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เกร ิน่น า 
กจิกรรมของสถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่นและเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี้ 

สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น (HGPI: Health and Global Policy Institute) เป็นหน่วยงานคลงัสมอง
ดา้นนโยบายการแพทยซ์ ึง่เป็นองคก์รอสิระทีไ่ม่แสวงหาก าไร ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2004 แมแ้ตใ่นประเทศญีปุ่่ นเอง องคก์ร

ในลกัษณะเชน่นีก็้ยงัเป็นเร ือ่งทีแ่ปลกใหม่ ซึง่ไดย้กเร ือ่ง “การสรา้งนโยบายการแพทยท์ีเ่นน้ประชาชน” แลว้ด าเนิน
กจิกรรมการส ารวจ การใหข้อ้เสนอแนะเร ือ่งนโยบาย และการประชาสมัพนัธท์างสงัคม (advocacy advertising) ที่

เกีย่วกบัหวัขอ้ตา่ง ๆ ดา้นนโยบายการแพทย ์ในการด าเนินกจิกรรมตา่ง ๆ ดงักลา่วน้ัน โครงการนโยบายสขุภาพจติก็ได ้

เร ิม่ตน้ขึน้ในปี 2019 ซึง่แมแ้ตใ่น HGPI เองก็ถอืวา่เป็นโครงการทีค่อ่นขา้งใหม่ โดยมุ่งเป้าในการพฒันาคณุภาพชวีติ 
(QOL: Quality of Life) ของบุคคลผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัภาวะความบกพรอ่งทางจติ และด าเนินการจดัการเพือ่ปฏริปู

นโยบายสขุภาพจติทีเ่พิม่ความส าคญัมากขึน้ทุกวนั 
 

จ านวนผูป่้วยทีเ่ป็นโรคทางจติเวชในประเทศญีปุ่่ นมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ทุกปี ซึง่มจี านวน 4,193,000 คนตาม “การ
ส ารวจผูป่้วย” ของกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารในปี 2017 ซึง่เป็นจ านวนทีส่งูกวา่โรครา้ยแรง 4 โรคใหญ่ 

(มะเรง็ เสน้โลหติในสมองแตก กลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั และเบาหวาน) เสยีอกี โดยเฉพาะอย่างยิง่จ านวนผูป่้วยนอก

ทีม่แีนวโนม้เพิม่มากขึน้ทุกปี และไดเ้พิม่สงูถงึราว 3,891,000 คนในปี 2017 ส าหรบัจ านวนผูป่้วยในเอง แมจ้ะมแีนวโนม้
ลดลงเป็น 302,000 คน แตป่ระเทศญีปุ่่ นมจี านวนเตยีงผูป่้วยโรคทางจติเวชตอ่จ านวนประชากรสงูทีส่ดุในโลก และจาก

รายงานโรงพยาบาลในปี 2022 พบวา่ จ านวนวนัโดยเฉลีย่ลา่สดุในการเขา้โรงพยาบาลของเตยีงผูป่้วยโรคทางจติเวชสงู
ถงึ 297 วนั ซึง่เป็นจ านวนวนัทีน่านมากเป็นอย่างยิง่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนเฉลีย่ 17.4 วนัของเตยีงผูป่้วยโรคทัว่ไป 

อกีทัง้สาเหตขุองความผดิปกตดิา้นสขุภาพจติและโรคทางจติเวชก็มหีลากหลาย ความกงัวลทางสงัคมจากภยัพบิตัิ
ธรรมชาตคิร ัง้ใหญ่ ดงัเชน่ เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่เขตฮนัชนิ-อาวาจหิรอืเหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออกในอดตีที่

ผ่าน หรอืภาวะโรคระบาดทัว่โลก อย่างเชน่ โควดิ-19 (COVID-19: Coronavirus Disease 2019) ยิง่ไปกวา่น้ันยงัมผีู ้

กลา่ววา่ ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิเองก็เป็นสาเหตสุ าคญั เชน่ ความกงัวลเร ือ่งการจา้งงานเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิ
ตกต ่า สภาพแวดลอ้มในครอบครวั ฯลฯ ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กนิกว่าขอบเขตของการดแูลสขุภาพ และจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

จดัการในฐานะทีเ่ป็นปัญหาสงัคม ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่าน กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารไดย้กเร ือ่ง “ระบบการ
ดแูลทอ้งถิน่แบบองคร์วมทีร่องรบัเร ือ่งความบกพรอ่งทางจติดว้ย” และมุ่งเป้าทีจ่ะปฏริปูระบบสงัคมสงเคราะหท์าง

การแพทยด์า้นสขุภาพจติทัง้ระบบ 

 
นโยบายสขุภาพจติดงัเชน่ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้นีไ้ม่ใชน่โยบายช ัว่คราวส าหรบัโรคใดโรคหน่ึงเป็นการเฉพาะ แตเ่ป็น

นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีิตของพวกเราอยู่ตลอดเวลา ซึง่จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งกลไกการดูแลสุขภาพจิตที่ราบร ืน่ 
ไรร้อยต่อและมหีลายระดบัช ัน้ และตอ้งม ี“วธิกีารจดัการแบบตลอดชวีติ” ในการคดิพจิารณาเร ือ่งสุขภาพจติดว้ยวธิกีาร

จดัการแบบตลอดชวีตินี ้จะมเีร ือ่ง “สุขภาพจติภยัพบิตั”ิ ซ ึง่เป็นโจทยปั์ญหาทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดส้ าหรบัประเทศญีปุ่่ นทีม่ภียั
พบิตัเิป็นจ านวนมาก ในวาระโอกาสทีเ่หตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออกไดผ้่านพน้มาแลว้เป็นเวลา 10 ปี ทาง HGPI 

จงึไดเ้ร ิม่ด าเนินการในเร ือ่งนีซ้ ึง่เป็นเร ือ่งทีค่วรกระตุน้ใหม้ีการถกเถยีงหารอืกนัมากยิง่ขึน้อกีคร ัง้ในเร ือ่งสุขภาพจติภยั

พบิตั ิเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันีจ้ดัท าขึน้จากการส ารวจกรณีตวัอย่างทีไ่ดด้ าเนินการใน “การท าความเขา้ใจ
สภาพที่แทจ้รงิและการตรวจสอบสภาพการด าเนินการที่เกีย่วขอ้งกบัมาตรการสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้น

สุขภาพจติในยามภยัพบิตัขิององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่" ในโครงการส่งเสรมิสวสัดภิาพองคร์วมของผูทุ้พพลภาพในปี 
2021 ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิาร ซึง่จดัท าโดยสถาบนัของเราในรอบปี 2021 โดยมกีารเพิม่เตมิ

และการแกไ้ขบางส่วน ดงัน้ันเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี้จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอตวัอย่างของงาน

สุขภาพจติ งานทางการแพทย ์และงานสงัคมสงเคราะหท์ี่เกีย่วขอ้งกบักรณีตวัอย่างของภยัพิบตัิในญี่ปุ่ น และจดัท า
แผนงาน การรบัมือ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพจติในยามภยัพิบตัขิององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในญี่ปุ่ นใหเ้ป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ และไดจ้ดัท าขึน้จากการเชญิผูเ้กีย่วขอ้งในดา้น
สุขภาพจติโดยตรงใหม้ามสี่วนรว่ม โดยคาดหวงัว่าการสรุปรวบรวมความคดิเห็นจากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงจะเชือ่มโยงไปสู่

การเตรยีมพรอ้มของผูเ้กีย่วขอ้งในดา้นสขุภาพจติโดยตรงตอ่ภยัพบิตัใินอนาคต 
 



 

3 

การเผยแพรบ่ทเรยีนของญีปุ่่ นสู่สงัคมเป็นการด าเนินการทีส่ าคญัส าหรบัสถาบนัของเราทีม่กีารด าเนินกจิกรรมใน

ระดบัโลก เราหวงัว่าการขยายการเผยแพรเ่อกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันีเ้ป็นหลายภาษา ซึง่ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี (ตวัเต็ม) ภาษาไทย และภาษายูเครนในคร ัง้นี ้จะท าใหบ้ทเรยีนและการด าเนินการจดัการของญีปุ่่ นถูกสือ่สาร 

ไปยงัผูค้นทุก ๆ คนในภาคประชาสงัคม ซึง่รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งในดา้นสุขภาพจติโดยตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก แลว้ท าให ้
เกดิเป็นนโยบายของรฐัในอนาคต 

 
แมไ้ม่อาจเอย่นามแสดงความขอบคณุเป็นรายบุคคลไดเ้น่ืองจากหนา้กระดาษมจี ากดั แตเ่ราขอถอืโอกาสนีก้ลา่ว

ขอบคณุแกผู่ท้รงคณุวฒุทุิกท่านทีม่สีว่นรว่มในโครงการนี ้ ตลอดจนเจา้หนา้ทีข่องรฐัและหน่วยงานตา่ง ๆ ทีไ่ดใ้หค้วาม

รว่มมอืและความชว่ยเหลอืในการส ารวจกรณีตวัอย่างเลม่นี ้ และขอขอบคณุเป็นอย่างสงูตอ่บรษิทั ทาเคดา ฟารม์าซตูิ
คอล จ ากดั (Takeda Pharmaceutical Company Limited) ทีไ่ดเ้ห็นชอบในเจตนารมณแ์ละใหก้ารสนับสนุนในการ

จดัท าเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันีเ้ป็นหลายภาษา 
 

ค าจ ากดัความของค าวา่ “ภยัพบิตั”ิ ในเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้

“ภยัพบิตั”ิ เกดิจากปรากฏการณ ์ (อบุตักิารณ)์ หน่ึง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย ์
นอกจากภยัพบิตัธิรรมชาตอิย่างเชน่แผ่นดนิไหวหรอืคลืน่สนึามแิลว้ อบุตักิารณย์งัรวมถงึภยัพบิตัทิีม่นุษยก์อ่ขึน้เอง

อย่างเชน่ภยัพบิตันิิวเคลยีร ์ และโรคระบาดทัว่โลกอย่างเชน่โควดิ-19 ซึง่มลีกัษณะทีห่ลากหลายแตกตา่งกนัไป ความ
เสยีหายจากภยัพบิตัมิอียู่ 2 ประเภท ไดแ้ก ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากอบุตักิารณน้ั์น ๆ โดยตรง และความเสยีหายตอ่เน่ืองที่

เกดิจากการฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ทีย่ดืเยือ้หรอืผลกระทบทางรา่งกายและจติใจ เป็นตน้（Yoshihara KEN  ,2012） 

ดว้ยเหตนีุ ้ ภยัพบิตัจิงึมลีกัษณะเฉพาะทีล่กัษณะของความเสยีหายและการรบัมอืตา่ง ๆ จะเปลีย่นแปลงไปตาม
ระยะเวลาทีผ่่านไปนับตัง้แตเ่กดิเหต ุและส าหรบัเร ือ่งวฏัจกัรของภยัพบิตัซิ ึง่เป็นค าทีแ่สดงถงึชว่งเวลาของภยัพบิตั ิก็ยงัไม่มี

ความเห็นใดทีเ่ห็นตรงกนัทัว่ทัง้วงการบรรเทาสาธารณภยั (TACHIKAWA et al., 2020) และค าจ ากดัความของค า

ดงักลา่วยงัแตกตา่งกนัไปตามขนาดของอบุตักิารณแ์ละความเสยีหายอกีดว้ย (URATA et al., 2015) ดงัน้ันในเอกสาร
ประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันีจ้งึใหไ้ดค้ าจ ากดัความไวว้า่ “ปรากฏการณท์ีผู่ค้นจ านวนมากประสบกบัสภาวะวกิฤตพรอ้ม

กนั เชน่ ภยัพบิตัธิรรมชาต ิภยัพบิตัทิีม่นุษยก์อ่ขึน้เอง โรคระบาดทัว่โลก ฯลฯ” นอกจากนี ้ แมว้า่เป้าหมายของรายงาน
การส ารวจจะเป็นชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ แตก็่ไม่ไดม้กีารถกเถยีงหารอืโดยแยกกนั ทัง้นีร้ายงานได ้

เนน้ไปทีช่ว่งเวลาตัง้แต ่72 ช ัว่โมงหลงัเกดิภยัพบิตัทิีโ่ดยทัว่ไปจะเรยีกวา่ระยะฉุกเฉิน และจะพจิารณาเร ือ่งการรบัมอืความ
เสยีหายตอ่เน่ืองเป็นหลกั 
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1. ภยัพบิตัแิละวกิฤตสุขภาพในญีปุ่่น 
1） ลกัษณะเฉพาะของภยัพบิตัใินญีปุ่่น 

ญีปุ่่ นเป็นประเทศเกาะทีต่ ัง้อยู่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก และตัง้อยู่ในเขตอบอุน่เป็นสว่นใหญ่ ซึง่ม ี4 ฤดกูาลอย่าง

ชดัเจน ซึง่ในชว่งเปลีย่นฤดกูาลทัง้ 4 ฤดดูงักลา่ว จะเกดิฝนตกหนักรนุแรงเป็นพเิศษ เชน่ พายไุตฝุ้่ น ฝนตกหนัก ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมภีเูขาไฟจ านวนมากซึง่เป็นภมูปิระเทศทีส่งูชนั เน่ืองจากตัง้อยู่บนแผ่นธรณีมหาสมุทรและแผ่นธรณีทวปี
ทีก่อ่ตวัเป็นโลก ดงัน้ันจงึท าใหแ้ม่น ้าและล าน า้ตา่ง ๆ มคีวามลาดชนัสงู และเกดิน ้าท่วมบ่อยคร ัง้เน่ืองจากฝนตกหนัก

รนุแรง อกีทัง้ความเกีย่วพนักนัของต าแหน่งทีต่ ัง้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเชน่นีเ้องทีท่ าใหเ้กดิแผ่นดนิไหวและคลืน่สนึามจิาก
แผ่นดนิไหวขึน้ในอดตีทีผ่่านมา และเป็นประเทศทีเ่กดิภยัพบิตัจิากธรรมชาตใินลกัษณะดงักลา่วเป็นจ านวนมาก 

(ส านักงานคณะรฐัมนตร,ี 2006) นอกจากนี ้ ญีปุ่่ นยงัขึน้ช ือ่วา่เป็นประเทศตน้ ๆ ดา้นการเกดิภยัพบิตั ิ เน่ืองจาก

สขุภาพของประชาชนถกูคกุคามจากสาเหตตุา่ง ๆ นานา เชน่ อบุตัเิหตขุนาดใหญ่ทีเ่กดิขึน้จากฝีมอืมนุษย ์ เชน่ 
อบุตัเิหตรุถไฟ อบุตัเิหตโุรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์ ฯลฯ หรอืการระบาดทัว่โลกของโรคตดิเชือ้ เป็นตน้ (กระทรวงทีด่นิ ระบบ

สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเทีย่ว, 2022) ภยัพบิตัดิงัเชน่ขา้งตน้ไดถู้กใหค้ าจ ากดัความตามเหตกุารณ ์
(อบุตักิารณ)์ ตา่ง ๆ และขนาดของความเสยีหาย มาตรการและการรบัมอืแกไ้ขปัญหาจ านวนมากในญีปุ่่ นทีผ่่านมาก็

ไดด้ าเนินการตามขนาดของความเสยีหายเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ก็คอื วกิฤตสขุภาพของผูค้นทีถ่กูคกุคาม 
 

2） ความเป็นมาของการรบัมอืภยัพบิตั ิ

ญีปุ่่ นซึง่เป็นประเทศตน้ ๆ ดา้นการเกดิภยัพบิตัไิดใ้ชโ้อกาสจากการเกดิเหตุพายไุตฝุ้่ นเวราในปี 1959 เพือ่
บญัญตักิฎหมายพืน้ฐานการรบัมอืภยัพบิตั ิ (Disaster Countermeasure Basic Act) ในปี 1961 โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งและสง่เสรมิการบรหิารการป้องกนัภยัพบิตัอิย่างบูรณาการและเป็นระบบโดย (ส านักงาน

คณะรฐัมนตร,ี 2012) และหลงัจากน้ันญีปุ่่ นก็ไดร้บัความเสยีหายทัง้ดา้นชวีติผูค้นและดา้นอาคารบา้นเรอืนจากภยั
พบิตัติา่ง ๆ เร ือ่ยมา เชน่ ภเูขาไฟระเบดิ แผ่นดนิไหว ฝนตกหนักรนุแรง ฯลฯ และไดบ้ญัญตักิฎหมายและขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งราว 18 ฉบบั ในหวัขอ้การรบัมอืฉุกเฉิน มาตรการฟ้ืนฟูและบูรณะ การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั และมาตรการ
ดา้นภยัพบิตัติา่ง ๆ (ส านักงานคณะรฐัมนตร,ี 2022) การจดัเตรยีมความพรอ้มดา้นกฎหมายตา่ง ๆ เหลา่นี ้ท าใหญ้ีปุ่่ น

ไดส้รา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นภยัพบิตั ิ บรรลขุอ้ตกลงระหวา่งเอกชนและเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ จดัเตรยีม
สิง่จ าเป็นในชวีติประจ าวนั ด าเนินการฝึกซอ้มป้องกนัภยัพบิตั ิ สรา้งหลกัประกนัความมั่นใจ ด าเนินกจิกรรมชว่ยเหลอื

สงัคมโดยเอกชน หรอืจดัตัง้องคก์รอาสาป้องกนัภยัพบิตั ิเป็นตน้ (ส านักงานคณะรฐัมนตร,ี 2013) 

อย่างไรก็ตาม ไม่วา่จะมกีารเตรยีมการรบัมอืภยัพบิตัมิากเพยีงใด ภยัพบิตัก็ิจะเกดิขึน้อย่างกะทนัหนัโดยไม่มกีาร
เตอืนลว่งหนา้และเหนือความคาดคดิของมนุษย ์ ญีปุ่่ นไดจ้ดจ าความเสยีหายที ่ "คาดไม่ถงึ" ทีผ่่านมา และด าเนินการ

จดัเตรยีมความพรอ้มดา้นกฏหมายพรอ้มทัง้ปฏริปูระบบคร ัง้แลว้คร ัง้เลา่ อกีทัง้ยงัไดพ้ยายามบรรเทาความเสยีหายให ้
เหลอืนอ้ยทีส่ดุโดยด าเนินการเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัคิร ัง้ตอ่ไปทีร่นุแรงขึน้ทุกท ี

 

3） วกิฤตสุขภาพทีเ่กดิจากภยัพบิตั ิ
ดงัทีเ่ห็นไดจ้ากขา้งตน้วา่ ภยัพบิตัจิะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่มผีูค้นไดร้บัความเสยีหายเท่าน้ัน ความเสยีหายบางสว่นเป็น

ความเสยีหายทางรา่งกาย เชน่ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ฯลฯ ซึง่สง่ผลรา้ยโดยตรงในดา้นสขุภาพของผูค้น และ

บางสว่นก็เป็นความเสยีหายทางจติใจ เชน่ การกลบัคนืสูส่งัคมลา่ชา้ การพลดัพรากจากญาตสินิท ฯลฯ ในการ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัวกิฤตสขุภาพดงักลา่ว ญีปุ่่ นไดจ้ดัแบ่งขอบเขตการดแูลออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก ่ ระดบัรฐับาล 

จงัหวดั และเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซ ึง่มหีนา้ทีต่อ้งด าเนินมาตรการฉุกเฉินตามแผนป้องกนัภยัพบิตัใินแตล่ะระดบั 
และมอบหมายใหจ้งัหวดัและเมอืงใหญ่ทีก่ าหนดโดยรฐัเป็นผูข้บัเคลือ่นภาพรวม (ส านักงานคณะรฐัมนตร,ี 2021) ภายใน

กรอบการท างานนี ้ ส าหรบัวกิฤตดา้นรา่งกาย องคก์รชว่ยเหลอืทางการแพทยจ์ านวนมาก อาท ิ ผูป้ฏบิตังิานทาง
การแพทย ์ จะด าเนินกจิกรรมความชว่ยเหลอืทัง้ภายในและภายนอกพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัโิดยประสานงานรว่มมอืกบั

องคก์รตา่ง ๆ จ านวนมากทนัทตีัง้แตห่ลงัเกดิภยัพบิตั ิ หรอืในบางคร ัง้ด าเนินงานเป็นระยะเวลายาวนาน (ส านักงาน 

DMAT, 2022; กรงุโตเกยีว, 2019; สมาคมพยาบาลแห่งญีปุ่่ น, 2021) ส่วนการชว่ยเหลอืทางจติใจน้ัน ไดม้กีาร
ก าหนดใหม้าตรการสขุภาพจติเป็นหวัขอ้ “มาตรการดแูลดา้นจติใจของผูป้ระสบภยั” ในแผนป้องกนัภยัพบิตัทิีก่ลา่วถงึ
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ไปแลว้ดว้ย และองคก์รตา่ง ๆ อย่างเชน่ ทมีการแพทยด์า้นจติเวชเคลือ่นทีย่ามภยัพบิตั ิ(DPAT: Disaster Psychiatric 

