�ที�ผู้�านการกักตัิว 14  วัน และผู้่�ป่วยที�หายแล�ว ขาดูคู่วามืมืั�นใจที�จะ
เปดิูเผู้ยตินเองจ่งสั�งผู้ลให�การใช�ชวิีติประจ�าวันของผู้่�ที�ผู้�านการกักตัิว 14 วัน และผู้่�ปว่ยที�
หายแล�ว เช�น ร่�สัก่กังวลใจ กลัวถก่รงัเกียจ จ่งท�าให�อาจน�าไปส่ั�การเกิดูบัาดูแผู้ลทางใจกับั
บุัคู่คู่ลเหล�านี�ไดู� และนอกจากนี�ยงัพบัปัญหาการไมื�ไดู�รบััการเผู้าศพในวัดู เมืื�อผู้่�ปว่ยโรคู่
ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  เสัยีชวิีติ การท�างานแบับับ่ัรณาการของนกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์
กับัหลายหน�วยงาน เช�น สัหวิชาชีพในโรงพยาบัาล ศน่ย์ Hotline สั�านักงานหลักประกัน
สัุขภาพแห�งชาติิ  ศ่นย์  Hotline  สั�านักงานประกันสัังคู่มื  ศ่นย์ช�วยเหลือสัังคู่มื  1300 
กรมืพัฒนาสังัคู่มืและสัวัสัดิูการ ศน่ย์ Hotline กรมืสุัขภาพจิติ ฯลฯ ท�าให�การไดู�พัฒนา
ทักษะและเทคู่นิคู่การท�างาน นักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา ไดู�พฒันาคู่วามืร่�ที�กว�างขวาง
และทันติ�อเหติุการณ์หรือมีืคู่วามืรอบัร่�ในการดู่แลดู่แลช�วยเหลือมืีปัญหามืิติิทางสัังคู่มื
ในภาวะวิกฤติ  สัามืารถน�าประสับัการณก์ารท�างานกับักลุ�มืผู้่�ปว่ยกลุ�มืนี�  ไปประยุกต์ิใช�
กับักลุ�มืผู้่�ปว่ยอื�นๆ ที�มืปีญัหาทางสังัคู่มืที�ซีบััซี�อนติ�อไป

5.2 ความรูู�ท่�จําเป็นัในัการูปฏิิบติัิงานัสืงัคมสืงเครูาะหอ์อนัไล่น์ั

การท�างานผู้�านระบับัออนไลน์ถือเป็นเรื�องใหมื�ของนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ที�เกิดูข่�น
ในสัถานการณ์การระบัาดูของโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  แนวคิู่ดูหลักการท�างาน
ที�นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ติ�องใช�ในการท�างาน  ในที�นี�จะเลือกเฉพาะแนวคิู่ดูพื�นฐานที�
จ�าเป็นในการท�างานกับักลุ�มืเป้าหมืายทั�งในสัถานการณ์ปกติิและสัถานการณ์ที�มืีภัย
พิบััติิ  การแพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  ซี่�งถก่จัดูให�เปน็ประเภทหน่�งของ
ภัยพิบััติิ องค์ู่การอนามืัยโลกถือว�าการแพร�ระบัาดูโรคู่ติิดูเชื� อไวรัสัโคู่โรนา 2019 
ไดู�ท�าให�เกิดูการเสีัยชีวิติและสั�งผู้ลกระทบักับัคู่ณุภาพชีวิติของคู่นทั�วโลก แนวคิู่ดูพื�นฐาน
ที�จ�าเปน็ในการท�างานของนักสังัคู่มืสังเคู่ราะหม์ืดัีูงนี�
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1. แนัวคิดสืทิธิิ์มนุัษยชื่นั (Human Right)

การท�างานกับักลุ�มืเปา้หมืายทกุช�วงวัยคู่วรไดู�รบััการดูแ่ลในสัทิธขิั�นพื�นฐาน เช�น หากเปน็
คู่นไทย  สัทิธพิลเมือืงไทยที�ติ�องไดู�รบัั  เช�น  สัทิธหิลักประกันสัขุภาพถ�วนหน�า  สัทิธกิาร
เรียนฟื้รี 12 ปี สิัทธสิัวัสัดิูการสังัคู่มื เช�น เบัี�ยคู่วามืพิการ เบัี�ยผู้่�สัง่อายุ เป็นติ�น หากแยก
แติ�ละช�วงวัย ดัูงนี�

วัยเด็ก ให�คู่วามืสั�าคัู่ญกับัแนวคิู่ดูอนสุัญัญาว�าดู�วยสัทิธเิด็ูก ไดู�แก� สิัทธทีิ�จะมืชีีวิติรอดู 
ปลอดูภัย สัทิธทีิ�จะไดู�รบััการปกปอ้งคูุ่�มืคู่รอง ให�รอดูพ�นจากการถก่ท�าร�ายหรือแสัวงหา
ประโยชนใ์นทกุร่ปแบับั  สิัทธทีิ�จะไดู�รบััการพฒันา  สิัทธใินการมืสีั�วนร�วมืแสัดูงออกทาง
คู่วามืคิู่ดูเหน็และการตัิดูสันิใจในเรื�องที�เกี�ยวข�องกับัตินเอง กรณเีด็ูกเปน็กลุ�มืเสัี�ยงไดู�รบัั
เชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 เด็ูกคู่วรไดู�รบััการดู่แลทั�งดู�านร�างกายและการสันับัสันนุทางจิติใจ 
จิติสังัคู่มืที�เข�มืข�น มีืแนวทางเฉพาะเจาะจง เพื�อการคูุ่�มืคู่รองเด็ูก

