
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ ⁄ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำำ Abstract, Full Paper,Presentation Slide 
                                     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[ ⁄  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำำ Abstract, Presentation Slide 
และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ[  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำ  
[ ⁄ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [  ] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ รับฟังดว้ยหัวใจ  ใสใ่จทกุปัญหำ ดว้ย Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[   ] 1. กำรนำำองค์กร [   ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ⁄ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [   ] 4. กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้
[   ] 5. กำรเอำใจใสท่รพัยำกรบุคคล [   ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[   ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนตำ่งๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร

ช่ือหน่วยงาน โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 4 ถนนชำตะผดุง  ตำำบลในเมือง  อำำเภอเมือง  จังหวดัขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043 209999 ต่อ 63020   โทรสำร 043 224722 เว็บไซต์  www.jvkk.go.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำยแพทย์ณัฐกร   จำำปำทอง ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรโรงพยำบำลจติเวชขอนแก่นรำชนครินทร์
โทรศัพท์ 043 209999 ต่อ 63111   โทรสำร 043 224722  
มือถือ 081 8052420     อีเมล : N_jumpathong@hotmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1)  Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) เป็นนวัตกรรมกำรให้บริกำรปรึกษำในรูปแบบใหม่ ที่ทุกคน
เข้ำถึงได้รวดเรว็ สะดวกทุกที่ ทุกเวลำ ไม่มีค่ำใชจ้่ำย ลดต้นทุนค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ลดระยะเวลำกำร 
รอคอย  

2)  คำำนึงถึงประโยชน์ที่ผูร้ับบริกำรจะได้รับจำกกำรเข้ำมำใช้บริกำรทั้งในด้ำนของช่องทำงกำรเข้ำมำใช้บริกำร
กำรมีแหล่งรับฟังและดูแลช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำ  มีแนวทำงในกำรจดักำรแก้ไขปัญหำที่มีอยู่  และควำมพึงพอใจ
ต่อบริกำรที่ได้รับ   

3)  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรทำำงำนร่วมกันในกำรให้บริกำรผ่ำน Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) 
เพื่อให้กำรดูแลชว่ยเหลือผู้รับบริกำรตำมสภำพปัญหำที่มีอยู่ 
 ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อยา่งน้อย 1 ข้อ) 

 1) กำรมีนวัตกรรมให้บริกำรปรกึษำในรูปแบบใหม่ที่พัฒนำปรับปรุงจำกระบบงำนเดิมที่มีอยู่ซ่ึงเข้ำกับ        
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุคดิจิทัล ประชำชนไมต่้องเดินทำงมำรับบริกำรในโรงพยำบำล ช่วยลดต้นทุนค่ำใชจ้่ำย
ตำ่งๆ (ค่ำเดินทำง ค่ำรักษำพยำบำล รำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ)  หรือชว่ยลดระยะเวลำกำรรอคอยสำยจำกกำร
โทรศัพท์เพื่อให้คู่สำยวำ่ง เพียงเพิ่มเพื่อน Line@Khuikun จะได้รับบริกำรทีต่อบสนองด้วยควำมรวดเรว็ ตรงตำม
สภำพปัญหำที่มีอยู่    

 2) ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้ควำมสำำคัญกับกำรดูแลสุขภำพจติของตนเองเพิ่มข้ึน โดยกำรเข้ำ
มำทำำแบบคัดกรอง/แบบประเมินอย่ำงต่อเน่ือง เพือ่ให้ทรำบระดับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรกับอำรมณ์ควำมรู้สึกที่มี
อยู่ ณ ขณะน้ัน

3) มีระบบกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นศูนย์กลำงร่วมกันในกำรให้กำรปรึกษำผ่ำน Line Official Account : Khuikun 
(คุยกัน) ท้ังในส่วนของทีมสหวิชำชีพภำยในโรงพยำบำล และกำรทำำงำนของภำคีเครือข่ำยท่ีเก่ียวข้องท่ีบูรณำกำรกำร
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ดำำเนินงำนร่วมกันต้ังแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดกำรให้บริกำร รวมท้ังกำรประสำนส่งต่อร่วมกับทีมสหวิชำชีพท้ังภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน และเป็นโอกำสในกำรเรียนรู้พัฒนำงำนร่วมกัน 