Assistance Team) จะด าเนินการและใหค้วามชว่ยเหลอืเฉพาะทางในทนัทหีลงัเกดิภยัพบิตั ิ(ส านักงาน DPAT, 2022) 
อย่างไรก็ตาม ในดา้นการชว่ยเหลอืทางจติใจแลว้ เรายงัไม่ทราบสภาพความเป็นไปทีแ่ทจ้รงิอย่างชดัเจน เชน่ ความ

รว่มมอืกบัองคก์รความชว่ยเหลอือืน่ ๆ ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการชว่ยเหลอื รายละเอยีดการชว่ยเหลอืทีเ่กดิขึน้จรงิ ฯลฯ 
(TACHIKAWA et al., 2020) ยิง่ไปกวา่น้ัน ยงัมกีารชีใ้หเ้ห็นวา่ตวัผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืทีท่ างานบรรเทาสาธารณภยัเอง

ก็ตกอยู่ในภาวะวกิฤตทางจติใจจากภยัพบิตัแิละกจิกรรมความชว่ยเหลอืดว้ย (สภากาชาดญีปุ่่ น, 2004) อาจกล่าวไดว้า่ 
การคดักรองปัญหาและพจิารณาแนวทางแกไ้ขเพือ่รบัมอืกบัวกิฤตทางจติใจทีม่เีหตจุากภยัพบิตัซิ ึง่รวมถงึผูท้ีใ่หก้าร

ชว่ยเหลอืเป็นงานเรง่ดว่น 

(ไค ชเิงโนะ สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น) 
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2. การส ารวจสภาพความเป็นจรงิของการส่งเสรมิสุขภาพจติในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะ
ยาวหลงัภยัพบิตั ิ

1） สาระโดยย่อของผลการส ารวจ 
ในการจดัท าเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้เราไดท้ าการส ารวจโดยแบบสอบถามและการส ารวจโดยรบัฟัง

ขอ้มูลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เกีย่วกบัระบบสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพจติตัง้แต่ชว่งเวลาระยะ
กลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตัิ นอกจากนีย้งัมกีารถกเถยีงหารอืและการประชมุพบปะกนัรวมทัง้สิน้ 4 คร ัง้ระหว่างผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสียหลายฝ่ายจากภาคอุตสาหกรรม รฐับาล สถาบนัการศึกษา และประชาชน โดยเน้นในดา้นภยัพิบตัิและ
สขุภาพจติเป็นหลกั 

 
◆ ผลลพัธส์ าคญัจากการส ารวจโดยแบบสอบถาม 

 ระยะเวลาการส ารวจ : วนัพุธที ่8 กนัยายน - วนัศกุรท์ี ่12 พฤศจกิายน 2021 
 ผูท้ีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย : หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นสขุภาพจติของจงัหวดั 47 แห่ง และของเมอืงใหญ่ทีก่ าหนด

โดยรฐั 20 แห่ง รวมทัง้สิน้ 67 แห่ง 
 สดัสว่นการตอบ : 65.6 เปอรเ์ซน็ต ์(จงัหวดั 72.3 เปอรเ์ซน็ต ์และเมอืงใหญ่ทีก่ าหนดโดยรฐั 50.0 เปอรเ์ซน็ต)์ 
 

◆ ผลลพัธส์ าคญัจากการส ารวจโดยรบัฟังขอ้มูล 
 ระยะเวลาการส ารวจ : พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2021 
 ผูท้ีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย : ผูท้รงคณุวฒุหิรอืบุคคลอืน่ ๆ ทีใ่นอดตีเคยท างานเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิสขุภาพจติ

ในยามภยัพบิตัทิีอ่ยู่ในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นสขุภาพจติของจงัหวดัและเมอืงใหญ่ทีก่ าหนดโดยรฐั หรอื
หน่วยงานสถานทีท่ีด่ าเนินงานสงัคมสงเคราะหด์า้นสขุภาพจติในยามภยัพบิตั ิจ านวน 8 องคก์ร 

 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแต่ละแห่งในจงัหวดัหรอืเมืองใหญ่ที่ก าหนดโดยรฐัไดท้ าหน้าที่ก าหนดกรอบการ

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัเป็นหลกั ท าความเขา้ใจถงึความตอ้งการการชว่ยเหลอืหลงัประสบภยัพบิตัิ และคอยสนับสนุนใน
แนวหลงั เชน่ จดัฝึกอบรมเจา้หนา้ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส ารวจสภาพความเป็นจรงิโดยเดนิทางไปยงัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ฯลฯ ซึง่ถอืเป็นการชว่ยเหลอืพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัใินชว่งเวลาระยะ
กลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตัิ ในอกีดา้นหน่ึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่เทศบาลไดท้ า
หนา้ทีช่ว่ยเหลอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งสูงอย่างต่อเน่ือง ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัโดยตรง เชน่ จดังานอเีวนตเ์กีย่วกบัสุขภาพ ฯลฯ 
ซึง่เราไดพ้บกรณีตวัอย่างทีม่กีารท างานรว่มกนักบัองคก์ร NPO ในกจิกรรมงานเหลา่นี ้

 
จากการส ารวจโดยแบบสอบถามพบว่ามผีูต้อบว่า “มกีารเตรยีมแผนหรอืคู่มอืมาตรการสุขภาพจติทีค่าดการณถ์งึ

ชว่งเวลาระยะกลางถึงระยะยาวหลงัภยัพิบตัิ” จ านวน 39 เปอรเ์ซ็นต ์และมีการใชง้านคู่มือที่เกีย่วเน่ืองกบั “กจิกรรม
สขุภาพและสขุอนามยั” หรอื “การดแูลจติใจ” และม ี32 เปอรเ์ซน็ตท์ีด่ าเนินการรบัมอืเร ือ่งสขุภาพจติในยามภยัพบิตัโิดย
ใชแ้ผนหรอืคู่มอืทีจ่ดัเตรยีมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และในบรรดาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีารจดัเตรยีม
น้ันก็มปีระมาณ 80 เปอรเ์ซน็ตท์ีไ่ดด้ าเนินการจรงิตามแผนหรอืคู่มอื ส าหรบัการด าเนินการจดัการเกีย่วกบัสุขภาพจติ
ภยัพิบตัทิีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นคู่มือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอือืน่ ๆ น้ัน เป็นการด าเนินการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
โควดิ-19 สูงถงึ 90 เปอรเ์ซน็ตห์รอืสูงกว่าน้ัน ในการด าเนินการจดัการเร ือ่งโควดิ-19 ทีสู่งทีสุ่ดจะเป็นการปรกึษาทาง
โทรศพัท ์ซึง่สูงถงึประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์ส าหรบัดา้นการประสานงานรว่มมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พืน้ฐาน 
แต่ละแห่ง พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่วนใหญ่ไดท้ าการทบทวนระบบเป็นประจ าเพื่อพิจารณามาตรการและ 
การรบัมอืภยัพบิตั ิ

 
จากการส ารวจโดยรบัฟังขอ้มูล เราพบว่าในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัเกดิภยัพิบตัิ มาตรการรบัมือกบั

ภาวะซมึเศรา้ การตดิสุราเร ือ้รงั และการฆ่าตวัตายจะกลายเป็นปัญหารว่มกนักบัมาตรการสุขภาพจติในชว่งเวลาปกตใิน
แง่ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของการใหช้ว่ยเหลอืดา้นชวีติความเป็นอยู่ทัว่ไป ในเหตกุารณแ์ผ่นดนิไหวในคูมาโมโตะในปี 2016 ผูท้ีม่ี
ความเสีย่งสูงขา้งตน้ทีอ่ยู่ในการรบัทราบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถเปลีย่นผ่านความชว่ยเหลอืตัง้แต่ใน
ยามภยัพิบตัจินถงึชว่งเวลาปกตไิดอ้ย่างราบรืน่ดว้ยการเชือ่มโยงเขา้กบัศูนยบ์ูรณาการความชว่ยเหลอืในทอ้งถิน่และ
กรรมการสงัคมสงเคราะหต์ ัง้แต่ตน้ อย่างไรก็ตาม ไม่ไดเ้ป็นการพึ่งพาศูนยบ์ูรณาการความชว่ยเหลือในทอ้งถิ่นและ
กรรมการสงัคมสงเคราะหไ์ปเสยีทัง้หมด แต่ไดด้ าเนินการใหส้ดัส่วนความชว่ยเหลอืในทอ้งถิน่เพิม่มากถงึเร ือ่ย ๆ โดยม ี
ทัง้สองฝ่ายนีเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง เมื่อการเกดิภยัพิบตัผิ่านไม่กีส่ปัดาห ์เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ก็ปฏบิตังิานบรรเทา 
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สาธารณภยั (การส ารวจความตอ้งการ การใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบุคคล และการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นกลุ่ม) ศูนย ์
ดูแลจติใจ1ทีม่ผีูเ้ช ีย่วชาญก็คอยใหก้ารสนับสนุนเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และศูนยส์ุขภาพจติประจ าจงัหวดัก็คอยให ้
ความชว่ยเหลอืโดยภาพรวม นอกจากนี ้เรายงัไดร้บัความคดิเห็นอกีวา่ หากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดเล็กน าเร ือ่ง
การรบัความชว่ยเหลอืจากภายนอกในยามภยัพบิตัใิส่เตรยีมไวใ้นแผนงาน ก็จะท าใหก้ารสง่เสรมิสขุภาพจติเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
ตอ่จากนีไ้ปจะไดแ้สดงกรณีตวัอย่างงานสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสขุภาพจติของจงัหวดั เมอืงใหญ่ที่

ก าหนดโดยรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ปีระชากร 30,000-60,000 คน หรอืองคก์ร NPO ในชว่งเวลาระยะกลางถงึ
ระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ ซ ึง่ไดร้บัขอ้มูลจากการส ารวจโดยแบบสอบถามและการรบัฟังขอ้มูล ทัง้นีจ้ะแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้
โดยใชก้ารแบ่งกลุม่ตามแผนผงักลุม่เนือ้หา (content matrix) ทีเ่อือ้ตอ่แนวทางงานทางการแพทยด์า้นสขุภาพจติแบบ
บูรณาการของ KIN et al. (2017) อย่างไรก็ตาม หวัขอ้ทีไ่ม่สามารถจ าแนกเขา้ใน 6 หวัขอ้ในผลการส ารวจนี ้จะจดัให ้
อยู่ในหวัขอ้ “อืน่ ๆ” และจะไดน้ าความคดิเห็นจากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงแสดงไวเ้ป็นหวัขอ้ตา่งหากเน่ืองจากเป็นลกัษณะ
เฉพาะทีโ่ดดเดน่ของเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้

 

2） กำรแบ่งกลุ่มตำมแผนผงักลุ่มเนือ้หำ (content matrix) ทีเ่อือ้ตอ่แนวทำงงำนทำงกำรแพทยด์ำ้น
สุขภำพจติในยำมภยัพบิตัแิบบบูรณำกำร 

① ระบบและหลกัการ 
<สรุป> 
◆ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 41 เปอรเ์ซน็ตไ์ดว้างแผนทีจ่ะจดัตัง้ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพจติขึน้ใหม่ 

และประกาศใหป้ระชาชนทราบขอ้มูลทัว่กนัเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ
◆ มกีารด าเนินการจดัแบ่งหนา้ทีอ่งคก์รทีร่บัผดิชอบตามผูร้บัการชว่ยเหลอื โดยใชก้ารรบัมอืภยัพบิตัใินอดตีใหเ้ป็น 

ประโยชน ์
◆ พยาบาลสาธารณสขุของเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหลกัในการท าหนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพแก ่

ผูป้ระสบภยั 
◆ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ าเป็นตอ้งก าหนด “ระบบการรบัความชว่ยเหลอื” และ “เกณฑก์ารถอนก าลงั” เตรยีมไว ้
◆ เมือ่การใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบุคคลบางส่วนเขา้สู่ชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตัแิลว้ หากด าเนินการ

โดยใหก้ารสง่เสรมิสขุภาพจติเป็นสว่นหน่ึงของเร ือ่งสขุภาพทอ้งถิน่ โดยไม่มองวา่การสง่เสรมิสุขภาพจติเป็นการ
รบัมอืภยัพบิตั ิก็จะด าเนินการใหต้อ่เน่ืองไดง้่ายขึน้ 

◆ ควรสง่เสรมิการท างานของศนูยท์ีม่อียู่เดมิอย่างเต็มทีม่ากกวา่ทีจ่ะจดัตัง้องคก์รสง่เสรมิสขุภาพจติแห่งใหม่ ในกรณี
ทีม่กีารจดัตัง้ศนูยใ์หม่ สิง่ทีส่ าคญัคอืการวางแผนไปจนถงึการปิดศนูยไ์วด้ว้ย 

 
[แนวคดิและหลกัการดา้นสุขภาพจติในยามภยัพบิตั]ิ 

ความคดิเห็นจ านวนมากมีความรูส้กึว่าการจดัล าดบัความส าคญัใหก้บัการส่งเสรมิสุขภาพจติยงัไม่มากเท่าทีค่วร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาสุขภาพจติทีแ่ฝงเรน้อยู่ในทอ้งถิน่ตัง้แต่ก่อนเกดิภยัพบิตัมิกัจะปรากฏขึน้ชดัเจนจากการเกดิ
ภยัพิบตัิ และยงัเห็นถึงการด าเนินการเพื่อยกระดบัการจดัล าดบัความส าคญัของการรบัมือโดยใชภ้ยัพิบตัิเป็นโอกาส 
และมีการด า เ นินการจัดแบ่ งหน้าที่ขององคก์รที่ร ับผิดชอบตามผู ้ร ับการช่วย เหลือโดยใชก้ารร ับมือภัย
พบิตัใินอดตีใหเ้ป็นประโยชน ์ผูท้รงคุณวุฒยิงัชีใ้หเ้ห็นถงึความส าคญัของการจดัการกบัการรบัมอืภยัพบิตัใิหเ้ป็นการตอ่
ยอดจากงานตามปกติ นอกจากนี้ยงัไดช้ ีแ้นะอีกว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการโยกยา้ยบุคลากรเป็นประจ า 
เมือ่เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดเ้รยีนรูก้ารรบัมือภยัพิบตัใินหน่วยงานหน่ึงโยกยา้ยไปยงัอกีหน่วยงานหน่ึง ก็อาจชว่ยในการยกระดบั
ความตระหนักเร ือ่งการรบัมอืภยัพบิตัแิบบขา้มหน่วยงานได ้

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• การจดัการและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ดา้นสุขภาพจติในทอ้งถิน่ตัง้แต่ในชว่งเวลาปกติส่งผลใหใ้นยามภยัพิบตัิ

สามารถจดัสรรก าลงัคนในการส่งเสรมิสุขภาพจติไดท้นัทตี ัง้แตห่ลงัเกดิภยัพบิตั ิและย่อมเป็นเร ือ่งดหีากสามารถท า

 
1 ศนูยด์แูลจติใจ คอื หน่วยงานสถานทีซ่ ึง่เป็นฐานการท างานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลจติใจ เชน่ การวจิยั การฝึกอบรม การใหค้ าปรกึษา 
การรกัษา และอืน่ ๆ ในดา้นสขุภาพจติในยามภยัพบิตั ิซ ึง่จดัตัง้ขึน้ภายหลงัการเกดิภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ่โดยรฐัไดต้ ัง้เป็นมูลนิธขิึน้ (ศนูยด์แูลจติใจ
จงัหวดัเฮยีวโงะ, 2004) 
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ความเขา้ใจกบัสถานการณปั์จจุบนั เชน่ การส ารวจเร ือ่งสุขภาพ การระบุตวัผูท้ีม่คีวามเสีย่งสูง ฯลฯ โดยเป็นการ
ต่อยอดจากงานสาธารณสุขตามปกติ และยงัคิดว่า เมื่อเขา้สู่ชว่งเวลาระยะกลางถึงระยะยาว สุขภาพจิตของ
ประชาชนจะเปลีย่นแปลงไปตามปัจจยัทีว่า่จะสามารถคงก าลงัคนทีม่ารวมตวักนัไวไ้ดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

• การจดัล าดบัความส าคญัใหก้บัการรบัมือเร ือ่งสุขภาพจิตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นยงัยงัไม่มากเท่าที่ควร  
เมือ่เรว็ ๆ นีม้ีมาตรการเร ือ่งการฆ่าตวัตายทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัปัญหาสุขภาพจติ จงึอยากจะใชโ้อกาสนีใ้นการ
ยกระดบัการจดัล าดบัความส าคญัใหส้งูขึน้ 

• จ านวนผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืในยามภยัพบิตัจิะเปลีย่นแปลงไปตามเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ว่าจะใหค้วาม
ส าคญักบัเร ือ่งปัญหาสขุภาพในชว่งเวลาปกตมิากนอ้ยเพยีงใด 
 

ฝนตกหนักรนุแรงในเขตคนัโตและโทโฮกใุนเดอืนกนัยายน 2015 
• มคีวามรูส้กึวา่ไม่ไดม้กีารใหน้ ้าหนักกบัเร ือ่งสขุภาพจติทีอ่ยู่ในแผนป้องกนัภยัพบิตั ิ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง

ภายในของต าแหน่งในหน่วยงานรฐัจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ดงัน้ันการใหเ้ขา้ไปยงัองคก์รความชว่ยเหลอืจะมปีระสทิธภิาพ
ดกีวา่ ดงัน้ันองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึจ าเป็นตอ้งก าหนดระบบการรบัความชว่ยเหลอืและเกณฑก์ารถอนก าลงั
เตรยีมไว ้ นอกจากนีย้งัรูส้กึอกีว่าจ าเป็นตอ้งสรา้งการรบัรูใ้นเร ือ่งสายการบงัคบับญัชาไปยงัภายนอกดว้ย เน่ืองจาก
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นสขุภาพจติจะแตกตา่งกนัไปตามองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 

• เน่ืองจากหน่วยงานสถานทีต่่าง ๆ ทีส่รา้งขึน้ในยามภยัพิบตัจิะตอ้งถูกปิดลงในทีสุ่ด จงึคดิว่าจ าเป็นตอ้งเชือ่มโยง
ผูค้นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืในระยะยาวไวก้บัองคก์รเดมิทีม่อียู่แลว้ แมแ้ต่ในทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่2 ถงึจะมี
การเปิดโอกาสใหผู้ใ้หค้วามชว่ยเหลอืในแต่ละส านักงานเขตไดม้ีปฏสิมัพนัธก์นัเองปีละหลายคร ัง้ แต่ผูเ้ขา้รว่มมี
แนวโนม้ทีจ่ะเป็นสมาชกิคนเดมิ ๆ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบุคคลดว้ย 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• ความชว่ยเหลอืจากภายนอกและผูอ้ านวยการการรบัมือภยัพิบตัจิะเป็นหลกัในการปฏบิตังิานจนกว่าจะมีการเขา้

ชว่ยเหลือถึงกลุ่มประชาชน แต่หลงัจากน้ัน องคก์รสงัคมสงเคราะหเ์ดิมที่มีอยู่แลว้จะเป็นหลกัในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืระยะยาวแกผู่ท้ีม่คีวามเสีย่งสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ทีพ่กัช ัว่คราวฉุกเฉินในยามภยัพบิตัมิ ี2 ประเภท คอื ทีพ่กัช ัว่คราวแบบปลกูสรา้ง (ทีพ่กัช ัว่คราวแบบบา้นส าเรจ็รปู) และทีพ่กัฉุกเฉินแบบให ้
เชา่ (ทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่) โดยส่วนใหญ่แลว้ ทีพ่กัช ัว่คราวแบบบา้นส าเรจ็รูปจะสรา้งขึน้อย่างฉุกเฉินบนพืน้ทีว่่างเปล่าในยามภยัพบิตั ิ
เมือ่สรา้งเสรจ็แลว้ จะเป็นเหมอืนหมู่บา้นในรปูแบบหน่ึง ในทางกลบักนั ทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่จะหมายถงึระบบทีภ่าครฐัเชา่อพารท์เมนต ์
หอ้งเปล่า 1 หอ้งทีม่อียู่แลว้ จากน้ันจงึน ามาจดัสรรใหก้บัผูป้ระสบภยั (จงัหวดัมยิาง,ิ 2021) 

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
ตัง้แตช่ว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัเกดิภยัพบิตัเิป็นตน้ไป ปัญหาสขุภาพจติทีม่สีาเหตจุากภยัพบิตัิ

ซ ึง่แฝงเรน้อยู่จะปรากฏชดัออกมา นอกจากปัญหาความรุนแรงและการละเลยกนัในครอบครวัแลว้ ปัญหาที่