วัยทํางานั ให�คู่วามืสั�าคัู่ญกับัระบับัประกันสัังคู่มืที�ให�กับัผู้่�ประกันตินในมืาติรา 33, 35, 
39, 40 ที�จะคู่รอบัคู่ลุมืถ่งสัทิธิประโยชน ์7 ดู�าน ไดู�แก� การเจ็บัปว่ย การคู่ลอดูบุัติร คู่วามืพิการ 
การติาย การสังเคู่ราะหบุ์ัติร การว�างงาน และการชราภาพ ซี่�งแติ�ละมืาติราจะให�สัทิธปิระโยชน์
แติกติ�างกันติามืการจ�ายเงินสัมืทบั กรณตีิกงานหรือว�างงาน ผู้่�ประกันตินติ�องแจ�งสั�านกังาน
ประกันสังัคู่มืที�ไดู�เลือกไว� การไดู�รับัเงินชดูเชย มืาติรการช�วยเหลือจากรัฐในโคู่รงการเรา
ไมื�ทิ�งกัน โคู่รงการบััติรสัวัสัดิูการแห�งรัฐ (บััติรคู่นจน) โคู่รงการคู่นละคู่ร่�ง 3,000 บัาท
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 โคู่รงการเราชนะ 7,000 บัาท โคู่รงการเราชนะ มืาติรา 33 ช�วยเหลือ 4,000 บัาท (ระลอก 
2)  มืาติรการเยียวยาระลอก  3  มืาติรการเพิ�มืก�าลังซีื�อ  โคู่รงการบัตัิรสัวัสัดิูการแห�งรฐั 
(บัตัิรคู่นจน) เดืูอนละ 200 บัาท ระยะเวลา 6 เดืูอน (การจ�ายระหว�างกรกฎาคู่มื-ธนัวาคู่มื 
2564)  โคู่รงการคู่นละคู่ร่�ง  จ�ายเพิ�มื  3,000 บัาท  (การจ�ายระหว�างกรกฎาคู่มื-ธนัวาคู่มื 
2564)  โคู่รงการเราชนะ  เฟื้สั 3 จ�ายเพิ�มื 2,000 บัาท  (สัิ�นสัดุูการจ�ายมืถินุายน 2564) 
โคู่รงการ มื33 เรารกักัน จ�ายเพิ�มื 2,000 บัาท (สัิ�นสุัดูการจ�ายมืถินุายน 2564) มืาติรการ
ยิ�งใช�ยิ�งไดู� คู่นละ 7,000 บัาท และสิัทธกิารเข�ารบััการรักษาพยาบัาลจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสัั
โคู่โรนา 2019 (สั�านกังานเศรษฐกิจการคู่ลัง, กระทรวงการคู่ลัง, 2564)

ภาพื้ท่� 5.1 ความค่บหนั�าโครูงการู “เรูาชื่นัะ” ณี วันัท่� 24 ก.พื้. 64
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วัยสืูงอายุ  ให�คู่วามืสั�าคัู่ญกับัสิัทธิผู้่�สั่งอายุที�เกิดูข่�นติาพระราชบััญญัติิผู้่�สั่งอายุ  
พ.ศ. 2546 (แก�ไข พ.ศ.2553) ในมืาติรา 11 ที�ก�าหนดูให�ผู่้�สัง่อายุไทยไดู�บัริการพื�นฐาน 
5 เรื�อง ไดู�แก� 

1)หลักประกันสัขุภาพ
2)เบัี�ยยงัชพีผู้่�สัง่อายุติลอดูชวิีติแบับัขั�นบันัไดู (600-1,000 บัาทติ�อเดืูอน)
3)เดิูนทางจ�ายคู่�าโดูยสัารคู่ร่�งราคู่า
4)เที�ยวชมืพิพธิภัณฑ์์และอุทยานแห�งชาติิฟื้รี
5) ฝ้กึอาชพี สัร�างรายไดู�วัยเกษียณ

กรณีเป็นผู่้�สั่งอายุเปราะบัางไดู�รับัการช�วยเหลือทางสัังคู่มื เช�น การซี�อมืแซีมืที�อย่�
อาศัย  การปรับัปรุงห�องนำา  เงินสังเคู่ราะห์คู่รอบัคู่รัวการก่�ยืมืเงินกองทุนผู้่�สั่งอายุเพื�อ
การประกอบัอาชีพ การจัดูที�อย่�อาศัยสั�าหรับัผู้่�ส่ังอายุที�ไมื�มืีญาติิ อย่�ล�าพังคู่นเดีูยว เช�น 
สัถานสังเคู่ราะหค์ู่นชรา ศน่ยพ์ฒันาการจัดูสัวัสัดิูการสังัคู่มืผู้่�สัง่อายุ เปน็ติ�น

ทกุช�วงวัยจ่งมืสีัทิธทีิ�จะไดู�รบััการดูแ่ลสัขุภาพจากสัถานการณโ์รคู่โคู่วิดูภายใติ�ระบับั
สัขุภาพ 3 ระบับั ไดู�แก� ระบับัหลักประกันสัขุภาพถ�วนหน�าที�ให�กับัคู่นไทยทกุคู่น ระบับั
ประกันสังัคู่มื การดู่แลเมืื�อเจ็บัปว่ย ระบับัคู่�ารกัษาพยาบัาลของข�าราชการและพนักงาน
รฐัวิสัาหกิจ  สั�าหรบััผู้่�สัง่อายุจะมืกีองทุนบั�าเหนจ็บั�านาญ

