จากโควิดสู่วิกฤติเศรษฐกิจกับภารกิจช่วยเหลือลูกหนี้ครบวงจรยิ่งขึ้น
ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชลธิชา แย้มมา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
การระบาดของโรคโควิด 19 อาจก่อให้เกิดวิกฤตชีวิต และลูกหนี้บางคนเลือกที่จะหนีปัญหา
ด้วยการจบชีวิต ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่า อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2563 มีการไต่ระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มมี
แนวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น จึ ง กระตุ้ น อาการของกลุ่ ม ลู ก หนี้ ที่ มี ภ าวะอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง
สถานการณ์เช่นนี้สามารถขยายกรอบไปสู่ปัญหาสังคมได้ โดยในระดับนโยบายยังไม่ได้หยิบยกปัญหา
นี้ขึ้นมาแก้ไขอย่างชัดเจน
ปลายปี ที่แล้ ว ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับการประสานจาก รศ.พญ.พรจิรา
ปริวัชรากุล จิตแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชว่า “ปัจจุบันลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้สินได้กลายเป็นคนไข้
กลุ่มใหญ่ของแผนกจิตเวชในแทบทุกโรงพยาบาล และหมอมีทางเลือกเดียวคือ การจ่ายยา ซึ่งเป็น
การรั กษาอาการชั่วคราว แต่ ยังไม่ไ ด้แ ก้ไ ขที่สาเหตุอย่า งแท้จริ ง ” จึง เป็นที่มาของการร่ว มกัน
แก้ปัญหาและคุณหมอแนะนาให้ทีมงาน ธปท. ไปร่วมงานกับ พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อานวยการ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งดูแลงานสายด่วนสุขภาพจิต
1323 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ครบวงจรยิ่งขึ้น
จากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า งาน “กู้ใจ-แก้หนี้” ต้องทาไปพร้อมกัน กล่าวคือ แม้
ธปท. จะพยายามสนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือลู กหนี้ เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ แต่ถ้า
ลูกหนี้รู้สึกหดหู่-สิ้นหวัง-ขาดกาลังใจ งานแก้หนี้ย่อมสาเร็จได้ยาก ในทางตรงข้าม หากลูกหนี้จะมีพลัง
ใจเต็มเปี่ยม แต่ขาดข้อมูล ไม่รู้ช่องทาง การต่อสู้กับปัญหาหนี้สิ นย่อมขลุกขลักไม่น้อย จึงจาเป็นต้อง
ต้องผนึกจุดแข็งของแต่ละองค์กรเพื่อทาภารกิจกู้ใจ-แก้หนี้ไปพร้อมกัน
หลายคนคงสงสัยว่า “พวกเราทาอะไรกับภารกิจนี้?”
อั น ดั บ แรก การยกระดั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะเพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพบริ ก ารของงานสายด่วน
สุขภาพจิต 1323 และงานรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 1213 ให้ตอบโจทย์ความความเดือดร้อนของ
ลูกหนี้ได้มากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ และใช้จุดแข็งของทั้งสององค์กรให้เป็นประโยชน์ เพื่อ
ดูแลสุขภาพการเงินและสุขภาพใจของลูกหนี้ไปพร้อมกัน กล่าวคือ
จุดแข็งของงานสายด่วนสุขภาพจิต 1323 คือ นักจิตวิทยาการปรึกษามีทักษะ (1) การรับ
ฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ (active listening) ที่ช่ว ยให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หา ความคิ ด และ
ความรู้สึกของผู้รับบริการ (รวมถึงลูกหนี้) ได้ดียิ่งขึ้น สามารถค้นหาและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกหนี้