พบเห็นไดบ้่อยทั่วไป ไดแ้ก ่ฮคิโิคโมร ิ(การชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง) การกระทบกระเทอืนทางจติใจ เป็นตน้ จาก
นีไ้ปปัญหาต่าง ๆ เหล่านีจ้ะเขา้ข่ายไดร้บัความชว่ยเหลอืตามเกณฑม์าตรฐานภายในทอ้งถิน่ จงึจ าเป็นตอ้ง
สรา้งระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืในระดบัชวีติประจ าวนัโดยไม่มองปัญหาในฐานะทีมภยัพิบตัิ แต่มองว่าเป็น
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นแตล่ะวนั 

เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะเฉพาะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารโยกยา้ยเจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบอยู่
เป็นประจ าแลว้ การที่ผูร้บัผิดชอบคนใดคนหน่ึงจะรบัมือภยัพิบตัิที่เกีย่วขอ้งกบัเร ือ่งสงัคมสงเคราะหท์าง
การแพทยด์า้นสุขภาพจติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างต่อเน่ืองจงึเป็นเร ือ่งทีท่ าไดย้าก อย่างไรก็ตาม 
ประสบการณก์ารท างานและการฝึกอบรมของผูร้บัผดิชอบอาจพฒันาไปสู่ความประสานงานรว่มมือระหว่าง
หน่วยงานภายหลงัการโยกยา้ยได ้เมือ่พจิารณาเห็นว่า ไม่เพยีงแต่การส่งเสรมิมาตรการรบัมอืภยัพบิตัใินแต่
ละหน่วยงานเท่าน้ัน แต่เรายงัควรทีจ่ะสามารถยกระดบัความรู ้เทคโนโลย ีและการเตรยีมความพรอ้มในดา้น
มาตรการรบัมอืภยัพบิตัขิองทอ้งถิน่โดยประสานงานรว่มมอืทั่วทัง้องคก์ร จงึท าใหก้ารใหค้วามรูอ้ย่างต่อเน่ือง
กลายเป็นเร ือ่งส าคญัทีค่วรด าเนินการ 
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[การด าเนินงานของศูนยดู์แลจติใจ] 
ในประเทศญีปุ่่ น จะมกีารพจิารณาจดัตัง้องคก์รเฉพาะทาง (ศนูยด์แูลจติใจ) ตามงบประมาณเฉพาะกจิของรฐับาลใน

เวลาทีม่ภียัพบิตัเิกดิขึน้ ในหลาย ๆ กรณี กจิกรรมงานตา่ง ๆ จะเร ิม่ตน้ขึน้หลงัจากทีเ่กดิภยัพบิตัไิปแลว้ประมาณ 1 ปี และ
เน่ืองจากเจา้หนา้ทีจ่ะเขา้สูพ่ืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัหิลงัจากทีไ่ดร้บัการวา่งจา้งจากภายนอก จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งความไวว้างใจ
กนักบัองคก์รความชว่ยเหลอืในพืน้ทีก่อ่น ซึง่จะใชเ้วลา 2-3 ปีกวา่ทีก่จิกรรมงานตา่ง ๆ จะเขา้ทีเ่ขา้ทาง ในทางกลบักนั 
แมง้านจะเขา้ทีเ่ขา้ทางแลว้ แตห่ากไม่มงีบประมาณจากทางรฐับาลอย่างตอ่เน่ือง ระยะเวลาในการท างานก็อาจจะสัน้ลงได ้
ดงัน้ันจงึควรสง่เสรมิการท างานของศนูยท์ีม่อียู่เดมิอย่างเต็มทีม่ากกวา่ทีจ่ะจดัตัง้ศนูยใ์หม่ขึน้มา ในกรณีทีม่กีารจดัตัง้
ศนูยใ์หม่ ก็จ าเป็นตอ้งวางแผนไปจนถงึการปิดศนูยไ์วด้ว้ย 

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่เขตฮนัชนิ-อาวาจ ิปี 1995 
• เน่ืองจากเจา้หน้าที่ของศูนยด์ูแลจิตใจจะเขา้สู่พืน้ที่ประสบภยัพิบตัิหลงัจากที่มีการว่าจา้งจากภายนอกแลว้ 

จงึควรเร ิม่ตน้ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนัภายในระบบการใหค้วามชว่ยเหลอืในพืน้ทีก่อ่น 
• เน่ืองจากรายละเอยีดงานในฐานะของศนูยด์แูลจติใจจะแตกตา่งกนัไปตามภยัพบิตัน้ัิน ๆ จงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการโดย

ค านึงถงึบทบาทในตอนทีม่กีารจดัตัง้ศนูยข์ึน้มา 
 

แผ่นดนิไหวในเขตชเูอ็ตส ึจงัหวดันีงาตะ ปี 2004 
• ศูนยด์ูแลจติใจก็ตอ้งใชเ้วลา 2-3 ปีจงึค่อยเขา้ที่เขา้ทาง ศูนยด์ูแลจติใจจะรบัผิดชอบในการด าเนินงานดา้นการ

ฝึกอบรมใหค้วามรูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความกระตอืรอืรน้แก่พยาบาลสาธารณสุขทีห่นา้งานและพยาบาล
สาธารณสขุของเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถทีห่นา้งาน และด าเนินกจิกรรมรณรงค ์
เร ือ่งมาตรการรบัมอืการฆ่าตวัตายและมาตรการรบัมอืภาวะซมึเศรา้ใหป้ระชาชนทั่วไป อกีทัง้ในชว่งตัง้แตร่ะยะกลาง
เป็นตน้ไป บางคร ัง้ยงัมกีารจดัประชมุกรณีศกึษาและขอรบัค าแนะน าจากพยาบาลสาธารณสุขของเขตการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• ในตอนจดัตัง้ศูนยด์ูแลจติใจ ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการจา้งผูเ้ช ีย่วชาญ ไดจ้า้งงานดว้ยวธิกีารต่าง ๆ นานา

โดยใชม้หาวทิยาลยั สถาบนัฝึกอบรม และหน่วยงานอืน่ ๆ ใหเ้ป็นประโยชน ์แต่ไม่ควรคาดหวงัว่าจะสามารถเพิม่
เจา้หนา้ทีไ่ดใ้นชว่งระยะฉุกเฉิน 

• นับเป็นเร ือ่งดีที่ศูนยด์ูแลจิตใจไดท้ างานชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัมาเป็นเวลานานหลายปีแลว้ และมีคนที่มีความ
เชีย่วชาญสูงเป็นจ านวนมาก เชน่ นักสงัคมสงเคราะหจ์ติเวชและพยาบาลสาธารณสุข เน่ืองจากศูนยด์ูแลจติใจมี
สาขาอยู่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงึเป็นเสมอืนหน่วยงานทีอ่ยู่ระหว่างเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัสถานี
อนามยั 

• นับเป็นเร ือ่งดทีีไ่ดท้ราบว่ารายละเอยีดของงานทีต่นเองจะไดร้บัมอบหมายจากการส ารวจเร ือ่งสุขภาพรว่มกบัศูนย ์
ดแูลจติใจ 

• ในการเตรยีมตวัเพือ่ปิดศนูยด์แูลจติใจ เน่ืองจากงานทีศ่นูยด์แูลจติใจรบัผดิชอบจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะเขตพืน้ที ่
การรบัชว่งงานต่อกนักบัจงัหวดัและเขตการปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงตอ้งใชเ้วลาถึง 5 ปีกว่าที่จะปิดศูนยล์งได ้
นอกจากนี ้จงัหวดัยงัมบีทบาทเป็นผูจ้ดัการทีค่อยสนับสนุนพยาบาลสาธารณสขุในแต่ละเขตพืน้ที ่และคอยตดิตาม
ดเูร ือ่งก าลงัคน พรอ้มทัง้พูดคยุหารอืถงึโครงการทีจ่ะผสานรวมกนัและโครงการทีจ่ะยงัคงไวต้อ่ไป 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• กรณีทีว่นิิจฉัยยากและระบุช ือ่โรคไม่ได ้จะขอใหศ้นูยด์แูลจติใจใหต้รวจเยีย่มแลว้ขอค าปรกึษา 

 
 

 
 
 
 

  

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
ส าหรบัศนูยด์แูลจติใจ ควรทีจ่ะสง่เสรมิศนูยท์ีม่อียู่เดมิอย่างเต็มทีม่ากกวา่ทีจ่ะจดัตัง้ศนูยใ์หม่ขึน้ ในกรณี

ทีม่กีารจดัตัง้ศนูยใ์หม่ ก็จ าเป็นตอ้งวางแผนไปจนถงึการปิดศนูยไ์วด้ว้ย 
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[งานตามปกตแิละงานทีเ่กดิขึน้ในยามภยัพบิตั]ิ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 41 เปอรเ์ซน็ตไ์ดว้างแผนทีจ่ะจดัตัง้ชอ่งทางใหค้ าปรกึษาดา้นสขุภาพจติขึน้ใหม่ 

และประกาศใหป้ระชาชนทราบขอ้มูลทัว่กนัเมือ่เกดิภยัพบิตั ิ ส าหรบัชว่งระยะเวลาในการจดัตัง้ ไดด้ าเนินการใหส้อดคลอ้ง
ตามความตอ้งการและสถานการณภ์ยัพบิตัทิ ัง้การเร ิม่และเลกิจดัตัง้ นอกจากนี ้ การส ารวจโดยรบัฟังขอ้มูลยงัท าใหไ้ดร้บั
ทราบงานเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดศนูยด์แูลจติใจ และรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตามปกตทิีด่ าเนินอย่างตอ่เน่ือง
แมใ้นยามภยัพบิตั ิ

 
แผ่นดนิไหวในเขตชเูอ็ตส ึจงัหวดันีงาตะ ปี 2004 
• ในเหตกุารณแ์ผ่นดนิไหวปี 2004 ผูท้ีใ่หก้ารชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพในพืน้ทีห่ลบภยัและทีพ่กัช ัว่คราว ก็คอื พยาบาล

สาธารณสขุของเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
• เมื่อเขา้สู่ชว่งเวลาระยะกลางถึงระยะยาวหลงัภยัพิบตัิ มาตรการรบัมือกบัภาวะซมึเศรา้ การติดสุราเร ือ้รงั และ 

การฆ่าตวัตายจะมรีายละเอยีดรว่มกนัในแง่ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการใหช้ว่ยเหลอืดา้นชวีติความเป็นอยู่ทั่วไป ดงัน้ันจงึ
ไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นการด าเนินการในทอ้งถิน่ทีม่ีเร ือ่งการส่งเสรมิสุขภาพจติเป็นฐานแทนทีก่ารดูแลจติใจทีม่ีเร ือ่งการ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัเป็นฐาน 

• มกีารจดัการการรบัความชว่ยเหลอืจากภายนอกใหเ้ป็นงานทีเ่กดิขึน้จากภยัพบิตั ิแต่หลงัจากน้ันก็สามารถกลบัมา
ท างานฝึกอบรมใหค้วามรูไ้ดต้ามปกตเิน่ืองจากมกีารถอนก าลงัออกไปภายในเวลาไม่กีเ่ดอืน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
งานบรหิารขององคก์รบรรเทาสาธารณภยัจะเร ิม่ขึน้ทนัทีหลงัเกิดภยัพิบตัิ จึงหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะตอ้งหยุดงาน
ทัง้หมดไวช้ ัว่คราว ยกเวน้แตง่านทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ท่าน้ัน 

 
แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 
• เราขอใหเ้จา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาลอ าเภอซึง่หยุดปฏบิตังิานเน่ืองจากภยัพบิตัใิหม้าท าหนา้ทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีเ่ฉพาะ

กจิ และสรา้งศนูยพ์ึง่พาประจ าทอ้งถิน่3ขึน้ในส านักงานเขตแตล่ะแห่ง 
• เน่ืองจากความล่าชา้ในการฟ้ืนฟูชวีิตความเป็นอยู่ของผูป้ระสบภยัและการยืดระยะเวลาการพกัอาศยัในที่พัก

ช ัว่คราว จงึจ าเป็นตอ้งมีการชว่ยเหลอืในเร ือ่งรายละเอยีดจปิาถะเพื่อฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ในศูนยพ์ึง่พาประจ า
ทอ้งถิ่น ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะมีเงินเยียวยาจากภาครฐัดว้ย จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให ้
ความชว่ยเหลอื 
 

[การรบัมอืกบัโรคระบาดทัว่โลก] 
ในวกิฤตโรคระบาดทั่วโลกของโควดิ-19 ทีแ่พรร่ะบาดไปทั่วโลกตัง้แต่ปี 2020 การเคลือ่นทีข่องผูค้นจงึถูกจ ากดั  

จนท าใหเ้กดิปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการท าการชว่ยเหลอืบรรเทาภยัพบิตัฝินตกหนักรุนแรงทีเ่กดิขึน้พรอ้ม ๆ กนั 
เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีท่ างานรบัมอืทัง้ภยัพบิตัธิรรมชาตแิละโรคระบาดทั่วโลกในเวลาเดยีวกนักล่าวว่า 
โรคระบาดมแีหล่งก าเนิดภยัพบิตัทิีไ่ม่ชดัเจน การจดัสรรทรพัยากรจงึท าไดย้าก จงึเป็นผลใหก้ารกูภ้ยัและฟ้ืนฟูจากภยั
พบิตัธิรรมชาตลิา่ชา้จนสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจติจนสมัผสัได ้

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• แมว้่าการส่งพยาบาลสาธารณสุขในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะถูกจ ากดัใหอ้ยู่ภายในจงัหวดัเน่ืองจากโรคระบาด

โควดิ-19 แต่ก็คดิว่ามผีูเ้ขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอืตามค ารอ้งขอไดด้พีอ แต่ไดย้นิมาว่า อาสาสมคัรทีเ่ป็นรายบุคคล
ก็ถูกจ ากดัใหเ้ป็นคนภายในจังหวัดเท่าน้ัน ซึง่อาจเป็นเหตใุหก้ าลังคนขาดแคลนและส่งผลใหก้ารจัดการ 
ความเรยีบรอ้ยของบา้นเรอืนทีป่ระสบภยัไม่คบืหนา้ตามทีค่าดคดิ ประชาชนจงึรูส้กึหงุดหงดิ 

• ในสถานการณท์ีผ่ลกระทบของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท าใหก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืทีม่าจากครอบครวัหรอืผูค้น
ภายนอกก็พลอยถูกจ ากดัไปดว้ย บางคนจงึประสบปัญหานอนไม่หลบับา้ง และบางคนก็ไดร้บัผลกระทบถงึอาการ
ทางรา่งกาย เชน่ ความดนัโลหติสงูขึน้ เป็นตน้ 

 

 
3 ศนูยพ์ึง่พาประจ าทอ้งถิน่ คอื สถานสงัคมสงเคราะหท์ีจ่ดัตัง้ขึน้หลงัจากแผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะในปี 2016 โดยด าเนินการใหก้ารสนับสนุน
แบบบูรณาการ เชน่ การเฝ้าระวงั การส่งเสรมิสขุภาพ การชว่ยเหลอืดา้นชวีติความเป็นอยู่ การส่งเสรมิการแลกเปลีย่นในทอ้งถิน่ ฯลฯ ทัง้นี้

เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัสามารถใชช้วีติประจ าวนัไดอ้ย่างสบายใจ (จงัหวดัคมูาโมโตะ, 2022) 
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② ปฏกิิรยิาทางจติวทิยา + การชว่ยเหลอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งสูง 
<สรุป> 
◆ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดจ้ดัท าแผนบรรเทาสาธารณภยัส าหรบัผูท้ีถู่กเรยีกวา่ผูร้บัการชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นตอ้ง

อพยพ เชน่ ผูส้งูอายุ ผูทุ้พพลภาพ เป็นตน้ 
◆ ผูสู้งอายุทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระบบประกนัการดูแลระยะยาว ผูต้ดิสุราเร ือ้รงั และบุคลกลุ่มอืน่ ๆ 

มกัจะ "ถูกโดดเดี่ยว" ไดง้่าย และเขา้ถึงความชว่ยเหลือไดย้าก ดงัน้ันผูใ้หค้วามชว่ยเหลือจึงจ าเป็นตอ้งใช ้
ความสามารถในการชว่ยเหลอื 

◆ จ าเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจกบัผลกระทบจากภยัพิบตัิที่จะมีต่อผูห้ญิง กลุ่ม LGBTQ หรอือืน่ ๆ ซึง่เป็นกลุ่มคนที ่
ถกูเรยีกวา่ชนกลุม่นอ้ย 

 
[การใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบุคคล] 

นอกเหนือไปจากการด าเนินการส าหรบัผูร้บัการชว่ยเหลือที่จ าเป็นตอ้งอพยพ (ผูท้ี่ตอ้งการความชว่ยเหลือใน 
ยามภยัพิบตัิ) เชน่ ผูสู้งอายุ ผูทุ้พพลภาพ เป็นตน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัไดจ้ดัท าแผนใหค้วามชว่ยเหลือแก่
ประชาชนตามความตอ้งการและสถานการณภ์ยัพบิตัอิกีดว้ย แต่ยงัมีจ านวนนอ้ยอยู่ อาการตดิสุราเร ือ้รงัและฮคิโิคโมร ิ
(การชอบเก็บตัวอยู่ ในห ้อง )  มักจะปรากฏใหเ้ ห็นเด่นช ัดในช่วง เวลาระยะกลางถึงระยะยาวหลังภัยพิบัติ   
แต่มักจะถูกมองขา้มละเลยกนัในทอ้งถิ่นไดง้่าย เน่ืองจากไม่ค่อยไดอ้อกจากบา้น และมีการระบุว่าปัญหาดงักล่าว 
มกัมแีนวโนม้จะกนิเวลายดืเยือ้ไดง้่าย การประสานงานรว่มมอืกบัองคก์รทีม่อียู่เดมิจงึเป็นสิง่ส าคญั 

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่เขตฮนัชนิ-อาวาจ ิปี 1995 
• ในกลุ่มผูป้ระสบภยัในเหตุแผ่นดนิไหวใหญ่เขตฮนัชนิ-อาวาจน้ัิน มีคนจ านวนมากทีห่วนนึกถงึประสบการณข์อง

ตวัเองในขณะทีก่ าลงัดูการโหมรายงานข่าวเหตุแผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก และเกดิอาการเครยีดหลงัไดร้บั
การกระทบกระเทอืนจติใจ (PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) จนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา ผูใ้หค้วาม
ชว่ยเหลอืจ าเป็นตอ้งระวงัว่า แมจ้ะสามารถท าความเขา้ใจกบัเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัพิบตัทิีป่ระสบไดเ้อง แต่ก็อาจ
เกดิอาการจากปัจจยัอืน่ ๆ ได ้

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• คนทีม่คีวามไม่มั่นใจทางจติใจและเคยไดร้บัค าปรกึษาจากครอบครวัหรอืองคก์รบรรเทาสาธารณภยั หรอืกลุ่มคนที่

เคยไดร้บัการสนับสนุนจากศูนยส์าธารณสุขน้ันมปัีญหาต่าง ๆ ทีห่ลากหลายกรณี เชน่ "ไม่ไดร้บัการรกัษา" "อยู่
ระหว่างการรกัษา" "อาการก าลงัก าเรบิ" "ฮิคิโคโมร ิ(การชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง)" "ติดสุราเร ือ้รงั" ฯลฯ ไม่มี
ผูป่้วยหนักถงึขนาดเขา้รบัการรกัษาในเร ือ่ง “การกระทบกระเทอืนทางจติใจ” หรอื “PTSD” 

• ส าหรบัอาการตดิสุราเร ือ้รงัน้ัน หากไม่มีพฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตราย ก็จะมีความชว่ยเหลอืในลกัษณะทีใ่หผู้ต้ดิสุรา 
รอจนกว่าจะมีโอกาสเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงัจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจภาพรวมชวีิต 
ความเป็นอยู่ของผูร้บัการชว่ยเหลอื และรอจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสมทีบุ่คคลน้ันจะเปลีย่นแปลง 

• ผูต้ิดสุราเร ือ้รงัในที่พกัช ัว่คราวมกัมีแนวโนม้ที่จะถูกมองว่าเป็นตวัปัญหา ซึง่ผูใ้หค้วามชว่ยเหลือจ าเป็นตอ้งใช ้
ความสามารถในการชว่ยเหลอื โดยรวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความยากล าบากในการใชช้วีติของบุคคลน้ันไว ้
ลว่งหนา้ แลว้เชือ่มโยงพวกเขาเขา้กบัองคก์รทีเ่หมาะสม 

• ผูสู้งอายุทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายระบบประกนัการดูแลระยะยาว ผูท้ีต่ดิสุราเร ือ้รงั ผูห้ยุดรบัการรกัษา 
และผูท้ีไ่ม่สนใจผูอ้ืน่จะเป็นกลุ่มคนที ่"ถูกโดดเดีย่ว" ไดง้่าย และเขา้ถงึความชว่ยเหลอืไดย้าก ส าหรบัปัญหาเร ือ่ง 
"ฮคิโิคโมร ิ(การชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง)" มกัถูกกระตุน้จากการทีว่ยัรุน่ปฏเิสธทีจ่ะไปโรงเรยีนหรอืท างาน และ "ถูก
โดดเดีย่ว" ไดง้่าย จงึถอืเป็นผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืในยามภยัพบิตั ิ