2. แนัวคิดการูคุ�มครูองทางสืงัคม

การคูุ่�มืคู่รองทางสังัคู่มืเปน็  1  ใน  6  ประเด็ูนหลัก  ของกรอบัคู่วามืร�วมืมือืหุ�นสั�วน
ระหว�างประเทศไทยกับัองค์ู่การสัหประชาชาติิในประเทศไทย ที�เน�นการสั�งเสัรมิืขดีูคู่วามื
สัามืารถของประเทศไทยในการให�คู่วามืคุู่�มืคู่รองทางสัังคู่มืขั�นพื�นฐานถ�วนหน�า และการ
ให�สิัทธิประโยชน์ในระดัูบัสั่งข่�น  โดูยการจ�ายเงินสัมืทบัซ่ี�งมืีวัติถุประสังค์ู่โดูยรวมืเพื�อ
สัร�างคู่วามืยั�งยนืดู�านการเงิน และเชงิสัถาบันั แก�ระบับัการประกันสังัคู่มื และระบับัการ
คูุ่�มืคู่รองทางสังัคู่มื ซี่�งฐานการคูุ่�มืคู่รองทางสังัคู่มืมืุ�งเน�นให�รัฐมืกีารดู�าเนนิการดัูงนี�

1) ทกุคนัสัามืารถเข�าถ่งบัรกิารทางสัาธารณสุัขขั�นพื�นฐานโดูยถ�วนหน�า
2) เด็กทุกคนัสัามืารถเข�าถ่งการโภชนาการ การศ่กษา และการดู่แลไดู�ดู�วยการที�
ผู้่�ปกคู่รองไดู�รับัสัิ�งที�มิืใช�ตัิวเงิน  หรอืเงินช�วยเหลือซ่ี�งไมื�คู่วรติำากว�าเสั�นคู่วามืยากจน
ที�ประเทศก�าหนดู
3) ทกุคนัท่�อยูใ่นัวัยทํางานั  แติ�ไมื�สัามืารถหาเงินมืาเลี�ยงตินเอง และคู่รอบัคู่รวัไดู�
อย�างเพยีงพอ คู่วรมืคีู่วามืมืั�นคู่งทางรายไดู�ขั�นติำาจากการไดู�รบััเงินช�วยเหลือ ไดู�รบัั
สัิ�งที�มิืใช�ตัิวเงินหรอืระบับัประกันว�างงาน
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4) ผูู้�สืูงอายุแล่ะคนัพื้ิการูมืีคู่วามืมืั�งคัู่�งทางรายไดู�โดูยการไดู�รับัเงินช�วยเหลือ
สั�าหรับัคู่นชราและคู่นพิการ  หรือไดู�รับัสัิ�งที�ไมื�ใช�ตัิวเงิน  แนวคิู่ดูการคูุ่�มืคู่รอง
ทางสัังคู่มื  (Social  Protection  Floor)  ถือเป็นแนวคิู่ดูที�ใช�ในการขบััเคู่ลื�อนประเ
ทศไทย  ให�เผู้ชญิกับัสัถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงของโลกเป็นไปอย�างรวดูเรว็และ
รุนแรงในอนาคู่ติ 

หากพิจารณาจาก 2 แนวคิู่ดูนี�จะให�คู่วามืสั�าคัู่ญกับันโยบัายของรฐัที�จะติ�องมีืระบับั
และกลไกการดูแ่ลประชาชนพื�นฐานโดูยเฉพาะดู�านสัขุภาพ ดู�านการศก่ษา ดู�านการมืงีาน
ท�าและรายไดู�ที�มืั�นคู่ง การมืคีู่ณุภาพชวิีติที�ดีู ปลอดูภัยจากภัยพบิัติัิ  ซ่ี�งรวมืถ่งอุบัติัิการณ์
โรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ดู�วย  ดัูงภาพที� 5.2 และ 5.3

ภาพื้ท่� 5.2 หลั่กการูปฏิิบติัิงานัสืงัคมสืงเครูาะหใ์นัวิถใ่หม่
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ภาพื้ท่� 5.3 แนัวคิด /หลั่กการูทํางานัสืังคมสืงเครูาะห์ในัวิถ่ใหม่ 
(New normal)

3. หลั่กการูการูทํางานัสืงัคมสืงเครูาะห์

หลักการการท�างานสังัคู่มืสังเคู่ราะห์.กับัโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 หลัก ๆ  เช�น
การไมื�ลดูทอนคุู่ณคู่�าคู่วามืเป็นมืนษุย ์การเข�าใจผู่้�ป่วยโคู่วิดู-19 หรือสัมืาชิกในคู่รอบัคู่รัว
จะติ�องไมื�ถก่มืองว�า  “เปน็ตัิวเชื�อโรคู่ที�แพร�เชื�อโรคู่ให�ผู้่�อื�น”  การไมื�ถก่ประนามืจากคู่นใน
คู่รอบัคู่รวั ชุมืชน การไมื�ถก่ตีิติรา การไมื�ถก่เลือกปฏิิบัติัิ คู่นในสังัคู่มืติ�องมื ี“พื้ฤติิกรูรูม 
6 ไม”่ ดัูงภาพที� 5.4 
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ภาพื้ท่� 5.4 พื้ฤติิกรูรูม 6 ไม่

การสัร�างคู่วามืติระหนักร่� การแสัดูงคู่วามืรบััผู้ดิูชอบัของคู่นในสังัคู่มืร�วมืกันรณรงค์ู่ 
สั�งเสัรมิืให�คู่นในสังัคู่มื มื ี“พฤติิกรรมื 6 คู่วร” ไดู�แก� การเคู่ารพในตัิวผู้่�ปว่ย การไมื�เปดิู
เผู้ยข�อมืล่สั�วนบุัคู่คู่ลของผู้่�ติิดูเชื�อ การยอมืรับัในคู่วามืแติกติ�าง หลากหลายในวัฒนธรรมื
คู่วามืเปน็อย่�ที�แติกติ�างกัน การรกัษาคู่วามืลับั การไมื�แสัดูงท�าทีรงัเกียจดัูงภาพที� 5.5

ที�มืา : สั�านกังานคู่ณะกรรมืการสัทิธมิืนษุยชนแห�งชาติิ วันที� 20 มืถินุายน 2563
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ภาพื้ท่� 5.5 พื้ฤติิกรูรูม 6 ควรู