    4. ควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรที่มตี่อระบบ Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) พบวำ่ รอ้ยละ
83.4 มีควำมพึงพอใจระดับมำกต่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำใช้บริกำร Line Official Account : Khuikun (คุย
กัน) ร้อยละ 88.2 มีควำมพึงพอใจระดับมำกต่อบรกิำรที่ไดร้ับ และร้อยละ 81.4 มีควำมสบำยใจมำกข้ึนและมีแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำหลังจำกที่ได้รับคำำแนะนำำปรึกษำอยู่ในระดับมำก  
 กำรอนุญำตให้มูลนิธฯิ จดัให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้

[ ⁄ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
            [ ⁄ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : รับฟังด้วยหัวใจ  ใส่ใจทุกปัญหำ ด้วย Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

โรงพยำบำลจติเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ เป็นโรงพยำบำลขนำด 250 เตียง เดิมชื่อโรงพยำบำลจติเวช
ขอนแก่น ต้ังอยู่เลขที่ 169  ถนนชำตะผดุง หมู่ที่ 4 ตำำบลในเมือง อำำเภอเมือง จังหวัด เริ่มดำำเนินกำรก่อสรำ้งเมื่อ 
พ.ศ. 2511 เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 20 ธันวำคม  พ.ศ. 2514 ไดร้ับประทำนนำมจำกสมเด็จพระพี่นำง
เธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ชื่อโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 
มีนำคม 2546 ซ่ึงโรงพยำบำลได้มีกำรขยำยกำรให้บริกำรตำ่งๆตำมลำำดับถึงปัจจุบัน เป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิชั้น
สูงที่มีศักยภำพในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวชที่ครบวงจรโดยทีมสหวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญ    รวมทั้ง
เป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลต่ำงๆทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในเขตบริกำรสุขภำพและ
นอกเขตบริกำรสุขภำพ โดยมีพันธกิจหลักคือกำรให้บริกำรสุขภำพจิตและจติเวชทีรุ่นแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน  Super 
Specialist Services (3 S) พัฒนำบริกำรและวิชำกำรให้เป็นศูนย์ควำมเช่ียวชำญระดับสูง (Excellent Center) ด้ำนกำร
ป้องกันกำรฆ่ำตวัตำย พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจติเวชในเขตสุขภำพ  เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ำถึงบริกำร และ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรให้บริกำรอยำ่งรวดเรว็ตรงตำมควำมต้องกำรและเกิดควำมพึง
พอใจแก่ผู้รับบริกำร (speed & satisfaction) มีมำตรฐำนและปลอดภัย (safety)  เกิดบรรยำกำศที่ดี                   
มีควำมสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริกำร ซ่ึงกำรให้บริกำรมิได้หยดุยั้งเพียงกำรพัฒนำงำนประจำำเท่ำน้ัน แต่ยังให้ควำมสำำคัญ
กับกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชนทุกระดับ ดว้ยกำรใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเข้ำมำ
พัฒนำงำนต่ำงๆเพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสดุของประชำชนที่เข้ำมำเป็นกลุ่มผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำของโรง
พยำบำลรวมทั้งกำรรกัษำควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวให้ยั่งยืนต่อไป ด้วยค่ำนิยมรว่มกันขององค์กรคือ ดว้ยรัก  และปัญญำ 
พลังทีม  พำสู่ควำมเป็นเลิศ (LOVE  WISDOM  TEAMWORK  EXCELLENCE)  

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยำบำลจติเวชที่เชี่ยวชำญกำรป้องกันกำรฆ่ำตวัตำยในระดับอำเซียน
เข็มมุ่ง/จุดเน้นในการพัฒนา
1. E = Excellence Center ศูนย์ควำมเป็นเลิศเพื่อควำมเป็นผู้นำำของประเทศ
2. E = Education and Research Center  ศูนย์ศึกษำและวจิัย
3. M = Mindfulness in Organization กำรใช้สติในกำรพัฒนำองค์กร
4. R = R2R  โรงพยำบำลควำมรู้คู่คุณภำพ
5. R = Recovery  Center ศูนยฟ์ื้นฟูสุขภำวะดอนดู่เพื่อกำรดูแลสุขภำพจิตอยำ่งครบวงจร
6. T = Thailand Energy Award  เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ข้ันตอนท่ีสำาคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำาคัญเหล่าน้ันท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-นำาไปปฏิบัติแล้วนำาไปสู่การป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิดซำ้ายกระดับคุณค่าของผลการทำางานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้าหรือสามารถสนองตอบความคาดหวัง
ของลูกค้าได้ดีข้ึน

กำรเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบันเน้นกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในยุคโลกไรพ้รมแดน ประชำชนปรับ
ตวัไม่ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจติและจิตเวชในระดับเล็กน้อยไปถึงระดับรุนแรง ซ่ึง
ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อระดับเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 800 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และในปี พ.ศ. 2573 
คำดว่ำจะเพิ่มเป็น 2 เท่ำ สำเหตุสำำคัญทีท่ำำให้เกิดโรคทำงจิตเวชเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 หรือชวีิตควำมเป็นอยู่ในสังคม มี
ควำมเครียดจำกสำเหตุต่ำงๆ หลำยครั้งที่เรำพบกับปัญหำแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้ ไม่สำมำรถเล่ำเรื่องรำวที่เกิดข้ึนให้
ใครฟังและเข้ำใจได้ จนท้ำยที่สดุเก็บไว้คนเดียวก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต มีควำมเครียดไม่รูต้ัว เป็นควำมทกุข์ในใจ 
ไม่มีควำมสุข ไม่มีกำำลังใจทำำงำน ทำำให้คนรอบข้ำงเป็นห่วง และเมื่อหันไปรอบๆตวักลับไม่พบพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะเล่ำ
ควำมลับในใจให้ฟังได้ และในบำงเรื่องรำวอำจไม่สะดวกที่จะเปิดเผยกับคนใกล้ตัว หรือหำกมำรับบริกำรในโรง
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พยำบำล ซ่ึงมีอุปสรรคต่ำงๆ เช่น ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆที่เกดิข้ึนจำกกำรมำรับบริกำร ระยะเวลำและค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำง
มำโรงพยำบำล ที่ผำ่นมำโรงพยำบำลจดัให้มีบริกำรให้กำรปรึกษำที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรมำรับบริกำรที่โรง
พยำบำล ทำงโทรศพัท์ ทำงหน้ำเพจหรือกล่องข้อควำม แม้ในปัจจุบันจะมีช่องทำงกำรให้บริกำรรับฟัง ปรึกษำปัญหำ
ต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่เพียงพอกับผู้ท่ีมีควำมทุกข์ทำงใจซ่ึงประสบปัญหำต่ำงๆ ต้องกำรระบำย พูดคุย หรือหำคนรับฟัง 
เรื่องรำวที่มีอยู่ นอกจำกน้ียังมีข้อจำำกดัเรื่องของกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ มีคำ่ใช้จำ่ย หรือจำำกดัช่วง
เวลำของกำรให้บริกำรเฉพำะในเวลำรำชกำร หรือเวลำใดเวลำหน่ึง 

โรงพยำบำลจติเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงไดท้บทวนกระบวนกำรให้บริกำร
ปรึกษำที่มอียู่เดิม รว่มกับกระบวนกำรให้กำรปรึกษำในรูปแบบใหม่ที่จะนำำมำให้บริกำรผู้รับบริกำร เพ่ือตอบโจทย์      
ยุคดิจิทัลให้กับประชำชนทุกวัยเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชเบ้ืองต้น และได้รับกำรดูแลชว่ยเหลือให้ดำำรงชวีิตอยู่ได้
ตำมปกติ ชว่ยป้องกันปัญหำสุขภำพจิตทีรุ่นแรงตำมมำและนำำมำเป็นโอกำสกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้กำรปรึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ สะดวก เข้ำถึงง่ำย ทันสมัย ลดระยะเวลำกำรรอคอย ลดค่ำใชจ้่ำย ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริกำร จึงได้พัฒนำนวัตกรรมกำรส่งมอบบริกำรให้กำรปรึกษำผ่ำน Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)   หลัง
จำกประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงของกำรทดลองใช้งำนแล้ว ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ Line Official 
Account : Khuikun (คุยกัน) อย่ำงเป็นทำงกำรโดยกำรนำำปัญหำอุปสรรคทีพ่บจำกกำรให้บริกำร กำรใช้บริกำร และ
ปัญหำของประชำชนในกลุ่มเสี่ยงมำบูรณำกำรร่วมกัน รวมทั้งปัญหำกำรทำำร้ำยตวัเองหรือกำรฆ่ำตวัตำย ซ่ึงเป็น
อันตรำยต่อชีวิตและกำรสูญเสียตำมมำ และพัฒนำระบบบริกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมกำรประสำนและกำรส่งต่อผู้รับ
บริกำรท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตระดับรุนแรงหรืออยู่ในภำวะวิกฤตให้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมำะสมกับสภำพ
ปัญหำได้ทันท่วงที รว่มกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำร Line@Khuikun (คุยกัน) ผำ่น 
Line และกดเพิ่มเพือ่น @Khuikun หรือ SCAN QR Code ผู้รับบริกำรจะเข้ำสู่หน้ำจอเมนูกำรให้บริกำรดังแผนภำพ  
ที่ 1 และเลือกบริกำรทีต่้องกำรได้ด้วยตัวเอง