• ในระยะเร ิม่ตน้ของภาวะสมองเสือ่ม มีคนจ านวนมากที่พยายามดูแลกนัเองเพราะคนในครอบครวัยงัไม่สามารถ
ยอมรบัเร ือ่งภาวะสมองเสือ่มได ้ดงัน้ันจงึท าใหไ้ม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืตามระบบ และมกัจะตกหล่นจากขอบข่าย
ความชว่ยเหลอืในยามภยัพบิตั ินอกจากนีแ้ลว้ ในกรณีภาวะสมองเสือ่มเล็กนอ้ยซึง่ไม่เขา้ข่ายทีจ่ะไดร้บัสทิธิค์วาม
ชว่ยเหลอื แตส่ภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหไ้ม่สามารถอยู่ในพืน้ทีห่ลบภยัได ้จงึหายตวัไปอย่างกะทนัหนั  
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แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 
• ส าหรบัการดูแลผูท้ีรู่ส้กึถูกทอดทิง้ ขอใหใ้ส่ใจฟังสิง่ทีพ่วกเขาพูด และหากเป็นผูสู้งอายุ ขอใหเ้ชือ่มต่อไปยงัศูนย ์

บูรณาการความชว่ยเหลอืในทอ้งถิน่ หรอืเชือ่มตอ่ไปยงับรกิารป้องกนัภาวะทีจ่ าเป็นตอ้งรบัการบรบิาลหรอืกรรมการ
สงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ กล่าวคอื อย่าใหข้อใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบเจา้หนา้บรรเทาสาธารณภยัเท่าน้ัน แต่ตอ้ง
เชือ่มตอ่เขา้กบัทอ้งถิน่ใหม้ากทีส่ดุ 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• ในระหว่างการตรวจเยีย่ม มีบางคนกล่าวว่าพวกเขารูส้กึ "หดหู่ทางจติใจ" และ "อยากพูดคุยกบัผูค้น" เน่ืองจาก

ความรูส้กึสะเทอืนใจทีม่องไม่เห็นอนาคต หรอืความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิเน่ืองจากภยัพบิตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ การประเมนิ 
<สรุป> 
◆ กจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัการส่งเสรมิสุขภาพจติของประชาชนในชว่งเวลาระยะกลางถึงระยะยาวหลงัภยัพิบตัิที่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าลงัวางแผนอยู่จ านวน 41 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นเนือ้หาเกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษาดา้นการ
ดแูลจติใจและสุขภาพแกป่ระชาชนผูป้ระสบภยั 

◆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 50 เปอรเ์ซน็ตไ์ดว้างแผนจดักจิกรรมสู่ภายนอกซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิ
สขุภาพจติของประชาชนในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ

◆ การส ารวจเร ือ่งสุขภาพในพืน้ทีห่ลบภยัไดท้ าการจดัสรรพยาบาลสาธารณสุขในพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัแิละพยาบาล
สาธารณสขุทีม่าสนับสนุน 

◆ ในชว่งเวลาระยะกลางถึงระยะยาวของภยัพิบตัิน้ัน ปัญหาของผูป้ระสบภยัจะเปลี่ยนแปลงไปตามชว่งระยะเวลา 
และรูปแบบการอยู่อาศยัก็ส่งผลต่อสุขภาพจติดว้ย ความล่าชา้ในการฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ท าใหเ้กดิความรูส้กึ 
ถูกทอดทิง้ เก็บตวั และมีแนวโนม้ไปสู่ภาวะซมึเศรา้ ฯลฯ และก่อใหเ้กดิความยากล าบากในการใชช้วีติทีป่ระสบภยั
พบิตัริว่มกนัอนัเน่ืองมาจากการกระจายตวัของชมุชนทอ้งถิน่ 

 
[การใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นกลุ่ม] 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 41 เปอรเ์ซ็นตต์อบว่า “ก าลงัวางแผนกจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัการส่งเสรมิ
สุขภาพจติส าหรบัประชาชนในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตัิ” รายละเอยีดกจิกรรม ไดแ้ก ่การใหค้ าปรกึษา
ดา้นการดูแลจิตใจและสุขภาพแก่ประชาชนผูป้ระสบภยั การด าเนินกิจกรรมประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัชอ่งทางการให ้
ค าปรกึษาดงักล่าว แกนหลกัของกจิกรรมเหล่านี ้คอื สถานีอนามยัหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ทีท่ างานดา้นการฆ่าตวัตายหรอื
โรคซมึเศรา้ตัง้แตช่ว่งเวลาปกต ิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ านวน 50 เปอรเ์ซน็ตไ์ดว้างแผนจดักจิกรรมสูภ่ายนอกซึง่มี
ว ัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิสุขภาพจิตในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาวหลังภัยพิบัติ รายละเอียดกิจกรรม ไดแ้ก่  
การชว่ยเหลอืใหค้ าปรกึษา การส ารวจปัญหาสุขภาพจติ กจิกรรมความชว่ยเหลอืต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัมกีารระบุ
ว่ากจิกรรมเหล่านีม้แีกนหลกัในการจดักจิกรรมรณรงคเ์ป็นผูเ้ช ีย่วชาญทีท่ างานเกีย่วกบัสุขภาพจติของประชาชนตัง้แต่
ในชว่งเวลาปกต ิ(พยาบาลสาธารณสขุหรอืนักสงัคมสงเคราะหจ์ติเวช) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณด์า้น
การประสบภยัพิบตัิไดด้ าเนินการส ารวจโดยแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละลงพืน้ที่เยี่ยมเยือนในระดบัหน่วยสถานที ่
หลบภยั (เชน่ โรงเรยีนประถมศกึษา บา้นเรอืน ทีพ่กัช ัว่คราว เป็นตน้) ทัง้นีเ้พือ่ท าความเขา้ใจสถานการณท์ีแ่ทจ้รงิของ
ผูป้ระสบภยั อย่างไรก็ตาม ในดา้นการส่งเสรมิสุขภาพจติน้ัน มกีารระบุว่าผูป้ระสบภยัมกัมแีนวโนม้ทีจ่ะไม่กระตอืรอืรน้ใน
การมีส่วนรว่มในการส ารวจ ดงัน้ันการชว่ยเหลอืในฐานะทีเ่ป็นผูท้ างานเบือ้งหลงัจงึเป็นสิง่ส าคญั เชน่ การด าเนินการ
ส ารวจรว่มกบัการส ารวจเร ือ่งสขุภาพ การจดักจิกรรมในตอนทีม่กีารรวมตวักนัในทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
ในการส่งเสรมิสุขภาพจติน้ัน จ าเป็นตอ้งค านึงถงึว่าผูห้ญงิ กลุ่ม LGBTQ และอืน่ ๆ จะไดร้บัผลกระทบ

จากภยัพิบตัิที่แตกต่างออกไป ในทางกลบักนั เจา้หนา้ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่พิจารณามาตรการ
ชว่ยเหลือมกัเป็นผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ จึงสงัเกตเห็นประเด็นนีไ้ดย้าก กรมความเสมอภาคหญิงชายประจ า
ส านักงานคณะรฐัมนตรไีดน้ าเสนอการวางแผนป้องกนัภยัพบิตัแิละการพฒันาเมอืงทีช่ายหญงิมเีสมอภาคกนั
ตัง้แตใ่นยามสถานการณป์กต ิรวมทัง้จดุพจิารณาในแตล่ะขัน้ตอนของภยัพบิตั ิ
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ฝนตกหนักรนุแรงในเขตคนัโตและโทโฮกใุนเดอืนกนัยายน 2015 
• หลงัเกดิภยัพบิตัทิางมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้ใหก้ารชว่ยเหลอืในทนัทซี ึง่เป็นการคดิรเิร ิม่จากทางมหาวทิยาลยั นักสงัคม

สงเคราะหจ์ติเวช พยาบาลสาธารณสุข และนักศกึษาไดใ้ชเ้อกสารเช็กลสิตใ์นการสอบถามผูป้ระสบภยัเกีย่วกบั
ปัญหาทัว่ไปในการใชช้วีติพรอ้มไปกบัการตรวจสขุภาพไปดว้ย ในขณะเดยีวกนั ทางอ าเภอก็ไดด้ าเนินการตรวจคดั

กรองความเสีย่งของภาวะ PTSD สูง และออกเยี่ยมผูท้ี่มีคะแนนความเสีย่งสูงพรอ้มกบัพยาบาลสาธารณสุขใน

ภายหลงั 
• ทางอ าเภอไดส้่งแบบสอบถามประเภทเอกสารเช็กลิสตเ์กี่ยวกบัปัญหาทั่วไปในชวีิตประจ าวนัไปยังบา้นของ

ผูป้ระสบภยั ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคใ์หเ้ขา้เยีย่มสอบถาม ผูใ้หค้ าปรกึษาปัญหาชวีติจะเขา้ไปสอบถามเกีย่วกบัเร ือ่ง
สขุภาพจติจากปัญหาในการใชช้วีติ 

• ในส่วนของการส่งเสรมิสุขภาพจติ ไม่มีการท างานทีย่ดืเยือ้เป็นเวลานาน ซึง่อาจเป็นเพราะไดม้ีการส ารวจความ
ตอ้งการผ่านทางไปรษณียห์รอืแบบสอบถามไปแลว้ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยโดยตรง เชน่ การเยีย่มพบปะ ฯลฯ จะ

ท าใหไ้ดร้บัฟังรายละเอยีดเกีย่วกบัสขุภาพจติไดม้ากกวา่ 

• ส าหรบังานชอ่งทางใหค้ าปรกึษาทีด่ าเนินการโดยจงัหวดัน้ัน ไดม้กีารเดนิเทา้เขา้ไปใหค้ าปรกึษาแก่ประชาชนทัง้ที่

พืน้ทีห่ลบภยัและโรงอาบน ้าสาธารณะ ประชาชนมกัเขา้มาทีห่น่วยงานราชการเพือ่รอ้งเรยีนปัญหาเร ือ่งเงนิ ประกนั 

ความไม่พอใจและอืน่ ๆ แตค่ดิวา่การเดนิทางไปหาประชาชนเพือ่รบัฟังใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสขุภาพจติท าใหไ้ดผ้ลด ี
 

แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 

• มีการจดัแบ่งทีมพยาบาลสาธารณสุขของอ าเภอและพยาบาลสาธารณสุขจากทั่วประเทศที่ไดเ้ขา้มาชว่ยเหลอื 
และด าเนินการส ารวจโดยการเขา้ไปเยีย่มพืน้ทีห่ลบภยัทีก่ าหนดและพืน้ทีห่ลบภยัสงัคมสงเคราะหเ์พือ่รบัฟังปัญหา 

• หลงัเกิดภยัพิบตัิ 2 เดือน ผูป้ระสบภยัเร ิม่ยา้ยเขา้พกัยงัที่พักช ัว่คราวหรอืที่พักช ัว่คราวแบบหอ้งเช่า เราได ้
ด าเนินการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยอืนกว่า 12,000 คน จากทีพ่กัช ัว่คราว ทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่ บา้นเรอืนทีพ่กัอาศยั

รว่มกบัเจา้หนา้ทีข่องศนูยพ์ึง่พาประจ าทอ้งถิน่ 
• ทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่น้ัน เน่ืองจากผูป้ระสบภยักระจายกนัอยู่จงึยากตอ่การทีจ่ะแชรค์วามรูส้กึนึกคดิตา่ง ๆ และ

เป็นการยากทีจ่ะด าเนินชวีติดว้ยตวัเอง จากการส ารวจโดยแบบสอบถามพบว่า หลายคนมคีวามเครยีดและอาการ

ป่วยทางจติมากกว่าเมือ่เทยีบกบัรูปแบบทีเ่ป็นบา้นส าเรจ็รูป มกีารระบุว่าทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่น้ันสามารถเขา้
อยู่ไดท้นัทแีละในฐานะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถลดราคาใหต้ ่าลงได ้แตเ่น่ืองจากมกีารกระจายกนัอยู่เป็น

แห่ง ๆ จงึอาจเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะสรา้งชมุชน และเป็นเร ือ่งยากส าหรบัองคก์รอาสาสมคัรทีเ่ขา้มาท ากจิกรรมชว่ยเหลอื 
• รายละเอยีดของแบบส ารวจการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยอืน ไดแ้ก ่การถามเร ือ่งโครงสรา้งครอบครวั สถานการณบ์า้นเรอืนที่

ประสบภยัพบิตั ิสถานะรายได ้ความเป็นไปในอนาคตในการฟ้ืนฟูชวีติความเป็นอยู่ หรอืความตอ้งการทีพ่กัอาศยั 
ต่อจากนี ้อนาคตส าหรบัการฟ้ืนฟูชวีติและความหวงัส าหรบับา้นในอนาคต สถานะการยืน่ขอรบัเงนิบรจิาค เป็นตน้ 

รวมไปถงึการถามถงึภาวะสขุภาพ (นอนไม่หลบั ซมึเศรา้ อาการวติกกงัวล ประวตักิารตรวจรกัษาหรอือาการระหวา่ง

การรกัษา ความทุพพลภาพ เป็นตน้) และความทุกขด์า้นจติใจ ฯลฯ ทุกคร ัง้ทีไ่ปเยีย่มเยอืนจะท าการตรวจสอบว่ามี
ความตอ้งการเปลี่ยนไปหรอืไม่ ในกรณีผูทุ้พพลภาพหรอืผูสู้งอายุน้ันจะมาเยี่ยมอย่างสม ่าเสมอ การมาของ

เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลท าใหไ้ดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ช ีย่วชาญเกีย่วกบัสุขภาพรา่งกายและจติใจ อย่างไรก็ตาม ตอ้งใช ้
เวลาทัง้หมดถงึ 2 ปีกว่าจะยา้ยเขา้ไปทีพ่กัช ัว่คราวในพืน้ทีด่งักล่าว เน่ืองจากบา้นเกา่มอีายุหลายปี บา้นเรอืนไดร้บั

ความเสยีหายอย่างหนักจากแผ่นดนิไหว อกีทัง้มผีูสู้งอายุจ านวนมาก ดงัน้ัน ในการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยอืนบา้นทุกหลงั

จงึใชเ้วลานานและตอ้งเขา้ไปหลายคร ัง้ ในกรณีทีไ่ปแลว้ไม่พบก็จะท าการหย่อนแบบส ารวจไวใ้นตูไ้ปรษณีย ์หรอื
โทรศพัทเ์ป็นตน้ ดว้ยเหตนีุ ้อตัราการส ารวจจงึประสบความส าเรจ็ถงึเกอืบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์

• ใน ปี 2017 และ 2018 ทางจงัหวดัไดด้ าเนินการ "การส ารวจเร ือ่งสุขภาพกายและใจ" ท าการส ารวจ K6 พยาบาล
ของศูนยช์ว่ยเหลือในพืน้ที่ของในแต่ละทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการติดตามผลผูท้ี่ตอ้งการความชว่ยเหลือจากผลการ

ส ารวจทีอ่อกมา 
• เมือ่เวลาผ่านไปหลงัจากน้ันครึง่ปีหรอื 2 ปี ลกัษณะของผูป้ระสบภยัจะเปลีย่นไป และประเด็นปัญหาก็จะเปลีย่นไป

ดว้ย 1 ปีหลงัจากเขา้อยู่ทีพ่กัช ัว่คราว จะเกดิความแตกต่างระหว่างผูท้ีป่ระสบความส าเรจ็ในการสรา้งบา้นใหม่กบั 
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ผูท้ีไ่ม่ประสบผลส าเรจ็ บางคนรูส้กึถูกทอดทิง้ เก็บตวั ซมึเศรา้ และสมรรถภาพทางรา่งกายคอ่ย ๆ ลดลง ความรูส้กึ

ถูกทอดทิง้น้ันเห็นไดท้ัง้ในทีพ่กัช ัว่คราวแบบหอ้งเชา่และทีพ่กัช ัว่คราวแบบบา้นส าเรจ็รูป ผูท้ีอ่าศยัในทีพ่กัช ัว่คราว
แบบบา้นส าเรจ็รปูน้ัน เน่ืองจากอาศยัอยู่กนัเป็นกลุม่ ดงัน้ันเมือ่ไดเ้ห็นผูท้ีส่รา้งบา้นใหม่แลว้ยา้ยออกไป ผูท้ีไ่ม่มวีีแ่วว

ทีจ่ะสรา้งบา้นใหม่ไดก็้จะเร ิม่เกดิความกงัวลและเชือ่มโยงไปสู่การแยกตวัเองออกมาจากกลุ่ม ทีพ่กัช ัว่คราวแบบ 
หอ้งเชา่น้ัน ดเูหมอืนมแีนวโนม้จากความรูส้กึโดยทัว่ไปวา่เป็นการยากทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มูลเหลา่น้ัน 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 

• ในพืน้ทีห่ลบภยัน้ันการส ารวจเร ือ่งสุขภาพไดด้ าเนินการตามแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้โดยจงัหวดั ในชว่งกลางคนื

ด าเนินการการสงัเกตสขุภาพโดยพยาบาลสาธารณภยั ทมีสนับสนุนภายนอกจะมาเยีย่มเยยีนและสงัเกตตดิตามผล
กบัผูท้ี่ตอ้งติดตามผล แลว้ส่งต่อไปยงัหน่วยงานเฉพาะทางในกรณีที่จ าเป็น นอกจากนี้ เมื่อน า DPAT เขา้มา 

ปัญหาการเก็บตวัหรอืความกลวัการเขา้สงัคมซึง่ปัญหาทีแ่ฝงเรน้อยู่ในจติใตส้ านึกมาจนถงึปัจจบุนันีไ้ดป้รากฏชดั
ขึน้ กรณีของผูต้อ้งสงสยัในการพยายามฆ่าตวัตายไดถ้กูเขา้ใจเป็นอย่างดขีึน้อกีดว้ย 

• หลงัจากเกดิภยัพิบตัิ 3 สปัดาห ์นอกจากการลงพืน้ที่เยี่ยมเยือนบา้นทุกหลงัแลว้ ยงัรว่มมือกบัศูนยส์วสัดิการ

สุขภาพจติของจงัหวดัเพื่อด าเนินการจดัท า "แบบสอบถามดา้นจติใจ" ทางไปรษณียส์ าหรบัผูท้ี่ตอ้งจบัตามอง
โดยเฉพาะ 

• หลงัจากปิดพืน้ทีห่ลบภยัแลว้ทางอ าเภอไดล้งพืน้ทีเ่ยีย่มเยือนบา้นทุกหลงัเพื่อตดิตามความเปลีย่นแปลง ทมีดูแล
สุขภาพจติประสานกบัผูท้ีป่ระสบความเครยีดทางอารมณอ์นัเน่ืองมาจากการสูญเสยีสมาชกิในครอบครวัและกรณี

ครอบครวัทีด่แูลผูป้ระสบภยัรอ้งเรยีนเร ือ่งความเครยีด 
 

④ การสือ่สารความเสีย่ง 

<สรุป> 
◆ หลงัเกดิภยัพบิตั ิสถานีอนามยัไดน้ าองคป์ระชมุทีม่อียู่มาประยุกตใ์ช ้ในชว่งเวลาปกต ิโดยมศีาสตราจารยด์า้นจติ

เวชศาสตรข์องมหาวิทยาลยั นายกสมาคมโรงพยาบาลจิตเวช สมาคมวิชาชพี นักสงัคมสงเคราะหจ์ิตเวช 
นักจติวทิยาคลนิิก ตวัแทนจากสถาบนัทางการแพทยท์ีส่ าคญัในจงัหวดัเป็นตน้ รวมตวักนัเพื่อจดัประชมุก่อรา่ง
มาตรการรบัมอืภยัพบิตั ิ

◆ ใชโ้อกาสจากการรวมหลายหลายผูเ้ช ีย่วชาญจากหลายองคก์ร ในการพิจารณาและวางแผนระบบการจดัการ
สง่เสรมิสขุภาพจติตัง้แตช่ว่งทีเ่กดิภยัพบิตัใินระยะเฉียบพลนัไปจนถงึชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวในชว่งเวลาปกต ิ
 
 

แผ่นดนิไหวในเขตชเูอ็ตส ึจงัหวดันีงาตะ ปี 2004 
• ในยามภยัพิบตัฝินตกหนักรุนแรงเมือ่ไม่กีเ่ดอืนก่อน ไดม้ีองคป์ระชมุขัน้พืน้ฐานอยู่แลว้ และการประชมุมาตรการ

ดแูลดา้นจติใจก็จดัตัง้ขึน้จากคณะประชมุดงักลา่ว ศาสตราจารยด์า้นจติเวชศาสตรข์องมหาวทิยาลยั นายกสมาคม

