


กรมควบคุมโรคและภาคี 
ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 
พ.ศ. 2562 - 2563

ให้เกิดพายุ

เล่ม

จะไม่ร



ชือ่เรือ่ง    จะไม่รอให้เกดิพาย:ุ กรมควบคุมโรคและภาคี 
  ท่ามกลางวกิฤตโิควดิ 19 พ.ศ. 2562 – 2563 เล่ม 2
บรรณาธิการ กองนวัตกรรมและวจัิย กรมควบคุมโรค
ผูเ้ขียน แสงทอง จันทร์เฉดิ
  ญาณ ีแสงสง่า 
  พรรณพร กะตะจิตต์ 
ท่ีปรกึษา นายแพทย์สวุรรณชัย วฒันายิง่เจรญิชัย อธบิดกีรมควบคมุโรค  
  นายแพทย์สมบตั ิแทนประเสรฐิสขุ นายแพทย์ทรงคุณวฒุฯิ กรมควบคมุโรค
  นายแพทย์ปณธิ ีธัมมวจิยะ ผู้อ�านวยการกองนวตักรรมและวิจยั 
ออกแบบ แสงไทย นติไิกรนนท์
ISBN  978-616-11-4466-1
พมิพ์  กนัยายน 2563
จ�านวนพิมพ์ 3,000 เล่ม
พมิท่ี  บรษัิท P.N.S. Creation Limited Partnership
  ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั พเีอ็นเอส ครีเอชัน่
  เลขท่ี 108/18-19 หมู ่3 ถนนรตันาธิเบศร์ 
  ต.ไทรม้า อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000
จดัพิมพ์โดย กองนวัตกรรมและวจัิย ช้ัน 1 อาคาร 10
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  ถนนติวานนท์ นนทบุร ี11000
  โทร. 02 590 3253
  เวบ็ไซต์ https://ddc.moph.go.th/dir
ลิขสิทธ์ิของ กองนวัตกรรมและวจัิย 
  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสขุ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

แสงทอง จันทร์เฉิด. 
 จะไม่รอให้เกดิพาย ุกรมควบคมุโรคและภาค ีท่ามกลางวกิฤตโิควดิ 19 พ.ศ. 2562-2563 
เล่ม 2.-- นนทบุรี : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563. 
 256 หน้า.

1. โควิด-19 (โรค) -- การป้องกันและควบคุม. I. แสงไทย นิติไกรนนท์, ผู้วาดภาพประกอบ. II. 
ชื่อเรื่อง.

616.91

ISBN 978-616-11-4466-1



กรมควบคุมโรคและภาคี 
ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 

พ.ศ. 2562 - 2563

ให้เกิด
พายุ

จะ
ไม่รอ



ค�ำน�ำ
 “เร็วคือรอด” เพราะทุกวินาทีคือ ความเป็น
ความตาย... ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ในวันที่เช้ือไวรัสมฤตยูก�าลังคืบคลานเข้ามา... 
ขณะที่ทั้งโลกก�าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการ

เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รอยต่อของปี 
พ.ศ. 2562 - 2563 หากทมีของกรมควบคมุโรคทีค่อย
เฝ้าระวังสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและความผิดปกติตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งโลก 
ตรวจจับเหตุการณ์นี้ได้ทันท่วงที ว่าพบผู้ป่วยที่เมืองอู่อั่น ประเทศจีน เป็นโรคปอดบวม
ที่ยังไม่ทราบชนิด รู้เพียงว่าเป็น SARS-like Pneumonia หรือไวรัสที่มีลักษณะคล้าย 
ทีเ่กดิกบัโรคซาร์ส ในขณะทีน่านาชาตหิลาย ๆ ประเทศยงัไม่ขยบัตอบสนองต่อเหตกุารณ์นี้ 
กรมควบคุมโรคของประเทศไทยกลับไม่รอช้า เร่งตรวจสอบข่าวการระบาดท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศ และจัดระบบคัดกรอง ผู้เดินทางขาเข้าที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและดอนเมืองทันทีในวันที่ 3 มกราคม 2563 พร้อมจัดโครงสร้างและจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือ EOC รับมือกับโรคอุบัติใหม่ครั้งน้ีใน 
วันถัดมา ความรวดเร็วในการตรวจจับและจัดกลไกตั้งแต่เนิ่น ๆ ท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่รับมือและรายงานผู้ป่วยรายแรกนอกประเทศจีน เป็นประเทศแรกของโลก
 ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่อโรคน้ีว่า COVID-19 (โควิด 19) และ
ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) สถานการณ์การระบาดของโรค 
เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง พร้อมกบัการตอบสนองด้านสาธารณสขุของแต่ละประเทศทัว่โลก 
รวมทั้งประเทศไทย ที่ยกระดับป้องกันและควบคุมโรคเป็นระดับกระทรวง และระดับ
ชาติในที่สุด โดยมีการตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19” หรือ 
“ศบค.” ข้ึน เพื่อก�าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์  
บรูณาการท�างานร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุกระทรวงทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
 ด้วยมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคทีเ่หมาะสมและเหน็ผล ท�าให้ตลอดระยะกว่า
ครึ่งปีที่ผ่านมา มีผู ้ติดเช้ือรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
การรับมือของสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะภารกิจป้องกันควบคุมโรค เตรียมความพร้อม
ในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานทันสถานการณ์แก่ประชาชน 



จนได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ เป็นผลจากการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และการสั่งสมบทเรียนและ 
ประสบการณ์ทีเ่คยผ่านวกิฤตจิากโรคระบาดร้ายแรงอืน่ ๆ มาก่อนหน้ามหีลายต่อหลายครัง้ 
ท้ังโรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ โรคเมอร์ส ไข้หวัดนก แปลงเป็นความเชี่ยวชาญให้ 
กรมควบคมุโรคสามารถตรวจจบั ตอบโต้ วางแผนป้องกนัและควบคมุการระบาด รบัมอื
วิกฤตการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่สั่นสะเทือนทั้งโลกอย่างได้ผลมากที่สุด
 อีกครั้งของการปฏิบัติงาน “จะไม่รอให้เกิดพายุ” ของกรมควบคุมโรค
 หนงัสอืเล่มนี ้ขอท�าหน้าทีร่วบรวมเหตกุารณ์ การบรหิารจดัการงานป้องกนัควบคมุโรค
ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ เรือ่งราวการท�างานของบคุลากรทางการแพทย์และภาคทีกุภาคส่วน 
ทั้งเบื้องหน้าและเบ้ืองหลัง มาไว้เป็นความรู้ สร้างความเข้าใจ เป็นบทเรียนส�าหรับ
แนวทางและวธิกีารรบัมอืโรคระบาดครัง้ต่อไปให้ดีขึน้ ทีส่�าคญัเป็นบนัทกึประวตัศิาสตร์
ของวิกฤติในช่วงของการระบาดใหญ่ระดับโลกที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคน 
ในวันนี้และคนรุ่นต่อไปในอนาคต
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกถ้อยค�าของผู้ให้สัมภาษณ์ ทุกข้อมูลข่าวสารจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. นักกฎหมาย นักสื่อสาร 
นักการทูต กัปตันและลูกเรือเที่ยวบินอพยพคนไทย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจากทุก 
หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ที่ประสานมือต่อมือ ใจต่อใจ เสียสละทุ่มเทท�างานทั้ง 
เบื้องหน้าและเบื้องหลังมาโดยตลอด ส�าคัญที่สุดคือ ขอขอบคุณประชาชนชาวไทย 
ทุกคนจากหัวใจที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
ได้แจ้งและออกประกาศเตือน หวังว่าในอนาคตข้างหน้า ไม่ว่าเราจะเจอกบัสถานการณ์ใด 
พวกเราคนไทยทุกคนจะร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งใจเดียวกันเช่นนี้ตลอดไป

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

ด้วยศรัทธาจากใจ



ค�ำนิยม

มหันตภัยจากแผ่นดินไหว พายุ  
น�้าท่วม ไฟไหม้ จะก่อความ 

เสียหายเฉพาะบางพืน้ที ่แต่โรคระบาด
จะกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลก ดังเช่น 
โรคระบาดโควิด 19 ที่เริ่มต้นในปลาย
ปีพ.ศ. 2562 แพร่กระจายอย่าง 
รวดเร็วไปทั่วโลกภายในไม่กี่เดือน มีผู้ติดเชื้อหลายสิบล้านคน ผู้เสียชีวิต
มากมาย การด�าเนินชีวิตของผู้คนถูกกระทบ การท�ามาหากินและการใช้
ชีวิตล�าบาก ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลทั่วโลก
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มหีน้าทีโ่ดยตรงในการป้องกนั
และควบคมุโรคระบาด จากประสบการณ์โรคระบาดในอดตี เช่น โรคซาร์ส 
ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ กรมควบคุมโรค ได้เตรียมพร้อมและตื่นตัวมาตลอด  
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ได้เตรียมพร้อมก่อนที่โรคนี้
จะแพร่เข้าสู่ประเทศไทย โดยการคัดกรองไม่ให้ผู้น�าเชื้อจากต่างประเทศ
เข้ามา และควบคุมในประเทศไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในกรณีท่ีมีผู้ป่วย 
นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังเป ็นแกนกลางในการวางแผนและ 
การประสานงานกับผู้บริหารทุกระดับต้ังแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ข้าราชการ จนถึงประชาชน
 ประเทศไทยควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ได้ดีมากเป็นระดับต้นๆ 
ของโลก ได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ ผลส�าเร็จเกิดจาก
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รวมใจของคนทั้งชาติ  



ได้พระราชทานพระเมตตาในการควบคุมโรคระบาดตลอดมาตั้งแต่
พระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนีของรัชกาลท่ี 9 และพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประเทศไทยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้
คนไทยท�าความด ีมผู้ีบรหิารและผู้ปฏบัิตทิีย่ดึผลประโยชน์ของคนในชาติ
เป็นหลัก ท้ังสามปัจจัยคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งผลให้มี 
การปฏบิตัท่ีิได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนอย่างด ีได้รบัความช่วยเหลอื
จากทุกภาคส่วน ท�าให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้
 กรมควบคุมโรค ได้บทเรียน ได้ประสบการณ์ในการควบคุมโรค
ระบาดโควิด 19 อันเป็นข้อมูลที่จะน�าไปสู่การพัฒนางานควบคุมโรค
ระบาดให้ดยีิง่ๆ ขึน้ไป ทกุคนในกรมควบคุมโรคภมิูใจในผลส�าเรจ็ของงาน 
และมีก�าลังใจ ก�าลังกาย ในการท�าประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป สมดัง
เจตนารมณ์ของการท�าหนงัสือ “จะไม่รอให้เกิดพาย:ุ กรมควบคมุโรคและ
ภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 – 2563”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558



บอกกล่ำวเล่ำขำน

 “โควิด 19” เป็นโรคระบาดที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต และความ
เสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของโลกและวิถีชีวิตผู ้คนอย่างไม่เคย 
มีมาก่อน ทั้งนี้ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องว่า เป็นประเทศท่ีม ี
การจัดการโรคโควิด 19 ได้ดีมากที่สุดในล�าดับต้น ๆ ของโลก

 กรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานซึ่งเป็นแกนหลักในภารกิจ 
การควบคมุโรค โดยมกีารจดัเตรยีม “โครงสร้าง” และ “ระบบงาน” เพือ่
รับมือกับภัยพิบัติทางสาธารณสุขครั้งใหญ่นี้อย่างทันท่วงที ตามระบบ 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ได้มีการเตรียมพร้อมอยู ่ 
ตลอดเวลาเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง “องค์ความรู้” และ 
“การเรียนรู้” ในเหตุการณ์คร้ังนี้ นับเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องบันทึกไว้ เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ส�าหรับการรับมือกับโรคระบาดในครั้งต่อ ๆ ไป (ซึ่งเป็นท่ีมาของ 
ชื่อหนังสือนี้) กองนวัตกรรมและวิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท�า 
การบันทกึเร่ืองราว และเหตกุารณ์ดงักล่าวในรปูแบบหนงัสอืพอ็กเกต็บุค๊
ในชื่อ “จะไม่รอให้เกิดพายุ” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 2 เล่ม คือ

 “จะไม่รอให้เกิดพายุ” เล่ม 1 บอกกล่าว Timeline และภาพรวม
ของการเกิดโรคระบาดมหันตภัยร้ายทั่วทุกทวีปของโลก บอกเล่าถึง  
การปฏบิตังิานของ “ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ (EOC)” 
ทีน่บัเป็นกองบญัชาการส�าคญัในการปกป้องคนไทยให้พ้นจากโรคโควดิ 19 
รวมทั้งการจัดตั้งและการท�างานที่คู่ขนานไปกับศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งเป็นการยกระดับการบัญชาการแบบเบ็ดเสร็จ  



ตลอดจนภารกจิส�าคัญอืน่ๆ เช่น การคดักรองกลุม่เสีย่งของกรมควบคมุโรค 
การปฏบัิตงิานของหน่วยบรกิารปฐมภมูคินตวัเลก็ตวัน้อยในพืน้ที ่อย่าง อสม. 
และความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด 19 เป็นต้น
 “จะไม่รอให้เกิดพายุ” เล่ม 2 บอกเล่าถึง Timeline เหตการณ์
ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ เหตุการณ์การระบาดส�าคัญที่เป็น 
talk of the town เช่น คนขับรถแท็กซี่คนไทยรายแรกติดเชื้อ 
ในประเทศ เรือส�าราญ Westerdam ขอเทียบท่าแหลมฉบัง เหตุการณ์
การระบาดที่สนามมวย เป็นต้น รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ ท่ีภาครัฐ 
ได้ก�าหนดขึ้น ทั้ง Lockdown ปิดเมือง การกักตัวภายใต้กระบวนการ 
State Quarantine ในระดับต่าง ๆ และสรุปบทเรียนส�าคัญท่ีได้รับ 
เพื่อการพัฒนาต่อยอดส�าหรับการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในครั้งต่อ ๆ ไป

 กองนวัตกรรมและวิจัยขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร บคุลากร เจ้าหน้าท่ี 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานควบคุมโรคโควิด 19 ทุกท่าน โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จะไม่รอให้เกิดพายุ” ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 นี้จะเป็น
บันทึกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งที่ส�าคัญ เป็นอนุสรณ์ด้านสุขภาพแห่ง 
ความภาคภมูใิจ ให้กบัมดงานหรือบคุลากรของกรมควบคมุโรคในทกุระดบั
ที่ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจในการท�างาน แม้จะตั้งอยู่บนความเสี่ยง 
ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา และอุปสรรครอบด้าน หากมีข้อบกพร่อง และ 
ผิดพลาดประการใด ทีมบรรณาธิการจากกองนวัตกรรมและวิจัย 
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้รู้จะช่วยชี้แนะ ติติง เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ด้วยความขอบคุณยิ่ง
คณะบรรณาธิการกองนวัตกรรมและวิจัย 

เดือนกันยายน 2563
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• Timeline: เหตุการณ์ระบาด COVID-19 
ครั้งส�าคัญในประเทศไทย
• Talk of the Town: จุดเกิดระบาด เหตุก่อความเสี่ยงครั้งใหญ่
 คนขับรถแท็กซี่ คนไทยรายแรกติดเชื้อในประเทศ 
 กระแสร้อนเมื่อเรือส�าราญ Westerdam ขอเทียบท่าแหลมฉบัง
 ปู่ย่าหลานฮอกไกโด 
 เมื่อกลุ่มนักเที่ยวติดเชื้อโควิด 19 จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
 แพ้น็อคที่สนามมวย 
 กลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ
   ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ 
   ผีน้อยเกาหลีใต้กลับบ้าน
   กลุ่มผู้เดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนา
 Lockdown กรุงเทพฯ และปริมณฑล: แตกตื่นกลับบ้าน
• มาตรการรับมือของไทย
 ตัวเองปลอดภัย คนรอบข้างมั่นใจ ไม่ติดเชื้อ
 Lockdown ปิดเมือง หยุดโรค
 9 จังหวัดสีขาว COVID-19 ตีไม่แตก

16

34
40
44
50
51
53
54
54
74
75
78
80
83
87
89

98

110
116
120

124

12

94

• State Quarantine สถานกักกันโรคแห่งรัฐ
• Alternative State Quarantine กักอย่างหรู อยู่อย่างเลือกได้  
 LQ / ALQ ที่พักชายขอบ สกัดโรคชายแดน  
• Organization Quarantine 
กักกันแบบหมู่คณะ สังกัดเดียวกัน
 Hospital Quarantine และ Alternative Hospital Quarantine
จากโรงแรมคืนสู่โรงพยาบาล

เมื่อ COVID-19 
ระบาดในไทย vs 
มาตรการรับมือ

Quarantine Mission
แยก กัก รักษา

สำรบัญ
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136
137
141
145
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156

170

186
189
196
200
206
208
212
223
230
236

130

182

240

252

• บทเรียนจาก 5 กองเสริมก�าลังรบ 
 บทเรียน...กลุ่มภารกิจด้านการเงินและงบประมาณ
 บทเรียน...กลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนก�าลังคน
 บทเรียน...กลุ่มภารกิจด้านส�ารองเวชภัณฑ์ และส่งก�าลังบ�ารุง
 บทเรียน...กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
 บทเรียน...คณะท�างานประสานการปฏิบัติการเฝ้าระวัง
 ป้องกัน ควบคุมโรคระดับเขต
• ภารกิจประสานงานบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

• ชีวิตวิถีใหม่ในวันที่โควิด 19 ระบาด
 มาตรการผ่อนปรน เดินหน้าประเทศไทย
 ชีวิตวิถีใหม่ New Normal = New Success
• พลิกวิกฤติให้เป็นความรู้ใหม่
 ศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : CRIC
• นวัตกรรมใหม่จากฝีมือคนไทย 
 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค (ศนคร.) 
 ศูนย์สารสนเทศ 
• น�้าพระราชหฤทัยจากฟากฟ้า
• พลังคนไทย เราจะสู้ไปด้วยกัน

เรื่องเล่าจากบทเรียน 
เบื้องหลังแนวกั้นโควิด 19

บทเรียนจากโควิด 19 
สู่ชีวิตวิถีใหม่ 
New Normal

ไทยกับโควิด 19: 
เสียงสะท้อนจากนานาชาติ

บทส่งท้าย

เอกสารและข้อมูลอ้างอิง
ที่มาภาพ
คณะท�างาน

254

258

262





จะไม่รอให้เกิดพายุ: กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2563
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เมื่อ COVID-19 
ระบาดในไทย vs 
มาตรการรับมือ
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จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ COVID-19 
ระบาดในไทย vs 
มาตรการรับมือ
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จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัส
ทีไ่ม่เคยมใีครรูจ้กัมาก่อน สร้างความตรงึเครยีดและวติกกงัวล

ถึงความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตแก่ผู ้คนทั่วโลก ซึ่งในภายหลัง
องค์การอนามยัโลก (WHO) สามารถระบุชือ่ของโรคน้ีได้ว่า โรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) หรอืเป็นทีรู่จ้กักนั
ในช่ือ “โรคโควิด 19” แต่นั่นก็ยังไม่สามารถจ�ากัดพื้นที่การระบาดของ 
โรคอบุตัใิหม่ชนดินีไ้ด้ โรคจากไวรสัร้ายได้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ข้ามเขตแดน 
ระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู ้คนทั่วโลก ยังผลให้เกิด 
การประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ตามมา และด้วย
สถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้หลายประเทศต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือด ้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย 
ประเทศไทยเริม่ตอบโต้การระบาดของโรคโควดิ 19 ด้วยการเปิดศนูย์ปฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operations Center : EOC) 
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส และแต่งตั้งคณะท�างานฯ เพื่อ 
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ก่อนที่จะมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้โรคโควิด 19 เป็นโรคตดิต่ออนัตรายล�าดบั 
ที ่14 ตามพระราชบญัญติัโรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 เมือ่วันท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
และมีการปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้รองรับสถานการณ์ 
การระบาดของโรคที่เหมาะสมและเกิดผลลัพธ์ท่ีดี โดยเฉพาะมาตรการ 
สวมหน้ากากอนามยั ล้างมอืบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสงัคม เป็นผลให้
ประเทศไทยถูกพูดถึงในระดับสากลถึงการรับมือด้านสาธารณสุข 
ที่เข้มแข็ง... และแม้ว่ามาตรการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยจะ
ประสบผลส�าเร็จในช่วงแรก แต่การระบาดยังไม่สิ้นสุดลง ผู้คนยังคงต้อง
ด�าเนินชีวิตไปภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนเช่นนี้จนกว่าไวรัส
หยุดโลกจะหมดไปหรือจนกว่าที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

เมื่อ COVID-19
ระบำดในไทย vs 
มาตรการรับมือ
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จะไม่รอให้เกิดพายุ

Timeline: 
เหตุการณ์ระบาด 
COVID-19 
ครั้งส�าคัญใน
ประเทศไทย
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จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

จากจดุเริม่ทีย่งัไม่มทีท่ีาว่าจะยตุไิด้ในเรว็วนั นบัตัง้แต่
การระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแพร่กระจายไป 

ทั่วโลก ไม่เว้นประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมท้ังประเทศไทย 
...หลากหลายเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้สะท้อนเรือ่งราวทีท่กุคนต่างต้อง  
เผชิญทั้งดีและร้าย ทั้งเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า และภาคภูมิใจใน 
คราวเดยีวกนักับการรบัมือและตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิต่อการระบาด
ของโรคโควิด 19 ...โรคอุบัติใหม่แห่งศตวรรษที่ 20

Timeline: 
เหตุกำรณ์ระบำด 
COVID-19 ครั้งส�ำคัญ
ในประเทศไทย
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จะไม่รอให้เกิดพายุ 2 มกราคม 2563 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) กรมควบคุมโรค

ยืนยันสถานการณ์
แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น 

ประเทศจีน สันนิษฐานว่าเป็น 
“โรคปอดอักเสบรุนแรง

จากเชื้อไวรัส
(Viral Pneumonia)”

3 มกราคม 2563 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ เริ่มคัดกรองผู้เดินทาง
จากพื้นที่ระบาด ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิและดอนเมือง
ก่อนขยายไปยังสนามบิน
เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่

และเชียงราย 

13 มกราคม 2563 
พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายแรก
ในประเทศไทย (นักท่องเที่ยว

ชาวจีน) และเป็นรายแรก
นอกประเทศจีน

4 มกราคม 2563 
กรมควบคุมโรค เปิด 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (EOC)

มกรำคม 2563

มกรำคม
2563
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จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

15 มกราคม 2563 
พบผู้ป่วยคนไทยรายแรก

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ มีประวัติ

เดินทางกลับจากต่างประเทศ

27 มกราคม 2563 
นายกรัฐมนตรีแถลงยกระดับ

ให้ “ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC)” ติดตามและประเมิน
สถานการณ์  รวมทั้งการสั่งการ

ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของไวรัสโคโรนา
และฝุ่นละออง PM 2.5