5.3 กรูะบวนัการูแล่ะทักษะในัการูปฏิิบติัิงานัสืงัคม
สืงเครูาะหอ์อนัไล่น์ั 

กระบัวนการและทักษะในการปฏิิบัติัิงานในสัถานการณภั์ยพบิัติัิ
กระบัวนการท�างานในสัถานการณภั์ยพบิัติัิ ผู้่�ปฏิิบัติัิงานอาจแบั�งเปน็ 3 ระยะดัูงนี�
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1) รูะยะก่อนัเกิดเหติุหรูอ่การูม่สืุขภาพื้ปกติิ  เน�นการป้องกันตินเอง  การดู่แล
สัขุภาพของตินเองและคู่นในคู่รอบัคู่รวั ในที�ท�างาน ในชุมืชน
2) รูะยะเกิดเหติหุรูอ่การูติิดเชื่่�อโรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019 
ผู้่�ปว่ยจะเข�าสั่�ภาวะวิกฤติ เน�นการให�ผู้่�ป่วยแจ�งและรายงานตัิวในระบับัคู่วบัคู่มุืโรคู่ 
การเข�ารบััการติรวจร�างกาย กรณไีมื�ปว่ยให�สังัเกติอาการโดูยการกักแยกตัิว 14 วัน 
กรณีป่วยเข�ารับัการรักษาตัิวในสัถานพยาบัาลหรือโรงพยาบัาลสันามืที�ระบุัชื�อไว� 
3) รูะยะติิดติามแล่ะปรูะเมนิัผู้ล่หรูอ่รูะยะฟื้้� นัฟื้ ูบาํบดัผูู้�ป่วย ให�กลับัสั่�ภาวะปกติิ
โดูยเรว็

ภาพื้ท่� 5.6 กรูะบวนัการูแล่ะทักษะการูปฏิิบติัิงานัสัืงคมสืงเครูาะห์ออนัไล่น์ั

หากเทียบัเคีู่ยงกระบัวนการปฏิิบัติัิงานสัังคู่มืสังเคู่ราะหอ์อนไลนจ์ะแบั�งเปน็ 3 ระยะ
ดัูงติ�อไปนี�

1. รูะยะปรูะเมินั  (Assessment)  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จะประเมืินแบับัประเมิืน
ปัญหาทางสัังคู่มืผู้�าน  Google Form  และบัันท่กข�อมื่ลใน  Excel  ข�อมื่ลพื�นฐาน ไดู�แก�
ข�อม่ืลสั�วนตัิว  ข�อม่ืลคู่รอบัคู่รัว  ข�อมื่ลสุัขภาพและสิัทธิสุัขภาพ  จะใช�ข�อมื่ลในระบับั 
Telemedicine  ประเด็ูนคู่�าถามืจะเน�นที�ประเด็ูนสุัขภาพและสังัคู่มื  เพื�อน�ามืาวิเคู่ราะหแ์ละท�า
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แผู้นรายกรณรี�วมืกับัผู้่�ใช�บัรกิารอย�างรอบัดู�าน  กรณผีู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 
และผู่้�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์อาสัาจะ
ท�างานในมืิติิสัังคู่มืในประเด็ูน  สััมืพันธภาพกับัคู่รอบัคู่รัว ทักษะการจัดูการชีวิติ
การคูุ่�มืคู่รองสิัทธิ ปญัหาทางสังัคู่มือื�นๆ  การท�างานกับักลุ�มืเปราะบัาง เช�น กลุ�มืแมื�วัยรุ�น 
คู่รอบัคู่รัวเลี�ยงเดีู�ยว คู่นพิการ หรือผู่้�สั่งอายุ แรงงานนอกระบับั ซ่ี�งเปน็กลุ�มืที�มืปีญัหา
ทางสังัคู่มืทับัซี�อนหลายประเด็ูนร�วมืกัน

ทักษะการูทํางานัรูะยะปรูะเมนิั  มืกีารดู�าเนนิงานดัูงนี�

•  การแนะน�าตินเองอย�างสัั�นๆ การขออนุญาติผู่้�ป่วยที�จะคุู่ยโดูยเปิดูเผู้ยหน�าติา
หรือฟัื้งเสัียงอย�างเดีูยว  การรักษาคู่วามืลับัและสัิ�งที�ผู้่�รับับัริการจะไดู�รับัจากการ
ติิดูติามืข�อมื่ล  ในกรณีที�ผู้่�รับับัริการไมื�สัะดูวกให�ข�อมื่ลในคู่รั�งแรกหรือเกิดูคู่วามืไมื�
ไว�วางใจ นักสังัคู่มืสังเคู่ราะหข์อติิดูติามืในคู่รั�งหน�าติ�อไป

•  การขอคู่�ายินยอมื  การให�ข�อมื่ลเพื�อให�ผู้่�ป่วยสัามืารถตัิดูสิันใจที�จะเข�าร�วมื
โคู่รงการดู�วยคู่วามืสัมัืคู่รใจ ผู้่�ปว่ยมีืสัทิธิที�จะไมื�ให�ข�อมืล่สั�วนตัิวหรือขอถอนตัิวออกจาก
การเข�าร�วมืโคู่รงการไดู�  และจะไมื�มืีผู้ลกระทบัติ�อกระบัวนการรักษาโรคู่แติ�อย�างใดู 
แจ�งระยะเวลาพดู่คู่ยุกี�นาที

•  การสัร�างสัมัืพนัธภาพเพื�อสัร�างคู่วามืไว�วางใจกับัผู้่�ปว่ย
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•  การสัื�อสัารอย�างไมื�เป็นทางการ แจ�งวัติถุประสังค์ู่การพ่ดูคูุ่ย เริ�มืการสันทนาติ�อง
ใช�ถ�อยคู่�าและนำาเสัยีงที�บั�งบัอกถ่งคู่วามืเปน็มืิติร ใช�คู่�าถามืในแติ�ละประเด็ูนที�ชัดูเจนไมื�
เยิ�นเย�อ คู่่�สันทนาเข�าใจง�าย 