โรงพยาบาลจิตเวช สมาคมวิชาชพี นักสงัคมสงเคราะหจ์ิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก ตวัแทนของสถาบนัทาง
การแพทยท์ีส่ าคญัในจงัหวดั เชน่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกลางของรฐั และหวัหนา้สมาคมวชิาชพีเขา้รว่มงานดว้ย 

ความถี่ในการจดังานน้ัน ในชว่ง 1 ปีแรกจดั 3 เดือน 1 คร ัง้ หลงัจากน้ันจดัขึน้ปีละ 1-2 คร ัง้ บางคร ัง้ก็ขอ 
รบัค าปรกึษาโดยใหอ้าจารยจ์ากศูนยป์ระสาทวทิยาและจติเวชแห่งชาตหิรอืศูนยด์ูแลจติใจจงัหวดัเฮียวโงะเดนิทาง 

มาทีป่ระชมุ ส านักงานจงัหวดั หรอืพืน้ทีป่ระสบภยั ในการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่เป็นบุคคลระดบัหวัหนา้ ดงัน้ัน

ทศิทางของการสนับสนุนและการสรา้งความเห็นชอบจงึด าเนินการเป็นหลกั และขอ้มูลทีเ่ป็นรูปธรรมจะถูกตดัสนิใจ
ในระดบัหนา้งาน 

 
เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 

• มกีารจดัท าแนวทางของเมืองขึน้ใน ปี 2008 โดยคาดการณว์่าเกดิแผ่นดนิไหวนอกชายฝ่ัง หลงัจากน้ัน หลงัเกดิ
เหตุแผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออกใน ปี 2014 ไดม้ีการก าหนดแนวทางภายในหลงัเกดิแผ่นดินไหวขึน้เพื่อ 

“ส่งเสรมิการพฒันาสุขภาพจิตของประชาชน” “ทุกคนที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัพิบตัิสามารถป้องกนัหรอืลด 

ความทุกขย์ากในชวีิตประจ าวนัที่เกิดจากความเครยีดที่เกิดจากแผ่นดินไหวใหน้้อยที่สุดได”้ ดว้ยเป้าหมายนี ้
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แนวทางการด าเนินการดา้นสขุภาพจติจงึถูกสรา้งขึน้ ในชว่งเวลาของการจดัสรา้งไดม้กีารตดัสนิใหป้ระเมนิทุก 3 ปี 

และสิน้สุดลงใน ปี 2019 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากขอ้เท็จจรงิทีว่่าการฟ้ืนตวัของผูป้ระสบภยัยงัไม่คบืหนา้เท่าทีค่วร 
จงึมกีารสรา้งแนวทางเพิม่เตมิส าหรบัระยะเวลา 5 ปี (ฉบบัตอ่เน่ือง) ขึน้ เพือ่ใหก้ารสนับสนุนตอ่ไปในอนาคต ในการ

พิจารณาแนวทางการด าเนินการน้ัน นอกจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้ ศูนยส์วสัดิการสุขภาพจิต 
ส านักงานสาขา แผนกเด็ก ฝ่ายชว่ยเหลอืในการฟ้ืนฟู และฝ่ายสง่เสรมิสุขภาพ ยงัไดม้สีว่นรว่มดว้ย 

• หลงัจากเกดิภยัพิบตัเิจา้หนา้ทีทุ่กคนหยุดคดิพิจารณาต่อทนัท ีในขณะน้ัน แพทยผ์ูเ้ป็นแกนหลกัของการแพทย ์
ดา้นจติเวชในทอ้งถิน่ไดช้ว่ยเป็นผูร้เิร ิม่และพูดคุยเร ือ่งการจดัประชมุดา้นการชว่ยเหลือทางการแพทยแ์ละการ

ส่งเสรมิสุขภาพจติระหว่างส านักงานจงัหวดั สถาบนัทางการแพทยด์า้นสุขภาพจติ และหน่วยงานของรฐั จดัอย่าง

นอ้ยสปัดาหล์ะ 1 คร ัง้เป็นพืน้ฐานในชว่ง 3 เดอืนแรก และกล่าวถึงจุดเนน้หลกัที่ค าสั่งและการแบ่งปันขอ้มูลกบั 
ทมีสนับสนุนภายนอกทีเ่ขา้มาเพือ่บรรเทาสาธารณภยั อย่างทีเ่ขา้ใจกนัดวี่าในแต่ละทอ้งถิน่น้ันมคีวามตอ้งการที่

แตกตา่งกนัออกไป จงึตอ้งใหค้ าแนะน าเฉพาะแกแ่ตล่ะทมี ในยามภยัพบิตั ิก าลงัคนทีม่อียู่เพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอ
ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะส่งเสรมิสุขภาพจติแกป่ระชาชน ในส่วนของทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการดทีี่

ศนูยด์แูลจติใจกอ่ตัง้ขึน้ในระยะแรกและสามารถแบ่งหนา้ทีร่บัผดิชอบได ้

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเขตคนัโตและโทโฮกใุนเดอืนกนัยายน 2015 

• สถานีอนามยัเป็นเจา้ภาพการประชมุดา้นสขุภาพชมุชนและสขุภาพจติในชว่งเวลาปกต ิและในกรณีเกดิภยัพบิตัใิห ้
จดัการประชมุนีโ้ดยมุ่งเนน้ทีก่ารบรรเทาสาธารณภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤ การเตรยีมตวั + การฝึกอบรม 
<สรุป> 
◆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 73 เปอรเ์ซน็ตไ์ดด้ าเนินการและวางแผนดา้นการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม

ส าหรบัผูส้ง่เสรมิสุขภาพจติ 
◆ เน่ืองจากพยาบาลสาธารณสุขของเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นแนวหนา้ของการส่งเสรมิสุขภาพจติในยาม 

ภยัพบิตั ิจงึจ าเป็นตอ้งมแีผนงานทีเ่นน้กจิกรรมของพยาบาลสาธารณสขุในเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหลกั 
◆ การด าเนินการใหผู้ท้ีเ่คยประสบภยัพบิตัไิดม้าแบ่งปันประสบการณต์รงและสิง่ทีไ่ดป้ระสบบ่อยคร ัง้จะเป็นประโยชน์

ในการสัง่สมความรูเ้กีย่วกบัภยัพบิตัใินชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ
◆ ในยามภยัพิบตัน้ัินเพื่อส่งเสรมิความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหว่างประชาชน ในชว่งเวลาปกติองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ตอ้งมบีทบาทเป็นศนูยก์ลางเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนในทอ้งถิน่ 
 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 73 เปอรเ์ซน็ตไ์ดด้ าเนินการและวางแผนดา้นการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม

ส าหรบัผูส้นับสนุนที่ใหก้ารสนับสนุนดา้นส่งเสรมิสุขภาพจติแก่ประชาชน การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายน้ันไม่ใชเ่พียง
ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึเจา้หนา้ทีธ่รุการทั่วไป เจา้หนา้ทีค่วาม

ปลอดภยัสาธารณะ เชน่ ต ารวจและหน่วยดบัเพลงิ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบันักเรยีนและเด็ก เป็นตน้ อาชพีทีม่สี่วนรว่ม
และสามารถด าเนินการชว่ยเหลือผูร้บัการชว่ยเหลือไดจ้รงิ เนื้อหาของการอบรม ไดแ้ก่ ส่งเสรมิสุขภาพจิตส าหรบั

ประชาชน การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารสุขภาพจติและสงัคมสงเคราะห ์และการ
ฝึกอบรม DPAT นอกจากนี ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 41 เปอรเ์ซน็ต ์ก าลงัวางแผนทีจ่ะสนับสนุนสุขภาพจติ

ของผูใ้หก้ารสนับสนุน ส าหรบัเนือ้หาน้ันเป็นการสมัภาษณเ์จา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การชว่ยเหลอืและ

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 

การแบ่งปันขอ้มูลดา้นการส่งเสรมิสุขภาพจติระยะกลางถึงระยะยาวของภยัพิบตัิ ในชว่งเวลาปกติน้ัน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง เชน่ คณะกรรมการประสานงานระบบจติเวชฉุกเฉิน ใชโ้อกาสจากการ

รวมหลายหลายผูเ้ช ีย่วชาญจากหลายองคก์ร ในการพจิารณาและวางแผนระบบการจดัการสง่เสรมิสุขภาพจติ
ตัง้แตช่ว่งทีเ่กดิภยัพบิตัใินระยะเฉียบพลนัไปจนถงึชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวในชว่งเวลาปกต ิ
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การตรวจสอบความเครยีดส าหรบัผูใ้หก้ารสนับสนุนดว้ย DPAT และการฝึกอบรมดา้นสุขภาพจิตส าหรบัผูใ้หก้าร

สนับสนุน ทราบจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณด์า้นการประสบภยัพบิตัวิา่ นอกเหนือจากการใหค้วามรู ้
และการฝึกอบรมแลว้ เจา้หนา้ทีจ่งัหวดัยงัไดไ้ปยงัเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่และสถานีอนามยัเพื่อใหก้ารสนับสนุน 

การท างานโดยตรง และชว่ยก ากบัดแูลในกรณีตา่ง ๆ ดว้ย มกีารระบุรายละเอยีดวา่การทีเ่จา้หนา้ทีจ่งัหวดัสมัผสัถงึปัญหา
ในเขตพืน้ทีด่ว้ยตนเองจะน าไปสู่การวางแผนการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ และประเด็นปัญหาทีไ่ดร้บัฟังความคดิเห็นมา 

ไดแ้ก่ การถ่ายทอดและการสั่งสมความรูแ้ละประสบการณ ์เชน่ การจดัวางการมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิสุขภาพจติใน 
เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างสม ่าเสมอ และการสรรหาเจา้หนา้ทีใ่หม่ในองคก์ร NPO หรอื NGO อย่างสม ่าเสมอยงั

ไม่เพียงพอ และมีความคิดเห็นว่าการด าเนินการใหผู้ท้ี่เคยประสบภยัพิบตัิไดม้าแบ่งปันประสบการณต์รงและสิ่งที่ได ้

ประสบบ่อยคร ัง้จะเป็นประโยชนใ์นการสัง่สมความรูเ้กีย่วกบัภยัพบิตัใินชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ
 

แผ่นดนิไหวในเขตชเูอ็ตส ึจงัหวดันีงาตะ ปี 2004 
• พยาบาลสาธารณสุขในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นแนวหน้าในดา้นสุขภาพจิต โดยในความเป็นจรงิ

พยาบาลสาธารณสุขในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่จะจดัท าแผนบนสมมติฐานที่จะปกป้องสุขภาพจิตของ

ทอ้งถิน่ 
 

เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• รูส้กึว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งมอีงคป์ระชมุทีค่รอบคลุมวงกวา้งซึง่รวมไปถงึเร ือ่งสุขภาพและสงัคมสงเคราะห ์แตก่ารที่

จะจดัการประชมุขึน้อีกคร ัง้ในยามภยัพิบตัิเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบตัิ จึงคิดว่าหากสามารถใชก้ารประชุม 
ดา้นสขุภาพจติและสงัคมสงเคราะหท์ีม่อียู่ในชว่งเวลาปกตไิดเ้ป็นเร ือ่งทีด่ ี

• ศนูยส์วสัดกิารสขุภาพจติของอ าเภอเป็นเจา้ภาพจดั “การฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดแูลดา้นสขุภาพจติหลงัการเกดิ

แผ่นดนิไหว” ส าหรบัเจา้หนา้ทีศู่นยส์ุขภาพและสงัคมสงเคราะหข์องเขตท าการก าหนดวนัในทุกเดอืนเวน้เดอืน 
และก าลงัศกึษาแนวทาง ความรู ้และการตดัสนิใจดา้นนโยบาย ฯลฯ ในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัผ่าน

ทางการบรรยายและการประเมินกรณีตวัอย่าง ฯลฯ ความส าคญัประการหน่ึงของการฝึกอบรมไม่ใชเ่พียงเพื่อ
ยกระดบัความสามารถและป้องกนัสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าน้ัน แต่ยงัสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไม่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ญัญาจา้งทีไ่ดร้บัมอบหมายจากแต่ละเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งปฏบิตังิาน

เพียงล าพงั ซึง่อาจเป็นเพราะเหตุนี ้จงึรูส้กึว่ามีเจา้หนา้ทีท่ีล่าออกในเวลาอนัสัน้เพียงเล็กนอ้ย และรูส้กึว่าเป็น 
สิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเนือ้หาในการฝึกอบรมอย่างรอบคอบและชีแ้จงประเด็นทีจ่ะสือ่สารใหช้ดัเจนเพือ่ไม่ให ้

การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยักลายเป็นเร ือ่งทีแ่ค่ท าเป็นกจิวตัร การวางแผนด าเนินการโดยมุ่งเนน้ไปทีผู่เ้ช ีย่วชาญ 
เชน่ พยาบาลสาธารณสุขและนักจติวทิยา ฯลฯ (ผูท้ีย่งัคงมสี่วนรว่มในกจิกรรมความชว่ยเหลอืในปัจจุบนั ฯลฯ) 

เนือ้หาการฝึกอบรมขึน้อยู่กบัสถานการณห์นา้งานและแนวโนม้ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั 
• ไดป้ฏิบัติการ "ฝึกอบรมดา้นสุขภาพจิตในยามภัยพิบัติ" ปีละ 1 คร ัง้ โดยมีว ัตถุประสงคเ์พื่อยกระดับ

ความสามารถของเจา้หน้าที่ส ังคมสงเคราะหใ์นการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เนื้อหาประกอบดว้ย 

การบรรยายและการท างานกลุม่เกีย่วกบัแนวโนม้ลา่สดุในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากภยัพบิตั ิฯลฯ 
• นอกเหนือจากการส่งเสรมิสุขภาพจติแลว้ รูส้กึว่าการฝึกอบรมมคีวามจ าเป็นต่อการยกระดบัคุณภาพเจา้หนา้ที่

แต่ละคนในหน่วยงานส่วนทอ้งถิ่นที่เป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลือ นอกจากการมุ่งเนน้เร ือ่งชือ่โรคทางจิตเวชแลว้ 
เนือ้หายงัจ าเป็นตอ้งใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระยะก่อนทีจ่ะเป็นโรค เชน่ การพยายามฆ่าตวัตาย ครอบครวัทีม่ีปัญหา

หลากหลาย ปัญหาแอลกอฮอล ์และฮิคิโคโมร ิ(การชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยาบาล
สาธารณสุขจ าเป็นตอ้งด าเนินการฝึกอบรมดงักล่าวโดยไม่ตอ้งค านึงถึงหน่วยงานที่ดูแลรบัผิดชอบ โดยการ

ยกระดบัพยาบาลสาธารณสุขในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่จะน าไปสู่การฝึกอบรมในหน่วยงานทัง้หมด ซึง่ 

คาดวา่จะไดร้บักระแสหรอืผลลพัธใ์นการรณรงคส์ าหรบัประชาชน ฯลฯ และสามารถชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัภายใน
ทอ้งถิน่ไดซ้ ึง่เป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา 
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• เจา้หนา้ทีใ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ร ิม่ด าเนินการพฒันาการตอบสนองทางจติวทิยาขัน้พืน้ฐาน เชน่ 

การปฐมพยาบาลทางจติใจ (PFA : Psychological First Aid) 4  รวมถงึการดแูลผูป่้วยทีย่งัไม่ไดเ้ป็นโรคและให ้
ความรูด้า้นจติวทิยาขัน้พืน้ฐาน 

• ส าหรบัผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืทีเ่ป็นผูป้ระสบภยัดว้ย การออกจากพืน้ทีป่ระสบภยัพิบตัสิกัคร ัง้ในระยะเร ิม่ตน้ คอื 
การดูแลจติใจของผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื เมือ่ไดร้บัการฝึกอบรมจากภายนอก จะสามารถรบัรูไ้ดถ้งึจุดยนืในฐานะ

ผูใ้หค้วามชว่ยเหลือไดอ้ย่างเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมชว่ยเหลือผูม้ีความบกพรอ่งทางจิตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั มไีวส้ าหรบัผูบ้าดเจ็บสาหสัในยโุรปและสหรฐัอเมรกิาซึง่แตกต่างจากสุขภาพจติจากภยัพบิตั ิจงึรูส้กึว่า 

มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งจดัท าขึน้ใหม่ 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเขตคนัโตและโทโฮกใุนเดอืนกนัยายน 2015 

• • งานตามปกตขิองหน่วยงานสงัคมสงเคราะหห์ยุดชะงกัลง เน่ืองจากพืน้ทีห่ลบภยัทีเ่ปิดขึน้เน่ืองจากภยัพบิตัน้ัิน
ด าเนินการโดยเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานสงัคมสงเคราะหเ์ท่าน้ัน ปัจจุบนัแผนงานดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั

การด าเนินงานของหน่วยงานทัง้หมด หน่วยงานสงัคมสงเคราะหจ์งึไม่ไดห้ยุดด าเนินการภายหลงัการเปิดพืน้ที่

หลบภยัเน่ืองจากพายไุตฝุ้่ น 
 

แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 
• สง่ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืไปประจ าการในชว่งฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2018 มกีารเก็บรวบรวมคูม่อืและ

การรณรงคท์ี่เป็นเอกสารที่จ าเป็นจากประสบการณภ์ยัพิบตัิ ไดท้ าการฝึกอบรมเพื่อใหแ้ผนกที่รบัผิดชอบ
สามารถเตรยีมตวัไดท้นัทเีมือ่ถกูสง่ตวัไปประจ าการ 

• ส่งเจา้หนา้ที่ไปประจ าการที่เมืองใกลเ้คียงในชว่งฝนตกหนักรุนแรงในเดือนกนัยายน 2020 เจา้หนา้ที่ที่ส่งไป

ประจ าการไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบั PFA และทกัษะการฟ้ืนตวัทางจติใจ (SPR: Skills for Psychological 
Recovery) และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากผูร้บัการชว่ยเหลือ ในขณะที่ส่งเจา้หน้าที่ไปประจ าการ 

เจา้หนา้ที่ที่ถูกส่งไปประจ าการไดเ้สนอว่าอยากใหน้ าแผ่นพบัที่สามารถน ามาใชใ้นการดูแลจติใจได ้จงึไดน้ า 
แผ่นพบัไปใหค้วามชว่ยเหลอื 

 

ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• โรงเรยีนแห่งหน่ึงในอ าเภอเขา้มาปรกึษาขอความชว่ยเหลอืวา่ "หลงัเกดิภยัพบิตันัิกเรยีนไม่สามารถไปโรงเรยีนได ้

แต่ผูป้กครองก็ไม่ไดส้นใจและเจา้ตวัเองก็ยงัเป็นผูเ้ยาวไ์ม่สามารถมาขอค าปรกึษาดว้ยตวัเองได ้" พยาบาล
สาธารณสุขของหน่วยงานสงัคมสงเคราะหซ์ ึง่รบัผิดชอบดูแลและอาจารยใ์หญ่ไดป้ระสานงานร่วมมือกนั

ชว่ยเหลอืครอบครวันับตัง้แตว่นัน้ันซึง่น าไปสูก่ารชว่ยเหลอืในคร ัง้นี ้
• เน่ืองจากความชว่ยเหลอืจากภายนอกในยามภยัพบิตัโิดยพืน้ฐานแลว้มีรูปแบบเบ็ดเสรจ็ในตวั ในเมืองจงึท าได ้

เพียงแค่จดัหาหอ้งประชมุทีไ่ม่ไดเ้หมาะทีจ่ะเป็นหอ้งพกัเตรยีมไวเ้ท่าน้ัน เมืองใกลเ้คยีงซึง่เคยประสบภยัพบิตัไิด ้

ชว่ยน าแผ่นพบั เคร ือ่งอปุโภคบรโิภค และอปุกรณฉุ์กเฉิน ฯลฯ มาทัง้หมดเพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนทราบ 
• ในดา้นความเหน่ือยลา้ของเจา้หนา้ที ่ไดท้ าการปรกึษากบัแพทยท์ีศ่นูยส์วสัดกิารสุขภาพจติของจงัหวดั, DPAT 

และศนูยด์แูลจติใจแลว้ 
 

  

 
4  การปฐมพยาบาลทางจติใจ (PFA : Psychological First Aid ) คอื วธิใีนการพูดคยุและใหค้วามระมดัระวงัเมือ่ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืมี
ปฏสิมัพนัธก์บัผูป้ระสบภยัหรอืผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมใชห่รอืไม่ 
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⑥ การประสานงานรว่มมอืของหน่วยงาน 

<สรุป> 

◆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 59 เปอรเ์ซน็ตไ์ดท้ าการวางแผนทีจ่ะประสานงานรว่มมือกบัหลายองคก์รเพื่อ
รบัมือสุขภาพจิตภยัพิบัติ โดยท าการประสานงานร่วมมือกบัสถาบันทางการแพทย ์สมาคมวิชาชพีจิตเวช 

หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา องคก์รการสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสขุภาพ ฯลฯ 
◆ การสรา้งความสมัพนัธแ์บบรูห้นา้รูช้ ือ่ภายในองคก์ร (ระหว่างหน่วยงาน) และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน

ชว่งเวลาปกตจิะน าไปสูก่ารใหค้วามชว่ยเหลอืทีร่าบร ืน่ยิง่ขึน้ 

◆ ปัญหาเกีย่วกบัสุขภาพจติส่วนใหญ่มกัไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามล าพงัโดยหน่วยงานเดยีว จ าเป็นตอ้งมีการประชมุ
พบปะโดยมงีานดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสขุภาพเขา้รว่มอย่างสม ่าเสมอ  

◆ ส าหรบัปัญหาดา้นสุขภาพจติ เน่ืองจากมบีางคนเดนิทางไปยงัสถาบนัทางการแพทยแ์ละองคก์รใหค้วามชว่ยเหลอื
ภายนอกทอ้งถิน่ การจดัการประชมุความรว่มมือระดบัทอ้งถิน่หรอืองคก์รและแบ่งปันขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอจงึเป็น 

สิง่ทีข่าดไม่ได ้

 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หลายแห่งก าลงัวางแผนทีจ่ะประสานงานรว่มมือกบัหลายองคก์รเกีย่วกบัการส่งเสรมิ

สุขภาพจติในยามภยัพบิตัิ ยกตวัอย่างเชน่ การท าความรว่มมอืกบัสถาบนัทางการแพทย ์(รวมถงึสถานดูแลดา้นจติเวช
แบบไปกลบั) สมาคมวชิาชพีและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติเวชและการรกัษาพยาบาล (รวมถงึองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง) โรงเรยีน (สถาบนัการศกึษา) และองคก์รการสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพหลายแห่ง 
ฯลฯ จากบรรดาองคก์รดงักล่าว มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวน 65 เปอรเ์ซน็ตไ์ดว้างแผนทีจ่ะประสานงานรว่มมือ

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยท าการแบ่งบทบาทหนา้ที ่การฝึกอบรมบุคลากร และขอ้ตกลงรว่มระหวา่งองคก์ร ฯลฯ กบัองคก์ร

ดงักลา่วขา้งตน้ตัง้แตใ่นชว่งเวลาปกตแิละในยามภยัพบิตั ิ
 

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
เพือ่ยกระดบัความสามารถในการรบัมือภยัพิบตัภิายในทอ้งถิน่ ขอใหด้ าเนินการฝึกอบรมส าหรบัผูท้ีใ่ห ้

การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัโดยตรง และใหค้วบรวมไวใ้นแผนวธิกีารใชอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขัน้พืน้ฐาน 
เชน่ NPOs หรอื NGO ฯลฯ นอกจากนี ้ในฐานะทีเ่ป็นหน่ึงในการใชบุ้คลากรในทอ้งถิน่ อาจกล่าวไดว้่าการใช ้
ประโยชนข์องผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหย์งัไม่ไดพ้รอ้มในทางกฎหมาย จึงกล่าวไดว้่าในอีกดา้นยงั
สามารถเสรมิสรา้งความเขม้แข็งได ้ตวัอย่างเชน่ เมือ่ฝึกอบรมผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหใ์นชว่งเวลา
ปกตอิาจเป็นไปไดท้ีจ่ะใหค้วามรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มส าหรบัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในยามภยัพบิตั ิเนือ้หา
การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมไดห้ยบิยกเร ือ่งการฝึกอบรมผูเ้ฝ้าระวงั (gatekeeper) ดา้นสุขภาพจติส าหรบังาน
บรหิารจดัการ และ PFA มีการรณรงคเ์ผยแพรค่วามรูท้ี่ผูเ้ช ีย่วชาญควรทราบ และรณรงคเ์ผยแพรร่ะดบั 
การสนับสนุนในทอ้งถิน่ทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ ฯลฯ ควรรู ้โดยจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัการในแตล่ะส่วน 

ในยามภยัพบิตั ิการทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รว่มมอืรว่มใจกนักบัประชาชนในทอ้งถิน่เพือ่ชว่ยเหลอื
ซึง่กนัและกนัโดยใชอ้ านาจในทอ้งถิน่เป็นเร ือ่งทีส่ าคญัเชน่กนั การกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนและ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัไดเ้มือ่เกดิเหตุการณร์า้ยแรง โดย
มุ่งเนน้ทีส่ถานทีท่ีผู่ค้นในทอ้งถิน่มกัใชง้านอยู่เสมอหรอืมีผูท้ีท่ างานในสถานทีด่งักล่าว ตลอดจนเจา้หนา้ที่

คณะกรรมการชมุชน กรรมการสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินการจดัการในชว่งเวลา
ปกติ  ตวัอย่างเชน่ มีการด าเนินการจดัการที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนแต่ละคนท าความเขา้ใจล่วงหน้าถึง 
ความเปลีย่นแปลงภายในจติใจในยามภยัพบิตัติ ัง้แตใ่นชว่งเวลาปกต ิ(โครงการฝึกอบรมใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
จติใจ : กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิารเป็นเจา้ภาพจดังาน) เป็นโอกาสหน่ึงในการยกระดบัอ านาจ
ในทอ้งถิน่ได ้นอกจากนี ้การจดัการภยัพิบตัทิีโ่รงเรยีนภายในทอ้งถิน่จะท าใหนั้กเรยีนในทอ้งถิน่ทีรู่จ้กัพืน้ที่

เป็นอย่างดสีามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
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แผ่นดนิไหวในเขตชเูอ็ตส ึจงัหวดันีงาตะ ปี 2004 

• จงัหวดัไดส้ั่งการใหท้ าการตดิต่อเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัความเสยีหายและด าเนินการส ารวจว่ามี
ความตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืจากภายนอกหรอืไม่ หลงัจากภยัพบิตัไิดไ้ม่นานจะเขา้ฤดูหนาวซึง่มคีวามกงัวล

ในเร ือ่งหมิะ เน่ืองจากจะเป็นสภาพแวดลอ้มทีอ่งคก์รความชว่ยเหลอืไม่คุน้เคย จงึท าการพิจารณาตดัสนิตัง้แต่
แรกที่จะใชแ้นวทางการถอนก าลังก่อนที่หิมะจะตก (เป้าหมายประมาณ 2 เดือน) และท าการรอ้งขอ 

ความชว่ยเหลอื จงึไดใ้หค้วามส าคญักบักจิกรรมหรอืความรูส้กึในการเขา้รว่มของพยาบาลสาธารณสุขซึง่เป็น
ช่อ งทางติดต่ อของ เขตการปกครองส่ วนท ้อ งถิ่นและกองก าลังด า เ นินการให ้ความช่วย เหลือ

เพือ่เป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจ 

• เมือ่ขอรบัความชว่ยเหลอืจากภายนอก เพือ่ใหง้่ายต่อการควบคุมดูแลการรวบรวมและการเผยแพรข่อ้มูล เชน่ 
จ านวนและรายละเอยีด ฯลฯ ขององคก์รความชว่ยเหลอื จงึอนุญาตใหเ้ขา้ไปในพืน้ทีป่ระสบภยัพิบตัผิ่านเมือง

ใกลเ้คยีงทีไ่ดร้บัความเสยีหายนอ้ยกวา่ได ้(ยงัคงรกัษาอ านาจในการบรหิารได)้ 
 

เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 

• ศนูยส์วสัดกิารสขุภาพจติของจงัหวดัมหีนา้ทีส่นับสนุนศนูยด์แูลจติใจซึง่เป็นสว่นหน่ึงของงานตามปกต ิ
• ในยามภยัพบิตั ิเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมหีนา้ทีห่ลกัในการส ารวจความตอ้งการ การใหค้วามชว่ยเหลอื

เป็นรายบุคคล และการใหค้วามชว่ยเหลือเป็นกลุ่ม ส่วนศูนยด์ูแลจติใจจะมีหนา้ที่สนับสนุนเขตการปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่โดยใหผู้เ้ช ีย่วชาญเขา้มามสี่วนรว่ม นอกจากนี ้ยงัมกีารด าเนินการส่งเสรมิสุขภาพจติในทอ้งถิน่ดว้ย

โครงสรา้งทีม่ศีนูยส์ขุภาพจติประจ าจงัหวดัคอยใหค้วามชว่ยเหลอืโดยภาพรวมอกีดว้ย 
• เน่ืองจากการท างานของโรงพยาบาลจติเวชในทอ้งถิน่ตอ้งหยุดชะงกัจากภยัพิบตัดิงักล่าว โรงพยาบาลทีป่กต ิ

ไม่รบัผูป่้วยจติเวชไดจ้ดัตัง้คลนิิกผูป่้วยนอกจติเวชช ัว่คราวขึน้ ส าหรบัผูท้ีไ่ม่สะดวกใจทีจ่ะเขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลใหไ้ดร้บัการชว่ยเหลอืจากทมีดแูลสขุภาพจติ 
• เจา้หนา้ทีข่องจงัหวดัจะออกเยีย่มเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่และสถานีอนามยัเพื่อใหค้วามชว่ยเหลอืในการ

ท างานไดโ้ดยตรงและชว่ยดูแลในกรณีต่าง ๆ ในขณะเดยีวกนัเจา้หนา้ทีข่องจงัหวดัจะรบัรูปั้ญหาในเขตพืน้ทีไ่ด ้
โดยตรงและสามารถพจิารณาเนือ้หาการฝึกอบรมใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ชว่ยสรา้งความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ทีใ่น

เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่และศนูยส์ขุภาพ ตลอดจนเป็นการชว่ยลดภาระทางจติใจ 

 
ฝนตกหนักรนุแรงในเขตคนัโตและโทโฮกใุนเดอืนกนัยายน 2015 

• การสรา้งความสมัพนัธแ์บบรูห้นา้รูช้ ือ่ระหว่างหน่วยงานภายในและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในชว่งเวลาปกติ
เป็นสิง่ส าคญัเพือ่ใหเ้กดิการประสานงานรว่มมือไดอ้ย่างราบรืน่ในยามภยัพิบตัเิชน่กนั ถา้ทางจงัหวดัและสถานี

อนามยัมกีารจดัประชมุกนัในทุก 3 เดอืน น่าจะสามารถประสานงานรว่มมอืกนัไดแ้มใ้นสถานการณค์บัขนั 
• ทมีดูแลสุขภาพจติของมหาวทิยาลยั (เชน่ แพทย ์นักสงัคมสงเคราะหจ์ติเวช นักจติวทิยาคลนิิก ฯลฯ) ไดเ้ขา้มา

ใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ย แผนกส่งเสรมิสุขภาพของอ าเภอไดร้บัเป็นชอ่งทางตดิต่อสอบถามใหพ้ืน้ทีห่ลบภยัเป็น

ระยะเวลาประมาณ 3 เดอืนนับจากวนัแรกทีเ่กดิภยัพบิตั ิและหลงัจากน้ันหน่วยงานสงัคมสงเคราะหผ์ูส้งูอายไุดใ้ห ้
ความชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยู่อาศยั มหาวทิยาลยัไดน้ ารอ่งกจิกรรมดา้นสุขภาพจติ และอ าเภอไดใ้หก้ารสนับสนุน 

เชน่ การจดัหาสถานทีส่ าหรบักจิกรรมและการใหค้วามรว่มมอืในการส ารวจ ฯลฯ 
• โดยรบัผดิชอบดูแลโดยบุคลากรในแผนกธรุการ และไดร้บัความรว่มมอืจากมหาวทิยาลยั จงึไดจ้ดัใหม้กีารตรวจ

เช็กและการบรรยายดา้นสุขภาพจติ เขา้รว่มการฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภยัโดยมุ่งเนน้เจา้หนา้ทีโ่ดยมี
จงัหวดัเป็นเจา้ภาพจดั เน่ืองจากเป็นไปไดย้ากทีอ่ าเภอจะเป็นเจา้ภาพจดังานเน่ืองจากขาดแคลนก าลงัคน ดงัน้ัน

หากจงัหวดัสามารถเป็นเจา้ภาพจดังานไดจ้ะเป็นเร ือ่งทีด่อีย่างมาก 

 
 

แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 
• จงึมกีารจดัตัง้ศูนยพ์ึง่พาประจ าทอ้งถิน่ขึน้ในส านักงานเขตแต่ละแห่ง มกีารเชือ่มต่อกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในงาน

ตามปกต ิและง่ายในการทีจ่ะตดิตามความกา้วหนา้ของงานตัง้แตต่น้จนจบ 
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•  หลงัเกดิภยัพิบตัิ 6 เดือน ไดม้ีการท าการจดัตัง้ศูนยด์ูแลจติใจขึน้ และน าศูนยด์ูแลจติใจเขา้รว่มการประชมุ

ระหว่างศูนยส์วสัดกิารสุขภาพจติแต่ละแห่งของจงัหวดัและอ าเภอ โดยจดัการประชมุสามฝ่าย 4 คร ัง้ต่อปี ใน 
ชว่งแรกทีเ่ปิดตวั เนือ้หาเร ิม่ตน้ดว้ยการรายงานสถานการณปั์จจบุนัของเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่เน่ืองจาก 

การถอนก าลงัของ DPAT และหลงัจากน้ัน 1 เดอืน ไดป้รกึษาหารอืเร ือ่งระบบของศูนยด์ูแลจติใจ ระบบดูแล
สุขภาพจติจากเหตุแผ่นดนิไหว และเร ือ่งการวางแผนฝึกอบรมการดูแลสุขภาพจติในยามภยัพบิตั ิหลงัจากเกดิ

ภยัพิบตัไิด ้1 ปี น่าจะสามารถจดัฝึกอบรมเกีย่วกบัการเสยีชวีติในเด็กจากเหตุแผ่นดนิไหว ระบบการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูท้ีม่อีาการตดิสุราเร ือ้รงัหรอืไดร้บัการกระทบกระเทอืนทางจติใจ กจิกรรมรณรงคใ์นวงกวา้ง และการ

ฝึกอบรมส าหรบัผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื ฯลฯ 

• ไดข้อใหจ้ิตแพทยแ์ละพยาบาลที่ศูนยด์ูแลจิตใจไปเยี่ยมผูท้ี่ไดร้บัการวินิจฉัยว่าตอ้งการความชว่ยเหลือจาก
ผูเ้ช ีย่วชาญจากการส ารวจส ามะโนประชากร โดยไปเยีย่มแต่ละเขตปีละ 2 คร ัง้ และเขา้รบัค าแนะน าในกรณีที่

ศนูยท์ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัประสบปัญหา 
• ในปัจจุบนัยงัคงด าเนินการฝึกอบรม PFA และ SPR โดยมเีจา้ภาพจดังานรว่มกนัสามฝ่ายปีละ 1 คร ัง้ในฐานะที่

เป็นการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้หค้วามชว่ยเหลือที่มีอยู่ในวาระการประชมุบุคคลที่สามของศูนยส์วสัดิการ

สขุภาพจติและศนูยด์แูลจติใจของจงัหวดัและอ าเภอ 
 

ฝนตกหนักรนุแรงในเดอืนกรกฎาคม 2020 
• ทนัทีหลงัจากเกิดภยัพิบตัิ จงัหวดัไดส้่งทีมดูแลสุขภาพจิตและยงัคงด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จากความ

ชว่ยเหลอืของ "แบบสอบถามดา้นจติใจ" ส าหรบัผูป้ระสบภยั เป็นผลใหส้ามารถระบุผูท้ีต่อ้งเฝ้าระวงัไดจ้ านวน 37 
คน และสถานสงัคมสงเคราะหข์องอ าเภอไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืมาอย่างตอ่เน่ือง 

• พยาบาลสาธารณสุขในอ าเภอของตนเองไดแ้บ่งออกเป็นหน่วยตรวจเยีย่มพืน้ทีห่ลบภยัและหน่วยดูแลรบัผดิชอบ
ใหค้วามชว่ยเหลอื โดยเจา้หนา้ทีข่องอ าเภอไดร้บัรูร้ว่มกนัว่าเมื่อเกดิปัญหาเกีย่วกบัรายละเอยีดการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืจะรบัมอือย่างไรในการส่งตวัไปยงัพยาบาลสาธารณสุขทีดู่แลรบัผดิชอบใหค้วามชว่ยเหลอื และผสาน
ชอ่งทางตดิต่อเป็นชอ่งทางเดยีวกนั นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีท่ ั่วไปไดป้ระจ าการทีพ่ืน้ทีห่ลบภยัแต่ละแห่งตลอด 24 
ช ัว่โมง และการทีพ่ยาบาลสาธารณสุขออกตรวจเยีย่มท าใหส้ามารถท าการแบ่งปันขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาได ้
ทั่วทัง้ทอ้งถิน่ ระบบดงักล่าวนีท้ าใหส้ามารถแบ่งปันกรณีตวัอย่างกนัไดพ้อสมควรหากพยาบาลสาธารณสุขเขา้
รว่มในการประชมุในชว่งเชา้และชว่งเย็น 

•  บทบาทขององคก์รใหค้วามชว่ยเหลอืภายนอกไดร้บัการคดัเลอืกจดัสรรโดยทางอ าเภอ และท าการแบ่งปันกบัแต่
ละองคก์รในการประชมุชว่งเชา้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าบทบาทของแต่ละองคก์รไดก้ลายเป็นขอ้เท็จจรงิ 
ทีท่ราบกนัดอียู่แลว้จากผลงานการใหค้วามชว่ยเหลอืทีผ่่านมา และไม่ไดท้ าการพจิารณาการจดัสรรบทบาทโดย
เร ิม่ตน้ใหม่จากศนูย ์

• อ าเภอใกลเ้คยีงทีเ่คยประสบภยัพิบตัไิดช้ว่ยใหค้วามชว่ยเหลอืแบบจบัคู่5ในดา้นพยาบาลสาธารณสุขโดยชว่ย
เป็นผูร้เิร ิม่ด าเนินการ ไดน้ ารอ่งรเิร ิม่การส่งนักโภชนาการที่ขึน้ทะเบียนและทนัตาภิบาลไปประจ าการ และ 
ตามดว้ยการสง่นักโภชนาการทีข่ึน้ทะเบยีนออกไปจากอ าเภอของตนเองดว้ย เน่ืองจากหน่วยงานภายในยงัสบัสน
วุน่วาย การทีผู่ท้ีเ่คยประสบภยัพบิตัจิากหน่วยงานภายนอกชว่ยน าเสนอไอเดยีอย่างเต็มทีจ่งึชว่ยท าใหอุ้น่ใจขึน้   

•  ในบรรดาผูท้ี่ระบุว่าเป็นผูท้ี่ตอ้งเฝ้าระวงัจากการส ารวจโดยแบบสอบถามในช่วงเร ิม่ตน้ของภยัพิบตัิ ได ้
ด าเนินการไปเยีย่มกลุ่มเป้าหมายทีอ่าศยัอยู่ในทีพ่กัช ัว่คราวแลว้ จากการเยีย่มเยยีน ผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
อย่างต่อเน่ืองไดร้บัการดูแลโดยสถานสงัคมสงเคราะหห์รอืพยาบาลพยาบาลสาธารณสุขของเขต และในกรณีที่

ไดร้บัการวนิิจฉัยวา่เรง่ดว่นมากจะท าการตดิตอ่กบัศนูยส์วสัดกิารสขุภาพจติของจงัหวดั 
  

 
5 ความชว่ยเหลอืแบบจบัคู่เป็นรปูแบบการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยจดัสรรคู่พนัธมติรแบบหน่ึงต่อหน่ึง ตามหลกัการแลว้ในยามภยัพบิตั ิ จงัหวดั
หรอืเมอืงใหญ่ทีก่ าหนดโดยรฐัจะไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นคู่พนัธมติรกบัเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัความเสยีหายในแต่ละแห่ง เพือ่ทีจ่ะ
ยงัไดร้กัษาความปลอดภยัใหก้บับุคลากรไดอ้ย่างรวดเรว็และแม่นย า องคก์รบรรเทาสาธารณภยัแบบจบัคู่ โดยทัว่ไปแลว้เมือ่ก าหนดดว้ยตนเอง
เสรจ็สิน้ก็จะส่งเจา้หนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืไปประจ าการ (กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสือ่สาร, 2021) 
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⑦ อืน่ ๆ 
<สรุป> 

◆ ในหลายกรณีทีผู่ป้ระสบภยัอยู่อย่าง "โดดเดีย่ว" เชน่ ประชาชนทีสุ่ดทา้ยตอ้งอาศยัอยู่ในทีพ่กัช ัว่คราว ผูว้่างงานที่

อาศยัอยู่ในอาคารสงเคราะหท์ีส่รา้งขึน้ใหม่หลงัจากภยัพบิตั ิและประชาชนทีต่ดิสรุาเร ือ้รงั ฯลฯ โดยจ าเป็นตอ้งไดร้บั
การชว่ยเหลอืในระยะยาว 