อย่างเป็นเอกภาพ

31 มกราคม 2563 
• เริ่มภารกิจรับคนไทยกลับจาก
เมืองอู่ฮั่น โดยส่งเครื่องบินไปรับ

กลับเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563

22 มกราคม 2563 
เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (PHEOC) 
กระทรวงสาธารณสุข

• สธ. แถลงพบผู้ป่วย
คนไทยรายแรก

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ

เป็นผู้ประกอบอาชีพ
ขับรถแท็กซี่ มีประวัติ
สัมผัสนักท่องเที่ยวจีน
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11 กุมภาพันธ์ 2563
เรือส�าราญ Westerdam 

เทียบท่าที่สีหนุวิลล์ กัมพูชา 
และผู้โดยสารเดินทางต่อไป
ยังมาเลเซีย มีการตรวจพบ

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2563 
แพทย์รพ. ราชวิถี รักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ ด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวี (HIV) ร่วมกับ 
ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

โอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)

10 กุมภาพันธ์ 2563 
เกิดกระแสต่อต้านเรือส�าราญ 
Westerdam ที่ขอเทียบท่า
แหลมฉบังทั้งที่ไม่ใช่จุดหมาย
และไม่มีข้อมูลสุขภาพของ
ผู้โดยสารบนเรือที่ชัดเจน 

4 กุมภาพันธ์ 2563  
รับคนไทยกลับจาก

เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
มายังบ้านพักรับรอง
ฐานทัพเรือสัตหีบ

จ. ชลบุรี

กุมภำพ
ันธ์ 2563

กุมภำพันธ์ 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

20 กุมภาพันธ์ 2563
มุ่ง 2 มาตรการส�าคัญ
1. ลดการแพร่เชื้อเข้าสู่
ประเทศและชะลอการ

ระบาดภายในประเทศ เน้น 
“แยก หยุด เลี่ยง ปิด”

2. คนไทยปลอดภัยจากโรค 
ทุกจังหวัดเตรียมพร้อม

ด้านรักษาพยาบาล

29 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็น

โรคติดต่ออันตราย
ล�าดับที่ 14 ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558

17 กุมภาพันธ์ 2563 
ขยายการคัดกรองผู้เดินทาง

ผ่านสนามบินครอบคลุม
ประเทศจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 

และขยายเพิ่มเติม
ไปยังเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 

26 กุมภาพันธ์ 2563
พบ 3 คนไทยในครอบครัวเดียวกัน
ป่วยด้วยโรคโควิด 19 พบมีประวัติ
เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง 

ไม่แยกกักตัวเอง ส่งผลให้มี
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 100 ราย
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4 มีนาคม 2563 
ออกมาตรการคุมเข้ม

แรงงานไทยในเกาหลีใต้
จากเมืองแทกูและคยองซัง

ต้องกักตัวในสถานที่
ควบคุมโรคของรัฐ
เป็นเวลา 14 วัน

12 มีนาคม 2563
ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 

(ศบค.)/ พบผู้ป่วยโรคโควดิ 19 
จากการกลุ่มผู้สังสรรค์

ในสถานบันเทิง
ย่านทองหล่อ

13 มีนาคม 2563
พบผู้ป่วยโรคโควิด 19

จากการแข่งขันชกมวยที่ 
สนามมวยหลายแห่ง 

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
คาดว่ามีผู้เสี่ยงสัมผัส

กว่า 5,000 คน

16 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิก

วันหยุดช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

15 มีนาคม 2563
• สถานทูตไทย ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประกาศให้
132 คนไทยที่ร่วมงานชุมนุม

ผู้เผยแผ่ศาสนาที่
ประเทศมาเลเซีย รีบพบ
แพทย์ตรวจโรคโควิด 19

• ยอดผู้ป่วยสะสมในไทย
ทะลุ 100 ราย

1 มีนาคม 2563 
สธ. แถลง

คนไทยเสียชีวิตจาก
โรคโควิด 19 เป็น
รายแรก เมื่อวันที่ 
29 ก.พ. 2563

5 มีนาคม 2563
ประกาศท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็น

เขตติดโรคติดต่ออันตราย 
(โรคโควิด 19) คือ

ประเทศเกาหลีใต้ จีน
(รวมมาเก๊าและฮ่องกง) 
อิตาลี และอิหร่าน หาก

เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าว
ต้องกักตัวทุกคน 

3 มีนาคม 2563 
เริ่มมีแรงงานไทยในเกาหลีใต้

เดินทางกลับประเทศไทย

2 มีนาคม 2563 
กระทรวงการต่างประเทศ 
เปิดให้แรงงานไทยลักลอบ

ท�างานผิดกฎหมายใน
เกาหลีใต้รายงานตัว

กลับไทยโดยสมัครใจได้ถึง 
30 มิ.ย. 2563 โดยไม่ถูกปรับ

มีนำคม 2563

มีนำคม 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

24 มีนาคม 2563
ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เริ่มใช้ตั้งแต่
26 มี.ค. 2563  

28 มีนาคม 2563
รัฐบาลเปิดลงทะเบียน

มาตรการเยียวยา
“เราไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนเงิน
รายละ 5,000 บาท (3 เดือน) 
ให้ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ 

นอกระบบประกันสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจาก

โรคโควิด 19

17 มีนาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ 15 
มาตรการเร่งด่วน 

และปิดพื้นที่เสี่ยงสูง 
เช่น สถาบัน

การศึกษา สนามกีฬา 
ฯลฯ และงดการ

เคลื่อนย้ายคนข้าม
จังหวัด ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ตั้งแต่ 
18-31 มี.ค. 2563 

19 มีนาคม 2563
นายกรัฐมนตรีประชุม
รับฟังข้อคิดเห็นจาก

คณะที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข
ทุกภาคส่วน เสนอ

มาตรการ Lockdown 
ให้ประชาชน “อยู่บ้าน 

หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
ให้อ�านาจผู้ว่าราชการ

ทุกจังหวัดและ
กรุงเทพฯ

เพิ่มมาตรการได้

22 มีนาคม 2563
• จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วย

โรคโควิด 19 จ�านวน 5 ราย 
เป็นผู้เดินทางกลับจาก
ร่วมชุมชุมทางศาสนาที่

ประเทศมาเลเซีย เร่งค้นหา
ผู้เสี่ยงและผู้ป่วยเพิ่มเติม

• ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ
ภูมิล�าเนา/มีค�าสั่งให้ผู้ว่า
ราชการทุกจังหวัดค้นหา
คัดกรอง กักตัว ผู้เดินทาง

กลับจากพื้นที่เสี่ยง (ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล)

21 มีนาคม 2563  
• ผู้เดินทางเข้าไทย ชาวต่างชาติ

ต้องมีใบรับรองแพทย์
ไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด 19

ก่อนเดินทาง 72 ชม. ประกัน
สุขภาพครอบคลุมโรคโควิด 19 
คนไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ 

fit to fly และใบรับรอง
จากสถานทูต

• กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ประกาศ Lockdown

ปิดพื้นที่เสี่ยง เปิดเฉพาะบริการ
ที่จ�าเป็น กระทบ 26 กิจการ 
เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า 

ตลาด เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 
22 มี.ค. – 12 เม.ย. 2563 

27 มีนาคม 2563  
เปลี่ยนการวินิจฉัยยืนยันผล
ตรวจโควิด 19 เป็นระบบ

แลปเดียว 

23 มีนาคม 2563  
สร้างความเข้าใจกับ
ชุมชนที่ต่อต้านใน

การน�าศพผู้ป่วยโรค
โควิด 19 มาท�าพิธี

ฌาปนกิจที่วัด
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5 เมษายน 2563 
• กระทรวงมหาดไทยสั่ง
ทุกจังหวัด เตรียมความ

พร้อมพื้นที่รองรับ
การกักตัวของจังหวัด
(Local Quarantine)

2 เมษายน 2563 
ประกาศ “เคอร์ฟิว” 

ระหว่าง 22.00 - 04.00 น. 
ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 เม.ย. 2563 /

สั่งชะลอคนต่างชาติและ
คนไทยเดินทางเข้าประเทศ

ถึง 15 เม.ย. 2563

7 เมษายน 2563   
ในหลวงและพระราชินี 
พระราชทานอุปกรณ์

การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ 
เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคโควิด 19

4 เมษายน 2563 
ห้ามเครื่องบินทุก

ประเทศและผู้โดยสาร
เข้าประเทศไทย 3 วัน 

ต่อมาขยายถึง 
30 เม.ย. 2563

3 เมษายน 2563 
• เริ่มมาตรการกักกันผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศในสถานที่

ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

• กลุ่มคนไทย 158 คน เดินทางมา
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และปฏิเสธ
การกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
ประกาศรับบริจาค

พลาสมาจากผู้ป่วยที่หาย
จากโรคโควิด 19

• เปิดตัวโรงพยาบาลสนาม
(Hospitel) รองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ
โรคโควิด 19 ที่ไม่มีอาการรุนแรง 

เมษำยน 2563

เมษำยน 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

13 เมษายน 2563 
งดเว้นกิจกรรมทาง

ศาสนา และกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ของไทย

8 เมษายน 2563
กระทรวงวัฒนธรรม 
ออกประกาศงดเว้น
การจัดงานสงกรานต์

ทุกระดับ 

23 เมษายน 2563 
รัฐบาลไทยได้จัดสถานที่

ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State 
Quarantine) รวม 1,206 

แห่งทั่วประเทศ

22 เมษายน 2563
ประกาศให้ประเทศกัมพูชา 
เมียนมา ลาว มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เป็นท้องที่นอก
ราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด

โรคติดต่ออันตราย
(โรคโควิด 19) เพิ่มเติม

29 เมษายน 2563
กรุงเทพฯ ผ่อนปรนให้

เปิด 8 กิจการ ได้แก่ ร้าน
อาหาร ตลาดนัด สถานที่

ออกก�าลังกายสวนสาธารณะ 
ร้านตัดผม สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลสัตว์ และสนาม
กอล์ฟ โดยท�าตามมาตรการ

ป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

30 เมษายน 2563
สธ. ร่วมกับ WHO

เปิดตัวสายด่วน (1422)
3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน 

ถาม-ตอบเรื่องโรคโควิด 19

9 เมษายน 2563
• กรุงเทพฯ ประกาศห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่
10 - 20 เม.ย. 2563

• พบ 9 จังหวัดยังไม่พบ
ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19
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5 พฤษภาคม 2563
จังหวัดสงขลา

เปิดโรงพยาบาลสนาม 
หลังพบคนต่างด้าว

18 ราย ติดโรคโควิด 19

12 พฤษภาคม 2563
องค์การเภสัชกรรมแถลงข่าว 

คาดว่าสามารถพัฒนา 
ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 

รักษาโรคโควิด 19 ส�าเร็จ
ปลายปี 2564 เพื่อรองรับ
การรักษาผู้ป่วยภายใน
ประเทศในระยะยาว

1 พฤษภาคม 2563
ประกาศงดเว้นการเดินทาง

ข้ามจังหวัด หากไม่มี
เหตุจ�าเป็น มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 พ.ค. 2563 /
เปิดให้บริการเที่ยวบิน
ในประเทศ 14 เส้นทาง 

8 พฤษภาคม 2563  
• ขยายเกณฑ์สอบสวนโรค 

หากพบมีอาการ
“ไม่ได้กลิ่น” สามารถเดิน

ทางไปรับการตรวจ
โรคโควิด 19 ได้ทันที
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• สธ. เพิ่มการ
เฝ้าระวังเชิงรุกทั่วประเทศ 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการค้นหา

ผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและ
สถานที่เสี่ยง

เบื้องต้นตรวจแล้วกว่า 
400,000 ตัวอย่าง

14 พฤษภาคม 2563
ราชบัญฑิต บัญญัติศัพท์ 

“New Normal”
หมายถึง

“ความปกติใหม่” และ
“New Norm”

หมายถึง
“บรรทัดฐานใหม่”

3 พฤษภาคม 2563 
ใช้มาตรการผ่อนปรน

ระยะที่ 1 เปิด 6 กิจการ 
ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร 

กิจการค้าปลีก-ส่ง
สนามกีฬาร้านตัดผม

และอื่นๆ

พ
ฤษภำคม 2563

พฤษภำคม 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

18 พฤษภาคม 2563 
ทดลองการเรียนการสอน

ผ่านออนไลน์และ
ช่องทีวีดิจิทัล

15 พฤษภาคม 2563
ประกาศยกเลิกท้องที่นอกราช

อาณาจักรที่เป็นเขตติดโรค
ติดต่ออันตราย (โรคโควิด 19) 
ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ จีน 

(รวมมาเก๊าและฮ่องกง) 

17 พฤษภาคม 2563 
• ด�าเนินมาตรการผ่อนปรน

ระยะที่ 2 เปิดคลินิกเวชกรรม
ถ่ายท�ารายการ โฆษณา (ไม่เกิน
50 คน) ให้เปิดห้างสรรพสินค้า 

เวลา 10.00 – 20.00 น.
และปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น

23.00 - 04.00 น.

25 พฤษภาคม 2563  
กระทรวงการคลังร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดและ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(SFIs) จัดตั้ง “ทีมเราไม่
ทิ้งกัน” ฟื้นฟูชีวิตและ
คืนรายได้ให้ประชาชน 

เตรียมสินเชื่อกว่า 2.3 แสน
ล้านบาท หนุนประชาชน
มีทุนสร้างอาชีพ ภายหลัง

การระบาดของโรคโควิด 19 
สิ้นสุดลง

28 พฤษภาคม 2563  
ศบค.

เปิดตัวแอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” เปิดให้

ดาวน์โหลดทั้ง Play Store 
และ App Store เพิ่มความ

สะดวกมากขึ้น

• แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
เปิดระบบวันแรก เช็คอินและ
ติดตามลูกค้าใช้บริการร้านค้า

เพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด 19 

26 พฤษภาคม 2563   
กรมอนามัย ออก

มาตรการส�าหรับเปิด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

31 พฤษภาคม 2563   
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน

3 ฉบบั จ�านวน 1 ล้านล้านบาท 
ให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กูเ้งินเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของ
โรคโควิด 19
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1 มิถุนายน 2563
ใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 - 03.00 น. 
ขยายเวลาปิดห้างสรรพสินค้าถึง 21.00 น. 

อนุญาตเปิดโรงภาพยนตร์ ร้านนวด
สนามกีฬาแต่จ�ากัดจ�านวนคนและ
เวลา และให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ 

14 มิถุนายน 2563
ยกเลิกเคอร์ฟิว

ตั้งแต่ 23.00 น. แต่ยังคง
มาตรการควบคุมการ

เดินทางเข้าราชอาณาจักร 
ทั้งทางบก ทางน�้า
และทางอากาศ

15 มิถุนายน 2563
องค์การเภสัชกรรม เผยชุด PPE
รุ่น “เราสู้” แบบซักได้ ใส่ซ�้าได้
20 ครั้ง ทยอยจัดสรรและจัดส่ง
ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว 41,950 ชุด

10 มิถุนายน 2563 
สธ. ยกเลิกตรวจโควิด 19

กับผู้ป่วยแอดมิททุกราย โดยให้
ยึดคัดกรอง 4 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1. ผู้ที่มาจากต่างประเทศ 1 เดือน
2. ผู้ป่วยที่เข้านิยาม PUI
3. ผู้ป่วยก่อนท�าหัตถการ

ทันตกรรม และอื่น ๆ
4. ผู้ป่วยที่แพทย์เห็นว่า

สมควรตรวจ

3 มิถุนายน 2563  
คณะรัฐมนตรีขยายเวลาแรงงาน 
“กัมพูชา ลาว เมียนมา” อยู่ใน

ราชอาณาจักรได้ชั่วคราวและท�างาน
ในไทยถึง 31 ก.ค. 2563 

ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
15 มิถุนายน 2563

เริ่มมาตรการผ่อนปรน
ระยะที่ 4 สามารถ
จัดประชุม/สัมมนา
จัดคอนเสิร์ต-อิเวนต์

ดื่มสุราในร้าน
แต่ยังปิดผับบาร์

มิถุนำยน 2563

มิถุนำยน 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

23 มิถุนายน 2563
มหาเถรสมาคม แจ้งให้วัด
ทุกแห่งสามารถกลับมาจัด
กิจกรรมทางศาสนาได้ แต่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ทางสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
โรคโควิด 19

29 มิถุนายน 2563   
กรมสุขภาพจิตและ สพฐ. เปิดตัว

แอปพลิเคชัน HERO ดูแลสุขภาพจิต
เด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน
ภายใต้สถานการณ์ระบาดของ

โรคโควิด 19

30 มิถุนายน 2563 
กพท. ประกาศก�าหนดเงื่อนไข

อนุญาตให้อากาศยานบินเข้า-ออก
นอกราชอาณาจักร หรือขึ้น-ลง
ในราชอาณาจักรได้บางส่วน

มีผล 1 ก.ค. 256324 มิถุนายน 2563  
แพทย์รพ. รามาธิบดี ปลูกถ่าย

สเต็มเซลล์จากผู้บริจาค
ที่ก�าลังป่วยด้วยโรคโควิด 19

รักษาธาลัสซีเมียส�าเร็จ
ครั้งแรกของโลก

22 มิถุนายน 2563 
วัคซีน COVID-19 ฝีมือนักวิจัย
จุฬาฯ ทดลองเข็มแรกในลิง 
ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน เตรียม

ทดสอบต่อเข็มที่ 2 และ 3 ในเดือน
ก.ค. 2563 คาดพร้อมทดสอบใน

มนุษย์เดือนต.ค. 2563

22 มิถุนายน 2563 
ตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด 19 

เป็นศูนย์ ครบ 28 วัน
นับเป็นเวลา 2 เท่าของ

ระยะฟักเชื้อ  
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นักวิจัยสวทช. และ

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา
ชุดสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA)
ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่าง
แบบง่าย และชุดตรวจ

โรคโควิด 19 ด้วยเทคนิคแลมป์
เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว 
(COVID-19 XO-AMP

colorimetric detection kit) 
เป็นผลส�าเร็จ ลดการน�าเข้า 
หากมีการระบาดระลอกใหม่

13 กรกฎาคม 2563
ศบค. เพิ่มมาตรการเข้มงวด
ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่

หลังพบ 2 กรณีติด
โรคโควิด 19

ทหารอียิปต์เดิน
ห้างสรรพสินค้า

จ. ระยอง
และคณะทูตฯ

พักคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม 2563 
อนุญาตให้ผู้ป่วยต่างชาติ

เข้ารักษาโรคที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วน แต่ต้องไม่ใช่
ผู้ป่วยโรคโควิด 19

12 กรกฎาคม 2563 
• ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯและ
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เผยผลการทดสอบ
วัคซีน COVID-19

ในลิงเข็ม 2 มีระดับภูมิคุ้มกัน
เป็นที่น่าพอใจ พร้อมทดสอบ
กับคนในเดือน ต.ค. 2563 14 กรกฎาคม 2563 

ปิดโรงเรียนในจังหวัด
ระยอง 127 แห่ง ทั้ง

รัฐและเอกชน

• ไทยผ่านพ้นการระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอกแรก 
หลังไม่พบการติดเชื้อภายใน

ประเทศ 48 วัน แต่ขอให้ระวัง
การระบาดระลอกใหม่ พร้อม
ขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกัน

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง

1 กรกฎาคม 2563 
ใช้มาตรการผ่อนปรน
ระยะที่ 5 เปิดโรงเรียน
อาบอบนวด ร้านเกม 

ห้างสรรพสินค้า
ปิด 22.00 น. ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ เปิดไม่เกิน
เที่ยงคืน ร้านสะดวก
ซื้อเปิดได้ 24 ชม. 