•  การสััมืภาษณ์เพื�อติิดูติามือาการ การดู่แลตินเอง การใช�ชีวิติประจ�าวัน 

•  การสัังเกติจากนำาเสัียง เพื�อประเมืินคู่วามืคิู่ดู อารมืณ์ คู่วามืร่�สั่ก คู่วามืพร�อมืใน
การสันทนา  เช�น  นำาเสัียงไมื�พอใจ  เร�งรีบั  ฯลฯ  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ติ�องสัังเกติและให�
คู่วามืสั�าคัู่ญมืาก  เช�นถ�าผู้่�ป่วยเริ�มืมืีนำาเสัียงไมื�พอใจ  ใช�คู่�าพ่ดูที�แสัดูงคู่วามืเหนื�อย 
นักสัังคู่มืฯ ติ�องหยุดูการพ่ดูคูุ่ย หรือเว�นระยะพักแล�วไปสััมืภาษณ์คู่รั�งติ�อไป 

•  การฟื้ังอย�างตัิ�งใจ การเป็นผู้่�ฟื้ังที�ดีู และแทรกถามืประเด็ูนติามืหัวข�อที�เราอยาก
ทราบั พร�อมืกับัให�ก�าลังใจแทรกไปในการรับัฟื้ังบัทสันทนา 

•  การตัิ�งคู่�าถามื การทวนคู่วามื การเงียบั

•  การเยี�ยมืบั�าน กรณีที�มืีปัญหาดู�านที�อย่�อาศัย

•  การประสัานงานกับัหน�วยงานของรัฐ องค์ู่กรพฒันาเอกชนเพื�อช�วยเหลือเบัื�องติ�น 

•  การวางแผู้นรายกรณี กรณีที�มืีผู้่�ป่วยหลายคู่นในคู่รอบัคู่รัว ผู้่�ป่วยเป็นคู่นหาราย
ไดู�หลักคู่นเดีูยว การแยกเด็ูกหรือแมื�เด็ูกให�อย่�ในคู่วามืดู่แลที�ปลอดูภัย

2. รูะยะดําเนิันังานั (Implementation) นกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหต์ิ�องดู�าเนนิการร�วมื
กับัทีมืสัขุภาพ เช�น แพทย ์พยาบัาล นกัคู่วบัคู่มุืโรคู่ นกัจิติวิทยา นกัวิชาการสัาธารณสุัข 
หากเป็นกลุ�มืเปราะบัาง เช�น เด็ูกที�อายุติำากว�า 18  ปี ผู้่�เสีัยหายจากการคู่�ามืนุษย์กลุ�มื
ผู้่�ประสับัปัญหาทางสัังคู่มื  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์ติ�องท�างานร�วมืกับัทีมืสัหวิชาชีพ  เช�น 
แพทย์ พยาบัาล จิติแพทย์ นักจิติวิทยา ติ�ารวจ อัยการ คู่ร่ เจ�าหน�าที�ติรวจคู่นเข�าเมืือง 
ฯลฯ  

กรณีผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 และผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อ
ไวรัสัโคู่โรนา 2019 นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาถือเป็นบุัคู่ลากรสัายสันับัสันุนที�มืีจุดู
เน�นตัิ�งแติ�แรกรับัผู่้�ป่วย  ระหว�างการอย่�ในสัถานกักแยกตัิวหรือโรงพยาบัาลสันามื 
โดูยการพ่ดูคุู่ยผู้�านระบับัวีดีูโอคู่อล การให�คู่�าแนะน�าปร่กษา การให�ข�อมื่ล

ทักษะการูทํางานัรูะยะดําเนิันังานั การท�างานคู่รั�งนี�จะแติกติ�างกับัการท�างาน
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ปกติิของนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาเป็นการท�างานผู้�านระบับัออนไลน์  ทักษะการ
ดู�าเนินงานมีืดัูงนี�

การูเล่่อกใชื่� Platform  ที�ติ�องให�ผู้่�ใช�บัรกิารเลือกร�วมืกันกับันกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห์ เช�น 
โทรศพัท์ ไลน ์เฟื้สับุัคู๊่ ซ่ีมื ที�เหมืาะสัมืกับัสัถานการณ์จรงิ

การูฟื้งัอยา่งตัิ�งใจ  การแสัดูงออกถ่งคู่วามืตัิ�งใจรับัฟื้งัและใสั�ใจกับับัทสันทนา  โดูย
สังัเกติจากนำาเสัยีงทางโทรศพัท์ การแสัดูงออกถ่งการฟื้งัอย�างตัิ�งใจทั�ง ทางคู่�าพดู่ หรือ
สัหีน�า/ ภาษากาย การมืองและการสับัติา การจ�องอาจจะท�าให�ไมื�เปน็มืติิร ในขณะที�การ
ไมื�สับัติาท�าให�ร่�สั่กว�าไมื�ไดู�รับัคู่วามืสันใจ ระดัูบัเสัียง  วิธีการ ถ�อยคู่�าที�สืั�อสัารออกไป 
ไมื�ดัูงหรอืเบัาเกินไป มืเีสัยีงสัง่ติำา ไมื�ราบัเรียบั ไมื�พดู่แทรกบัทสันทนาเร็วเกินไป

การูสืมัภาษณ์ี  การตัิ�งคู่�าถามืจะเน�นใช�คู่�าถามืปลายเปดิูเพื�อให�ผู้่�ป่วยไดู�เล�าเรื�องราว
ของติน  นักสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาจะขออนุญาติผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  
ใช�คู่�าพ่ดูที�เรียบัง�ายไมื�เป็นทางการ  เพื�อลดูคู่วามืกดูดัูนที�จะเกิดูข่�น  การตัิ�งคู่�าถามื 
คู่วรท�าคู่วามืเข�าใจในข�อคู่�าถามืแติ�ละประเด็ูน หรอืใช�เทคู่นคิู่ grouping ข�อคู่�าถามื รบััฟื้งั
ผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 ให�มืาก และสัรุปประเด็ูนในแติ�ละข�อคู่�าถามื