◆ สิง่ส าคญั คอื ตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มในสถานทีร่วมตวั เชน่ ทีพ่กัช ัว่คราว ฯลฯ ทีผู่ม้ีปัญหาสุขภาพจติเขา้รว่ม 
ไดง้่าย เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่คีวามผดิปกตดิา้นสขุภาพจติไม่ไดป้รารถนาจะเขา้รว่มกจิกรรมดว้ยตนเอง 

◆ เน่ืองจากองคก์ร NPO มีความคล่องตวัจงึสามารถหยิบยกความคดิเห็นของผูค้นในพืน้ทีแ่ละสามารถใชใ้นการ
บรรเทาสาธารณภยัไดท้นัท ี

 

 
[ลกัษณะเฉพำะของกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและผูป้ระสบภยัในชว่งเวลำระยะกลำงถงึระยะยำวหลงัเกดิภยัพบิตั]ิ 

ลกัษณะเฉพาะของการใหค้วามชว่ยเหลอืในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัเกดิภยัพิบตัิ ไดแ้ก่ การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูท้ีม่ีอาการ "ฮิคโิคโมร ิ(ชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง)" และ "อาการตดิสุราเร ือ้รงั" และใหก้ารชว่ยเหลอืครอบครวั
ของผูท้ีม่อีาการดงักล่าว นอกจากนี ้ในพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิยงัมกีารด าเนินการ "การใชป้ระโยชนจ์ากอ านาจในทอ้งถิน่
เพื่อส่งเสรมิความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหว่างผูป้ระสบภยั" เชน่ การฟ้ืนฟูชมุชน การจดัหาสถานที่รวมตวักนั 
ตลอดจนด าเนินกจิกรรมรณรงคโ์ดยใชก้ารจดังานอเีวนตใ์นทอ้งถิน่ ฯลฯ กจิกรรมดงักล่าวมกัด าเนินการโดยองคก์ร
บรรเทาสาธารณภยัและรฐั ซึง่ถูกจบัตามองโดยสือ่มวลชน ฯลฯ หลงัจากเกดิภยัพิบตัิ ในกจิกรรมดงักล่าว กจิกรรมใน
ดา้นสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพจิต หมายถึง การคน้หาปัญหาและกระตุน้ใหม้ีการพึ่งพากนัระหว่าง
ผูป้ระสบภยัโดยเป็นผูท้ างานอยู่เบือ้งหลงั ซึง่จะคอยชว่ยเหลอืดแูลโดยใชป้ระโยชนจ์ากพลงัในทอ้งถิน่ 

 

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
ในการเขา้รว่มของสถาบนัทางการแพทย ์สถานีอนามยั และศูนยส์าธารณสุขของอ าเภอในการฝึกอบรม 

DPAT ฯลฯ เปิดโอกาสใหร้ฐัไดต้ระหนักถงึความจ าเป็นในการรบัความชว่ยเหลอืเพื่อด าเนินการจดัการตาม
มาตรการรบัมือภยัพิบตัิในชวีิตประจ าวนั จากเร ือ่งจรงิที่ว่า DPAT ด าเนินการอยู่ภายในทอ้งถิ่นจึงไดใ้ห ้
ความส าคญักบัการประสานงานรว่มมอืระหวา่งสถานีอนามยัและศนูยส์าธารณสขุอยู่เสมอ 

ปัญหาเกีย่วกบัสุขภาพจติส่วนใหญ่มกัไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามล าพงัโดยหน่วยงานเดยีว จงึจ าเป็นตอ้ง
สรา้งพืน้ทีใ่นการปรกึษาหารอือย่างสม ่าเสมอทีม่ขีอบเขตกวา้งขวางซึง่รวมดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสุขภาพ
ดว้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการตัง้องคก์รใหม่ในยามภยัพิบตัิน้ันไม่สามารถเกิดขึน้ไดจ้รงิ จึงจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดวธิดี าเนินการในกรณีเกดิภยัพบิตัใินทีป่ระชมุดา้นสวสัดกิารสุขภาพจติ ฯลฯ ในชว่งเวลาปกตแิละตอ้ง
จดัท าแผนงานดงักลา่วทีส่ามารถน าความสมัพนัธแ์บบรูห้นา้รูช้ ือ่ในยามภยัพบิตัมิาใชไ้ด ้  

หลายคนในทอ้งถิ่นรูส้ึกว่า “อยากปกปิด” หรอื “ไม่อยากใหค้นอื่นรู”้ เกี่ยวกบัปัญหาสุขภาพจิต  
ส่งผลใหบ้างคนไปสถาบนัทางการแพทยแ์ละองคก์รใหค้วามชว่ยเหลอืทีอ่ยู่ภายนอกทอ้งถิน่ ในสถานการณ์
เช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามภยัพิบตัิ จึงจ าเป็นตอ้งจดัการประชมุความรว่มมือขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ขยายขอบเขตจากทอ้งถิน่กวา้งออกไปยงัเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัหรอืขา้มเขต
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัออกไปอย่างสม ่าเสมอ และท าการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัวธิกีารตอบสนอง
ตอ่ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืในวงกวา้ง   

จงึจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนในกจิกรรมสู่ภายนอกในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัเกดิภยัพิบตัิ โดย
ควรใหว้างแผนจดัหาผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยด์า้นสุขภาพทีไ่ดร้บัความเสยีหายจาก 
ภยัพบิตัจินไม่สามารถด าเนินกจิกรรมได ้
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เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่เขตฮนัชนิ-อาวาจ ิปี 1995 

• สถานทีนั่ดพบในทีพ่กัช ัว่คราว ไดด้ าเนินการจดัการใหม้กีารฟ้ืนฟูชมุชนดว้ยการนวด ชงชา โยคะ พลงัลมปราณ 
ฯลฯ 

เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• พยาบาลสาธารณสุขทีเ่กษียณอายใุนโตเกยีวชว่ยมาใหค้วามชว่ยเหลอื จงึไดส้รา้งระบบใหค้ าแนะน าในกรณีที่

ยากใหก้บัศนูยด์แูลจติใจอย่างเต็มที ่บุคคลดงักลา่ว คอื บุคคลทีต่ระหนักวา่จงัหวดัตอ้งการความชว่ยเหลอืในการ
แกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพในอ าเภอ และสมคัรเขา้มาทีอ่ าเภอเพือ่ใหก้ารสนับสนุนดา้นพยาบาลสาธารณสขุ 

• เน่ืองจากผูท้ี่มีอาการติดสุราเร ือ้รงัจะมีอาการดีขึน้และแย่ลงสลบักนัไป ดงัน้ันจึงมีหลายกรณีที่ยงัคงใหก้าร

ชว่ยเหลอื (เฝ้าตดิตาม) นอกจากนี ้ยงัมกีรณีทีเ่ด็กทีส่ญูเสยีครอบครวัไปจงึดแูลจนกวา่จะเขา้ท างานได ้
• มกีรณีที ่พ่อไดร้บัใบรบัรองความทุพพลภาพ และลกูสาวซึง่ศกึษาอยู่ในช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่อีาการฮคิโิคโมร ิ

(การชอบเก็บตวัอยู่ในหอ้ง) ทีไ่ม่ทราบเลยว่าประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบไดอ้พยพเน่ืองจากภยัพิบตั ิลูกสาว 
ไม่ค่อยเขา้ใจในสถานการณแ์ละขอ้มูลทีไ่ดร้บัมากนัก จงึใหก้ารชว่ยเหลอื (การเฝ้าตดิตามและการใหช้ว่ยเหลอื

ดา้นชวีติความเป็นอยู่) อย่างตอ่เน่ืองจนกระทัง่อายุ 20 ปี 

•  มกีารเชือ่มต่อการใหค้วามชว่ยเหลอืไปยงัผูท้ีข่ึน้ช ือ่ว่าเป็นผูทุ้พพลภาพ แต่ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาในการรบัรูโ้ลก
ภายนอกจงึยากทีจ่ะเขา้ถงึการใหค้วามชว่ยเหลอื ดงัน้ัน NPO หรอื NGO ฯลฯ จงึด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลอื

ที่ยืดหยุ่น ในกรณีที่ผูป้ระสบภยัอยู่อย่าง "โดดเดีย่ว" เชน่ ประชาชนที่สุดทา้ยตอ้งอาศยัอยู่ในที่พกัช ัว่คราว  
ผูท้ีต่อ้งลาออกจากงานและอาศยัอยู่ในอาคารสงเคราะหท์ีส่รา้งขึน้ใหม่เน่ืองจากตดิสุราเร ือ้รงั ฯลฯ จ าเป็นตอ้ง

ไดร้บัการชว่ยเหลอืในระยะยาว 
• จึงไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มในสถานที่รวมตวั เชน่ ที่พกัช ัว่คราว ฯลฯ ที่ผูม้ีปัญหาสุขภาพจิตเขา้รว่มไดง้่าย 

เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่คีวามผดิปกตดิา้นสขุภาพจติไม่ไดป้ราถนาจะเขา้รว่มกจิกรรมดว้ยตนเอง 

 
[ความรว่มมอืกบัองคก์รบรรเทาสาธารณภยั เชน่ องคก์ร NPO หรอื NGO] 

องคก์ร NPO ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการบรรเทาสาธารณภยัไดด้ าเนินการอย่างคลอ่งแคลว่ทัง้การใหค้วามชว่ยเหลอื
เป็นกลุม่ เชน่ กจิกรรมรณรงค ์และการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบุคคลกบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู ในเหตกุารณแ์ผ่นดนิไหวที่

คูมาโมโตะปี 2016 ไดม้กีารจดัการประชมุความรว่มมอืระหว่างองคก์รทีท่ างานบรรเทาสาธารณภยั และด าเนินกจิกรรม

รว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยการใชล้กัษณะเฉพาะของ NPO ใหเ้ป็นประโยชน ์
 

เหตแุผ่นดนิไหวใหญ่ฝ่ังญีปุ่่ นตะวนัออก ปี 2011 
• เน่ืองจาก NPO มีความสามารถในการปรบัตวัตามสถานการณ์ จึงเป็นการดีหากสามารถน ามาใชอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพในการบรรเทาสาธารณภยั หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มามบีทบาทในการขบัเคลือ่นจะท าให ้
ลงตวัมากขึน้เน่ืองจากท ากจิกรรมไดง้่ายขึน้ 

• ในฐานะ NPO ไดท้ าการแจกจ่ายแผ่นพบัและด าเนินกจิกรรมแคมเปญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรณรงคด์า้นสุขภาพจติ

รว่มกบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งโดยตรง (ผูสู้งอายุ แอลกอฮอล ์สุขภาพจติ ฯลฯ) เว็บไซตแ์ละการบอกแบบปากต่อปากก็มี
ประสทิธภิาพเชน่กนั ดว้ยการสมัภาษณท์างทวีี ฯลฯ ไวล้่วงหนา้ ท าใหผู้ค้นเขา้ใจกจิกรรมขององคก์รไดง้่ายขึน้ 

และมีประสิทธิภาพมากต่อการสรา้งความสัมพันธ  ์ เพื่อใหม้ีความตระหนักว่าไดถู้กจบัตามองในฐานะผู ใ้ห ้
ความชว่ยเหลอื ดงัน้ันจงึท ากจิกรรมทีด่อีย่างมสีตแิละเหมาะสม 

• กจิกรรมรณรงคจ์ะไดร้บัความไวว้างใจและการมีส่วนรว่มของผูค้นในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างง่ายดายดว้ยการรว่มมือกบั
องคก์รทีผู่ค้นในทอ้งถิน่ไวว้างใจ นอกจากนี ้การมอบแผ่นพบัเป็นชดุพรอ้มของใชป้ระจ าวนั ฯลฯ ก็ยงัมปีระสทิธภิาพ 

การรณรงคร์ว่มกบัการจดังานอเีวนตท์ีม่รีากฐานมาจากวฒันธรรมทอ้งถิน่ เชน่ การแสดงดอกไมไ้ฟ และการเตน้ร า

ในเทศกาลโอบง้ ฯลฯ ก็ยงัคงมคีวามหมายเชน่กนั 
• ในบรรดาผูท้ีต่ดิสุราเร ือ้รงั ผูช้ายมกัจะแยกตวัอยู่อย่างโดดเดีย่วไดง้่าย ดงัน้ันนับตัง้แต่ปี 2016 จงึไดจ้ดัการรวมตวั

ส าหรบัผูช้ายเท่าน้ัน และในปัจจบุนัก็ยงัคงด าเนินกจิกรรมมาอย่างตอ่เน่ืองเพือ่ป้องกนัการแยกตวัอยู่อย่างโดดเดีย่ว 
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แผ่นดนิไหวในคมูาโมโตะ ปี 2016 

• ไดม้กีารจดัตัง้องคป์ระชมุขึน้ทนัทหีลงัจากเกดิภยัพบิตั ิโดยมอีงคก์ร NPO เป็นส านักงาน เน่ืองจากองคก์ร NPO 
เป็นเจา้ภาพ จงึมีลกัษณะเฉพาะที่เจา้หนา้ที่อยู่หนา้งานและมีการตดิต่อโดยตรงกบัผูป้ระสบภยัจงึหยิกยกความ

คดิเห็นไดง้่าย ผูเ้ขา้รว่ม คอื จงัหวดัและอ าเภอ และสภาสงัคมสงเคราะหแ์ต่ละแห่ง หวัหนา้ฝ่ายในส านักงานเขต 
ที่บรหิารงานพืน้ที่หลบภยั ฝ่ายส่งเสรมิกิจกรรมระดบัทอ้งถิ่นของส านักงานใหญ่ภายใตเ้ขตอ านาจของศูนย ์

อาสาสมคัรภยัพบิตั ิและแผนกฟ้ืนฟูเมอืง (ประมาณ 2 เดอืน) เนือ้หาการประชมุ คอื (ระยะแรก) การแบ่งปันขอ้มูล
เกีย่วกบัการจดัการพืน้ทีห่ลบภยัและการรบัอาสาสมคัร (หลงัจากน้ัน 2 เดอืน) ท าการแบ่งปันขอ้มูลเกีย่วกบัปัญหา

และสถานการณข์องผูป้ระสบภยัในทีพ่กัช ัว่คราว แตล่ะองคก์รใชข้อ้มูลดงักลา่วนีใ้นกจิกรรมของตนเอง จากมุมมอง

ดา้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ภาครฐัไม่สามารถรอ้งขออาสาสมคัรและองคก์ร NPO ในการใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม สามารถรว่มมอืกบัโครงการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากองคก์รอาสาสมคัร และ

องคก์ร NPO ก็เขา้ใจในประเด็นดงักลา่วเชน่กนั จงึไดห้าทางประสานงานและด าเนินการจดัการรว่มกนั 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3） มุมมองของผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง 

สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น ไดแ้ถลงถงึ "การสรา้งนโยบายการแพทยท์ีเ่นน้ประชาชน" และด าเนินกจิกรรม
รว่มกบัผูป่้วยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในแต่ละขอบขา่ยของโรคเพือ่ใหส้งัคมมทีางเลอืกดา้นนโยบาย ผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงใน

ดา้นสุขภาพจติก็ไดเ้ขา้รว่มวางนโยบายในโครงการซึง่เป็นพืน้ฐานของเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้และไดร้บั
ความคดิเห็นตา่ง ๆ เกีย่วกบัประเด็นปัญหาและแนวโนม้ในอนาคตของมาตรการสขุภาพจติในทอ้งถิน่ 
 
 หากมีค าว่า "การดูแลจิตใจ" "ทางจิต" และ "จิตเวชศาสตร"์ ปรากฏอยู่ดา้นหน้าแลว้นับว่าเป็นเร ือ่งยากที่

ผูป้ระสบภยัจะยอมเขา้รบัการรกัษา จดัตัง้เป็นชดุรว่มกบั “การสง่เสรมิสุขภาพ” ดา้นรา่งกายเพือ่น าไปสูก่ารยอมรบั
ใหผู้เ้ช ีย่วชาญดา้นสุขภาพจติทีท่ างานอยู่เบือ้งหลงัท างานรว่มมอืกบัพยาบาลสาธารณสุขในพืน้ทีแ่ละทมีพยาบาล

ชดุตรวจเยีย่ม จงึจ าเป็นตอ้งประยุกตห์าวธิกีารขจดัความรูส้กึตอ่ตา้นของประชาชนในดา้นสขุภาพจติ 
 "การทีต่วัเองยงัสามารถคดิไดว้่ายงัมหีนทางทีจ่ะมชีวีติอยู่" และ "การทีย่งัรูส้กึสนุกและมคีวามสุขในการใชช้วีติรว่ม

ในสงัคม" มีความส าคญัต่อการป้องกนัและฟ้ืนฟูความผิดปกตดิา้นสุขภาพจติในทอ้งถิน่ทัง้หมด และดว้ยเหตุนี ้ 

จงึจ าเป็นตอ้งมสีถานทีท่ีต่วัเองสามารถอยู่ไดด้ว้ยความรูส้กึสนุกและมคีนทีส่ามารถอยู่เคยีงขา้งใกลช้ดิ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินการจดัการและการบรกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นประโยชนต์่อผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในดา้นสุขภาพจติโดยตรงทีเ่คยประสบภยัพิบตัขินาดใหญ่ ตลอดจนการเผยแพรข่อ้มูลโดยการแบ่งปัน
ขอ้มูลระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และการสนับสนุนของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยกนัเองทีม่บีทบาทในการสนับสนุน

ซึง่กนัและกนัและเชือ่มโยงกบัผูเ้ช ีย่วชาญ ฯลฯ อย่างเต็มทีล่ว้นเป็นสิง่ทีส่ าคญั 

 เมือ่เกดิเหตุการณภ์ยัพิบตั ิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในดา้นสุขภาพจติโดยตรงมกัไดร้บัผลกระทบทางรา่งกายและจติใจไดง้่าย
เป็นพิเศษ ดงัน้ันจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งสรา้งระบบตัง้แต่ในชว่งเวลาปกต ิเพื่อป้องกนัมิใหอ้าการทรุดลงหรอื

ก าเรบิลกุลามจากภยัพบิตัแิละด ารงชวีติในสงัคมไดเ้หมอืนเดมิไม่เปลีย่นแปลงไปเหมอืนกอ่นเกดิภยัพบิตั ิ
  

- ค าแนะน าจากผูท้รงคณุวฒุ ิ- 
การจดัการประชมุสมัมนาทีร่วบรวมองคก์รใหค้วามชว่ยเหลอืจะมีประโยชนใ์นมุมมองดา้นการดูแลสุขภาพจติ

ของผูใ้หค้วามชว่ยเหลือ ในความเป็นจรงิ หลงัจากฝนตกหนักรุนแรงในเดือนกรกฎาคม 2018 ศูนยส์วสัดิการ
สุขภาพจติประจ าจงัหวดัฮิโรชมิ่าและเมืองฮิโรชมิ่าไดร้ว่มกนัจดัการประชมุสัมมนาทบทวนบทบาทการดูแลจติใจใน
ยามภยัพิบตัฝินตกหนักรุนแรง ด าเนินการประสานงานและสรา้งความรว่มมือกบัหลายภาคส่วนโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทางจิตใจกบัผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจากฝนตกหนัก และกลายเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบั
ด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลืออย่างต่อเน่ืองเพื่อใหผู้ใ้หค้วามชว่ยเหลือเกดิความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ถึงการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางจติใจและวธิรีบัมอืในยามภยัพบิตั ิ 
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3. บทคดิวเิครำะหแ์ละขอ้เสนอแนะ 

1） กำรประสำนงำนรว่มมอืระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงำนภำยในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

[การเสรมิสรา้งการประสานงานรว่มมอืทีไ่ดร้บัจากการแบ่งปันประสบการณก์ารรบัมอืภยัพบิตั]ิ 
จากผลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพียงไม่กีแ่ห่งที่ใหค้วามรว่มมือกบัองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่อืน่ ๆ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ประมาณ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องทัง้หมด

ไม่ไดร้บัความรว่มมอืระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติในระยะกลางถงึระยะยาว
หลงัจากเกดิภยัพิบตัิ อย่างไรก็ตาม จากผลการรบัฟังขอ้มูลพบว่า จงัหวดัและเมืองใหญ่ที่ก าหนดโดยรฐัไดท้ าหน้าที ่

คอยสนับสนุนในแนวหลงั เชน่ จดัฝึกอบรมเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส ารวจ
สภาพความเป็นจรงิโดยเดนิทางไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ฯลฯ ซึง่ถอืเป็นบทบาท

ในชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิจากขอ้มูลดงักลา่ว จงึสามารถสนันิษฐานไดว้า่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ทีม่ปีระสบการณภ์ยัพบิตัไิดด้ าเนินการจดัการเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการใหค้วามชว่ยเหลอืทัว่ทัง้ทอ้งถิน่ โดย
การด าเนินกิจกรรมความชว่ยเหลืออย่างแข็งขนัโดยประสานงานรว่มมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นขัน้พืน้ฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดักลุ่มการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอไม่เพยีงแตช่ว่ยยกระดบัการแบ่งปันความรูแ้ตย่งัใหโ้อกาสในการ
แบ่งปันความคิด ซึง่น าไปสู่การดูแลสุขภาพจติตวัเองของผูใ้หค้วามชว่ยเหลือไปดว้ย นอกจากนี ้การเก็บรกัษาและ