บังคับใช้
ข้อก�าหนด
11 กลุ่มคน

เดินทางเข้าไทย

กรกฎำคม 2563

กรกฎำคม 
2563
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

17 กรกฎาคม 2563 
ศบค. มมีตใิห้นักการทตู

ที่เดินทางเข้าไทย
ต้องกักตัว 14 วันใน
สถานที่ควบคุมโรคที่
รัฐจัดให้ จากเดิมให้
กักตัวในที่พักของ

สถานทูต

21 กรกฎาคม 2563 
กรมควบคุมโรค เตรียม
ห้องปฏิบัติการตรวจ
เชื้อก่อโรคโควิด 19

แบบพิเศษ รู้ผลภายใน
70 นาที ที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ รองรับ

กลุ่มพิเศษ-แขกของรัฐบาล

30 กรกฎาคม 2563 
กองทัพบก ชะลอส่ง

ทหารไทยเข้า
ร่วมฝึกร่วมผสม

ในต่างประเทศทั้งหมด
หลังกรณีทหารกลับจาก
ฮาวาย สหรัฐฯ ติดโรค

โควิด 19 จ�านวน 9 นาย
จาก 151 นาย

27 กรกฎาคม 2563 
สธ. ผลักดันให้ อสม. ได้รับ

ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ระยะ
เวลา 19 เดอืน เพือ่สร้างขวัญก�าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุม

โรคโควิด 19

24 กรกฎาคม 2563   
ประกาศปลดล็อก 31 ชนิด

กีฬา เช่น เทควันโด วิ่ง 
ให้กลับมาจัดการแข่งขันได้ 
แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19 อย่าง

เข้มงวด

28 กรกฎาคม 2563   
ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าราชการ

ทุกจังหวัด วางมาตรการ
รองรับการจัดคอนเสิร์ตและ
ก�าชับผู้จัดฯ ระหว่างงาน
ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง
1 เมตร คุมจ�านวนผู้ร่วม

กิจกรรมไม่ให้แออัด 
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13 สิงหาคม 2563 
วันแรกของการจัด

การเรียนการสอนเต็มรูปแบบ
ทั่วประเทศ แต่งดเว้นจัดกิจกรรม
รวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก เช่น 
ประชุม หรือ กิจกรรมรื่นเริง 

25 สิงหาคม 2563  
ครม. อนุมัติงบเงินกู้สนับสนุน
1 พันล้าน ส�าหรับผลิตวัคซีน 

COVID-19

3 สิงหาคม 2563 
กองทัพบก ยืนยันทหารสหรัฐฯ
106 นายที่เข้าร่วมฝึกในไทย
ต้องตรวจหาโรคโควิด 19
กักตัว 14 วัน ระหว่างฝึก

ห้ามออกนอกค่าย

สิงหำคม 2563

สิงหำคม 
2563

1 สิงหาคม 2563 
ศบค. มีมติผ่อนปรนระยะ 6 
ให้ต่างชาตเิดนิทางเข้าไทยได้ 

แก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน การแสดงสินค้า 
กองถ่ายภาพยนตร์ และ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในประเทศ
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

31 สิงหาคม 2563 
สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 

พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 0 ราย เป็นวันที่ 98
ขณะนี้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,412 ราย หายป่วย
และแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 3,274 ราย 
อยู่ระหว่างการรักษา 80 ราย และเสียชีวิตรวม 58 ราย

29 สิงหาคม 2563  
นักวิจัยจากบริษัทสตาร์ทอัพไทย สามารถ

พัฒนาวัคซีน COVID-19 จากใบพืช
หลังทดสอบในลิงแล้วมีความปลอดภัย

ไม่ปรากฏผลข้างเคียง
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Talk of the 
Town: จุดเกิด
ระบาด เหตุก่อ
ความเสี่ยง
ครั้งใหญ่
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในประเทศไทย... จากช่วงกลางเดือน

มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเ่ริม่พบผูป่้วยตดิเชือ้รายแรกเป็นนกัท่องเทีย่ว
ชาวจนี จนกระทัง่พบคนไทยตดิเชือ้ภายในประเทศจากนักท่องเท่ียว
ชาวจนีท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย ต่อเนือ่งมาจนถงึปลายเดอืน
กมุภาพนัธ์กบักรณกีารตดิเชือ้ภายในครอบครวัคนไทย ภายหลงัจาก
การเดินทางไปที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และไม่ปฏิบัติตน
แยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันตามแนวทางปฏิบัต ิ
ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อที่ท�าให้เกิด
การระบาดในวงกว้าง...แต่ยังมีความโชคดีท่ีสามารถป้องกัน
ควบคุมโรคได้ ทว่าในความโชคดีนั้นก็เป็นหน่ึงในสัญญาณว่า 
ไวรัสร้ายชนิดนี้ก�าลังรุกคืบใกล้เข้ามา และเป็นภัยต่อสุขภาพของ
ประชาชนไทยเข้ามาเรื่อย ๆ ...และแล้วพอก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคม 
วายร้ายไวรัสก็เข้าจู่โจมบ้านเมืองอย่างหนัก นับเป็นจุดเริ่มต้น 

Talk of the Town: 
จุดเกิดระบำด เหตุก่อควำม
เสี่ยงครั้งใหญ่
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ของการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ท่ีอาจก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดขนานใหญ่ท่ัวประเทศตามมา ท้ังกลุ่มผู ้ป่วยจากสนามมวย 
สถานบันเทิง กลุ่มผู้ติดเช้ือที่เดินทางกลับจากการร่วมพิธีทางศาสนา 
จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตลอดจนสถานการณ์ที่ประชาชน
เดินทางกลับภูมิล�าเนา ภายหลังจากการประกาศปิดสถานที่ส�าคัญ 
ทีสุ่่มเสีย่งตอ่การแพร่เชื้อหลายแห่งในกรงุเทพฯ และปริมณฑล และอีก
หลายเหตุการณ์ ล้วนเป็นจุดท่ีเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของ 
โรคโควิด 19 ในวงกว้าง และกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนไทยจับตามอง  
...ข่าวการพบผูป่้วยโรคโควิด 19 ในหลายเหตกุารณ์ถูกน�าเสนอผ่านสือ่ต่าง ๆ  
และวงสังคม ในวังวนของความกลวั วติกกงัวล การจะคลีค่ลายแต่ละเรือ่ง
ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ความพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ระบาดของทีมสอบสวน
โรคที่เข้าไปในพื้นที่ เพื่อตามหาความจริง ส�าหรับหยุดปัญหาและจ�ากัด
การแพร่ระบาดของโรคให้ได้ นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ ่มภารกิจด้านปฏิบัติการสอบสวน 
ควบคุมโรค เล่าถึงภารกิจในช่วงที่มีสถานการณ์ระบาด 

โรคโควดิ 19 โดยสรปุว่า ปกตกิารลงพืน้ทีส่อบสวนโรค เป็นการไปหาสาเหตุ 
เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไล่สืบสาวราวเรื่องดูอดีตของผู้ป่วย
หรือผู้ที่ติดเชื้อว่า ไปที่ไหนหรือท�าอะไรมาบ้าง และแก้ปัญหาโรคที่ก�าลัง
ระบาดลุกลามในปัจจุบัน ตลอดจนใช้ข้อมูลเหล่าน้ันในการวางแผน
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 “ในช่วงที่โรคโควิด 19 ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ด้วยความท่ี
เป็นโรคอบุตัใิหม่ ท�าให้ต้องมกีารเตรยีมพร้อมมากขึน้ เนือ่งจากเป็นโรคใหม่
ที่ไม่เคยรู ้จักมาก่อน เพียงแต่รู ้ว่าเป็นโรคท่ีระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น 
ประเทศจีน อาการก็ยังไม่แน่ชัด รู้แต่ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  
กใ็ช้ความรูเ้ท่าท่ีมเีป็นแนวทางก�าหนดอาการ ก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่ง พยายาม
คัดกรองคนที่มาจากพื้นที่เส่ียงที่มีอาการให้ได้ หลักๆ เราจะท�าการ 
คดักรองทีส่นามบนิ และหากเดนิทางมาเทีย่วแล้วเกดิป่วยไปเข้าโรงพยาบาล 
เราต้องก�าหนดนิยามให้โรงพยาบาลรู้ว่าอาการแบบน้ี เป็นนักท่องเท่ียว
มาจากประเทศนี ้ให้สงสยัไว้ก่อน เพือ่ทีจ่ะแจ้งส่งตรวจเชือ้ทีห้่องปฏิบติัการ 
ในช่วงแรกมีเพียงห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และน�าผลตรวจของทัง้สองทีม่ายนืยนักนั เมือ่เราค้นเจอว่า เขาเป็นผูติ้ดเชือ้ 
เป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 ก็ต้องขีดวงจ�ากัด กักเอาไว้ก่อน และพยายาม
สบืหาว่า เขาไปท่ีไหนมาบ้าง ตดิต่อกบัใคร อยู่กับใคร ต้องรวบรวม ตดิตาม 
พามาคัดกรอง ตรวจเชื้อ แล้วกักตัวไว้ก่อน 14 วัน เพื่อจ�ากัดวงไม่ให้โรค
แพร่กระจายออกไป ซึ่งช่วงหลัง ๆ เมื่อพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ก็ใช้
หลักการท�างานเดียวกัน”

นำยแพทย์เฉวตสรร นำมวำท 
นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ กองระบาดวิทยา 
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 ...แน่นอนว่า หลายสถานการณ์ที่เริ่มพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 
จนกระท่ังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ต้องอาศัยการสืบสวนโรค 
และการปฏิบัติงาน ประสานร่วมกันในหลายหน่วยงาน เพื่อหยุด 
เชื้อให้ระบาดในวงจ�ากัดและสงบลงให้มากท่ีสุด... ไปจนถึงลด 
ความวิตกกังวลของคนไทยที่พุ่งตามเหตุการณ์ระบาดที่เกิดขึ้น 
จนเป็นประเด็นร้อนให้ถูกพูดถึงในวงกว้าง 

ผ่านไปหนึง่เดือนหลงัมรีายงานแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
หลายเมอืงในประเทศจนี จ�านวนผูป่้วยติดเช้ือไต่ระดบั

สงูข้ึน จนต้องปิดเมอืงอู่ฮ่ันและเมอืงอืน่ ๆ  ในมณฑลหเูป่ย ไปก่อน
หน้านี้... ไม่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น และชาวจีนต่างเดินทาง
เข้าประเทศไทยน้อยลง ในช่วงนี้เอง กรมควบคุมโรคได้เพิ่ม 
การตรวจจับการระบาด เฝ้าระวัง และควบคุมโรค ตามแนวทาง
การเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้มี 
ความครอบคลมุและตรวจจับได้อย่างรวดเรว็ โดยเพิม่การคดักรอง
คนไทยที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ พนักงานโรงแรม คนขับรถ
แท็กซี่ เจ้าหน้าที่สนามบิน ฯลฯ ... จนกระทั่ง 30 มกราคม 2563 
กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบ ผูป่้วยโรคโควดิ 19 เป็นคนไทย
คนแรกติดเชือ้ภายในประเทศ โดยไม่มปีระวตัเิดนิทางไปพืน้ทีเ่สีย่ง
แต่เป็นผูป่้วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: 
PUI) เนือ่งด้วยเป็นผูท้ีป่ระกอบอาชพีขบัรถแทก็ซี ่รบันกัท่องเทีย่ว
ชาวจีนไปส่งแถวโรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพฯ  

• คนขับรถแท็กซี่ 
 คนไทยรำยแรกติดเชื้อในประเทศ 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

 นายทองสุข ทองราช ผู ้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี ่
ในฐานะคนไทยคนแรกทีติ่ดเชือ้โรคดังกล่าวในประเทศ ได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ส�าคัญซึ่งถูกน�ามาช่วยก�าหนดมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในเวลาต่อมา โดยเล่าให้ฟังว่า ระหว่างทางท่ีไปส่ง 
ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวรายนั้นไม่แสดง
อาการป่วย แต่จามรดใบหน้าขณะพูดคุยซักถามเส้นทาง ซึ่งใน
ขณะนั้น ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง และหลังจากนั้น
ประมาณ 5-6 วัน จึงเริ่มมีอาการป่วย รู ้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว 
ปวดเมือ่ยตามตวั และมอีาการไอ จงึหยดุขบัรถบรกิาร ด้วยกงัวลว่า 
จะแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืน โดยในช่วงแรกไปซื้อยาลดไข้จากร้านยาใน
ชุมชนมารับประทานเอง แต่อาการไม่ดีขึ้น และมีอาการหนักขึ้น
เรือ่ย ๆ  เลยตดัสนิใจเข้าพบแพทย์ โดยระหว่างทีไ่ปโรงพยาบาลได้
ใส่หน้ากากอนามยั และพยายามอยูห่่างผู้อืน่ เพราะตอนนัน้คดิว่า 
ตนเองเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึง่ระหว่างทีแ่พทย์ซกัประวตั ิจงึแจ้งประวตัิ
เส่ียงว่า เป็นผูป้ระกอบอาชพีขบัรถแทก็ซีร่บัส่งนักท่องเท่ียวเป็นหลกั 

 “ตอนที่ตัดสินใจบอก เพราะกลัวจะไปติดคนอื่น โชคดีที่ว่า
ระหว่างป่วยเราไม่ได้คลุกคลีกับใคร ปกติในบ้านเวลาสมาชิก
ครอบครัวคนไหนเป็นไข้หวัด จะแยกกันอยู่คนละมุม แยกถ้วย 
แยกชาม ไม่ให้รับประทานอาหารร่วมกัน จึงไม่มีใครติด เม่ือไป 
โรงพยาบาลก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ และ 
หลังจากส่งนักท่องเที่ยวจีนรายนั้น ยังไม่มีอาการป่วย ผมขับรถ
แท็กซี่เลิกดึก และตื่นเช้าออกไปขับรถต่อ จึงไม่ค่อยได้เจอคน 
ในบ้านนัก 

 “ช่วงที่พูดคุยกับคุณหมอมีอาการเหน่ือยหอบ ไอถ่ีขึ้น 
คุณหมอจึงให้แยกไปอยู่คนเดียวอีกมุมหนึ่งซึ่งห่างจากคนอื่น 
ตอนน้ันเริม่หวัน่ใจว่าจะเป็นโรคโควดิ 19 ซ่ึงคณุหมอเหน็ว่า เข้าข่าย
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สงสยัตดิเชือ้โรคนี ้กม็ทีมีใส่ชดุป้องกนัท้ังตวั มาพาตวัไปห้องแยกเช้ือ
เพื่อตรวจเชื้อ เขาเอาเช้ือจากจมูกและล�าคอ รวมทั้งเจาะเลือด 
ไปตรวจ โดยต้องรอผล 36 ชัว่โมง และให้นอนท่ีโรงพยาบาล 1 คนื 
อาการเริม่หนักขึน้ เหนือ่ยหอบ ไอไม่หยดุ เจบ็คอ ปวดตา วนัรุ่งขึน้
ทางโรงพยาบาลกส่็งต่อ เราไปทีส่ถาบนับ�าราศนราดรู ซ่ึงรูอ้ยูแ่ล้วว่า 
เป็นสถานที่รักษาโรคระบาดร้ายแรง ก็คิดว่าต้องติดโรคโควิด 19 
แล้วแน่นอน

 “ระหว่างเดินทางไปกับรถส่งตัวผู ้ป่วยเพื่อไปยังสถาบัน
บ�าราศนราดูร รู้สึกแย่มาก นึกถึงครอบครัว ลูกก็ยังเรียน ไหนจะ
งวดรถ หนี้สินอะไรต่าง ๆ ถ้าเราตาย ครอบครัวจะล�าบากมาก 
บ้านแตกสาแหรกขาด เพราะเราเป็นเสาหลัก แล้วเป็นโรคนี้คง 
อยู่ได้ไม่กี่วัน เราไม่น่ารอด ตลอดทางไปจนถึงบ�าราศฯ เขาจะกัน
คนออกห่าง พ่นยาฆ่าเชื้อจุดที่เราไปนั่ง ไปนอน ไปโดน ตอนนั้น
กังวลมาก คิดเยอะไปหมด ท�าไมต้องเกิดกับเราด้วย

 “พอเข้าบ�าราศฯ ได้มีเจ ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค 
โทรมาสอบถามประวัติทั้งหมด ซักถามไปจนถึงตอนที่ไปรับ 
นกัท่องเทีย่วจีนคนนัน้ รวมถงึการรบันกัท่องเทีย่วคนอืน่ ก่อนจะมี
อาการป่วย ส่วนใหญ่จะรับส่งระยะทางสั้น ๆ  แทบไม่ได้พูดคุยกัน 
เนือ่งจากเราเป็น Grab Taxi รบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิป็นหลกั 
ส่วนทางคุณหมอจะคอยสอบถามอาการ ให้ก�าลังใจ ตอนที่ยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคโควิด 19 แล้ว จะมีการตรวจหาเชื้อทุกวัน รักษา
อยู่ 9 วัน แต่ผลตรวจเชื้อเป็นลบ ตั้งแต่ช่วง 4 – 5 วันหลังเข้ารับ
การรกัษา หากต้องรอดใูห้มัน่ใจ และตรวจหาเชือ้จนถงึวนัสดุท้าย
ทีอ่อกจากโรงพยาบาล คอืวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2563 และได้ไปร่วม
แถลงข่าวฯ กับกระทรวงสาธารณสุขด้วย



43

จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

 “คนอืน่แถวบ้าน เพือ่นขบัแทก็ซี ่รูข่้าวว่าป่วยเป็นโรคโควดิ 19 
ตอนทีผ่มรกัษาอยูท่ีบ่�าราศฯ แฟนกบัลกู ๆ  ต้องตรวจหาเช้ือ 3 ครัง้ 
และต้องกักตัว ไม่ออกไปไหน เพื่อนบ้านก็เข้าใจ พอผลออกมา 
ก็ไม่มีใครติดเลย และเมื่อผมออกจากบ�าราศฯ กลับบ้าน ก็ได้
ท�าการกกัตวัเองไว้ก่อน 20 วัน ค่อยออกมาพดูคยุกบัเพือ่นบ้านว่า 
ผมหายเป็นปกติแล้ว เพื่อนบ้านก็ไม่มีท่าทีรังเกียจ ก็รู้สึกดีครับ
 “ทาง สวพ.91 จส.100 ได้โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ ให้พูด 
เชิญชวนเพื่อนขับแท็กซี่ให้ป้องกันตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย 
ล้างมอื ท�าความสะอาดรถ พ่นยา เพราะต้ังแต่ผมติดโรคนี ้เพ่ือน ๆ 
กก็ลวักนั พากนัใส่หน้ากากอนามยัป้องกนั รวมทัง้ล้างรถ ฉดีฆ่าเช้ือ 
น�ารถไปตากแดดมากขึ้นเยอะเลยครับ”
 เรื่องราวของคุณทองสุข ทองราช ผู้ประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซี่ เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่า โรคโควิด 19 ได้รุกคืบ มาถึง
คนไทยภายในประเทศทีไ่ม่ได้มปีระวตัเิดนิทางไปยงัพืน้ท่ีเสีย่ง และ
ยังบ่งชี้ว่า เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากคนสู่คนได้ ...หากยังนับเป็น
ข่าวดทีีคุ่ณทองสขุ หายป่วยและกลบัไปเป็นก�าลังส�าคญัในการดแูล
ครอบครัวของตนเองได้ ญาติและผู้ใกล้ชิดทุกคนยังคงมีสุขภาพที่
แข็งแรงปกติดี และด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ลดโอกาส 
การแพร่เชื้อ โดยการหยุดขับรถบริการเมื่อทราบว่าตนเองเริ่มมี
อาการป่วย และรีบแจ้งประวัติเสี่ยงให้กับแพทย์เพื่อการประเมิน
การตรวจรักษาที่รวดเร็ว ซ่ึงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง 
ต่อการได้รับเช้ือระหว่างการท�างาน ให้คอยสังเกตตัวเองและ
ระมดัระวงัการแพร่เชือ้สูค่นอืน่ ทีส่�าคัญเรายงัได้เหน็น�า้ใจอนัยิง่ใหญ่
ของคนไทยที่หยิบยื่นให้กันในวันที่โชคร้าย เช่นคุณทองสุข 
ท่ีเมือ่หายเป็นปกตแิล้ว ได้บรจิาคพลาสมาของตนเองเป็นกรณศึีกษา
ถึงวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการหนักรายอื่นต่อไป
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ถึงจะมีเรื่องราวดี ๆ ในเรื่องร้าย ๆ ของผู้ประกอบอาชีพที่
สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ แต่คนไทยก็ยังไม่วาย

หวาดระแวงกบัข่าวการแพร่ระบาดของโรคร้ายท่ียงัคงลกุลามออก
ไปทุกที ่เหมอืนเป็นเงาตามตัวผู้คนทีย่งัคงออกเดินทาง เพลดิเพลนิ
ไปกบัการท่องเทีย่ว แต่กลบักลายเป็นผูร้บัเช้ือและแพร่เช้ือโดยไม่รูต้วั 
ยิง่เป็นการท่องเทีย่วไปกบัเรือส�าราญ ทีใ่ช้เวลาบนเรอือยูก่บัผูโ้ดยสาร
กลุ่มใหญ่ที่สลับข้ึนลงตามท่าเรือต่าง ๆ หลายประเทศ ยิ่งเสี่ยง 
เป็นทวีคูณและยิ่งหวาดหวั่นเมื่อความเสี่ยงน้ีเข้ามาใกล้คนไทย... 
กับข่าวเรือส�าราญ Westerdam ท่ีสร้างกระแสร้อนแรงใน 
สงัคมบ้านเรา เมือ่เรอืออกเดนิทางและรบัผูโ้ดยสารมาจากฮ่องกง
ตัง้แต่วันที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ได้ออกแถลงผ่านเวบ็ไซต์ทางการ
ของบริษัทผู้ให้บริการเรือส�าราญว่า จะขอเข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือ
แหลมฉบัง ประเทศไทย และเคลื่อนย้ายผู้โดยสารพร้อมลูกเรือ
ทัง้หมดเกือบ 2,000 คน มายงักรงุเทพฯ เพือ่แยกย้ายกลบัประเทศ
ตัวเอง หลังจากถูกปฏิเสธไม่ให้เทียบท่าท่ีมะนิลา ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
รวมทัง้เกาะกวมซึง่เป็นอาณานคิมของสหรฐัฯ ท้ังท่ีท่าเรอืแหลมฉบัง
ไม่ใช่จุดหมายในเส้นทางตามก�าหนดของเรือล�าน้ี ...เรื่องราว 
ทีค่นไทยได้รบัรู ้ก่อให้เกดิเสยีงวิพากษ์วจิารณ์อย่างหนกั ด้วยความ
วิตกกังวลถึงการน�าเชื้อโรคเข้าประเทศ และความพร้อมรับมือ 
ด้านสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ทศบาลนครแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีเพราะ
มกีรณีตวัอย่างของเรอืส�าราญ Diamond Princess ท่ีจอดเทยีบท่า
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ และตรวจพบผูต้ดิเชือ้โรคโควดิ 19 กลุม่ใหญ่ทีส่ดุ
นอกประเทศจีน จึงเป็นเหตุผลที่หลายประเทศไม่อนุญาตให้ 
เรือส�าราญเข้าเทียบท่า เนื่องจากไม่พร้อมรับความเสี่ยง

• กระแสร ้อนเมื่อเรือส�ำรำญ 
Westerdam ขอเทียบท่ำแหลมฉบัง
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

  ช่วงที่เกิดกระแสต่อต้านไม่ให้เรือส�าราญ Westerdam 
เข้าเทียบท่า และกระแสสนับสนุนให้ความช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรม เพราะเรือลอยเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายอยู่กลาง
ทะเล ในขณะที่เสบียงอาหารและน�้ามันก�าลังหมดลง วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ�านวยการ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีหนังสือและโทรศัพท์สายตรงถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยืนยัน
ว่า นักเดินทางบนเรือส�าราญมีสุขภาพที่แข็งแรงดี และขอให้
ประเทศไทยรบัคนทัง้หมดบนเรอืขึน้ฝ่ัง ขณะเดยีวกนักมี็หน่วยงาน
ภาคธรุกจิบางแห่งได้ออกแถลงการณ์ซึง่เพิม่ความกดดนัให้รฐับาล
รบัผู้โดยสารขึน้ทีท่่าเรอืแหลมฉบังโดยอ้างอิงหลกัมนุษยธรรม และ
ย�า้ว่ามลีกูเรอืเป็นคนไทยจ�านวน 19 คน จงึควรให้ความช่วยเหลอื
ออกมาอย่างเร่งด่วน หากแต่รัฐบาลไทยมคีวามเหน็ว่า เรอืส�าราญ 
Westerdam ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าประเทศ ที่ต้องแจ้ง
รายละเอยีดการเดนิทางล่วงหน้า 48 ชัว่โมงตามกฎหมายไทย และ
ไม่มข้ีอมลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัสถานการณ์ภายในเรอื มีเพยีงค�าบอกเล่า
ว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อ ทั้งที่ในเรือไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ 
ตรวจหาเชือ้ และเมือ่พจิารณาถงึความปลอดภยัของประชาชนไทย 
จึงไม่อนุญาตให้เรือส�าราญ Westerdam เข้าเทียบท่า แต่ได้ให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในเรื่องของอาหารและน�้ามัน 
รวมทั้งส่งทีมแพทย์เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ นอกจากน้ี ยังป้องกัน 
ไม่ให้เรือส�าราญ Westerdam เข้ามาในน่านน�้าไทย โดยทาง
กองทัพเรือได้ส่งเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (HTMS Bhumibol 
Adulyadej) ไปเฝ้าสังเกตการณ์



46

จะไม่รอให้เกิดพายุ



47

จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน ้าคณะท�างานกลุ ่มภารกิจด ้าน
ยุทธศาสตร์ (STAG) ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า  