การูสืงัเกติ จากนำาเสีัยง  เช�นนำาเสีัยงไมื�พอใจ  เร�งรบีั  นักสังัคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัา
ติ�องสัังเกติและให�คู่วามืสั�าคัู่ญมืาก  เช�น ถ�าผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019 เริ�มืมืี
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นำาเสัยีงไมื�พอใจ ใช�คู่�าพ่ดูที�แสัดูงคู่วามืเหนื�อย นกัสัังคู่มืจิติอาสัาติ�องหยุดูการพดู่คู่ยุ หรอื
เว�นระยะพกัแล�วไปสัมัืภาษณค์ู่รั�งติ�อไป

การูทวนัความ  เป็นการทบัทวนเรื�องราวที�ผู่้�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019 
เล�าให�ฟื้ัง  เพื�อทดูสัอบัว�ามีืคู่วามืเข�าใจติรงกันและยังสัามืารถช�วยให�ผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อ
ไวรสััโคู่โรนา  2019  ร่�สัก่ว�านกัสังัคู่มืสังเคู่ราะหจิ์ติอาสัาสันใจและเข�าใจ  สัรุปคู่วามืเพื�อ
ยนืยนัคู่�าติอบัที�จะน�าไปสั่�แผู้นการจัดูการรายกรณี

การูเง่ยบ  ในระหว�างการให�การปร่กษาหรือกระบัวนการบั�าบััดูอาจมืีช�วงจังหวะ
หน่�งที�นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาไมื�พ่ดูอะไรเลย  เพื�อผู่้�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา 
2019  ไดู�ทบัทวนคู่วามืคิู่ดูหรอืคู่วามืร่�สัก่ของตินเอง หรอืประมืวลเรื�องราวติ�างๆ เพื�อให�
ผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  จัดูการกับัคู่วามืร่�สัก่ภายใน  (เช�น  คู่วามืโศกเศร�า 
เสัยีใจ)  ระยะเวลาของการเงียบัประมืาณ  1-2  นาที  หลังจากการเงียบัอาจติามืมืาดู�วย 
การกระติุ�นให�ผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา  2019  หรือ  ไดู�พดู่คู่วามืร่�สัก่หรอืคู่วามืคิู่ดู
ในขณะนั�น  การเงียบัเพื�อให�การสันทนาดู�าเนินติ�อไปเองโดูยไมื�เปลี�ยนประเด็ูนและเพื�อ
ผู้�อนคู่ลายคู่วามืร่�สัก่ให�สังบัลง

การูสืะท�อนัความรูู�สืึก  เพื�อให�ข�อมื่ลย�อนกลับัเกี�ยวกับัคู่วามืร่�สั่กที�ผู่้�ป่วยโรคู่
ติิดูเชื� อไวรัสัโคู่โรนา  2019  แสัดูงนำาเสัียงออกมืาในขณะเล�า  เพื� อลดูคู่วามืร่�สั่ก
ของนักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์จิติอาสัาที�เกิดูจากการรับัร่�คู่วามืร่�สั่กของผู้่�ป่วยโรคู่ติิดูเชื�อไวรัสั
โคู่โรนา  2019 หรอืติ�องการเน�นคู่วามืร่�สัก่ที�เกิดูข่�นเพื�อการสั�ารวจรับัร่�เข�าใจ  เพื�อผู้�อน
คู่ลายคู่วามืร่�สัก่นั�นๆ ลง โดูยการยอมืรับัและเข�าใจตินเอง 

การูให�ข�อมลู่ท่�จําเปน็ั การให�คู่วามืร่�/การศก่ษา เปดิูโอกาสัให�ผู่้�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสัั           
โคู่โรนา 2019  ไติร�ติรองถามืในสัิ�งที�ยงัมืขี�อสังสัยั

การูให�คําปรูกึษา  จะเริ�มืจากการสัร�างสัมัืพนัธภาพ  สัร�างคู่วามืคูุ่�นเคู่ย  เพื�อให�เกิดู
คู่วามืไว�วางใจ คู่วามืสัมืคัู่รใจ การติกลงบัริการ การท�าคู่วามืเข�าใจให�ติรงกัน การสั�ารวจ
ปญัหา การคู่�นหารายละเอียดูของปญัหา สัาเหติ ุการวางแผู้นแก�ไข การล�าดัูบัคู่วามืสั�าคัู่ญ
คู่วามืจ�าเปน็เร�งดู�วน และการยุติิบัริการ 

การูปรูะสืานังานั หน�วยงานที�เกี�ยวข�องเพื�อให�ผู้่�ปว่ยโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 
เข�าถ่งบัรกิารของรฐั  และแนะน�าเคู่รือข�ายให�ไปรบัับัรกิาร  เช�น  ผู้่�ปว่ยหรอืผู้่�ที�มีืปัญหา
ภาวะคู่วามืเคู่รยีดู เสัี�ยงซีม่ืเศร�าแนะน�าท�าแบับัประเมิืนของกรมืสัขุภาพจิติและพบัแพทย์
เพื�อท�าการรกัษาให�ข�อมืล่แนะน�าบัริการสัาธารณสัขุ 



98

ภาพื้ท่� 5.7  หมายเล่ขสืายด่วนัโควิด-19
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• การูคุ�มครูองสืทิธิิ์ปรูะโยชื่น์ั  การพทัิกษ์สิัทธิ
• การูเสืรูมิพื้ลั่งอํานัาจ
• การูจัดบรูกิารูทางสืงัคม  การแนะน�าบัริการของรฐัเพื�อช�วยเหลือเยยีวยา
ติามืนโยบัายของรฐั 