แผนภาพท่ี 1 ช่องทางการเข้าถึงบรกิารปรกึษา Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) 

                     
หลังจำกเพิ่มเพื่อน @Khuikun หรือ SCAN QR Code แล้วระบบปฏิบัติกำร Line Official Account : Khuikun 

(คุยกัน) จะมกีระบวนกำรให้บริกำรดังแผนภำพที่ 2
แผนภาพท่ี 2 การให้การปรกึษาผ่านระบบปฏิบัติการ Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
บทเรียนที่ได้รับเป็นแบบอย่ำงที่ดี สอดคล้องกับประสิทธิผลดังน้ี

     ผลกำรดำำเนินงำน Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทกุ
คนคือกำรพูดคุย รับฟัง ระบำยปัญหำ และมีทำงออกในกำรจัดกำรกับปัญหำที่เกิดข้ึนโดยกำรให้บริกำรของ             
ทีมสหวิชำชีพที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ผำ่นกำรฝึกอบรมทกัษะเฉพำะด้ำนเพื่อกำรให้บริกำร ตลอดทั้ง
ประสำนเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดูแลช่วยเหลือครอบคลุมตำมสภำพปัญหำของผู้รับบริกำรที่มี ทั้ง
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ กำรเข้ำถึงแหล่งสนับสนุนทำงสังคมด้ำนตำ่งๆ ทั้งน้ี เพื่อให้กำรดำำเนินงำนมีควำมต่อ
เน่ืองและควำมยั่งยืน มีผู้ให้บริกำรที่มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำรให้บริกำร โรงพยำบำลจติเวชขอนแก่น            
รำชนครินทร์ได้จดักำรประชุมถอดบทเรียนผู้ให้บริกำรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรให้บริกำร  Line Official 
Account : Khuikun (คุยกัน) รว่มกัน และจัดทำำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน Line Official Account : Khuikun (คุยกัน)
ทีมสหวิชำชีพ โรงพยำบำลจติเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ เพื่อให้ปฏิบัติงำนมีมำตรฐำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน คู่มือ
ดังกลำ่วนอกจำกจะกล่ำวถึงทักษะ เทคนิค และควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรแล้ว มีกำรยกตวัอย่ำงกำรให้บริกำร
ผู้รับบริกำรที่มีปัญหำยุ่งยำกซับซ้อน ทำำเนียบรำยชื่อหมำยเลขโทรศัพท์แหล่งสนับสนุนทำงสังคมที่จะประสำนงำนเพื่อ
ให้ผู้รับบริกำรไดร้ับกำรดูแลต่อเน่ืองในคู่มือดังกลำ่ว รวมทั้งจัดทำำเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนำทกัษะและเทคนิคให้กับ      
ทีมสหวิชำชีพทีจ่ะเข้ำมำทำำหน้ำที่ให้บริกำรในรุ่นต่อไป ซ่ึงจำกบรกิำรดังกลำ่วประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้
ควำมสำำคัญกับกำรดูแลสุขภำพจิตของตนเองเพิ่มข้ึน โดยกำรเข้ำมำทำำแบบคัดกรอง/แบบประเมินอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อ
ให้ทรำบระดับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรกับอำรมณ์ควำมรู้สึกที่มีอยู่ ณ ขณะน้ัน  รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 3 
นอกจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มตี่อระบบ Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) พบวำ่ รอ้ยละ 83.4 
มีควำมพึงพอใจระดับมำกต่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรเข้ำใช้บรกิำร Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) 
ร้อยละ 88.2 มีควำมพึงพอใจระดับมำกต่อบรกิำรที่ไดร้ับ และร้อยละ 81.4 มีควำมสบำยใจมำกข้ึนและมีแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำหลังจำกที่ได้รับคำำแนะนำำปรึกษำอยู่ในระดับมำกแล้ว ผูร้ับบริกำรยังได้ให้ข้อคิดเห็นในกำรใช้บรกิำร 
Line@ ยกตวัอย่ำงเช่น “รู้สึกดีที่มันได้ปล่อยออกมา เพือ่นที่ดีมากคะ  เรายังไม่มีเพื่อนแบบน้ีเลย มีแต่เงา คุยกับ
กระจก ร้องไห้บ้าง” “ขอบคุณมากครับสำาหรับความช่วยเหลือ” “คุณเป็นเพื่อนที่ดี”