 “กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจได้
ว่า จะให้เรือส�าราญ Westerdam เข้าเทียบท่าหรือไม่ให้เทียบท่า 
แต่สิง่ทีเ่ราท�าคือ แผนยทุธศาสตร์ ซึง่หากมกีารอนญุาตให้เทยีบท่า 
เรามแีผนทีจ่ะรบัมอืเพือ่ป้องกนัควบคุมโรคอย่างไรบ้าง โดยในการ
ท�าแผนฯ จะวางเป็นฉากทัศน์หรือเป็น scenario ระดับนโยบาย 
มทีางเลือกได้หลายอย่างคือ หากไม่อนญุาตให้เทียบท่า เราไม่ต้องท�า
อะไรเลย แต่หากอนญุาตให้เทยีบท่า จะมแีผนฯ ตัง้แต่ว่า ให้เข้ามา
ในน่านน�้าไทย ต้องจอดลอยอยู่กลางทะเลห่างฝั ่งกี่ไมล์ทะเล 
เพ่ือประกันความมั่นใจว่า จะไม่มีคนจากบนเรือข้ึนมาบนฝั่งได้ 
ต้องการขอความช่วยเหลืออะไร เราส่งให้ ถึงมีคนป่วยที่เป็น 
โรคทางเดินหายใจเราก็ขึ้นไปตรวจเชื้อให้ได้อันนี้คือทางเลือกที่ 1 
ทีน่่าจะปลอดภยัทีส่ดุส�าหรบัประเทศไทยกคื็อ มัน่ใจ หากไม่มใีคร
ขึน้ฝ่ัง 
 “ทางเลือกที่ 2 หากเข้ามาเทียบท่าแล้วเราต้องข้ึนไป
สอบสวนควบคุมโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยทีมไทยทั้งหมด 
ประเมินแล้วว่าไม่น่าจะไหว ตอนนั้นมีจ�านวนคนบนเรือประมาณ 
800 กว่าคน ตรวจสอบข้อมูลกับทางแพทย์ที่อยู ่ประจ�าเรือ 
พบว่า มีคนที่ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่บนเรือแล้วประมาณ 
20 กว่าคน แต่ว่าทางทมีแพทย์ประจ�าเรอืวนิจิฉยัว่า เป็นไข้หวดัใหญ่
โดยที่ไม่มีการตรวจในห้องปฏิบัติการ คือว่า ป่วยเหมือนเป็นหวัด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็รักษาไป หากเป็นทางเลือกที่ 2 มีการอนุญาตให้
เรือส�าราญฯ เข้ามาเทียบท่า และทางประเทศไทยเตรียมก�าลัง 
เจ ้าหน ้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย ์ของไทย  
แต่งชุดป้องกันตัวเองแล้วขึ้นเรือไปค้นหาคนป่วย 

แพทย์หญิงดำรินทร์ อำรีย์โชคชัย
รองผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง 
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เก็บตัวอย่างส่งตรวจ แต่ก็ไม่ให้ผู้โดยสารลงจากเรือ เราประเมิน
ร่วมกับการประเมนิจากบทเรียนของประเทศญีปุ่น่ทีอ่นุญาตให้เรอื 
Diamond Princess จอดเทียบท่า ทางญี่ปุ่นใช้เวลาท�างานหลาย 
10 วัน จึงสามารถตรวจเชื้อจากผู้โดยสารบนเรือได้ทั้งหมด และมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไปด้วย ซึ่งทางเลือกนี้ เราประเมินแล้วว่า เราท�า
ไม่ไหว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
มจี�านวนน้อย ประกอบกับในช่วงนัน้เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเพิง่รบั
คนไทยกลับมาจากเมืองอู่ฮ่ันเป็นกลุ่มแรก หากเป็นทางเลือกนี้
ก�าลังพลไม่เพียงพอ 
 “ทางเลือกที่ 3 เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างประเทศ 
ผู้โดยสารบนเรือส�าราญฯ นั้นส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกัน แล้ว
ประเทศไทยมศีนูย์ความร่วมมอืไทยสหรฐัฯ ในเรือ่งของสาธารณสขุ 
เราก็เสนอว่า หากจะมีปฏิบัติการนี้ ทางศูนย์ร่วมมือไทย-สหรัฐฯ 
ต้องส่งคนของอเมริกาเข้ามาช่วยเรา พูดง่ายๆ คือ ประเทศใดก็
ดูแลคนของประเทศตัวเอง ซึ่งยุโรปก็มีคนหลายชาติที่อยู่ในเรือที่
เป็นนกัท่องเทีย่ว เรากบ็อกว่าต้องมคีนของทีมจากยโุรปเข้ามาดูแล
คนของตวัเอง แล้วทางเลอืกนีส้ามารถส่งกลบับ้านไปได้เลย สมมติ
ว่า สหรัฐฯ ดูแลคนของตัวเอง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab) แล้ว
ไม่พบเชือ้ และอยากจะรบัคนกลับกเ็อาเครือ่ง Charter flight ของ
อเมริกามาลงที่สนามบินอู่ตะเภา แล้วรับคนจากเรือไปอู่ตะเภา 
แล้วขึ้นเครื่องกลับไปได้เลย หมายถึงว่า เขาจะไม่ได้มาเดินปะปน
กับประชาชนภายในประเทศไทย 
 “เรามีให้เลือก 3 ทางเลือกแบบนี้ ก็น�าเสนอผู้บริหาร โชคดี
ที่กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ตัดสนิใจไม่อนญุาตให้เข้าเทียบท่า 
คอืจริง ๆ ก็มีเสียงเรียกร้องด้านมนุษยธรรม แต่ตอนน้ันเราต้อง
ประเมินทรัพยากรกับก�าลังคนที่จะดูแลคนไทยด้วย แล้วเราม ี
การประเมินความเสี่ยง พบว่า เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจ 
แต่ไม่ทราบว่าเป็นเชื้อชนิดใดอยู่จ�านวนมากพอสมควรบนเรือ”
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รับมือ

 ภายหลังที่ประเทศไทยปฏิเสธได้ไม่นาน ประเทศกัมพูชาได้
อนุญาตให้เรือส�าราญ Westerdam ท�าการเทียบท่าได้ที่ท่าเรือ 
สหีนวุลิล์ เมือ่วันที ่13 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 7.00 น. โดยมีสมเดจ็
อคัรมหาเสนาบด ีเดโชฮุน เซน นายกรฐัมนตรขีองประเทศกมัพชูา
ให้การต้อนรบัผูโ้ดยสารทีล่งจากเรอืหลงัผ่านกระบวนการคดักรอง
สุขภาพ หากแต่คนไทยยังไม่สบายใจนักกับระบบการกักกันและ
ควบคุมโรคของกัมพูชา ที่ส�าคัญประเทศกัมพูชาไม่มีเที่ยวบิน 
ไปทุกประเทศ จึงมีความวิตกกังวลว่าผู ้โดยสารส่วนหน่ึงอาจ 
เข้ามาต่อเที่ยวบินที่ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย รวมทั้ง
สิงคโปร์ ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยจึงส่งข้อมูลรายช่ือ 
ผูโ้ดยสารทัง้หมดไปยงัส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงและด่านควบคมุโรค
ทั้งทางบก เรือ และอากาศ ให้คุมเข ้มมาตรการคัดกรอง 
ผูเ้ดนิทางเข้าประเทศไทยจากประเทศกัมพชูา และหากพบผูส้งสยั
ให้น�าเข้าระบบป้องกันควบคุมโรคทันที
 เมือ่ผู้โดยสารแยกย้ายเดนิทางกลบัประเทศของตน มรีายงาน
ว่า กระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย ตรวจพบหญิง 
ชาวอเมริกันป่วยด้วยโรคโควิด 19 จ�านวน 1 ราย ภายหลังจาก
เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาโดยเครื่องบินเช่าเหมาล�ามาลงที่ 
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ พร้อมผู้โดยสารอีก 144 ราย รัฐบาล
มาเลเซียจงึประกาศไม่อนญุาตให้ผูโ้ดยสารเรอืส�าราญ Westerdam 
เข้าประเทศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ท้ังน้ีกระทรวง
สาธารณสุขไทยได้ประกาศห้ามผู้โดยสารเรือส�าราญดังกล่าว 
เดนิทางเข้าประเทศไทยเดด็ขาด นบัตัง้แต่วันที ่14 กมุภาพนัธ์ 2563
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ภายในเดือนกุมภาพันธ์นีก้มี็เรือ่งให้คนไทยตืน่ตระหนก
ขึ้นมาอีก กับข่าวการติดเช้ือในครอบครัวคนไทย 

ภายหลงัสามภีรรยาคูห่นึง่เดนิทางกลบัจากเมืองฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่นแล้วไม่แยกกักตัวเอง ท�าให้เกิดการแพร่เช้ือและพบผู้ป่วย 
โรคโควิด 19 จ�านวน 3 รายจากครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ติดเชื้อ
เป็นปูก่ับยา่ที่มีประวัตเิดินทางไปเทีย่วประเทศญี่ปุ่น และแพรเ่ชื้อ
ให้ผู้เป็นหลานซึ่งไม่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเช้ือในวงกว้างได ้
แต่ระบบป้องกันควบคุมโรคของการสาธารณสุขไทยก็สามารถ
ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดท่ีมีความเสี่ยงสูงได้ทุกรายอย่างไรกดี็กรณนีี้
ถกูวพิากษ์วจิารณ์ในสงัคมอย่างมาก เนือ่งจากเป็นผลมาจากการ 
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และ 
เม่ือกลับจากพื้นท่ีเสี่ยงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการกักตัวเอง 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงน�ามาซึ่งเหตุการณ ์
น�าเชื้อโรคมาติดคนใกล้ชิดภายในครอบครัว รวมทั้งท�าให้ม ี
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากกว่า 100 ราย ซึ่งในกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็น 
กลุ่มก้อนในครอบครัวเช่นนี้ เป็นสัญญาณส�าคัญว่าเริ่มมีการ 
แพร่เชือ้ในวงจ�ากดัภายในประเทศ (Limited LocalTransmission) 
แล้ว นั่นจึงน�ามาสู่การก�าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือ 
ลดการแพร่เชือ้ และขยายการเฝ้าระวังให้ครอบคลมุกลุม่ประชากร
มากขึ้น

• ปู่ย่ำหลำนฮอกไกโด 
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• เมื่อกลุ่มนักเที่ยว
 ติดเชื้อโควิด 19 
 จำกสถำนบันเทิงย่ำนทองหล่อ

เรื่องบันเทิงท่ีไม่ค่อยบันเทิงเท่าไรนัก... เม่ือพบผู้ป่วยโรค 
โควิด 19 จากกลุ่มเพื่อนนักท่องเท่ียวที่ไปสังสรรค์ใน

สถานบันเทงิย่านทองหล่อ ใจกลางกรงุ... เรือ่งน้ีถูกรายงานให้รบัรู้
โดยทั่วกันในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่า โอกาสในการเกิดผู้ติดเชื้อ
เป็นกลุ่มก้อนได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับ
รายงานผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ให้
ประวัติไว้ว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พบปะกลุ่มเพื่อน 
นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวเมืองไทย หลังจากนั้น 4 วัน คือ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ หนาวสั่น 
ปวดศีรษะ ไอ ในขณะที่มีอาการป่วยอยู่น้ันได้นัดสังสรรค์กับ 
เพื่อนสนิทอีก 2 ครั้ง (วันที่ 27 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดย 
ดื่มสุราแก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน หลังจากนั้น ในวันที่ 
4 มีนาคม 2563 ผู้ร่วมสังสรรค์ก็เริ่มทยอยป่วย 7 คนเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล โดยตรวจพบการติดเชื้อ 11 คนจากทั้งหมด 
15 คน (รวมผู้ป่วย) ในจ�านวนนี้มี 4 คนที่ไม่ป่วย ไม่ติดเชื้อ เพราะ
ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ติดตามครอบครัวและเพื่อนที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มสังสรรค์เบ้ืองต้น 
70 คน ผลการตรวจ lab ครั้งแรกไม่พบเชื้อ จึงไม่พบหลักฐานว่า
เกดิ super spreading เนือ่งจากเป็นการตดิเชือ้ในกลุม่เพือ่นสนทิ
ที่ร่วมวงสังสรรค์ ยังไม่ออกนอกกลุ่ม (ส�านักสารนิเทศ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563: ออนไลน์)
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  เรื่องนี้นับเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนไทยว่า หากทราบว่า
ตนเองมคีวามเสีย่งต่อการแพร่เชือ้หรอืมอีาการป่วยแล้วไม่ป้องกนั 
ไม่กกัตวัเองจากผูอ้ืน่ อาจจะกลายเป็นสาเหตขุองภยัสขุภาพให้แก่
เพื่อนร่วมสังคมได้ และในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ มาตรการ
กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น และสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันตนเองเป็นเรื่องส�าคัญ และเมื่อเจ็บป่วย 
ควรหยุดการแพร่เชื้อ โดยการพักอยู่บ้าน เพียงเท่าน้ีทุกคนก็จะ
ปลอดภัย และฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยกัน
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ไม่ว ่ า ใคร ก็คงไม ่อยากโดนน็อค แต ่หากการ ์ดตกก็ 
ล้มทั้งยืนได้ทุกเมื่อ... อารมณ์นี้คงเป็นความรู้สึกเดียวกับ 

ผู้ป่วยท่ีรู้ตัวว่าติดโรคโควิด 19 เข้าแล้วอย่างไม่ทันตั้งตัว...เช่น 
ในวันที่เซียนมวย ผู ้มีชื่อเสียง และโดยเฉพาะกรณีที่พิธีกรใน 
สนามมวยประกาศตัวว่า ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าว ยืนยันว่า 
พบผูป่้วยโรคโควดิ 19 จากการร่วมกิจกรรมที ่“สนามมวยลมุพนิ”ี 
ตามที่มีการเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ทีมสอบสวนโรคของ 
กรมควบคุมโรคจึงได้ท�าการค้นหาผู ้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติม 
ซ่ึงท�าให้พบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาทุกวัน โดยทุกราย 
มีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวยหลายแห่งในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ที่ส�าคัญได้แก่ สนามมวยลุมพินี สนามมวยราชด�าเนิน 
และสนามมวยอ้อมน้อย โดยหลายรายแม้ว่าจะไม่ได้ไปสนามมวย
เหล่าน้ีโดยตรงแต่ก็มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจากสนามมวย
ดังกล่าว  มีการคาดการณ์ว่า น่าจะมีผู้สัมผัสมากกว่า 5,000 คน 
ซึ่งผลการสอบสวนโรคสอบกลับไปชัดเจนว่า เริ่มพบผู้ป่วยยืนยัน
ตัง้แต่วนัที ่6 - 8 มนีาคม 2563 จึงให้ผูท้ีม่ปีระวัตเิส่ียงสงัเกตอาการ
ตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที ่
สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน... เหตุการณ์ครั้งน้ีถือได้ว่า 
เป็นการตดิเชือ้เป็นกลุม่ก้อนขนาดใหญ่ในคนไทย ทีส่ร้างความแตกตืน่ 
วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีกลุ่มผู้สัมผัสจ�านวนมาก อีกทั้ง 
ยังเป็นกรณีตัวอย่างของการติดเชื้อในสนามกีฬาที่มีผู ้เข้าชม 
หลากหลายที่มา ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท�าให้งานสอบสวนโรค 
และทีมนักวิชาการต้องค�านึงถึงการป้องกันควบคุมโรคในสนาม
กีฬาขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเพิ่มขึ้น

• แพ้น็อคที่สนำมมวย
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ในระหว่างทีเ่กดิปัญหาการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่
อย่างหนกัในประเทศจนี มข้ีอมลูรายงานว่าคนไทยจ�านวนไม่น้อย

ยงัคงอาศยัอยูท่ีป่ระเทศจนี โดยเฉพาะในเมืองอูฮ่ัน่ และไม่สามารถเดนิทาง
กลบัประเทศไทยได้ จนกระทัง่เมือ่วนัที ่ 23 มกราคม 2563 รัฐบาลกลาง
ของประเทศจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮ่ัน และเมืองอื่น ๆ ในมณฑลหูเป่ย 
เพื่อการกักกันพื้นที่ที่มีการระบาดหนักของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
มาตรการนี้รู้จักกันในชื่อ “Wuhan lockdown” ส่งผลกระทบต่อคน 
ในพื้นที่มากกว่า 57 ล้านคนทันที และสร้างความตื่นตะลึงให้กับ 
ประชาคมโลกเป็นอย่างมาก ผลทีต่ามมาคอื ประเทศต่าง ๆ  เริม่กงัวลและ
เป็นห่วงพลเมืองของตนเองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปิดเมือง จึงได ้
เกิดการประสานงานกันระหว่างรัฐบาลเพื่ออพยพพลเมืองและเจ้าหน้าที่
สถานทูตกลับประเทศตัวเอง  
 กระแสข่าวการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศจีน ส่งผลให้เกิด
ความเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศจีน ที่ได้รับผล 
กระทบเรื่องการเดินทางออกไปซื้อหาเสบียงอาหาร และสภาพจิตใจ 
ที่หวาดกลัวต่อการติดโรค ถึงอย่างนั้นกระแสสังคมในโลกออนไลน ์
ก็ยังแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการรับคนไทย 
กลับประเทศ แต่ท้ายที่สุดรัฐบาลได้ตัดสินใจท่ีจะรับคนไทยในเมืองอูฮั่น
กลับสู่มาตุภูมิ ซึ่งจากการประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ 
ในขณะนั้นได้ข้อมูลว่ามีคนไทยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นประมาณ 160 คน
 31 มกราคม 2563 มีการประสานสั่งการเร่งด่วนเพื่อเตรียมการกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นภารกิจท่ีรวดเรว็ทีส่ดุกบั “ภารกจิอูฮ่ัน่รบัคนไทย
กลับสู่มาตุภูมิ” ระหว่าง 2 รัฐบาล คือ รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน เพื่อ
เตรียมการภารกิจรับคนไทยกลับบ้าน

• กลุ่มคนไทย
 เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ

ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ 
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เล่าให้ฟังถึงการเตรียมการอพยพคนไทยในเมืองอู่ฮั่นไว้ว่า 
เมื่อทางสถานทูตไทยเห็นประเทศอ่ืนสามารถอพยพ

พลเมอืงของเขาได้ เราก็เตรยีมวางแผนแล้ว หากวนัหน่ึงต้องอพยพ
ต้องท�าอย่างไร จึงเริ่มประกาศว่า คนไทยที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นและ
มณฑลใกล้เคียงขอให้ลงทะเบยีน โดยอย่างน้อยให้มข้ีอมลูเบือ้งต้น 
มีกี่คน เป็นใครบ้าง อาศัยอยู ่ท่ีใด จากนั้นเราก็เริ่มรู ้จ�านวน 
นักเรียนไทย คนไทย รู ้ต�าแหน่งที่อยู ่อาศัย ซึ่งมีทั้งอยู ่ใน
มหาวิทยาลัย อยู่ในเมือง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมืองที่
ไม่ได้มีระยะทางใกล้ ๆ เหมือนอย่างในกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
นนทบุรี แต่อยู่ห่างไกลถึง 300 กิโลเมตร เหมือนอยู่คนละจังหวัด 
เราก็มาค�านวณแล้วพูดคุยกันก่อนว่า เราจะวางจุดไหนเป็นจุดนัด
รวมคนไทย ทั้งนักศึกษาในอู ่ฮ่ัน ทั้งคนไทยที่อยู ่ไกลออกไป 
พยายามจัดให้มีหัวหน้ากลุ ่มนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย 
หวัหน้ากลุม่คนไทยทีอ่ยูพ้ื่นทีใ่กล้เคียงกัน หลงัจากลงทะเบยีนแล้ว
เราได้รวมกลุ่มสร้างกลุ่ม WeChat ขึ้นมา ประสานงานผ่าน 
แอปพลิเคชันนี้ โดยจะมีทีมงานฝ่ายกงสุลสลับกันวันละ 3 คน 
คอยตอบค�าถาม คอยพูดคุยกับนักศึกษาและคนไทยท่ีเข้ามา 
ในกลุ่ม 100 กว่าคน ซึ่งเริ่มนัดหมายจุดนัดพบกันแล้ว 

นำยนิรัตน์ กำญจนรจิต 
เลขานุการเอก ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
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 ทางกรุงเทพฯ จะถามว่า เราพร้อมเม่ือใด เน่ืองจากต้อง
ท�าการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และทีมงานสายการบิน
แอร์เอเชีย เราก็ขอเวลา 2 วัน เพราะขณะนั้นทางประเทศจีนยัง
ไม่อนุมัติเวลาที่แน่นอนที่จะให้เข้าเมือง และทางเรายังไม่แน่ใจว่า 
เมื่อรวบรวมพลเมืองคนไทยได้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเช่ารถน�า
คนไปส่งที่สนามบินได้หรือไม่ แต่สุดท้ายได้ตกลงกันเป็นวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างนั้นจึงรีบด�าเนินการ เริ่มพูดคุยปรึกษา
กับทีมงานว่า หากลงไปช่วยคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นจะต้องเตรียมการ
อย่างไร เพราะเมืองอู่ฮ่ันปิดหมด เข้าออกไม่ได้ จึงคิดหาวิธีการ
หลายทางเลอืกมากแต่ติดขดัไปหมด สุดท้ายจึงใช้วิธีการขับรถของ
สถานทูตไป ซึ่งจากการค�านวนระยะทางไป-กลับใช้เวลาเดินทาง 
15 ชั่วโมง ทั้งนี้การเดินทางผ่านหลายมณฑลตั้งแต่หูเป่ย หูหนาน 
ต้องท�าการขออนุญาตรัฐบาลกลางของจีน และรัฐบาลระดับ
มณฑลจึงจะสามารถขับรถเข้าพื้นที่ได้ ในตอนนั้นได้หาผู้ช่วยที่
ช�านาญภาษาจีนเดินทางไปด้วย พร้อมกับหาคนขับรถ 2 คน ซึ่ง
คนจีนไม่มีใครกล้าเข้าไป สุดท้ายต้องขับรถไปเอง โดยท่านทูตให้
เดินทางออกจากเมืองปักกิ่ง น่าจะเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 
หรอืวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่ช่วงนัน้ทางกรงุเทพฯ เริม่พร้อมแล้ว 
 ภารกิจนี้เรียกได้ว่า ระดมทีมงานที่เชี่ยวชาญที่สุดมารวมตัว
กนัเป็นทมีไทยแลนด์ เพือ่จัดท�าแผนรบัคนไทยกลบับ้านให้กระชบั
และรวดเร็วที่สุด และต้องสร้างความมั่นใจว่า คนไทยทั้ง 160 คน
ท่ีเดินทางกลับมาประเทศนั้นจะปลอดภัย และไม่น�าเช้ือโรคเข้าสู่
ประเทศไทย ซึ่งต้องยอมรับว่า ภารกิจนี้มีความกดดันสูง แต ่
ด�าเนนิการไปด้วยความเป็นมอือาชพี เน่ืองจากได้รบัการสนับสนุน
ทางนโยบายที่เข้มแข็งจากรัฐบาลไทย 
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ผู้มหีน้าทีห่ลกัในการจดัท�าขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (procedure) 
ของภารกิจรับคนไทยกลับจากอู ่ฮั่นคร้ังน้ี  กล่าวถึงหลัก 