ภาพื้ท่� 5.8  การูดแูล่ทกุกลุ่่มเป้าหมายกับผูู้�ป่วยแล่ะผูู้�ได�รูบัผู้ล่กรูะทบจาก
โรูคติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
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ภาพื้ท่� 5.9 มาติรูการูของรูฐัต่ิอการูดแูล่ผูู้�ป่วยแล่ะผูู้�ได�รูบัผู้ล่กรูะทบโรูค
ติิดเชื่่�อไวรูสัืโคโรูนัา 2019
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3. รูะยะติิดติามแล่ะปรูะเมินัผู้ล่ (Follow-up and Evaluation) หรอืระยะฟื้้� นฟื้ ่
ผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื�อไวรสััโคู่โรนา 2019 กลับัไปอย่�กับัคู่รอบัคู่รวั 
หรือที�อย่�อาศัย  นักสัังคู่มืสังเคู่ราะห์อาจมืีการนัดูหมืายลงไปเยี�ยมืผู้่�ป่วยที�บั�าน  หรือ
ติิดูติามืในประเด็ูนที�ผู้่�ปว่ยยงัไมื�ไดู�รบัับัรกิาร เช�น ลงทะเบัยีนโคู่รงการเยยีวยาของรฐัไมื�
ไดู� การไมื�ไดู�รบััเงินชดูเชยจากประกันชวิีติหรอืประกันภัย การดูแ่ลตินเองหลังการปว่ย

ทักษะการูทํางานัรูะยะรูะยะติิดติามแล่ะปรูะเมินัผู้ล่  เปน็การท�างานติ�อเนื�องที�ข่�น
กับัสัมัืพนัธภาพทางวิชาชพี คู่วามืไว�วางใจของผู้่�ปว่ยกับันกัสังัคู่มืสังเคู่ราะห ์ ทักษะที�ใช�
ในระยะนี� 

•  การยุติิบัรกิาร เนื�องจากผู้่�ปว่ยผู้�านพ�นภาวะวิกฤติ ปรบััตัิวใช�ชวิีติปกติิไดู�
•  การสั�งติ�อ 
•  การเสัรมิืพลังอ�านาจให�ผู้่�ปว่ยมืาเป็นอาสัาสัมืคัู่รดูแ่ลผู้่�ปว่ยโคู่วิดู-19 ระลอกใหมื�
•  การพฒันาบัรกิาร
•  การสัร�างเคู่รอืข�าย   
•  การติิดูติามืผู้ลเปน็ระยะๆ  กรณทีี�ผู้่�ปว่ยและผู้่�ไดู�รบััผู้ลกระทบัยงัมืปีญัหาและยงั
ไมื�ไดู�รบัับัรกิารการดูแ่ลทางสังัคู่มืที�เหมืาะสัมื ดัูงภาพที� 5.10
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ภาพื้ท่� 5.10 แหล่่งทรูพัื้ยากรูในัสืถานัการูณ์ีโควิด -19  ด�านัสืขุภาพื้ 
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ภาพื้ท่� 5.11 แหล่่งทรูพัื้ยากรูในัสืถานัการูณ์ีโควิด -19 ด�านัเศึรูษฐกิจ 
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ภาพื้ท่� 5.12 แหล่่งทรูพัื้ยากรูในัสืถานัการูณ์ีโควิด -19  ด�านัครูอบครูวัแล่ะ
สืงัคม
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5.4 ตัิวอยา่งขั�นัติอนัการูให�คําปรูกึษาออนัไล่น์ั
ติารูางท่� 5.1 ขั�นัติอนัการูให�คําปรูกึษาออนัไล่น์ั

ขั�นัติอนัการูให�คํา
ปรูกึษา

ปรูะเด็นัการู
ปรูกึษา

วัติถปุรูะสืงค์ เทคนิัคการูปรูกึษา

การสัร�าง
สัมัืพันธภาพ

1.การแนะน�า
ตินเอง

1.เพื�อเสัรมิืสัร�าง 
สัมัืพันธภาพระหหว�าง 
ผู้่�ให�การปรก่ษากับัผู้่�รบัั 
การปรก่ษา
2.สัร�างคู่วามืคูุ่�นเคู่ย 
และคู่วามืไว�วางใจ 
ระหว�างผู้่�ให�การปรก่ษา 
กับัผู้่�รบััการปรก่ษา

1.การแนะน�าตัิวเอง

การสั�ารวจปญัหา

1.คู่�นหาปญัหา
และคู่วามื
ติ�องการของ
ผู้่�ประสับั
ปญัหา

1.เพื�อคู่�นหาสัาเหติุ
ของปัญหาและ
คู่วามืติ�องการ
2.เพื�อคู่�นหาคู่วามื
รุนแรงและผู้ลกระทบั
ขอปญัหา

1.การตัิ�งคู่�าถามืปลาย
เปิดู
2.การฟื้ังอย�างตัิ�งใจ
3.การเงียบั

การเข�าใจปญัหา

1.ทบัทวน
ปญัหาและ
คู่วามืติ�องการ
2.เรยีงล�าดัูบั
และเชื�อมืโยง

ข�อมืล่

1.เพื�อเรยีงล�าดัูบัและ
เชื�อมืโยงปัญหา
2.เพื�อพจิารณาปญัหา
น�า
3.การสัรุปประเด็ูน
ปัญหา

1.การฟื้ังอย�างตัิ�งใจ
2.การทวนซีำา
3.การท�าให�กระจ�าง
4.การสัรุปคู่วามื
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การวางแผู้น
การแก�ปญัหา

1.มืุ�งเน�นการ
แก�ไขปญัหา
โดูยผู่้�รบััการ
ปรก่ษาเปน็
หลัก
2.การให�
ข�อมืล่ที�จ�าเปน็
แก�ผู้่�รบััการ
ปรก่ษา