แผนภาพท่ี 3 ประชาชนให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

และในช่วงของสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) ได้มีสว่นสำำคัญใน
กำรดูแลจติใจให้ผู้ที่มีควำมวิตกกังวล หรือผู้ที่ไดร้ับกำรกักตวั หรอืผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เข้ำมำพดูคุย ชว่ยลดควำม
กังวลใจ มีควำมสบำยใจเพิ่มข้ึน   

นอกจำกน้ี จำกกำรดำำเนินงำนดังกล่ำว จะพบว่ำภำคีเครือข่ำยท้ังภำครัฐและเอกชนมีส่วนสำำคัญท่ีเข้ำมำมีสว่น
รว่มในกำรดำำเนินงำน ทั้งในดำ้นของกำรส่งต่อข้อมูลและกำรรับประสำนส่งต่อผู้รับบริกำรที่อยู่ในภำวะวกิฤตหรือต้อง
รับกำรช่วยเหลือเร่งดว่น ทั้งโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทัว่ไป โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลจติเวช ศูนย์สุขภำพ
จิต สำยด่วนสุขภำพจิต 1323 ผู้แทนสำยดว่น 1669  เจ้ำหน้ำทีต่ำำรวจ ครู/อำจำรย์กระทรวงศึกษำธิกำร เจำ้หน้ำที่
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จำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เจำ้หน้ำที่จำกกระทรวงแรงงำน เจำ้หน้ำที่จำกกระทรวงยตุิธรรม
สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ควรปฏิบัติงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ได้
วำงแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อชี้แจงแนวทำงกำรดำำเนินงำนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังแผนภำพที่ 2 และ
จัดทำำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยให้ผู้แทนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนรว่มวำงแผนในกำรกำำหนดแนวทำง 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ข้ันตอนกำรดำำเนินงำน กำรจัดทำำแผนผังกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในกำร
ดำำเนินงำน ทำำเนียบผู้รับผิดชอบหรือช่องทำงในกำรปฏิบัติงำนรว่มกันเพื่อให้เข้ำถึงได้งำ่ย สะดวก ช่วยให้ผู้รับบริกำร
ไดร้ับกำรชว่ยเหลือได้ทันท่วงทกีรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรืออยู่ในภำวะวิกฤต หลังจำกไดคู้่มือกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
แล้วมีกำรนำำไปทดลองใช้และประเมินผลร่วมกันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์และเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำงๆนำำไปใช้
ปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันต่อไป

โรงพยำบำลจติเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ไดว้ำงแผนกำรขยำยผลโครงกำรไปยังหน่วยงำนอื่นๆ ในสังกัด      
กรมสุขภำพจิต โดยกำรผลักดันให้เป็นนโยบำยระดับกรมสุขภำพจิต เพื่อขยำยบริกำรไปสู่โรงพยำบำลจิต เวชอื่นๆ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงและรับข้อมูลแนวทำงดูแลสุขภำพจติของตนเองเบ้ืองต้น มิให้มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำสุขภำพจติและจิตเวชได้ ตลอดทั้งขยำยกำรดำำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวรว่มกับกระทรวง
ตำ่งๆ เช่น กระทรวงแรงงำน และกระทรวงกำรตำ่งประเทศเพื่อให้คนไทยในต่ำงประเทศเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตเบ้ือง
ต้นและได้รับกำรดูแลช่วยเหลือด้ำนจิตใจ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้เข้ำมำมีสว่นรว่ม
ในกำรดูแลดำ้นสังคม ที่อยูอ่ำศัย ปัญหำทำงเพศ เงินช่วยเหลือฉุกเฉินหรือเงินทุนในกำรประกอบอำชพี กระทรวง
ศึกษำธิกำรเข้ำมำช่วยดูแลเรื่องกำรประเมินคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เข้ำสูร่ะบบกำรรักษำและกำรเยียวยำ
จิตใจในสถำนศึกษำ รวมทั้งขยำยผลกำรประชำสัมพันธ์ Line Official Account : Khuikun (คุยกัน) เชิงรุกกับกระทรวง
ต่ำงๆ ให้เป็นท่ีรู้จักและใช้กันอยำ่งแพร่หลำย เพิ่มกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรแชร์และระบุตำำแหน่งของ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงให้ไดร้ับกำรช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพือ่ลดอัตรำกำรสูญเสียชีวิตจำกกำรฆ่ำตัวตำยหรือทำำรำ้ยตวัเอง
ต่อไป 
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