ในการวางแผนว่า
 “ด้วยความที่เป็น procedure ที่ไม่เคยมีมาก่อน เคยมี
ลักษณะคล้าย ๆ กันแบบนี้ แต่เป็นการล�าเลียงผู้ป่วยในปริมาณ
มากที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ และใช้
เครื่องบินทางการทหาร จึงน�าสิ่งที่มีอยู่เดิมมาปัดฝุ่นใช้ไม่ได้ ส่วน
ประเด็นท่ีส�าคัญทีส่ดุไม่ใช่ในเรือ่งของอากาศยาน แต่เป็นเรือ่งของ
ความปลอดภัย เพราะเมื่อเป็นเรื่องของโรคระบาด โดยเป็นโรคที่
เราไม่รูจ้กัมาก่อน ข้อแรกท่ีเราค�านงึถงึเลยคอื ความปลอดภยัของ
บุคลากร (personal safety) แต่ไม่ได้บอกว่า หมอกับคนไข้ 
ความส�าคัญไม่เท่ากัน สิ่งที่ต้องการจะบอกคือ เม่ือคนให้บริการ
หรือคนตรวจรักษามีความปลอดภัย เขาก็จะมีศักยภาพไปตรวจ
คนไข้คนอื่นได้อีก เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการ 1 คนจะมีผลต่อคนไข้ 
1 คน และคนไข้คนอ่ืน ๆ ในอนาคต ประเด็นคือ ภารกิจน้ี 
เป ็นปฏิบัติการท่ีเราไม ่เคยท�ากันมาก่อน เราจะห่วงเรื่อง 
ความปลอดภัยของบุคลากร และรองลงมาคือ ความปลอดภัย 
ของผู้เดินทาง ซึ่งตรงนี้เขาไม่ใช่คนไข้ เป็นคนปกติท่ีเดินทาง 
กลับบ้าน เพียงแต่เขาใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสติดเช้ือสูง 
การออกแบบข้ันตอนปฏิบัติงานตรงนี้ จึงเป็นการออกแบบ 
ความปลอดภัยของบุคลากรและความปลอดภัยของตัว 
ผู้เดินทางเอง นี่คือจุดตั้งต้นในการออกแบบ procedure เลย

นำยแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ 
รองผู้อ�านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
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 “ปฏบิตักิารครัง้นีเ้ราเรยีกว่าเป็น การอพยพหมูท่างการแพทย์
โดยใช้อากาศยาน (Aeromedical evacuation) โดยมี 
จดุส�าคัญเป็นโจทย์คือ พวกเขาปลอดภยัจากในพืน้ที ่เดนิทางกลบั
ถงึบ้านโดยทีบ่คุลากรทกุคนไม่ตดิเชือ้ เรากเ็อาโจทย์มาร้อยเรียงกนั
แล้วท�าเป็น procedure แต่ต้องมกีารรวมปัจจัยให้ครบก่อนถงึจะ
ออกแบบ procedure ได้เหมาะสม ปัจจัยก็คือ 1.วิชาการใน 
การเคลื่อนย้าย 2. ยานพาหนะที่ใช้ในการล�าเลียง ครั้งนี้เราใช้
เครื่องบินพาณิชย์ สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ที่เราไม่สามารถน�าเครื่องบินทางการทหารไปลงที่ประเทศจีนได้ 
เพราะจะบริหารจัดการยากมหาศาล ด้วยบรรยากาศดั้งเดิมของ
แต่ละประเทศที่มีความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนกัน 3. ที่เราค�านึงถึง
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4. กฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน
พาณิชย์ ส่ิงแวดล้อม และรูปแบบการปฏิบัติของท่าอากาศยาน 
ซึ่งท่าอากาศยานทั่วโลกไม่เหมือนกันเลย ขนาดท่าอากาศยานใน
เมืองไทยแต่ละแห่งยังไม่เหมือนกันเลย 5.จ�านวนผู ้เดินทาง 
6.คุณลักษณะของผู้เดินทาง คือ ตอนนี้เราก�าลังไปรับเด็กวัยเรียน 
อายุ 15 ปีขึ้นไป นี่คือข้อมูลเบ้ืองต้นที่เราได้รับ แต่พอไปดู 
รายชือ่จรงิ ๆ  แล้วไม่ตรงกบัข้อมลูทีไ่ด้รับเท่าไรนกั เนือ่งจากผูเ้ดนิทาง
จริง ๆ อายุน้อยที่สุด 4 เดือน และอายุมากที่สุดคือ 52 ป ี
ด้วยเหตุผลทั้งหมดน้ีจึงน�ามาสู ่การออกแบบการปฏิบัติการ 
(Operation design)
 “ส่วนอากาศยานที่เราบอกว่าไม่คุ้นเคย เพราะเป็นโรคท่ี 
ติดเชื้อจากคนสู่คน ติดต่อได้ทางลมหายใจ เพราะฉะนั้นต้อง
ท�าความเข้าใจกับอากาศพลศาสตร์ การหมุนเวียนอากาศใน 
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ห้องผูโ้ดยสาร ต้องไปดูช่องปล่อยอากาศดีอยูส่่วนไหน ช่องระบาย
อากาศเสียอยู ่ส่วนไหน เพราะจะมีผลกับการออกแบบท่ีน่ัง 
ของบคุลากรทางการแพทย์ทีเ่ดินทางไปรบั และผูเ้ดินทางกลบัจาก
เมืองอู่ฮ่ัน ตรงนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องรีบศึกษาให้เร็วที่สุด 7. เวลา
เบื้องต้นที่เราทราบ ซึ่งมีเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงที่ต้องขึ้นบิน วินาที
ที่เรารู้ ได้นัดทีมงานรวมตัวกันในวันรุ่งขึ้น เตรียมของ แพ็คของ 
แต่สุดท้ายด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงต้องรอให้ 
ทางการจีนตอบตกลงก่อน เวลาก็ถูกยืดออกไปจากเดิม 2 วัน 
เป็น 4 วัน จากการออกแบบแรกที่มีเวลา 48 ชั่วโมงก็ไม่ได้ใช้ 
ขัน้ตอนทีใ่ช้จรงิคือ การออกแบบทีเ่พ่ิมเวลาข้ึนมาอีกนิดหน่ึง กเ็ริม่
ปรับแก้ procedure ให้ดีขึ้น มีการรื้อของมาแพคใหม่ จากเดิม 
ที่จัดแบบพื้นฐาน ของที่เอาไปเป็นสิ่งจ�าเป็นของการปฏิบัติการ 
ทางอากาศที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และสารฆ่าเช้ือท่ีดีท่ีสุดคือ 
แอลกอฮอล์ แต่กลายเป็นข้อห้ามน�าขึ้นอากาศยาน
 “ดังนั้นจึงต้องมาคิดว่า ท�าอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัย 
ของท่ีเอาไปต้องค�านงึว่าเป็นการเอาข้ึนอากาศยาน ไม่เหมอืนทาง
ภาคพืน้ดนิ ทีเ่มือ่ของหมดแวะขอเตมิระหว่างทางได้ คนไข้แย่สามารถ
พักก่อนได้ แต่บนอากาศยานแค่ไหนแค่นั้น ไม่สามารถน�าของไป
ได้เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีปัจจัยทางอากาศยานในเรื่องของ
พื้นที่ที่มีจ�ากัด ไม่สามารถจอดพักระหว่างทางได้เพราะฉะนั้น
ปัจจัยพวกนี้เราต้องเอามาวิเคราะห์ร่วมกัน แต่มีเป้าหมายคือ 
พลเมอืงคนไทยทีล่งทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วต้อง
ได้กลบัประเทศไทย ทนีีม้าถงึกฎระเบยีบของการท่าอากาศยานใน
เรื่องของปริมาณผู้โดยสาร เพราะขากลับมีจ�านวนผู้โดยสารจาก
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เมืองอู่ฮั่นประมาณ 160 คน เพราะฉะนั้นต้องมีการออกแบบด้วย
ว่า ขากลับคนที่เดินทางไปรับจะนั่งตรงส่วนใด ดังนั้นจ�านวนคนที่
ไปต้องมจี�านวนจ�ากดั โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1. เจ้าหน้าทีข่อง
สายการบินคือ กัปตันกับลูกเรือ 2. ทีมบุคลากรทางการแพทย์ 
3. เจ้าหน้าทีจ่ากกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงท�าหน้าทีป่ระสานงาน
กับทางการจีน 
 “เราต้องเคลียร์แต่ละปัจจัยทีเ่ข้ามาให้ได้ ดงัน้ันการออกแบบ
การปฏิบัติการที่ท�าให้เราสามารถท�างานตลอดรอดฝั่ง และตอบ
โจทย์ของทุก ๆ คนได้อย่างชัดเจนจึงส�าคัญมาก นี่คือความยากที่
รูส้กึเลยตัง้แต่ร่างขัน้ตอนปฏบิติัการทีจ่ะตอบโจทย์ ทีม่ปัีจจยั 7-8 
อย่างนี้ให้ได้ ถ้าตอบไม่ได้ ระหว่างปฏิบัติการมีโอกาสที่จะสะดุด 
แล้วภารกิจอาจจะล้ม เพราะฉะนั้นทุกโจทย์ต้องถูกเคลียร์” 
 1 กุมภาพันธ์ 2563 อุปทูตจีนประจ�าประเทศไทย ยืนยัน
ก�าหนดให้บินไปรับคนไทยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยวันที ่
3 กุมภาพันธ์ ที่ท�าเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน 
การประชุมสรุปสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานแต่ละด้านในการควบคมุ
การแพร่ระบาดของเชื้อ และหารือถึงรายละเอียดของแผนงาน 
ท่ีชัดเจนส�าหรับการดูแลคนไทยที่จะเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น 
ประเทศจีน โดยเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาล�า
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

หนึ่งในผู้ท�าหน้าที่ควบคุมการบินในภารกิจรับคนไทย
กลับจากอู่ฮั่น เปิดเผยถึงภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ว่า
 “ทราบก่อนวันเดินทางไม่ถึงสัปดาห์ โดยผู้บริหารระดับสูง
ของสายการบินเรียกผมกับหัวหน้านักบินมาพูดคุยกันก่อนท่ีจะมี
การประชุมวางแผนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการประชุม
เพียง 2 วันก่อนการเดินทาง โดยวันหน่ึงเป็นการซ้อมแต่ง 
ชดุอุปกรณ์ป้องกนั (PPE) หลงัจากนัน้เรากเ็ดนิทางไปเมอืงอูฮ่ัน่เลย 
เรียกได้ว่า กระทันหันพอสมควร แต่ในเรื่องของการบินไม่ม ี
อะไรต้องเตรยีมตัวนกั เพราะเราบนิประจ�าของเราอยูแ่ล้ว ข้ันตอน
การปฏิบัติงานพิเศษก็คือ ขั้นตอนท่ีได้จากกรมควบคุมโรค 
ส่วนข้ันตอนการปฏิบัติงานการบินของนักบินไม่มีอะไรเพิ่มเติม 
แต่เราต้องปฏิบัติตามที่บุคลากรทางการแพทย์แนะน�า เพื่อให ้
ทัง้ลกูเรอืและนกับนิปลอดภยั ไม่ตดิโรคกลบัมา ดงันัน้ขัน้ตอนการ
ปฏบัิตงิานทีเ่กีย่วข้องกบัการคดักรองทีเ่ราต้องประชมุกนั 2-3 วนั 
เขาจะมีการบอกว่าเราจะคัดกรองคนอย่างไรตอนข้ึนเครื่อง 
แล้วกลับลงมาเราจะน�าคนลงอย่างไร คัดกรองอย่างไร แล้ว 
Quarant ine อย ่ าง ไร  สถานที่ ใด  ซึ่ งตอนนั้ นยั ง ไม ่มี 
State Quarantine ที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนเหมือนตอนนี้
 “ก่อนบินจะมีการนั่งประชุมเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันกับ 
ทมีงานทัง้ชดุ ทัง้บุคลากรทางการแพทย์ ลกูเรอื ซกัซ้อมกนัเพราะ 
แต่ละคนมีความส�าคัญในช่วงเวลาต่างกัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

กัปตันมนูญ เจริญลอย 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบิน สายการบินแอร์เอเชีย 
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แอร์โฮสเตสมคีวามส�าคัญมากกว่านกับนิ ผมมีหน้าทีเ่อาเครือ่งบนิลง 
แต่ทุกคนจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับแอร์โอสเตส 4 คนท่ีไปกับ
ทีมงานเลยว่า เขาจะมีสติหรือเปล่า เขาจะสามารถปฏิบัติตาม 
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิานทีถ่กูฝึกมาได้หรอืไม่ จะน�าคนออกจากห้อง
ผู้โดยสารไปได้ภายในเวลา 90 วินาทีตามท่ีมีการฝึกมาหรือไม่ 
ฉะนั้นเราต้องยึดตามขั้นตอนนี้ให้ขึ้นใจว่า ช่วงไหนที่คุณหมอเป็น
ผูน้�า ช่วงไหนท่ีน้องแอร์โฮสเตสเหล่านีเ้ป็นผูน้�า พอน�าคนขึน้เคร่ืองบนิ 
เมือ่เปิดประต ูน้องแอร์โอสเตสจะกลายเป็นผูช่้วยท�าตามทีค่ณุหมอบอก 
แต่เมื่อประตูปิด คุณหมอจะต้องเป็นผู้ช่วยน้อง ผมจะท�าความ
เข ้าใจอย ่างชัดเจนว ่า ช ่วงไหนควรเปลี่ยนบทบาทผู ้น�า  
หากไม่ท�าความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นและเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมา  
ทุกคนจะพยายามเป็นผู้น�า และจะไม่มีผู้ตาม อย่างนั้นก็จะไม่
สามารถท�างานร่วมกันได้ ดังนั้นต้องรู ้ว่าขั้นตอนไหนใครเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนเอาคนออกจากเครื่อง แอร์โฮสเตสเชี่ยวชาญ
กว่าแน่นอน แต่ข้ันตอนที่บอกว่าจะไม่ให้คนติดเช้ือคือคุณหมอ 
เพราะหมอเช่ียวชาญกว่า เพราะฉะนั้นน้องแอร์โอสเตสจะต้อง 
เชื่อฟังคุณหมอ” 
 4 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังการซักซ้อมเตรียมการของ 
ทั้งทีมบุลคากรทางการแพทย์และลูกเรือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงเช้าเวลา 04.00 น. ทีมภารกิจ
ทั้งหมด 14 คน เดินทางไปยังส�านักงานการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เพื่อขึ้นเครื่องบิน Airbus A320 เที่ยวบิน FD570 ซึ่ง
บนเครือ่งบิน ทมีแพทย์รับหน้าทีเ่ป็นบริกร มพียาบาลคอยควบคมุ 
การติดเชื้อ คอยจับตาดูทุกขั้นตอนของลูกเรือและทีมบุลคากร
ทางการแพทย์ทีป่ฏบิตักิาร เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ชดุ PPE ที่ทุกคน 
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สวมใส่ในระหว่างปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิด 
ความผดิพลาดใด ๆ  เพราะหากมกีารท�าผดิข้อตกลง นัน่หมายความ
ว่า จะต้องถูกต้องกักตัวไว้ 14 วัน เช่นเดียวกับคนไทยท่ี 
เดินทางกลับบ้านบนเครื่องบินล�านี้ โดยเหตุผลท่ีทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ตัดสินใจที่จะสวมบทพนักงานบริการบนเครื่องบิน
เสียเองนี้ ก็เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและการรับเชื้อจาก 
ผู้โดยสารที่จะเดินทางมากับเครื่องบินล�านี้ 
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vs มาตรการ
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เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
ในภารกิจนี้

 “ตอนที่เราเดินทางไปเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน สองบุคคล
ส�าคัญที่กล่าวได้ว่าเป็นพระเอกของภารกิจนี้คือ นายสัตวแพทย์ 
พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อ�านวยการ และนายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ 
รองผู้อ�านวยการแห่งกองควบคมุโรคและภยัสขุภาพในภาวะฉกุเฉนิ 
โดย น.สพ. พรพิทักษ์ พันธ์หล้า เสนอความคิดเห็นในเรื่องของ 
ระบบบัญชาการ (Incident Command System : ICS) ส่วน 
นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ จะเสนอในเรื่องของระบบรักษาพยาบาล
ฉกุเฉนิ (Emergency Care System) และเมือ่ทมีงานสายการบนิ
แอร์เอเชยีเข้ามาเกีย่วข้องกจ็ะมาพดูคยุกนัในเรือ่งของการบรกิาร
บนอากาศยาน เราก็น�า 3 ส่วนนี้มาดูว่า การบริการบางอย่าง 
ต้องลด แต่บางบริการเราสามารถคงอยู ่ได้ โดยบางบริการ 
เราไม่ให้พนักงานบริการบนเครื่องบินเป็นคนท�า แต่เราต้องท�า 
แทนเขา ต้องท�าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร ท�าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์
บนเครื่องบินเพื่อบอกผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาว่า เขาจะต้อง
ปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากลงเครื่อง ถึงประเทศไทยต้องเข้า
กระบวนการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ข้อมูลตรงส่วนนี้ก็จะเป็น
คนช้ีแจงให้ผู้โดยสารทราบด้วยตัวเอง ซึ่งเราก็ได้ประสบการณ ์
จากทีมงานสายการบินแอร์เอเชีย เพราะทีมลูกเรือแอร์เอเชีย 
ไม่กั๊กเราเลย บอกทุกขั้นตอนที่ต้องบริหารจัดการบนเครื่องบิน 
ว่าต้องท�าอะไรบ้าง โหลดอาหารต้องท�าอย่างไร ส่วนทีมระบบ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินจะบอกว่า หากเกิดเหตฉุกุเฉนิต้องท�าอย่างไร 
โค้ดรหัสคืออะไร และในส่วนของระบบบัญชาการ จะบอกเลยว่า 
เราจะยอมอะไรบ้าง และอะไรที่เราไม่ยอมแน่ ๆ”

คุณวรำภรณ์ เทียนทอง 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ สถาบันบ�าราศนราดูร 
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 ทันทีที่เครื่องบินแตะรันเวย์สนามบินอู ่ฮั่น ทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ได้สวมชดุ PPE ให้กบัทมีจากกระทรวงการต่างประเทศ
ก่อน เพือ่ให้ไปประสานงานกบัภาคพืน้ของการท่าอากาศยานอูฮ่ัน่ 
และให้วิศวกรประจ�าเคร่ืองลงไปเติมน�้ามัน หลังจากน้ันทุกคน 
ที่เหลือจะสวมชุด PPE ครบทุกคน การประสานงานได้รบัอนญุาต
ให้อยู่เพียงแค่บริเวณประตูเทียบอาคารบริเวณงวงช้างเท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง และรอเวลาให้เจ้าหน้าที่
สถานทตูอกีทมีซึง่อยูป่ระจ�าท่ีสถานทตูปักกิง่เดนิทางมาถงึเมืองอู่ฮั่น 
ซึ่งระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรโดยรถยนต์ เพื่อเดินทางมา 
ดูแลคนไทยท่ีจะกลับประเทศไทยเที่ยวบินนี้ การท่าอากาศยาน
ของสนามบนิอูฮ่ัน่ตรวจวัดอณุหภมูร่ิางกายของผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทาง
กลับทุกคนหรือ Exit screening ใครที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 
37.3 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เดินทางต่อ ซึ่งมีคนไทย 
3 คนไม่ผ่าน หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงจะให้ผูโ้ดยสาร
ทยอยเดินเข้ามาทีละ 10 คน และเม่ือผู้โดยสารเดินทางมาถึง 
จุดขึ้นเครื่อง จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซ�้าอีกรอบโดย 
ทมีบคุลากรทางการแพทย์ของไทย เกบ็โทรศัพท์มอืถอืของทกุคน 
ใส่ลงในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้และบรรจุลงกล่องเพื่อเก็บไป
ท�าความสะอาด และท�าความสะอาดกระเป๋าของทุกคนด้วย 
antiseptic wipe ก่อนให้ถอืขึน้เครือ่งบนิ แจกแอลกอฮอล์ล้างมอื 
และหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ให้ทุกคนเปลี่ยน
 กลุม่คนไทยทีเ่ดนิทางกลบับ้านมีอาการอดิโรยและเหน่ือยล้า
อย่างเหน็ได้ชดั เพราะสนามบนิอูฮ่ัน่อยูร่ะหว่างปิดให้บรกิาร ร้านค้า 
ร้านอาหารปิดหมดทุกร้าน ทุกคนต้องเตรียมน�้า เตรียมอาหาร 
มาเองทั้งหมด และที่ส�าคัญกระเป๋าสัมภาระไม่สามารถโหลดลง 
ใต้ท้องเครื่องได้ เนื่องจากการบริการทุกอย่างของสนามบินหยุด
ด�าเนินงาน ทุกคนจึงต้องลากกระเป๋าเดินทางของตัวเองไปด้วย
ตลอดเวลา คนไทยที่จะกลับบ้านหลายคนต้องอดน�้าและอาหาร 
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อดทนรอนานกว่า 20 ชั่วโมง ก่อนที่เครื่องบินของเราจะเดินทาง
มาถึงและด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบของทั้ง
การท่าอากาศยาน ตรวจคนเข้าเมือง และทีมปฏิบัติการของ
ประเทศไทย ส�าหรับคนจ�านวน 100 กว่าคน จึงใช้เวลาร่วม 6 
ชั่วโมง ท�าให้ผู้โดยสารอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด 
 เมื่อทีมภารกิจรับคนไทยจากเมืองอู ่ฮั่นและผู้โดยสารที ่
เดนิทางกลับประเทศไทยทกุคนข้ึนเครือ่งเรียบร้อยแล้ว ก่อนจากลา 
ทมีไทยแลนด์ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื และหน้ากากอนามยั
ที่มีอยู่หลายกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งเป็นของจ�าเป็น
ทีส่ดุส�าหรบัพวกเขาในเวลาเช่นนี ้พวกเราจากลาและส่งต่อก�าลังใจ
ให้กันและกัน ในที่สุดประตูเครื่องบินก็ปิดลงพร้อมกับรอยยิ้ม 
และความโล่งใจของทั้งผู ้โดยสารและทีมภารกิจ ...ไม่นานนัก 
เสียงกล่าวต้อนรับคนไทยกลับบ้านโดยคุณหมอก็ดังขึ้น ทุกอย่าง
ด�าเนนิไปตามขัน้ตอนทีไ่ด้เตรยีมการไว้อย่างราบรืน่ โดยเวลา 20.00 น. 
ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมไทยแลนด์บนเที่ยวบิน FD570 
ได้พาคนไทยจากเมืองอู่ฮ่ันมาถึงสนามบินอู่ตะเภา และส่งมอบ
ภารกิจดแูลต่อเนือ่งให้ทมีพยาบาลทีร่อรบัทกุคน ยงับ้านพกัรบัรอง
ของฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีต่อไป
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ประเด็นถกเถยีงโจมตกีนัในสือ่สงัคมออนไลน์ของไทย
ในช่วงเดือนมีนาคมอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่อง