ถ่ายทอดประสบการณภ์ยัพบิตัใิหเ้ป็นความทรงจ าอนัทรงคุณค่าทางสงัคม จะชว่ยใหส้ามารถเตรยีมรบัมอืภยัพบิตัทิีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตไดด้ว้ย (YAMORI, 2009) ดงัน้ันผูท้ีเ่คยประสบภยัพบิตัจิะสามารถหวนนึกถงึเหตุการณ ์การรบัมอืใน

ขณะน้ันได ้และการแบ่งปันความคิดและบทเรยีนสามารถกลายเป็นความทรงจ าอนัทรงคุณค่าส าหรบัคนรุน่ต่อไปได  ้

อกีดว้ย ในการประชมุผูท้รงคณุวฒุใินโครงการนี ้ระบุวา่จ าเป็นตอ้งจดัตัง้สถานทีด่งักลา่วเพือ่แบ่งปันความคดิเห็นของผูท้ี่

มีประสบการณใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติระยะกลางถงึระยะยาว เน่ืองจากยงัไม่มีการรวบรวมหลกัฐานที่

เพยีงพอส าหรบัชว่งเวลาระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตั ิ
 

[สรา้งความสมัพนัธแ์บบรูห้น้ารูช้ือ่กนั] 

จากผลลพัธข์องโครงการ เราไดร้บัฟังความคดิเห็นจ านวนมากทีม่คีวามรูส้กึว่าการจดัล าดบัความส าคญัใหก้บัการ
ส่งเสรมิสุขภาพจติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัมากเท่าทีค่วร ในทางกลบักนั ปัญหาสุขภาพจติทีซ่อ่นเรน้อยู่ใน

ทอ้งถิน่ตัง้แต่ก่อนเกดิภยัพิบตัมิกัจะปรากฏขึน้ชดัเจนจากการเกดิภยัพิบตั ิและยงัไดร้บัฟังความคดิเห็นว่าจ าเป็นตอ้ง
ยกระดบัการจดัล าดบัความส าคญัในการรบัมอืโดยใชภ้ยัพบิตัเิป็นโอกาส อย่างไรก็ตาม การทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

รบัมือกบัปัญหาที่ปรากฏชดัเจนในยามภยัพิบตัิซ ึง่เป็นงานตามปกติ ท าใหม้ีปัญหามากมายซึง่ไม่ใชเ่พียงแค่เร ือ่งที่

หน่วยงานทีดู่แลรบัผดิชอบมคีวามแตกต่างกนัเท่าน้ัน ในการประชมุหารอืเฉพาะกจิเพือ่รบัมือปัญหาดงักล่าว ไดม้กีาร

หยบิยกกรณีของเมอืงเบ็ปปุ จงัหวดัโออติะซึง่ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหไ์ดม้สี่วนรว่มในการท างานจดัท าแผนการ

ดูแลในยามภยัพิบตัิ และชีใ้หเ้ห็นว่าทางรฐัไดเ้ร ิม่ด าเนินการจดัการเตรยีมรบัมือในยามภยัพิบตัิอย่างเป็นระบบตัง้แต่
ขัน้ตอนการด าเนินการจดัการในชว่งเวลาปกติ ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดรบักบัการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายพืน้ฐานการรบัมือ 

ภยัพิบตั ิ(Disaster Countermeasure Basic Act) ในปี 2021 การด าเนินการจดัการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน 
ชว่งเวลาปกติจะน าไปสู่การสรา้ง "ความสมัพนัธแ์บบรูห้นา้รูช้ ือ่" ที่ไดร้บัฟังความคิดเห็นมากมายในการสอบขอ้มูล 

“ความสมัพนัธแ์บบรูห้นา้รูช้ ือ่” ไม่ใชเ่พยีงแค่ความสมัพนัธแ์บบรูจ้กัหนา้กนัแต่ยงัเป็นความสมัพนัธท์ีส่ามารถเชือ่ถอืได ้
(MORITA, 2012) โดยมีการระบุว่าเป็นประโยชนต์่อการส่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ี่น่าเช ือ่ถือแบบสามารถ 

เห็นหนา้กนัภายใตห้วัขอ้ภยัพบิตัทิ ั่วทัง้องคก์ร โดยใชก้ารจดัประชมุหรอืการโยกยา้ยประจ าปีแบบขา้มหน่วยงานตัง้แตใ่น

ชว่งเวลาปกตเิพือ่ใหเ้กดิการเตรยีมพรอ้มเพือ่การบรรเทาสาธารณภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

2） การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน ์

ตอ้งใชเ้วลาในการเปลีย่นแปลงการจดัตัง้ภายใน (องคก์ร) ในองคก์รรฐั ดงัน้ันในยามภยัพบิตัทิีทุ่กนาทแีละทุกวนิาที
มคี่า การทีอ่งคก์รความชว่ยเหลอืภายนอกทีม่พีลงัขบัเคลือ่นเขา้มามสี่วนรว่มจงึมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน ์เพือ่ให ้

บรรลเุป้าหมายดงักลา่วเหลา่นี ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จ าเป็นตอ้งก าหนดระบบรบัความชว่ยเหลอืและเกณฑก์ารถอน
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ก าลงัไวล้่วงหนา้ ผูท้รงคุณวุฒชิ ีใ้หเ้ห็นว่าควรส่งเสรมิการท างานทีม่ีอยู่เดมิอย่างเต็มทีม่ากกว่าทีจ่ะจดัตัง้ศูนยด์ูแลจติใจ

ขึน้ใหม่ ในกรณีที่มีการจดัตัง้ศูนยใ์หม่ ก็จ าเป็นตอ้งวางแผนจนไปถึงการปิดศูนยไ์วด้ว้ย นอกจากนี ้ในสถานการณ ์
โรคระบาดทั่วโลกของโควดิ-19 ทีใ่นปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่งก าลงัเผชญิหนา้อยู่ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ก าลงัประสบปัญหาในการปรบัทรพัยากรใหเ้หมาะสมและความล่าชา้ในการแกไ้ขฟ้ืนฟูในเร ือ่งดงักล่าวซึง่
ส่งผลกระทบในดา้นสุขภาพจติ ในอนาคตยงัคาดการณว์า่น่าจะเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะไดร้บัการสนับสนุนในวงกวา้ง เน่ืองจาก

โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่และภยัพบิตัใินวงกวา้ง ฯลฯ ดงัน้ัน เพือ่ใหก้ารส่งเสรมิสุขภาพจติแกป่ระชาชนในชว่งเวลาระยะกลาง
ถงึระยะยาวหลงัเกดิภยัพบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่เพยีงตอ้งสรา้งความสมัพนัธก์บับุคลากรและองคก์รทีส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืในทอ้งถิน่เท่าน้ัน แตย่งัตอ้งใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ย 

การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายน้ันไม่ใช่เพียงผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์
ดา้นสขุภาพเท่าน้ัน แตย่งับ่งชีถ้งึเจา้หนา้ทีธ่รุการทัว่ไป เจา้หนา้ทีร่กัษาความสงบเรยีบรอ้ย เชน่ ต ารวจและหน่วยดบัเพลงิ 

ฯลฯ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบันักเรยีนและเด็ก ฯลฯ และอาชพีทีด่ าเนินกจิกรรมในทอ้งถิน่อยู่เสมอ สามารถด าเนินการ
ชว่ยเหลือผูร้บัการชว่ยเหลือในยามภยัพิบตัไิด ้นอกจากนี ้ผูท้รงคุณวุฒิยงัช ีแ้นะถึงการกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประชาชนและสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัไดเ้มือ่เกดิเหตกุารณร์า้ยแรง โดย

มุ่งเน้นที่สถานที่ที่ผูค้นในทอ้งถิ่นมักใชง้านอยู่เสมอหรอืผูท้ี่ท างานที่น่ัน ตลอดจนเจา้หน้าที่คณะกรรมการชมุชน 
กรรมการสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินการจดัการในชว่งเวลาปกต ิและระบุว่าเป็นเร ือ่งส าคญั

ส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะสนับสนุนความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในระหวา่งประชาชน 
ในดา้นการประสานงานรว่มมือใหค้วามชว่ยเหลือในยามภยัพิบตัิประมาณ 60 เปอรเ์ซ็นต ์ขององคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถิน่ก าลงัวางแผนที่จะประสานงานรว่มมือกบัองคก์รที่เกีย่วขอ้งกบัประชาชนในทอ้งถิน่ เชน่ สมาคมวิชาชพี 
จติเวชต่าง ๆ หน่วยงานของรฐั โรงเรยีน และองคก์รดูแลสุขภาพและสวสัดกิารหลายแห่ง ฯลฯ ซึง่บ่งช ีว้่าองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่เหล่านีส้่วนใหญ่วางแผนความรว่มมือตัง้แต่ในชว่งเวลาปกตโิดยการแบ่งบทบาท การพฒันาบุคลากร และ

ขอ้ตกลงระหวา่งองคก์รในการประชมุและฝึกอบรม ฯลฯ ทีจ่ดัขึน้จรงิในชว่งเวลาปกต ินอกจากนี ้ยงัไดม้กีารระบุขัน้ตอนที่

ชดัเจนเมือ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะรบัความชว่ยเหลอื บทบาทขององคป์ระชมุการส่งเสรมิสุขภาพจติในชว่งเวลา

ระยะกลางถงึระยะยาวหลงัภยัพบิตัริวมถงึสมาชกิในองคป์ระชมุดงักลา่ว และรายละเอยีดเกีย่วกบัเนือ้หาการประชมุอกีดว้ย 
องคก์รในดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกลช้ดิกบัประชาชนในทอ้งถิ่นไม่เพียงแต่จดัประชมุและอบรม ฯลฯ เกี่ยวกบั

สุขภาพจติในชว่งเวลาปกตเิท่าน้ัน แต่ยงัเก็บรวบรวมขอ้มูลการด าเนินการจดัการและการบรกิารขององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสขุภาพจติโดยตรงทีเ่คยประสบภยัพบิตัขินาดใหญ่ ตลอดจนการเผยแพร่
ขอ้มูลโดยการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และการสนับสนุนของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ยกนัเองทีม่บีทบาท

ในการสนับสนุนซึง่กนัและกนัและเชือ่มโยงกบัผูเ้ช ีย่วชาญ ฯลฯ อย่างเต็มทีซ่ ึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญั ในชว่งเวลาระยะกลางถงึ
ระยะยาวหลงัเกดิภยัพิบตั ิควรพิจารณาระบบที่สามารถใหก้ารชว่ยเหลือผูท้ี่ตอ้งการความชว่ยเหลือโดยประสานงาน

รว่มมอืกบัเครอืขา่ยและองคก์รดา้นทรพัยากรบุคคลทีม่อียู่แลว้ในขณะทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยงัท างานตามปกต ิ
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5. บทส่งทา้ย 
จากการส ารวจกรณีตวัอย่าง ไดร้บัการยนืยนัว่าประสบการณก์ารรบัมอืภยัพบิตัใินอดตีในญีปุ่่ นถูกน ามาใชใ้นการ

ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสุขภาพจติในภยัพิบตัทิีเ่กดิขึน้หลงัจากน้ัน ญีปุ่่ นเป็นประเทศตน้ ๆ ของโลกในดา้นการเกดิภยั
พบิตั ิและไดป้ระสบภยัพบิตัมิาอย่างหลากหลายรูปแบบ จงึสามารถคาดหวงัไดว้่าเอกสารประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้ซ ึง่

รวบรวมตวัอย่างจรงิในการรบัมอืและเร ือ่งราวจรงิในการเตรยีมการพจิารณาเหตุการณด์งักล่าว ซึง่ชว่ยใหก้ารด าเนินการ
ตามคู่มือและแนวทางทีม่ีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏบิตัมิากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ "เสยีงจากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง"  

ก็เป็นลักษณะเฉพาะของเอกสารประมวลกรณีตัวอย่างฉบับนี้ดว้ย ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ในหมู่ผูเ้ช ีย่วชาญเน่ืองจากมกีารท าใหก้ารใหค้วามชว่ยเหลอืออกมาเป็นรปูธรรมชดัเจน นอกจากนี ้ยงัเป็นจดุเร ิม่ตน้ของ
การถกเถยีงหารอืว่าการจดัท าคู่มอืและแนวทางปฏบิตัไิม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่การเตรยีมการเท่าน้ัน วตัถุประสงคข์องเอกสาร

ประมวลกรณีตวัอย่างฉบบันี ้คอื เพื่อพิจารณาการส่งเสรมิสุขภาพจติในยามภยัพิบตั ิผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัภยัพิบตัิ
หมายความถึงผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบทางร่างกาย ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบทางจิตใจ และผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบทางสงัคมใน 

หลายรูปแบบ ในโลกปัจจุบนัที่สามารถรบัขอ้มูลมาอย่างง่ายดายท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งโดยตรงรวมทัง้ผูท้ี่ไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่

ประสบภยัพิบตัิ การรบัฟังอย่างต่อเน่ือง และการรวบรวมและเปิดเผย "เสียงจากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง" ต่าง ๆ เชน่นี้  

จะน าไปสู่การพิจารณาความชว่ยเหลือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ในขอบเขตที่เกีย่วขอ้งกบัการบรรเทา 

สาธารณภยั อุบัติการณท์ี่น าไปสู่ภยัพิบตัิอาจมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศหรอืทอ้งถิ่น แมอ้ยู่ภายใต ้
สถานการณด์งักล่าว ก็ยงัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการสั่งสมประสบการณก์ารรบัมือภยัพิบตัใินญีปุ่่ นจะเป็นประโยชนใ์นการ

บรรเทาสาธารณภยัในประเทศอืน่ ๆ แมว้่าภยัพบิตัจิะเป็นภยัคุกคามทีไ่ม่อาจล่วงรูไ้ด ้แต่เราหวงัว่าเอกสารประมวลกรณี
ตวัอย่างฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการแกปั้ญหาดา้นสขุภาพจติแกจ่ านวนมากเท่าทีเ่ป็นไปได ้
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สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่น 
 
สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น (HGPI: Health and Global Policy Institute) เป็นหน่วยงานคลงัสมอง

ดา้นนโยบายการแพทยซ์ ึง่เป็นองคก์รอสิระเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก าไรและมบีุคลากรจากทุกภาคส่วน ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 
2004 ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานคลงัสมองทีว่างตวัเป็นกลาง จงึรวบรวมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในวงกวา้งและเสนอทางเลอืก

ดา้นนโยบายแกส่งัคมเพือ่สรา้งนโยบายการแพทยท์ีเ่นน้ประชาชน ด ารงไวซ้ ึง่ความเป็นอสิระอย่างมั่นคงโดยไม่เกีย่วขอ้ง

กบัจุดยืนของพรรคการเมืองหรอืองคก์รใดโดยเฉพาะ และน าเสนอแนวคดิและค่านิยมใหม่จากมุมมองทีเ่ปิดกวา้งและ 
จบัตามองอนาคต เพื่อท าใหส้งัคมทียุ่ตธิรรมและแข็งแรงเกดิขึน้ไดจ้รงิ จะท างานรว่มกนักบัทุกคนต่อไป เพื่อน าเสนอ

ทางเลอืกดา้นนโยบายการแพทยท์ีม่ปีระสทิธภิาพไม่เพยีงแตใ่นญีปุ่่ นเท่าน้ันแตย่งัมุ่งสูร่ะดบัโลกดว้ย และเพือ่แกไ้ขปัญหา
ดา้นสุขภาพและการแพทยร์ะดบัโลก กจิกรรมของสถาบนัไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และไดร้บัเลอืกเป็นอนัดบั 2 

ของโลกในหมวด "นโยบายการแพทยภ์ายในประเทศ" และไดร้บัเลอืกเป็นอนัดบั 3 ของโลกในหมวด "นโยบายสุขภาพ

สากล" ใน "รายงานการจดัอันดับหน่วยงานคลังสมองโลก" เผยแพร่โดยสถาบันลอเดอร ์(Lauder Institute) 
มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย สหรฐัอเมรกิา  (ณ เดอืนมกราคม 2021 (ขอ้มูลลา่สดุ)) 

 
 

คณะท างานโครงการนโยบายสขุภาพจติ สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น 
ไค ชเิงโนะ  เจา้หนา้ทีส่ถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น 

ชนุอจิโิร ครูติะ ผูจ้ดัการสถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น 

ฮโิรโกะ มากโินะ ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นโปรแกรม สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น 
รโิอนะ ฟูจโิมโตะ พนักงานฝึกหดั สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น  



   
 

 
 

นโยบายเกีย่วกบัการรบับรจิาคและเงินชว่ยเหลอื 

 
สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ นไดด้ าเนินกจิกรรมตามนโยบายดงัต่อไปนีซ้ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการรบับรจิาคและ 

เงนิชว่ยเหลอืในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานคลงัสมองเอกชนทีเ่ป็นองคก์รอสิระซึง่ไม่แสวงหาก าไรและมีบุคลากรจากทุกภาค
สว่น 

 
การสนบัสนุนภารกจิ 

ภารกจิของสถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น คอื "น าเสนอแนวคดิและคา่นิยมใหม่ทีส่รา้งแรงกระเพือ่มต่อสงัคม

จากมุมมองระดบัโลก และกลายเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง เพือ่ท าใหส้งัคมทียุ่ตธิรรมและแข็งแรงเกดิขึน้ 
ไดจ้รงิ" กจิกรรมของสถาบนัแห่งนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากการใหค้วามชว่ยเหลอืจากองคก์รและบุคคลทีส่นับสนุนภารกจิ

นี ้
 

เป็นอสิระทางการเมอืง  

สถาบนัแห่งนีเ้ป็นนิตบิุคคลเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก าไรและเป็นอสิระจากรฐับาล นอกจากนี ้สถาบนัของเราจะไม่รบั
การสนับสนุนจากพรรคการเมอืงหรอืองคก์รอืน่ ๆ ทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัคอืกจิกรรมทางการเมอืง 

 
เป็นอสิระในการวางแผนการด าเนินการและการปฏบิตังิานจรงิ 

สถาบนัแห่งนีไ้ดร้วบรวมความคดิเห็นในวงกวา้งจากผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งต่าง ๆ และพิจารณาตดัสินใจทิศทางและ
รายละเอยีดการด าเนินการไดโ้ดยอสิระ อาจมกีารขอความคดิเห็นจากผูส้นับสนุน แต่จะพจิารณาตดัสนิใจโดยอสิระว่า 

จะสะทอ้นความคดิเห็นดงักลา่วเหลา่น้ันในกจิกรรมของสถาบนัหรอืไม่ 

 
แหล่งเงินทุนทีห่ลากหลาย 

สถาบนัจดัหาเงนิทุนทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินกจิการจากมูลนิธ ิบรษิทั บุคคล ฯลฯ เพือ่ใหม้ั่นใจในความเป็นอสิระ  
นอกจากนี ้โดยหลกัการแลว้จะจดัหาเงนิทุนจากหลายแหลง่เพือ่ท ากจิกรรมของแตล่ะแผนกหรอืแตล่ะงาน 

 

ขจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย ฯลฯ 
สถาบนัไม่เขา้รว่มในกจิกรรมทีม่ีวตัถุประสงคห์ลกัในการส่งเสรมิการขายผลติภณัฑห์รอืบรกิารของผูส้นับสนุน 

หรอืยกระดบัการรบัรูห้รอืภาพลกัษณ ์
 

ยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
สถาบนัขอใหอ้งคก์รสนับสนุนยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตาม

นโยบายขา้งตน้อย่างเครง่ครดั 

 
บรษิทัผูใ้หก้ารสนับสนุนโครงการนี ้: 

บรษิทั ทาเคดา ฟารม์าซตูคิอล จ ากดั 

  



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบบันีเ้ป็นลขิสทิธิข์องสถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่ น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หา้มท าซ า้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

Health and Global Policy Institute 
(HGPI) 

Global Business Hub Tokyo  
Grand Cube 3F, Otemachi Financial City, 

1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0004 JAPAN 

TEL: +81-3-4243-7156 FAX: +81-3-4243-7378 
Info: info@hgpi.org 

Website: https://www.hgpi.org/en/ 

สถาบนันโยบายการแพทยแ์ห่งญีปุ่่น (HGPI) 
โกลบอล บสิซเินส ฮบั โตเกยีว 
อาคารแกรนดค์วิ ช ัน้ 3, โอเตมาจ ิไฟแนนเซยีล ซติี ้
1-9-2 โอเตมาจ ิเขตชโิยดะ โตเกยีว 
100-0004 ประเทศญีปุ่่น 
TEL: 03-4243-7156 FAX: 03-4243-7378 
Info: info@hgpi.org 
Website: https://www.hgpi.org/ 

 
 