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ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ที่อยู่ พิกัดที่ผู้รับบริการในกรณีผู้รับบริการมีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายในขณะนั้น (2) การใช้คาถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับ บริการได้เล่าถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้การทวนคาพูดที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ตรงกันทั้งสองฝ่าย
และ (3) การใช้คาพูดสะท้อนความรู้สึก ความคิด ที่ทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า มีคนรับฟังปัญหาและ
รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริง
จุดแข็งของงาน 1213 คือ ผู้รับเรื่องร้องเรียนมีความรู้ในงานแก้ไขหนี้สินของประชาชน
การผสานจุดแข็งของทั้งสองงานจะช่วยให้ภารกิจ “กู้ใจ-แก้หนี้” สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้
ดียิ่งขึ้น โดย ธปท. เริ่มอบรมความรู้เบื้องต้นในงานแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนให้ แก่นักจิตวิทยาของ
งานสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นและสามารถ
ให้คาแนะนาที่จาเป็นต่อลูกหนี้ได้มากขึ้น และทีมงาน 1213 ก็ได้รับการอบรมเรื่องการฟังอย่างตั้งใจ
การตั้งคาถาม และการใช้คาพูดที่สร้างความไว้วางใจ รวมถึงวิธีปกป้องตัวเองจากการรับความรู้สึกทาง
ลบของลูกหนี้
อันดับต่อมา การยกระดับบริการเพื่อดูแลลูกหนี้ครบวงจรขึ้น ด้วยการส่ง Case ระหว่าง
งาน 1213 ของ ธปท. และ งานสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ของกรมสุขภาพจิต กล่าวคือ ในกรณี
ลูกหนี้ที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาหนี้สินที่งาน 1213 แต่มีภาวะเครียดจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ธปท.
จะประสานไปที่งานสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้โทรกลับลูกหนี้รายนี้ เพื่อรับฟังและฟื้นฟูกาลังใจจน
ลูกหนี้สงบ มีกาลังใจ ก่อนส่งลูกหนี้กลับมาให้ทีมงาน 1213 เข้าไปประสานงานต่อให้ลูกหนี้มีทางออก
ในการแก้ไขปัญหาหนี้
ในทางตรงกัน ข้ า ม ในกรณี ลู กหนี้ ที่อยู่ภ ายใต้ภ าวะเครีย ดแล้ ว เลื อกโทรไปงานสายด่ ว น
สุขภาพจิต 1323 เป็นลาดับแรก เมื่อสถานการณ์ทางสุขภาพจิตดีขึ้น สามารถส่งลูกหนี้มาที่งาน 1213
ได้ โดยทั้งสองหน่วยงานจะมีระบบฐานข้อมูลเพื่อบันทึกการรับ-ส่งลูกหนี้ระหว่างกันด้วย
นั่นหมายความว่า ลูกหนี้จะได้รับการ “กู้ใจและแก้หนี้” ควบคู่กันไป
อันดับสุดท้าย การดูแลลูกหนี้ในภาวะวิกฤต นอกจากเทคนิคต่าง ๆ ที่ ใช้ดูแลลูกหนี้แล้ว
หากลูกหนี้มีความเศร้ า และมีความคิดที่จะทาร้ายตนเอง ทีมงานสายด่ว นสุ ขภาพจิต 1323 ก็จะ
ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ทันที
และนี่คือภารกิจช่วยเหลือลูกหนี้ครบวงจรยิ่งขึ้น ของ ธปท. และกรมสุขภาพจิต โดยสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดังนั้น ประชาชนหรือลูกหนี้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตต่าง ๆ เช่น
เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีระบบโทรศัพท์ 12 คู่สาย
บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการทางเพจเฟซบุ๊ก 1323 อย่างไรก็ดี หากต้องการปรึกษาปัญหาเรื่อง
หนี้สิน สามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ที่หมายเลข 1213 ในเวลา
ราชการ หรือเพจเฟซบุ๊ก 1213 และ www.1213.or.th พวกเราจะร่ว มมือกัน ดูแลสุ ขภาพใจและ
สุขภาพการเงินท่านควบคู่กันไป เพราะงาน “กู้ใจ-แก้หนี้” ต้องทาไปพร้อมกัน
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