ของกลุ ่มแรงงานไทยลักลอบท�างานผิดกฎหมายในประเทศ
เกาหลีใต้ที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วมาเที่ยว กิน ดื่ม จนเป็น
เหตุให้ร้านอาหาร สถานประกอบการหลายแห่งต้องหยุดชั่วคราว 
เพื่อท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ ทั้งที่รัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจน
ว่า หากเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน 
(Self home quarantine) แต่ด้วยการไม่ปฏิบัติตามนั้น สังคมจึง
ถามหา “ความรับผิดชอบ” และจิตส�านึกต่อสังคมส่วนรวม 
 4 มีนาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีได้
เรียกประชุมจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วน รองรับแรงงานไทยที่ 
เดินทางกลบัจากพ้ืนทีเ่สีย่งในกรณขีองกลุม่แรงงานไทยลกัลอบท�างาน
ผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ ให้มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่
ต้นทางที่ประเทศเกาหลีใต้ ท�า Exit screening ทุกสายการบิน 
หากมีไข้จะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง และหากขึ้นมาแล้วมีไข้ก็ต้องจัด
พื้นที่แยกที่นั่งและห้องน�้า ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมบนเครื่องบิน 
ทั้งนี้มีการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวง
คมนาคม การท่าอากาศยาน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น 
เพือ่ให้มมีาตรการคัดกรองทีเ่ป็นมาตรฐาน รัดกมุ หากพบผูเ้ดนิทาง
เข้าประเทศมีไข้ จะคัดแยกออกตั้งแต่สนามบินเพื่อไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลต่อไป

แรงงานไทยในเกาหลีใต้กลับบ้าน
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กลางเดือนมีนาคม 2563 คนไทยยังคงได้รับทราบ
ข่าวด่วนประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง ...เมื่อ

สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ออกประกาศด่วน 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ให้คนไทยจ�านวน 132 คนที่เข้าร่วม
กิจกรรมชุมนุมผู้เผยแผ่ศาสนาของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ (Dawah 
Tabligh) หรือ กลุ่มดะวะห์ ที่มัสยิดซือรีปือตาลิง ประเทศ 
มาเลเซีย รีบเข้าพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่ีสุดทันท ี
หลงัพบผูป่้วยโรคโควดิ 19 อยูใ่นกลุม่ผูไ้ปร่วมกิจกรรมฯ ทีเ่สรจ็สิน้
ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม 
เช่นนีม้เีป้าหมายเพือ่ให้คนออกมาชมุนมุพดูคยุเรือ่งศาสนากนัเป็น
จ�านวนมาก โดยมคีวามเชือ่ว่า จะได้ผลบญุมากและส่วนใหญ่จะใช้
มัสยิดขนาดใหญ่ที่รองรับคนได้หลักหมื่นคนขึ้นไป ดังนั้นหากมี 
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพียงไม่ก่ีรายเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมฯ จึงมี
โอกาสเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อให้กับคนจ�านวนมาก

กลุ่มผู้เดินทาง
ไปร่วมพิธีทางศาสนา

 แรงงานท่ีกลับจากเกาหลีใต้ หากกลับจากเมืองแทกูและ 
คยองซงั พืน้ทีเ่สีย่งทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกคนต้อง
ถกูกกัตวัในสถานกกักนัผูม้คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ทีร่ฐับาลตัง้ขึน้ 
(State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เบ้ืองต้นจดัพืน้ท่ีไว้ทีฐ่านทพั
เรอืสัตหบี จังหวดัชลบรุ ีส่วนผูท้ีม่าจากเมอืงอืน่ หากไม่พบอาการไข้
จะให้เดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือพื้นที่ใกล้เคียง และต้องกักตัว 
ในสถานกักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
ซ่ึงอยู่ในการก�ากับของผู้ว่าราชการจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ภายใต้คณะกรรมการโรคตดิต่อ
จังหวัด เพื่อติดตามอาการ
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 ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะแพทย์ฯ และส�านักงาน
สาธารณสขุจังหวัดสงขลา ได้แถลงว่า มผีูป่้วยโรคโควิด 19 จ�านวน 
5 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากไปร่วมกิจกรรมชุมนุมทางศาสนา 
ดังกล่าวที่ประเทศมาเลเซีย ท�าให้หน่วยงานสาธารณสุขใน 
พื้นท่ีต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ 
กลุ่มผู้เดินทางจะติดเชื้อและน�าเชื้อมาติดสมาชิกในครอบครัว 
คนใกล้ชิด และคนในชุมชน ที่ส�าคัญไม่ได้มีเพียงกลุ ่มที่ไป 
ประเทศมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไปร่วมกิจกรรม
ชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่ก�าลังมีการระบาด
ของโรคโควิด 19 อยู่ด้วยเช่นกัน... และในวันที่ 8 เมษายน 2563 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวพบ ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่จ�านวน 42 คน เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากการ 
ร่วมกิจกรรมชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็น 
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พบการติดเชื้อในคนเป็นกลุ่มใหญ่ ท่ีมีความ 
เป็นไปได้ว่าจะสามารถแพร่เชื้อในวงกว้าง
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หลังจากความพยายามหยุดเชื้อ หยุดโรค มาหลาย
มาตรการ แต่ตัวเลขของผู้ติดเช้ือรายใหม่ยังคงพุ่ง 

ไม่หยุด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ที่มีประชากรจ�านวนมาก ทั้งคนในพื้นที่เอง และคนพื้นที่อื่น 
ทีเ่ข้ามาท�างาน ทัง้นีย้งัไม่นบัแรงงานต่างด้าวทีม่จี�านวนมหาศาล... 
เมื่อทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมประชุมกับทีมแพทย์ โรงพยาบาล
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และลงความเห็นกันว่า วิธีที่จะช่วยป้องกัน 
ไม่ให้ผู้คนออกจากบ้าน หรือมาอยู่รวมกันในสถานท่ีปิด อย่าง 
ห้างสรรพสินค้า สนามมวย โรงเรียน และยังป้องกันไม่ให้ผู้คน
เคลือ่นย้าย ลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค... วันท่ี 21 มีนาคม 2563 
พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงตัดสินใจประกาศ Lockdown กรุงเทพฯ ปิดพื้นที่เสี่ยง 
หลายกิจการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 63 
เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สนามมวย สนามกีฬา ร้านตัดผม 
โรงภาพยนต์ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โดยยอมให้เปิดเฉพาะบริการ
ที่จ�าเป็นอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านอาหาร (เฉพาะการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อน�ากลับ
ไปบริโภคที่บ้านหรือท่ีอื่นเท่านั้น)  และส�าหรับจังหวัดปริมณฑล 
ทั้ง 5 จังหวัดน้ัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศ Lockdown 
ตามไปด้วยเช่นกัน
 จากการปิดสถานที่หลายแห่ง กระทบหลายกิจการ ท�าให้
เจ้าของกจิการขนาดย่อม ลูกจ้างทีมี่ภมูลิ�าเนาอยูต่่างจังหวดั รวมถงึ
แรงงานต่างด้าว ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการน้ี พากันทยอย 
เดินทางกลับบ้าน แม้รัฐบาลจะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่

• Lockdown กรุงเทพฯ 
 และปริมณฑล: แตกตื่นกลับบ้ำน
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

กรงุเทพฯ และปรมิณฑลให้อยูบ้่านงดการเดนิทางออกต่างจังหวัดก็ตาม โดย
คาดการณ์กนัว่าในช่วงเหตุการณ์ดงักล่าวน่าจะมผีูเ้ดนิทางออกจากกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑลเพ่ือกลบัสูภ่มูลิ�าเนาหรอืประเทศของตนเป็นจ�านวนหลกัแสน
คนในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังการประกาศ
 23 มนีาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยได้สัง่การให้แต่ละจังหวดัท�าแผน
ป้องกันโรคระดับชุมชนหมู่บ้านและมาตรการรองรับคนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่เดินทางกลับภูมิล�าเนา ที่อาจเสี่ยงน�าเช้ือไปแพร่ในต่างจังหวัด 
โดยให้นายอ�าเภอแต่งตัง้ทมีดแูล ค้นหา เฝ้าสงัเกตการณ์ ประกอบด้วยก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวตัร และทีส่�าคัญ อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทุกต�าบล และให้มีมาตรการเน้นย�้า
ให้มีการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึง 
แผนปฏิบัติการดูแลผู้กักตัวที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ครบ 
14 วัน อย่างเคร่งครัด
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มาตรการ
รับมือ
ของไทย
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

สิ่งทีอ่ยูคู่่กบัวกิฤตกิารระบาดของโรคทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโรค
ระบาดรุนแรงแค่ไหน มาตรการรับมือคือ หัวใจส�าคัญที่จะ

แก้ไข คลี่คลายสถานการณ์ ไล่ระดับความเข้มข้นจากน้อยไปมาก 
ด้วยแผนกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมไว้รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย 
รองผู้อ�านวยการส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (STAG) 
 กล่าวว่า “แผนป้องกันโรคโควิด 19 รอบนี้ เรียกได้ว่า เป็น
แผนเสนอฉากทศัน์และทางเลอืกเหมือนกัน กจ็ะม ีscenario ออกมา 
กรมควบคมุโรคจะมทีมีทีด่แูลเรือ่งของการพยากรณ์หรอืคาดการณ์
จ�านวนผู้ป่วยในอนาคต ว่าจะมีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไร แต่ 
จากการคาดการณ์จะแบ่งระยะการระบาดที่จะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยออกเป็น 3 ฉากทัศน์ ฉากทัศน์แรกคือ มีแต่ผู้ป่วยที่
น�าเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมีการระบาดต่อในประเทศไทย 
ส่วนนี้คือ ช่วงต้นๆ ที่เรามีคนป่วยที่มาจากประเทศจีน ฉากทัศน์
ต่อมา จะเป็นการระบาดในประเทศไทย แต่ว่าอยู่ในวงจ�ากัด 
สามารถควบคมุได้ กรณีตัวอย่างว่าคณุลงุแทก็ซีค่นแรก เป็นคนไทย
ทีป่่วย ซึง่ตดิเชือ้จากชาวจนี แต่เรารูเ้รว็กส็ามารถจดัการได้เรว็ จงึ
ไม่แพร่ระบาดต่อเนือ่ง แม้จะมกีารระบาดในประเทศไทยก็สามารถ
ควบคุมให้อยู่ในวงจ�ากัดได้ และฉากทัศน์สุดท้าย จะเป็นการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แล้วก็กระจายในวงกว้าง
ควบคุมได้ไม่ดีพอหรืออาจควบคุมไม่ได้ อันนี้ก็เป็นฉากทัศน์ที ่
หนักที่สุด 

มาตรการ
รับมือของไทย
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 “มาตรการป้องกันควบคุมโรคจะขยับไปทั้ง 3 ฉากทัศน ์
ช่วงแรกก็จะเป็นเฉพาะผู้ป่วยน�าเข้า จะเน้นท่ีด่านควบคุม 
โรคติดต่อระหว่างประเทศในเรื่องของการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยว 
นักเดินทาง ที่เข้ามาจากประเทศ แล้วตรวจจับให้ได้เร็ว รักษาให้
ได้เรว็ แยกเขาให้ได้เรว็ พอเป็นฉากทศัน์ที ่2 มผีูป่้วยในประเทศไทย 
ควบคุมได้ในวงจ�ากัด จะเน้นในเรื่องของการส่งทีมสอบสวน
ควบคุมโรคลงไปค้นหาผู้สัมผัส เก็บตัวอย่างส่งตรวจ เฝ้าระวัง 
ผู้สัมผสัให้ครบ 14 วัน เพือ่ไม่ให้มีใครป่วยต่อ เพือ่ให้อยูใ่นวงจ�ากดั 
แต่พอมาเจอฉากทัศน์ที่ 3 ก็คือการระบาดต่อเนื่องในพื้นที่ ต้องมี
สิ่งที่ท�าเพิ่มเติมคือ การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องดูว่าพื้นที่แบบใด 
เหตุการณ์แบบใดที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการระบาด ช่วงนั้น
สถานที่ที่มีการรวมคนจ�านวนมากและมีการแออัดเบียดเสียด 
เป็นสถานทีปิ่ด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  หรอืมกีารส่งเสยีงตะโกน 
เช่น คลับ บาร์ สถานบันเทิง สนามมวยที่ร้องตะโกนเชียร์ ตอนเรา
จะปิด กไ็ม่ได้ปิดเฉพาะสถานทีท่ีพ่บผูป่้วย แต่ว่าเราจะปิดให้เยอะ
กว่าน้ัน ป้องกันความเสี่ยงไปข้างหน้าด้วย เช่น สนามแข่งกีฬาก็
จะถูกปิดไปด้วย ลักษณะเดียวกันคือ มีคนเข้าไป มีคนร้องตะโกน
เชยีร์ จะถกูปิดทัง้หมด คลบั บาร์ สถานบนัเทงิ ทีเ่ทีย่วกลางคนืจะ
ถูกปิดทั้งหมด ไม่ใช่แค่สถานที่พบผู้ติดเชื้อ แต่จะมีการประเมินถึง
เหตุการณ์ที่มีการระบาด ที่เรามีโอกาสเสี่ยงจะพบผู้ป่วยเยอะ ๆ 
ติดเชื้อพร้อมกันมาก ๆ ในที่เดียว ก็จะปิดสถานที่แบบนั้นไป 
 “ส่วนมาตรการปิดเมืองเกิดขึ้นจาก 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเหมือน
เดิมคือ รู้เขารู ้เรา อีกส่วนหนึ่ง สถานการณ์ต่างประเทศแย ่
สถานการณ์ทั่วโลกแย่ เริ่มต้นจากประเทศจีนแล้วก็ส่งต่อไปยัง
ยโุรปและอเมรกิา ส�าหรบัอเมรกิามผีูป่้วยเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ ท้ังน้ี
เราพบผูป่้วยน�าเข้าจากต่างประเทศจ�านวนหลายสบิคนในหนึง่วนั 
ตอนนั้นเราค�านวณแล้วว่า หากควบคุมได้ไม่ดี จะมีการน�าเชื้อมา
จากต ่ างประเทศแล ้ วก็แพร ่ ระบาดต ่อ ในประเทศไทย 
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ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

เหมอืนประเมินจากภายนอกเป็นการรูเ้ขา แต่รูเ้ราคอื การประเมิน
ทรัพยากรที่เรามีว่าเพียงพอหรือไม่ เราไม่มั่นใจว่า การระบาดใน
ประเทศ เราจะควบคุมได้หลังจากเหตุการณ์สนามมวยและ 
สถานบันเทิง พอมีผู้ป่วยจ�านวนมาก จ�านวนเตียงที่จะรับผู้ป่วย
หรือสถานที่แยกผู้ป่วยมีจ�ากัด เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางแพทย์
เริม่ล้า เมือ่ประเมนิความเส่ียงด้านทรพัยากร ทัง้ในแง่มุมของเครือ่งมือ 
อุปกรณ์และก�าลังคนที่ไม่เพียงพอ จึงไม่อยากน�าเชื้อหรือให ้
ผู้ติดเชื้อน�าปัญหาจากนอกประเทศมาเพิ่มเติมให้กับประเทศไทย 
ในตอนนั้นเราตัดสินใจปิดเมืองเน่ืองจากต้องการดูแลภายใน
ประเทศของเราให้ดก่ีอน จงึเกดิการปิดน่านฟ้าขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั
ต้องมแีผนส�าหรบัคนไทยทีต่กค้างในต่างประเทศด้วย พอปิดกย็งัคง
มีเที่ยวบินที่รับคนไทยกลับเข้ามา”

ใส่ mask ล้างมือ กินร้อน ช้อนเรา นั่งยืนห่างกัน... เรื่องเล็กที่
ไม่น้อย ท่องจ�าท�าได้คือ รอดจากพิษภัยของโรคโควิด 19 

เรื่องง่ายๆ ที่หลายคนหลงลืม แต่แท้จริงแล้วมีความส�าคัญ ไม่ว่า
โรคจะแพร่ระบาดมาจากที่ใด เหตุการณ์ใด ขอแค่ท�า 5 ข้อ หรือ
แค่ใส่หน้ากากอนามัยก็ช่วยได้เยอะแล้ว

• ตัวเองปลอดภัย 
 คนรอบข้ำงมั่นใจ ไม่ติดเชื้อ



84

จะไม่รอให้เกิดพายุ



85

จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
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ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ย�้า
ความส�าคัญในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยว่า ...

 “ส่วนใหญ่แล้วมาตรการที่คนมองข้ามคือเรื่องของหน้ากาก
อนามัย จะเห็นว่า คนไทยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคกัน
เยอะมาก แต่ในต่างประเทศมักไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน 
จึงท�าให้เกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�านวนกว่าแสนคนจึงจะ
ยอมใส่ ส�าหรับประเทศไทย ช่วงกลางเดือนมีนาคมจะเห็นชัดเจน
เลยว่า คนไทยใส่หน้ากากอนามัยกันแทบทุกพื้นท่ี ส่วนหน่ึง 
เป็นเพราะคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค ได้พยายามเสนอ
แนวคิดเรื่องนี้ว่า โรคโควิด 19 เป็นโรคที่มาตรการป้องกันเหมือน
อะไรที่เรามองไม่เห็น จริง ๆ คืออยู่บนหน้าเราน่ีเลย การใส่
หน้ากากอนามัยป้องกันเป็นเรื่องง่ายๆ  และพยายามผลักดัน 
เรื่องนี้มาโดยตลอด ผ่านที่ประชุมภายในกรมควบคุมโรค และใน
ระดับคนท�างานว่า จะต้องส่งเสริมเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย
ควบคู่กับมาตรการอ่ืน ซึ่งในตอนนั้นน�ามาตรการดังกล่าวไปใช้
ควบคู่กับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  
พอช่วงเดือนมีนาคม ประเทศไทยเร่ิมปิดประเทศ เน่ืองจากเกิด
การระบาดขนาดใหญ่ พอช่วงหลังทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า การใส่
หน้ากากอนามัยเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ส�าคัญที่ต้อง
ท�าควบคู่กับหลาย ๆ วิธีการ หากคุณท�าอย่างอื่นแต่คุณไม่ใส่

นำยแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค
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หน้ากากอนามัย ก็สามารถป้องกันได้ แต่การอยู่ห่างกัน 2 เมตร
ตลอดเวลาอาจไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัย 
อาจช่วยให้เราสามารถอยู่ใกล้ ๆ  กนัได้ระดบัหนึง่ แล้วเรากป้็องกัน
ตัวเราเองด้วย 
 “ช่วงแรกจะมีประเด็นเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตอนทีห่น้ากากอนามยัขาดแคลน คณะผูท้รงคณุวฒิุฯ 
เราไม่มีการพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษเลย 
คุณสามารถใส่หน้ากากอนามัยแบบใดก็ได้ หน้ากากผ้าก็ได้ แต่
หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษมีข้อเสียคือ ต้องใช้ครั้งเดียว 
แล้วทิง้ ครัง้เดยีวในทีน่ีห้มายถงึประมาณ 1 วนั แต่ส�าหรบัหน้ากากผ้า
สามารถใช้ซ�้าได้ประมาณ 2-3 เดือน ขอเพียงแค่ให้คุณซักและ 
ตากแดด อาจจะสกั 3 เดอืน เปลีย่นทกีไ็ด้ เป็นอะไรท่ีมปีระสทิธภิาพ
ในการป้องกนัโรคได้ ไม่จ�าเป็นต้องมาดิน้รนหาซือ้หน้ากากอนามยั
แบบเยื่อกระดาษในช่วงที่ขาดแคลน ตรงนี้เป็นเหตุผลท่ีช่วงหลัง
คนไทยใช้หน้ากากผ้ากันเยอะ ซึง่ช่วงเดือนมนีาคม มคีนใช้หน้ากากผ้ากนั
ทัว่ประเทศ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ใช้หน้ากากผ้ากนัหมดเลย 
ท�าให้เราสามารถตดัวงจรการแพร่เชือ้ได้ ไม่มีผูป่้วยรายใหม่เกดิข้ึน
ในประเทศ แต่ก็ร่วมกันหลายปัจจัย ไม่ใช่เพราะการใส่หน้ากาก
อนามัยเพียงอย่างเดียว การที่เราเว้นระยะห่างระหว่างกัน การที่
เราปิดแหล่งพื้นที่เสี่ยง เช่น พวกผับ บาร์ สถานบันเทิงต่าง ๆ 
ที่ท�าให้คนอยู่ใกล้กัน สังสรรค์ดื่มเหล้าร่วมกันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท�าให้เราตัดวงจรได้ จุดที่คนมารวมกันอยู ่กันจ�านวนมาก 
อย่างกิจกรรมภายในสนามมวยหรือสนามกีฬาที่ต้องใช้เสียงเชียร์ 
ต ้องอยู ่ใกล้ชิดกัน ก็จะเป็นปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการแพร่เช้ือ 
พอเราตัดวงจรการแพร่เช้ือก็จะไม่เกิดการระบาดของโรค 
พอเชื้อไปหมดแล้วจึงค่อยกลับมารวมตัวกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน” 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

เรื่องของการปิดเมือง หยุดโรค เริ่มเข้มข้นขึ้น มาตั้งแต่ต้น
เดือนเมษายน... ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ที่ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส
โคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แต่
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกัน
อย่างเข้มงวด ทั้งประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ การปิดพ้ืนทีเ่สีย่ง หรอืสถานท่ีท่ีมีผูค้นแออัด
หลายแห่ง การประกาศเคอร์ฟิวให้ประชาชนอยูใ่นบ้านตัง้แต่เวลา 
22.00 น. ไปจนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป รวมทั้งการออก
แนวทางเพิ่มระยะห่างของสังคม ท�าให้ภาคเอกชนบางส่วนเริ่ม
มาตรการท�างานที่บ้าน (work from home) ขณะเดียวกันแต่ละ
จังหวัดทั่วประเทศ ก็มีอ�านาจในการออกประกาศภายในจังหวัด
เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างมากข้ึน ท้ังการหยุด
การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างจังหวัด ด้วยการปิดเมือง 
รวมถึงการปิดกิจการหรือสถานที่เสี่ยงเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ที่เสมือนเป็นการปิดเมืองไปโดยปริยาย
 ส่วนการปิดเมืองมีหลายมาตรการด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความ
จ�าเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละจังหวัด... ตั้งแต่ห้าม
บุคคลภายนอกเข้า-ออกพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด นอกเหนือจากมี
เหตุจ�าเป็น ปิดถนนสายรองเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียง 
ตั้งด่านฯ เข้มงวดคัดกรอง 24 ชั่วโมง  ปิดเส้นทางเข้า-ออกจังหวัด 
ปิดโรงแรมทีพ่กัทุกแห่ง ปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศเพือ่นบ้าน 
ปิดช่องทางเข้า-ออกทางน�้าระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ 
จากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะจากจังหวัดเสี่ยงที่มีความจ�าเป็น 