1.เพื�อให�ข�อมืล่ คู่�า
แนะน�าที�จ�าเปน็แก�ผู้่�รบัั
การปรก่ษา
2.เพื�อเสัรมิืพลังอ�านาจ
และให�ก�าลังใจแก�ผู้่�รบัั
การปรก่ษา
3.เพื�อกระติุ�นให�ผู้่�รบัั
การปรก่ษาพจิารณา
ทางเลือกดู�วยตินเอง

1.การตีิคู่วามื
2.การทวนซีำา
3.การสัะท�อนคู่วามืร่�สัก่
4.การให�ข�อมื่ล
5.การให�ก�าลังใจ

การยุติิการให�คู่วามื
ช�วยเหลือ

1.ทบัทวน
แนวทางที�ผู้่�รบัั
การปรก่ษา
เลือกใช�ในการ
แก�ไขปญัหา
2.สั�งติ�อคู่วามื
ช�วยเหลือเมืื�อ
จ�าเปน็

1.เพื�อทบัทวนแนวทาง 
การแก�ไขปญัหาของ
ผู้่�รบััการปรก่ษา
2.เพื�อสัะท�อนคู่วามืร่�สัก่
ของผู่้�รบััการปรก่ษา
3.เพื�อสั�งติ�อคู่วามืช�วย
เหลือเมืื�อจ�าเป็น

1.การสัะท�อนคู่วามืร่�สัก่
2.การสัรุปคู่วามื
3.การให�ก�าลังใจ
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E-Book คู่วามืร่�เก่�ยวกับั
โรคู่ติิดูเชื้ื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019

รายการเอกสัาร QR Code

รวมืเอกสัารคู่วามืร่� เพื�อรบััมือืสัถานการณ์  COVID-19 
เช�น การจัดูท�า รพ.สันามื กลยุทธของ รพ. การดู่แล
ชุมืชน บัทบัาทของพยาบัาล และการดูแ่ลเบัื�องติ�น

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
https://gmcc.alibabadoctor.com/#/preven-
tion-manual

โคู่วิดู-19  และระบัาดูวิทยา  บัทเรียนออนไลน์
สั�าหรับันักเรียนและประชาชน  หลักสั่ติรออนไลน์ 
ฟื้รีโดูย ศาสัติราจารย์ นพ. ยง ภ่�วรวรรณ และ
รองศาสัติราจารย ์ยนื ภ่�วรวรรณ 

เข�าเรูย่นัออนัไล่น์ั ได�ท่� 
https://learningcovid.ku.ac.th

การต์ิน่เรยีนร่�โคู่วิดูในแบับัหลายภาษา
จัดูท�า องค์ู่การอนามัืยโลก 

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
https://www.who.int/docs/default-source/
searo/thailand/knowcovid-final-pages-r01.
pdf?sfvrsn=6edabfcc_0
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รายการเอกสัาร QR Code

เอกสัารที�เกี�ยวข�องกับั โคู่วิดู-19 

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
https://iok2u.com/index.php/article/innova-
tion/1238-covid-19-covid-19

คู่่�มือืสั่� โคู่วิดู-19 จาก สัสัสั.

เข�าเรูย่นัออนัไล่น์ั ได�ท่� 
https://iok2u.com/index.php/article/e-
booka/1750-e-book-thaihealth

คู่่�มือืสั่�โคู่วิดูไปดู�วยกัน 

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
https://iok2u.com/index.php/article/e-
booka/1299-e-book-19-11
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รายการเอกสัาร QR Code

คู่่�มือืการวางแผู้นคู่วามืติ�อเนื�องทางธุรกิจ   ดู�านการ
บัริหารคู่น ในสัถานการณ์โรคู่ระบัาดู  COVID-19 
(Guideline on Business Continuity Planning for 
COVID-19)  โดูย  สัมืาคู่มืบัรหิารจัดูการทรพัยากร
บุัคู่คู่ลแห�งประเทศไทย

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
http://online.fliphtml5.com/iovqs/idxn/
tion-manual

คู่่�มืือป้องกันโคู่วิดู-19  เรื�อง  ช�วยเหลือซี่�งกันและ
กันเมืื� อประสับัภัย  จัดูท�าโดูย  คู่ณะกรรมืการ
สัุขภาพเห�งมืณฑ์ลหยุนหนาน  มืหาวิทยาลัยการ
แพทย์คูุ่นหมืิง สัถาบัันการศ่กยาทางวิทยาศาสัติร์ 
มืณฑ์ลหยุนหนาน 

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่� 
https://iok2u.com/index.php/news/e-
booka/1237-e-book-19

มืาติรการการดู�าเนนิงาน เฝ้า้ระวัง ปอ้งกันคู่วบัคู่มุืโรคู่
ติิดูเชื�อไวรัสัโคู่โรนา  2019  สั�าหรับัพฒันา  “สัถานที�
ท�างาน ติ�านโคู่วิดู 19 ในฐานวิถีชวิีติใหมื� : New Nor-
mal’’ จัดูท�าโดูย กองโรคู่จากการประกอบัอาชีพและ
สัิ�งแวดูล�อมื กรมืคู่วบัคู่มุืโรคู่

สืามารูถ อ่านั แล่ะ Download ได�ท่�
https://iok2u.com/attachments/article/1658/
envocc-covid_WEB.pdfsearo/thailand/know-
covid-final-pages-r01.pdf?sfvrsn=6edabfcc_0
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QR Code

E-Book

คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการดู่แลทางสัังคู่มืระยะฟื้้�นฟืู้กับัผู้่�ป่วย
และผู้่�ไดู�รับัผู้ลกระทบัจากโรคู่ติิดูเชื้ื�อไวรัสัโคู่โรนา 2019
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