• Lockdown
 ปิดเมือง หยุดโรค
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ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ�าเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ียืนยัน
ว่า ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่งห้ามผู้ท่ีเป็นหรือมี 
เหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่ออนัตรายเดนิทางเข้า–ออกหมูบ้่าน
หรือที่เอกเทศ ส�าหรับที่แยกกัก หรือกักกัน หรือข้ามเขตพื้นที่ 
และอื่น ๆ ปิดเมืองที่ไหนบ้าง... ในระยะแรก ต้นเดือนเมษายน 
มีจังหวัดแพร่ พัทยา เชียงราย ระนอง บึงกาฬ สงขลา น่าน ตราด 
สตูล ตาก แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และขยาย
ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา โดยแต่ละจังหวัดจะก�าหนด 
ระยะเวลา หรือไม่ก�าหนดระยะเวลาแต่จะมีการประกาศยกเลิก 
ในภายหลัง เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดีขึ้น ...เป็นอีก
มาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด หยุดเชื้อไม่ให้ระบาด ที่แต่ละจังหวัด
หยิบยกขึ้นมาใช้ในเวลาวิกฤติที่ได้ผลดีอีกมาตรการหนึ่ง
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

หากเปรียบเทียบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นข้าศึก 
บ้านเมืองก็เหมือนป้อมค่ายที่ต้องยันข้าศึกไม่ให้

รุกเข้ามาตี หากช่วงต้นเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงท่ีเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 มีฤทธิ์เดชไม่น้อย เพราะทุกพื้นที่ที่ถูกไวรัสจู่โจม ก็
ตีเอาบ้านเมืองในหลายประเทศแตกพ่าย... มีผู้คนท่ัวโลกติดเช้ือ
กว่า 3 ล้านคน เสยีชวีติอกีกว่า 2 แสนคน นบัเป็นหายนะครัง้ใหญ่
ที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ส�าหรับประเทศไทยนั้น มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ�านวนไม่น้อย จน
เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศ “Lockdown” ประเทศ เพื่อ 
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้ ขณะที่พี่น้องคนไทยใน
ประเทศเองได้ให้ความร่วมมอื “อยูบ้่าน หยดุเชือ้ เพือ่ชาต”ิ ท�าให้
การแพร่ระบาดของโรคที่เคยพุ่งขึ้นทุกวัน ค่อย ๆ ลดระดับลง 
จากหลกัร้อยเหลอืหลกัสบิ จากหลกัสบิเป็นหลกัหน่วย ท่ามกลางความ
สบายใจของคนไทยทั้งประเทศ แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ  ที่
รฐับาลน�ามาใช้น้ันได้ผลลพัธ์ท่ีด ีและทีน่่ายินดคีอืมีพืน้ที ่9 จงัหวดั
ที่ “ปลอดเชื้อ” ไม่ถูกไวรัส “ตีแตก” ได้แก่ สิงห์บุรี ชัยนาท 
อ่างทอง พิจิตร ก�าแพงเพชร น่าน บึงกาฬ ตราด และระนอง 
ทั้งหมดไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เกิดจากมาตรการที่เข้มงวดของ 
เจ้าหน้าทีแ่ละความร่วมมอืทีน่่ายกย่องของทกุคนในจงัหวดันัน่เอง

• 9 จังหวัดสีขำว
 COVID-19 ตีไม่แตก
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 หลายจังหวัดร่วมไม้ร่วมมือกัน...น่าประทับใจ 
หยิบยกมาเป็นตัวอย่างแนวคิดที่ดีในการป้องกัน
ควบคุมโรค...

 จังหวัดสิงห์บุรี 1 ใน 9 จังหวัดปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักใหญ่มาจากความเหนียวแน่นของพี่น้องประชาชนร่วมมือกัน
ท�าตามมาตรการของรัฐบาล นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ได้มีการตั้ง
จุดคัดกรองตามถนนสายหลัก  9 จุด มีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
อสม. คอยคัดกรองสมาชิกในหมู่บ้านว่า มีคนแปลกหน้าหรือมี
คนนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดหรือไม่ จะไม่อนุญาตให ้
คนต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ และขอความร่วมมือให้คนในจังหวัด
ประสานญาติพี่ น ้ องที่ อยู ่ นอกพื้ นที่ ไม ่ ให ้กลับ เข ้ าพื้ นที ่
ส่วนหน่วยงานราชการกม็มีาตรการให้เจ้าหน้าท่ีท�างานท่ีบ้าน หรอืหาก 
เจ้าหน้าท่ีคนใดมีความประสงค์ จะมาท�างานที่หน่วยงาน จะมี
มาตรการที่เข้มงวดในเรื่องของการเว้นระยะห่าง การเหลื่อมเวลา
ท�างาน 

 จงัหวดัอ่างทอง ประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้จงัหวดักลายเป็นพืน้ที่
สีขาว ไม่มีผู้ติดเชื้อ เกิดจากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ 
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ผู้น�าท้องถิ่น ทั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และ อสม.ร่วมกันต้ังจุดคัดกรองคุมเข้มผู้ท่ีจะเดินทางเข้า-ออก
จังหวัด 11 จุด แล้วยังท�าความสะอาดฉีดพ่นยาทุกพื้นที่ ส�าหรับ
แม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดโรค 
ทีส่�าคัญต้องประชาสมัพนัธ์ให้พีน้่องประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการดูแลตัวเอง
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

 จงัหวดัชยันาท ช่วงการระบาดของโรค มีผูว่้าราชการจงัหวดั
เป็นแม่ทัพคอยสั่งการทุกภาคส่วน คัดกรองผู้ท่ีเดินทางมาจาก 
พืน้ทีเ่สีย่ง มจีดุคดักรอง 4 จุด คอยตรวจสอบผูท้ีเ่ดนิทางเข้ามาใน
จังหวัด ทีมคัดกรองมีทั้งผู้น�าชุมชน อสม.รวมกว่า 1 หมื่นคน คอย
สลับหมุนเวียนกันท�างาน ตรวจสอบประเมินผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง 
ลงพืน้ทีใ่ห้ความรูเ้ก่ียวกับโรค อาการ อย่างเข้าใจเข้าถงึโรคระบาด 
พร้อมทั้งสั่งปิดทุกสถานที่สุ่มเสี่ยง

 จังหวัดก�าแพงเพชร มาตรการป้องกันอันดับแรก จะมี 
การพจิารณาพืน้ทีเ่สีย่งก่อน หากมคีวามจ�าเป็นจงึปิดพืน้ท่ี ใช้มาตรการ
คดักรองคุมเข้มคนกลุม่เสีย่ง โดยห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพืน้ทีโ่ดย
เด็ดขาด และประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ทั้งหมดต้อง
กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนคอย
สอดส่องดูแลกนัเอง ช่วยกนัตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มข้น แต่ละ
อ�าเภอจะไม่ยอมให้คนจากอ�าเภออืน่เข้ามากกัตวัในพืน้ท่ี นอกจาก
กักตวัคนของอ�าเภอตวัเองเท่านัน้ เพราะมัน่ใจว่าดแูลพืน้ทีข่องตวัเอง
ดีแล้ว ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เช่น งานศพ จะมี อสม. ใน 
พื้นท่ีลงไปช่วยบริหารจัดการพื้นที่ โดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างกัน 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างาน ให้ลงทะเบียน
ชือ่ ทีอ่ยู ่พร้อมเบอร์โทรศพัท์ และส�าหรับการแจกสิง่ของต้องแจ้ง
ทางอ�าเภอ สถานีต�ารวจ เทศบาลในพื้นที่ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ
ทีก่�าหนด ตลาดทกุแห่งหรอืชมุชนโดยทัว่ไปจะพบเหน็แต่ชาวบ้าน
ใส่หน้ากากอนามัยเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
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 จังหวัดพิจิตร เน้นในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย โดย
หน่วยราชการจะเป็นต้นแบบให้ดเูป็นตวัอย่าง แล้วค่อยรณรงค์ให้
พีน้่องประชาชนท�าตาม จนกล้าพดูได้ว่า พีน้่องประชาชนคนพจิิตร
ใส่หน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอสม. องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความเข้มแข็งทุกพื้นที่ หากพบ 
มีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในจังหวัดข้างเคียงแล้วเข้ามาในพื้นที่ ประชาชน
จะปิดหมู่บ้านกันเองแล้วรายงานมาทีหลัง ชุมชนเข้มแข็งกัน 
ขนาดนี้ จ.พิจิตร จึงยังสามารถรักษาต�าแหน่งของจังหวัดที่ไม่ม ี
ผูป่้วยโรคโควดิ 19 และคงปลอดการแพร่ระบาดของไวรสัอันตราย
ชนิดนี้ไปอีกนาน



93

จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ





จะไม่รอให้เกิดพายุ: กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2563

02

Quarantine 
Mission

แยก กัก รักษา
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Quarantine
Mission
แยก กัก รักษา
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ประวัตศิาสตร์อันยาวนานของการเกิดโรค 
ระบาดในโลกน้ี ก่อเกิดรากศพัท์

ของค�าว่า Quarantine ในภาษาอิตาลีที่ว่า Quaranta giorni 
ซึ่งหมายถึง การกักกันคนและสินค้าเป็นเวลา 40 วันที่เมืองเวนิส 
(Venice) ในศตวรรษที ่14 โดยการกกักันดงักล่าว มข้ึีนเพือ่กกักนั
ลูกเรือและสินค้าที่อยู่บนเรือสินค้าก่อนขึ้นท่าเรือเป็นเวลา 40 วัน 
เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของกาฬโรค ส�าหรบัประเทศไทยค�าว่า 
การกักกัน ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายถึง 
การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในท่ีเอกเทศ เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับ 
เชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะ
พ้นความเป็นพาหะ โดยในปัจจบุนั การกกักนั (Quarantine) เป็น
หน่ึงในค�าศพัท์ทีอ่ยูใ่นการรบัรูข้องคนไทยและชาวโลกกบัการต่อสู้
กับโรคโควิด 19  ด้วยเป็นมาตรการที่น�ามาใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค กักกันผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน ตามระยะเวลาการฟักตัวของโรค 
 ในแต่ละประเทศต่างมีรูปแบบการกักกันตัวท่ีมีท้ังเหมือน
และแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศน้ัน ๆ 
ส�าหรับประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการตั้งด่านตรวจคัดกรอง 
ผู้เดินทางทีส่นามบนิสวุรรณภมูวัินแรก ได้พฒันามาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในรูปแบบต่าง ๆ และที่ส�าคัญการพัฒนามาตรการ
กักกันผู้เดินทางมาจากท้องทีห่รอืเมอืงท่านอกราชอาณาจกัร ทีจ่ะ
ส่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปกป้องสุขภาพและชีวิต
ของคนไทย

Quarantine Mission
แยก กัก รักษำ
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State 
Quarantine
สถานกักกันโรค
แห่งรัฐ  
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ในประเทศไทย และสถานการณ์การระบาดทัว่โลก

ท่ียังคงรุนแรง ประกอบกับยังคงมีการเดินทางเข ้ามาใน 
ราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่อง มีความจ�าเป็นต้องก�าหนด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงาน 
ควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันโรค และเพื่อควบคุม 
และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดมาตรการกักกันขึ้น

นำยแพทย์สุวิช ธรรมปำโล 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
ผู้อ�านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
กรมควบคุมโรค 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู ้บัญชาการเหตุการณ์ อธิบายว่า 
“การคดักรองโรคโควดิ 19 เร่ิมต้นจากด่านอากาศ

ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูม ิ
จากนัน้จงึกระจายไปยงัด่านท่าเรือ และด่านบกตามแนวชายแดน
ประเทศเพือ่นบ้านในจงัหวดัต่าง ๆ  หลงัจากนัน้เมือ่มกีารประกาศ
ประเทศที่เป็นพื้นที่เขตโรคติดต่ออันตราย จึงได้มีมาตรการกักกัน

State Quarantine 
สถำนกักกันโรคแห่งรัฐ  
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ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้น โดยเริ่มต้นจากการกักกัน 
ในรูปแบบของ Home Quarantine ซึ่งเป็นการให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์
การเฝ ้าระวังและสอบสวนโรคกลับไปกักกันตัวเองที่บ ้าน 
หรือโรงแรมที่เข้าพัก ต้องแยกตัวออกจากคนอื่น แยกห้องนอน 
แยกอาหาร และไม่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสังเกตอาการ
เป็นระยะเวลา 14 วัน จากนั้นจึงมีการพัฒนาการกักกันตัวไปสู่ 
รูปแบบที่มีความจริงจังและเป็นทางการมากขึ้น ทั้งนี้สถานกักกัน
โรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ท่ีแรกของประเทศไทย คือ 
กจิการอาคารรบัรองสตัหบี กองทพัเรือ อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี 
ซึ่งเป็นดั่งต้นแบบของสถานกักกันโรคแห่งรัฐอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ตามมา” 

นำยแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อธิบายถึงการเปิด “กิจการอาคารรับรองสัตหีบ 
กองทัพเรือ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” 

เป็น “สถานกักกันโรคแห่งรัฐ” ส�าหรับผู ้เดินทางเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกว่า มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การกักกัน 
ยงัไม่เคยถกูน�ามาปฏบัิตใิช้จรงิ มเีพยีงนยิามของค�าทีถ่กูก�าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เท่านั้น ดังนั้น 
เมือ่เกดิสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการพจิารณาและ
น�ามาตรการการกักกนัมาปฏบิตักัินอย่างเป็นรปูธรรมขึน้เป็นครัง้แรก 
จากจุดเริ่มต้นของการอพยพคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น มณฑล 
หูเป่ย ประเทศจีน และน�ามาพักกักกันตัว สังเกตดูอาการของโรค
ที่อาคารรับรองของฐานทัพเรือท่ีอ�าเภอสัตหีบ ก่อนจะถูกใช้เป็น 
State Quarantine แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ในกรณทีีแ่รงงานไทย
ในประเทศเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก
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 “ในส่วนของการรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 
เป็นเรื่องของการอพยพคน เราใช้ค�าว่า เริ่มถูกกักกัน แต่ว่า
กระบวนการกักกันที่ใช้เป็นหลักการจริงและเป็นรูปธรรมจะเริ่มที่
กลุ่มแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับประเทศไทย 
ส�าหรับกระบวนการอพยพคน ขอใช้ค�าว่า อพยพคน ซึ่งต้นแบบ
เป็นกรณีของการรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น เราพาพลเมืองของเรา
จากอู่ฮั่นกลับมายังประเทศไทย ซึ่งตอนนั้นได้ส่งเครื่องบิน ส่งทีม
บุคลากรทางการแพทย์ไปรับกลับมานั้นจึงเรียกว่า อพยพคน โดย
ใช้อาคารรับรองที่สัตหีบเป็นสถานกักกันโรค และอีกกรณีของ
นักเรยีนแลกเปลีย่นโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือ่การศกึษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศอิตาลีที่เป็นกรณ ี
ที่คล ้ายกันโดยเป ็นการอพยพคนไทยที่อยู ่ ในพื้นที่ เสี่ ยง 
นอกราชอาณาจักรเข้ามากักกันในสถานที่ของรัฐ แต่ในกรณีของ
แรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ เป็นการเริ่มต้นของการกักกัน 
ผู้เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 
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มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายล�าดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
นัน่จึงเป็นจุดเริม่ของกระบวนการกกักนัตามกฎหมาย ส่วนต้นแบบ
ของการกักกันจะเป็นที่อาคารรับรองที่สัตหีบ เมื่อเริ่มมีการกักกัน
แรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ จึงได้ใช้อาคารรับรองที่สัตหีบ 
เป็นพื้นที่ในการกักกันต่อ ฉะนั้นอาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ
จึงเป็นที่แรก และเป็นต้นแบบของการกักกันที่มีหลายภาคส่วน 
เข้ามาร่วม โดยกระบวนการเกดิขึน้ตัง้แต่ช่องทางเข้าออกประเทศ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วเคลื่อนย้าย เดินทางขึ้นรถของ 
กรมการขนส่งทางบกแล้วจะมีต�ารวจน�าไปถึงจุดกักกัน ตอนนั้นมี
หลักการว่า ทุกคนจะต้องได้รับการดูแล จุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้” 
 หลังจากการจุดเร่ิมต้นที่อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ 
ด้วยเหตุผลด้านความพร้อมของสถานที่ ทั้งในด้านปริมาณห้อง 
ทีเ่พียงพอต่อการรบัรองจ�านวนผู้ทีจ่ะมารบัการกกักนั 200 - 250 คน 
มีที่ตั้งที่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชน มีความปลอดภัย และการอ�านวย
ความสะดวกเรื่องอาหาร จากนั้นเม่ือมีผู ้เดินทางเข้าประเทศ 
มากขึ้น จึงเกิดสถานกักกันโรคแห่งรัฐอีกหลายแห่งตามมา
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รับมือ

ในฐานะผูด้แูลรบัผดิชอบภาพรวมของระบบงานสาธารณสขุ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบรุ ีระยอง จันทบรีุ ตราด สมทุรปราการ 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซ่ึงเข้ามาดูแลจัดการ 
การกักกันโรคที่อาคารรับรองสัตหีบ จังหวัดชลบุรีร่วมกับฝ่าย
กองทัพเรือ เล่าย้อนหลังให้ฟังถึงวันที่รับทราบว่า อ�าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ถูกจัดให้เป็นสถานกักกันโรคผู้เดินทางมาจากพื้นที่
นอกราชอาณาจักรเป็นที่แรกของประเทศ ท่ามกลางบรรยากาศ 
ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของผู้คนจากการไม่รู้จักโรคโควิด 19 
ในช่วงแรก สถานกักกันแห่งนี้เสมือนเป็นสถานท่ีประเดิมทดลอง
กับโรคร้ายโรคนี้ 
 “เมื่อย้อนกลับไปช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่มีเรื่องของ 
การระบาดของโรคโควิด 19 เข้ามาจากเมืองอู่ฮั่น พื้นที่เขต 6 มี
การเตรยีมรับคนไทยจากเมอืงอู่ฮ่ันไปกักตวัทีอ่าคารรบัรองสตัหบี 
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู ่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี จังหวัด 
ระยอง โดยก่อนหน้าที่จะตกลงกันได้ว่า จะใช้ท่ีแห่งน้ีเป็น 
สถานกักกันโรคผู้เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร ได้คัดเลือก
สถานที่หลายแห่งที่มีความพร้อม แต่สุดท้ายก็เลือกกิจการ 
อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ ตอนนั้นปัญหาเป็นเรื่องท่ีเรา 
คิดว่า น่าจะสามารถเตรียมการบริหารจัดการกันได้ในเบื้องต้น 
แต่ยงัค่อนข้างกงัวลอยูม่ากพอสมควรเพราะเรายงัไม่รูจ้กัโรคดพีอ 
และมีระยะเวลาจ�ากัดในการจัดทีม เตรียมตัวส�าหรับการไปรับ 
พลเมืองไทยกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น และขนส่งคนมากักกันตัว 

นำยแพทย์สุเทพ เพชรมำก  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6  
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ที่อาคารรับรอง และแม้จะมีปัญหาในช่วงแรก และมีปัญหา 
ปลีกย่อยระหว่างกระบวนการอยู่เยอะมาก แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี 
 “การบรหิารจดัการในสถานกักกนัโรคทีอ่าคารรบัรองสตัหบี 
น่าจะเป็น State Quarantine โรคโควิด 19 แห่งแรกในโลกเลย 
ก็ว่าได้ เพราะเป็นแห่งแรกในโลกที่มีกระบวนการจัดการเช่นน้ี 
มีการจัดทีมดูแล โดยคนทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงแรก ต่างกเ็รยีนรูก้นัไป 
แก้ปัญหาหน้างานกันไป ซึ่งบางครั้งก็มีปัญหาระหว่างการกักกัน 
เช่น มีผู้ถูกกักกันร้องขอโทรศัพท์มือถือคืน ซึ่งเรามีความจ�าเป็น
ต้องขอไม่ให้ใช้โทรศพัท์มอืถอืระหว่างการกกัตวั เรือ่งกระทบกระทัง่
เช่นนีม้อียูบ้่าง แต่สดุท้ายจบด้วยความเข้าใจ นอกจากน้ียงัมีผูบ้รหิาร
ระดบัประเทศ และผู้ใหญ่หลายท่านไปเยี่ยมเยือนให้ผู้ถูกกักตัว 
ได้เห็นหน้ากันบ้าง ทีมงานของเราก็ไปนอนที่สัตหีบ ช่วงนั้นผม 
มานอนแล้วแวะกลับไปที่บ้านบ้าง เวลาเข้าบ้านยังคิดเลยว่า 
จะเข้าบ้านอย่างไรดี เพราะว่าตอนนั้น เราต้องคิดว่า เราไปเจอกับ 
โรคติดต่ออันตราย เวลาออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต้องอาบน�้า 
สระผม เปลี่ยนชุด พอมาถึงที่บ้าน เสื้อผ้าของผมยังต้องกองไว ้
หน้าบ้านเพื่อตากแดดฆ่าเชื้อก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอามา 
ติดคนในครอบครัวของเราหรือไม่”
 แน่นอนว่า บทบาทหน้าทีข่องอาคารรบัรองสตัหบี กองทพัเรอื 
ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทดลองระบบบริหารจัดการสถานกักกันโรค 
กับภารกิจรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่นเท่านั้น แต่ยังคงมีภาระ 
งานหนกั ๆ  ทีต่ามมาให้สถานทีแ่ห่งนีด้แูลรบัผิดชอบอีกหลายกรณี 
ก่อนที่จะกลายมาเป็น State Quarantine หลักเร่ือยมา 
ซึง่เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานด้านการป้องกนัควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ขต
สุขภาพที ่6 ต้องค่อย ๆ ปรบัปรุงการบรหิารจดัการกนัไปในหลาย ๆ 
สถานการณ์ ภายใต้หลักการให้มีความปลอดภัย มีความรวดเร็ว 
และต้องค�านึงเรื่องการดูแลสภาพจิตใจของคนท่ีมาเข้ารับ 
การกักตัว 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

 “การเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ (Swab) บางครัง้รูผ้ลเป็นบวกช่วงดกึ 
เราต้องส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 
โดยผลออกมาจะต้องน�าส่งไปยงัโรงพยาบาลชลบรีุ ต้องมกีารประสาน
กันอย่างรวดเร็ว ช่วงแรก ๆ ทุกคนเหนื่อยกันมาก เพราะเป็น 
เรื่องใหม่กับการท�างานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งนี้ระหว่าง
ที่มีการกักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน เรามีการออกแบบกิจกรรม 
ที่เหมาะสมให้ผู ้เข ้ารับการกักกัน โดยค�านึงถึงจุดส�าคัญคือ 
ทุกคนปลอดภัยและไม่แพร่เช้ือ และส�าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องมา
ปฏิบัติงาน มาท�าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ก็มีการปรับเปลี่ยน 
แผนงานที่จะไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาท�างานทุกวัน พยายาม
ออกแบบให้ดี เช่น ให้คนท�างานกลุ่มที่ 1 เข้ามาท�า Day 3, 4, 5 
อีกกลุ่มหนึ่งมาท�าช่วง Day 10,11,12 เพื่อให้คนท�างานสามารถ
จัดการในเรื่องของความคล่องตัวโดยให้ 1 ทีม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ของคนที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน
 “ส่วนคนที่เข้ารับการกักกันตัว ซึ่งในบางครั้งเขาไม่เข้าใจว่า 
ท�าไมจึงต้องกักบริเวณ ตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ค่อย ๆ  อธิบาย โดยใน
ช่วงหลังก็มีกจิกรรมให้ท�า เช่น พอเริม่ day นี ้ให้เร่ิมออกก�าลงักาย
ได้โดยเว้นระยะห่าง เช่น กิจกรรมแบดมินตัน เป็นต้น หรืออย่าง
กลุ่มท่ีเป็นนักศึกษา เราสนับสนุนเด็ก ๆ ที่เรียนออนไลน์ ให้เขา
สามารถส่งงานออนไลน์ได้ ในส่วนของญาต ิเราจดัระบบศนูย์ญาติ
ให้ด้วยเพื่อให้เขาได้ติดต่อกันได้ เพราะทางกองทัพเรือช่วยจัด
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ เพื่อให้เขาได้คุยกันระหว่างญาติกับ
คนที่อยู่ข้างใน ซึ่งภายหลังเด็ก ๆ ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็เข้าใจ 
สดุท้ายรูส้กึว่า เขาจะระดมเงนิมามอบให้ มกีารเขยีนขอบคณุแล้ว
ท�าเป็นรปูหวัใจ ตรงนีเ้ขาจะเขยีนไว้เยอะมาก เป็นความประทบัใจ
ซึ่งกันและกันอย่างมาก เรื่องเหล่านี้ใช้ระบบบริหารหมดเลย ต้อง
ภูมิใจว่ากระทรวงสาธารณสุขใช้เจ้าหน้าท่ีหน่ึงคนในการท�างาน 
ไม่มาก และน้อง ๆ  ทีล่งไปท�างานทีส่ถานกกักนัโรคของรฐักม็าด้วย
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ความสมัครใจจริง ๆ” ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 เล่าถึง 
เรือ่งราวน่าประทบัใจทีเ่ป็นเบือ้งหลงัการท�างานในสถานกกักนัโรค
แห่งรัฐที่น้อยคนจะได้รับรู้ 
 ปัจจุบัน สถานกักกันโรคแห่งรัฐแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และส่วนกลาง (State Quarantine) ดูแลโดย
กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และในพื้นท่ี 
ต่างจังหวัด (Local Quarantine) ดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และอยู่ภายใต้การก�ากับของ 
คณะกรรมการ โรคติดต่อระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ซึง่ นพ.ขจรศกัดิ ์แก้วจรสั รองอธิบดกีรมควบคมุโรค 
อธิบายความแตกต่างระหว่าง State Quarantine กับ Local 
Quarantine ไว้ว่า
 “ค�าว่า SQ หรอื State Quarantine จรงิ ๆ  แล้วมอียู ่2 รูปแบบ 
คือ SQ ระดับส่วนกลางหรือระดับประเทศกับ SQ ระดับจังหวัด 
โดยจะมีความซับซ้อนอยู่มากพอสมควร ตอนนั้นเราใช้ค�าว่า SQ 
ไปก่อน เนื่องจากว่า เราต้องสร้างค�า ใช้ค�า และท�าไปด้วย พอเป็น 
SQ ความหมายในตอนนั้นดูแลโดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมควบคมุโรค เป็นสองหน่วยงานหลกัเลย 
และมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  เช่น ต�ารวจ แต่ว่ากระทรวงกลาโหม
เป็นผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ บรหิารจัดการหลกั โดยในส่วนของ SQ 
จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากทางอากาศ คือ 
สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิสวุรรณภูมิ หรอือูต่ะเภา แต่ส่วนท่ีเหลอื
ที่เข้ามาทางด่านทั้งหมดจะเป็น SQ เหมือนกัน แต่ใช้ค�าว่า LQ 
หรือ Local Quarantine เพ่ือจะให้แยกกันได้อย่างชัดเจน 
เพราะฉะนั้น SQ จะดูแลโดยกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทย 
เน้นผู้เดินทางที่มาทางอากาศ เป็นระดับประเทศ ส่วน LQ ก็คือ 
SQ เช่นเดียวกัน แต่เป็นการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากทางเรือบ้าง 
ทางด ่านรถยนต ์บ ้าง ซึ่ งด ่านมี เป ็นร ้อยด ่านทั่วประเทศ 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ดังนั้นจะถูกกักกันในพื้นที่เช่นกัน ตรงส่วนนี้จะดูแลโดยกระทรวง
มหาดไทยเป็นหลัก คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า ถูกบริหาร
จัดการและดูแล โดยคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด”
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Alternative 
State Quarantine
กักอย่างหรู 
อยู่อย่างเลือกได้
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

จากจ�านวนผู้ที่ต้องรับการกักกันเพื่อสังเกตดูอาการ 
ของโรคทีม่มีากขึน้ สถานทีท่ีใ่ช้เป็นสถานกกักนัโรค 

เริ่มไม่เพียงพอต่อการรองรับ จึงได้มีการหารือร่วมกับภาคธุรกิจ
การโรงแรมเข้ามาสนับสนุนสถานที่ให้ใช้เป็นสถานกักกันโรค 
โดยมีโรงพยาบาลจากภาครัฐเข้ามาร่วมดูแลผู้เข้ารับการกักกัน 
ในลักษณะจับคู่ระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาล หรือที่เรียกว่า 
Hospitel ซึ่งถือว่าเป็น State Quarantine อีกรูปแบบหนึ่งที่ 
เข้ามาช่วยเติมเต็มความขาดแคลนสถานที่ส�าหรับกักกันโรค 
ในขณะเดียวกันยังเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจแก่ 
ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ถูกปิดและสูญเสียรายได้ไปใน 
ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย 

Alternative State 
Quarantine  
กักอย่ำงหรู 
อยู่อย่ำงเลือกได้
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 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นทางเลือกส�าหรับผู้รับการกักกันที่
มีก�าลังทรัพย์ ต้องการรับการกักตัวในโรงแรมที่มีความสะดวก
สบาย มีความเป็นส่วนตัว ไม่รวมอยู่กับผู้รับการกักกันรายอื่น ๆ 
รัฐบาลจึงจัดหาสถานกักกันโรคอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใช้สถานท่ีเป็น
โรงแรมที่เรียกว่า Alternative State Quarantine : ASQ หรือ 
สถานกกักนัแห่งรฐัทางเลือก โดยรัฐจะจบัคูก่บัโรงพยาบาลเอกชน 
เข้ามาร่วมบริการดูแลเฝ้าระวังโรคแก่ผู ้เข้ารับการกักตัว ซึ่ง 
ผูเ้ข้ารบัการกกัตวัในรปูแบบนีจ้ะต้องเป็นผูย้นิยอมช�าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดระหว่างกักตัวโดยสมัครใจ ซึ่งแตกต่างจาก State 
Quarantine รปูแบบอืน่ ๆ  ทีร่ฐัช่วยเหลอืเรือ่งค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด 
 “ระหว่างที่ท�า Quarantine ไป เราเริ่มเห็นความแตกต่างที่
เกิดขึ้น คือ หนึ่ง มีชาวต่างชาติเข้ามาด้วย ซึ่งคนไทยเข้ามาได้อยู่
แล้วตามรัฐธรรมนูญและค่าใช้จ่ายต้องฟรีส�าหรับคนไทย แต่พอ
เร่ิมมชีาวต่างชาตเิข้ามาอยูด้่วย ทัง้ในลกัษณะของแขกพเิศษ ญาติ 
คนรกั หรอืเป็นครอบครวั ทีเ่ป็นคนไทยบางคนท่ีเขารูส้กึ เขาไม่อยาก
พักโรงแรมนี้ เขาอยากพักโรงแรมที่สามารถเลือกได้ และยอม 
จ่ายเงินเพ่ือซื้อความสะดวกสบาย มีสถานที่และบรรยากาศ
สวยงาม ดังนัน้คนไทยทีม่ศัีกยภาพในเรือ่งของภาระค่าใช้จ่ายกจ็ะ
เลือกจ่ายเงิน ส่วนคนต่างชาติที่เขาต้องยินยอมจ่ายเงินตามความ
สมัครใจอยู่แล้ว และเนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่าย ทางกระทรวง
กลาโหม กองทัพไทยเลยมองว่า หากใช้โรงแรมเป็นสถานกกักนัโรค
เช่นนี้จะท�าให้คนที่มาเข้ารับการกักกันโรคได้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่ง
เหตุผลอย่างที่หนึ่งคือให้ผู้เข้ารับการกักกันรู้สึกว่า เขาเลือกได้ 
อย่างทีส่องคือ เป็นการลดภาระงานทีข่องทีมบคุลากรทางการแพทย์
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข ้าไปปฏิบัติหน ้า ท่ีประจ�าใน 
สถานกกักนั เช่น สถานกกักนัโรคหนึง่ ใช้ทมีบคุลากรทางการแพทย์
ประมาณ 30-50 คนในการดูแล บรหิารจดัการกระบวนการต่าง ๆ 
ซ่ึงจ�านวนของทีมงานเหล่านี้เป็นบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
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ในหลายหน่วยงาน ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการลดภาระงานได้มาก” 
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบายเหตุผล
ของการเปิด ASQ ทั้งนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง SQ 
ที่ใช้โรงแรมเป็นสถานกักกันโรคโดยรัฐจ่ายให้ กับรูปแบบ ASQ ที่
มีค่าใช้จ่ายว่า
 “ASQ ทุกอย่างเหมือน SQ แต่ว่ามีความแตกต่างกันคือ SQ 
เหมือนกับคุณได้โรงแรมที่เลือกจะอยู่หรือไม่อยู่ ไม่ได้ ฉะนั้น
โรงแรมใดที่เข้าระบบมาแล้วผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วจะถูก
ใช้เป็น SQ ทั้งหมด ซึ่งโรงแรมนั้น อาจจะสวยหรือไม่สวยบ้าง แต่
กับ ASQ จะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ผู้เข้ารับการกักกันเข้าไป
แล้วรู ้สึกคุ ้มค่าส�าหรับการจ่ายเงิน ผู ้ดูแลจะเป็นทีมบุคลากร
ทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรค รวมทัง้เจ้าของโรงแรม พนกังาน
โรงแรมท่ีมาช่วยดูแล แต่ท้ังหมดมีมาตรฐานเดียวกัน โดยทุก
โรงแรมจะถกูควบคมุภายใต้ระบบเดยีวเหมือนกันหมด คอื มีทหาร 
ต�ารวจ และเจ้าหน้าทีท่างสาธารณสขุคอยควบคมุดแูลอยูห่่างๆ ให้
นโยบาย ให้ข้อมูล ให้การอบรมแก่ทางโรงแรมหมดทุกอย่าง และ
ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเช่นเดียวกัน 
เมื่อมีการตรวจเสมหะก็จะมีหมอเข้าไปตรวจทุกอย่างเหมือน 
กันหมด ต่างกันแค่สถานที่ให้บริการ กับความรู้สึกสบายใจกว่า 
ห้องพกักว้าง มสีถานทีผ่่อนคลาย แต่ระบบการป้องกนัควบคมุโรค
เหมือนกันหมด”
  นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส กล่าวว่า ในช่วงแรกที่รัฐบาลเปิดรับ
ลงทะเบียนโรงแรมท่ีเข้าร่วมระบบการกักกันโรคน้ัน ยังมีจ�านวน
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการไม่มากนัก เนื่องจากโรงแรมจ�าเป็นต้อง 
เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้ได้ตามมาตรฐานที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ต่องานป้องกันและควบคุม 
การระบาดของโรคโควิด 19 
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 “ทางโรงแรมเองเมื่อเข้าระบบ ASQ จะต้องมีการเพิ่มเติม
หลายสิง่เพือ่ทีจ่ะควบคมุโรคให้ได้ตามมาตรฐาน ซ่ึงสิง่ทีเ่พิม่มากขึน้
เรื่องแรกเลย คือ ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ในโรงแรมจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของโรค 
เพราะหากไม่มีความรู ้จะไม่สามารถให้บริการคนที่ เข ้ารับ 
การกักกันได้ หรือหากเจ้าหน้าที่โรงแรมติดเชื้อก็จะท�าให้คนที่เข้า
รบับรกิารตดิเช้ือไปด้วย ตรงส่วนนีห้ากไม่มีความรูเ้รือ่งโรค โรงแรม
ก็จะยิ่งไม่กล้าที่จะเข้าระบบ ASQ ส�าหรับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่อง
ของภาพลักษณ์ของโรงแรม อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจัดสรร
พื้นที่โรงแรม บางโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ๆ ต้องการเข้า
ระบบ ASQ ส่วนหนึง่ และกม็อีกีส่วนทีต้่องการรบัแขกของโรงแรม 
ซึ่งแขกของโรงแรมจะมีความกังวลและไม่กล้ามาใช้บริการ 
หากไม่มีการจัดสรรหรือแยกพื้นที่กักกันในโรงแรมให้ชัดเจน 
และแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควร แต่หากมีความเข้าใจ 
ในการบรหิารจัดการจริง ๆ กส็ามารถท�าได้ เพยีงแต่ว่าองค์ความรู้
พวกนี้ โรงแรมที่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร จึงไม่ค่อยมีโรงแรมที่ต้องการเข้าระบบ ASQ มากนัก 
ตามทีต้ั่งเป้าหมายไว้ที ่5-10 แห่งตามหวัเมืองใหญ่ๆ ทีมี่สนามบิน” 
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ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานกักกันโรคแห่งรัฐ
มีความส�าคัญต่อการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

ที่เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร ทางด่านอากาศ เช่น 
สนามบินนานาชาติ  อย ่างไรก็ดี  สถานกักกันโรคภายใต  ้
การดูแลของกระทรวงมหาดไทย คือ สถานกักกันโรคท้องที่ 
(Local Quarantine :LQ) และสถานกักกันโรคท้องที่ทางเลือก 
(Alternative Local Quarantine : ALQ) ก็มีความส�าคัญต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับจังหวัดท่ีมีอยู ่จ�านวนมากเช่น
เดียวกัน

นำยแพทย์อัษฎำงค์ รวยอำจิณ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีแผนการพัฒนา 
Local Quarantine และ Alternative Local Quarantine ใน
ต่างจังหวดั โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดน ให้มีจ�านวนเพยีงพอและ
มีประสิทธิภาพที่พร้อมรองรับต่อการกักกันผู้สงสัยติดเช้ือท่ีเข้า
เกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ในพื้นที่นั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นภาระ
แก่ State Quarantine หลักที่มีอยู่ในส่วนกลาง เช่น ที่อาคาร
รับรองสัตหีบ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี หรือที่กรุงเทพมหานคร
 “อนาคตพอเปิดประเทศ แรงงานเพ่ือนบ้านจะข้ามมาทาง
แม่สอด ทางตลาดโรงเกลอื ทางด่านระนอง หรอืทางด่านเจดย์ีสามองค์ 

• Local Quarantine / 
 Alternative 
 Local Quarantine
 ที่พักชำยขอบ สกัดโรคชำยแดน  
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ต้องนึกภาพว่า State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรีหรือกรุงเทพฯ 
จะไม่สามารถรองรับจ�านวนคนที่เดินทางมาจากชายแดนหรือ 
ด่านแบบนัน้ได้ เพราะฉะนัน้จะต้องมกีารปรบัปรงุ State Quarantine 
ให้มีอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตามประตูเหล่านั้น สิ่งที่ต้องเตรียมในบทบาท
ของกรมควบคุมโรค คือ ต้องไปสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น 
ที่แม่สอด สระแก้ว และระนองให้สามารถมีสถานกักกันโรคอยู ่
ตรงน้ันได้ มีการสร้างเกณฑ์และมาตรฐานตามเกณฑ์ให้โรงแรม 
ที่จะเข้าระบบการกักกันโรคตรงนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ 
แพร่เชื้อให้คนไทยในพื้นที่ 
 “ตามพืน้ทีเ่หล่านัน้อาจจะมี LQ อยู ่แต่ LQ ตรงนัน้บทบาท
ยังไม่ครบสมบูรณ์ จึงต้องท�าให้ครบสมบูรณ์ ต้องนึกภาพว่า พื้นที่
ตรงนั้นมีประเภทของกิจการมาก และแต่ละกิจการต้องพึ่งพา
แรงงานทีเ่ป็นชาวกัมพชูา ลาว เมยีนมาจ�านวนมาก ดงันัน้จงึถอืว่า 
โรงงานแห่งหนึ่งมีแรงงานเพื่อนบ้านมากถึงราว 300 คน ซึ่งจาก
จ�านวนแรงงานขนาดนี ้จังหวดัรบัไม่ไหวแล้ว สถานกกักนัทีร่องรบัได้
จ�าเป็นต้องมีสัก 2 แห่ง ซึ่งหากสามารถรองรับได้ 400 ห้อง ต้อง
แบ่งจ�านวนคนเข้ารับการกักกนัได้เตม็ท่ี 400 คน ตรงน้ีเป็นจ�านวน
มาตรฐานทีย่อมรบัได้ว่าจะมคีวามปลอดภยั จะไม่น�าแรงงานเพือ่นบ้าน
เข้ามาในประเทศเกินจ�านวน แล้วอ้างว่าเกินจ�านวน จะต้องม ี
การเพิ่มห้อง เพิ่มพื้นที่กักกันโรค
 “เราต้องเตรียมพร้อม ลองนึกภาพว่านี่คือ ด่านบก ในขณะ
เดียวกัน อนาคตต้องเปิดด่านทางอากาศด้วย ไม่ว่าจะเป็น 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบิน
อุบลราชธานี สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรืออื่น ๆ จุดเหล่านี้ 
ต้องพัฒนาเพิ่มเติม จะเอามากักมารวมกันที่จังหวัดชลบุรี หรือ 
ที่กรุงเทพฯ อย่างเดียวเลยคงไม่ได้แล้ว ทุกที่ต้องมีมาตรฐาน 
รองรับหมด ส่วนด่านเรือก็เช่นกัน แต่ทางเรือมีคนผ่านเข้ามา 
ไม่ค่อยมาก จะมีผ่านบ้างทางแหลมฉบัง ภูเก็ต ซึ่งมีน้อย”
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 “ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกรณีโรคติดเชือ้โควิด 19 เรือ่ง หลกัเกณฑ์แนวทางการ
ก�าหนดสถานที่กักกันที่รัฐก�าหนด พ.ศ. 2563” (2563, 13 
กรกฎาคม). เล่ม 137. ตอนพเิศษ 160 ง. ให้นยิามของสถานกักกนั
โรคแห่งรัฐไว้ ดังนี้
 สถานกักกันโรคแห่งรัฐ 
 (State Quarantine) 
 หมายถงึ การกกักนัผูเ้ดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัร โดยใช้
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานท่ีท่ีรัฐก�าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐ
ก�าหนด
 สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก 
 (Alternative State Quarantine) 
 หมายถงึ การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิข้า
มาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ
สถานทีท่ีร่ฐัก�าหนดให้เป็นสถานทีก่กักนั เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรคโควิด  19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตาม
หลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด โดยยินยอมช�าระค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ
 สถานกักกันโรคท้องที่ 
 (Local Quarantine) 
 หมายถึง การกักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นท่ีปกครองระดับ
จังหวัด โดยใช้สถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานท่ีกักกัน เพื่อการ
เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด
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Organization 
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กักกันแบบหมู่คณะ 
สังกัดเดียวกัน 
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สถานกักกันโรคอีกรูปแบบหน่ึงคือ สถานที่กักกัน
ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization 

Quarantine :OQ) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาในภายหลัง เพื่อให้
คนทีเ่ดนิทางมาเป็นหมูค่ณะทีด่�าเนนิการโดยองค์กรหรอืหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้สถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม หรือ
สถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค โดยองค์กรหรือ 
หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการด�าเนินการกักกัน

นำยแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 อธบิายหลักการด�าเนนิการของ Organization Quarantine 
ว่า “องค์กรหรือหน่วยงานใดที่ต้องการดูแลกันเอง ขอกักกันคน
ของตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพราะว่ามีสถานที่และสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ   ในหน่วยงานของตวัเอง หนว่ยงานนั้น ๆ  ต้อง
เขียนโครงการเสนอเข้ามาให้กรมควบคมุโรคพจิารณา หรอืในกรณี
ที่เป็นต่างจังหวัด ให้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อระดับ
จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เป็นผู้พิจารณา 
โดยผู้รับผิดชอบดูแลอนุมัติจะตรวจสอบตามมาตรการควบคมุโรค
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานเขียนระบุมาในโครงการ เช่น เรื่องของ 

Organization 
Quarantine  
กักกันแบบหมู่คณะ 
สังกัดเดียวกัน  
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สถานที ่การขนส่ง การรบัและส่งผูท้ีจ่ะมารบัการกกักนัทีส่นามบนิ 
การจัดการเรื่องอาหาร เรื่องของสุขอนามัยของสถานที่ เป็นต้น 
โดยอ้างอิงจากคู ่มือที่ทางกรมควบคุมโรคออกให้ เมื่อผ่าน 
การอนุมัติ สถานที่นั้นจึงเป็น OQ คือ ถูกกักกันโดยภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะท�าเอง แล้วเอาคู ่มือหรือ 
แนวทางจาก SQ ไปประยุกต์กับพื้นที่ของหน่วยงาน โดยยังคง
มาตรการการป้องกนัและควบคุมโรคเหมอืนเดิม แค่เปลีย่นสถานที่
ที่หน่วยงานนั้น ๆ จัดหาขึ้นมาเอง 
 “ส�าหรับ OQ มีหลายที่ที่พยายามจะท�าเช่น ช่างเครื่องของ
สนามบิน เราให้หน่วยงานท�า OQ ของเขา เนื่องจากช่างซ่อมจะ
มาประมาณ 3-5 คน แล้วการซ่อมของเขา เป็นการซ่อมในห้องซึ่ง
ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว กินข้าวก็สั่งมากิน อีกตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ีซึง่เขามผู้ีเชีย่วชาญชาวจนีเดนิทางมา 3 คน 
พอมีการเดินทางเข้ามา เขาจะขอกักกันตัวเอง เนื่องจากเป็น 
โรงพยาบาล มสีถานที ่มคีวามพร้อม และได้ขอแนวทางการกกักนั
มาทางกรมควบคุมโรค ซึ่งยังไม่ตรงกับค�าว่า OQ เสียทีเดียว แต่
คนจีนของเขาก็ถูกเข้าไปกักกันในอาคารของโรงพยาบาล มีการ
ดูแลจนครบระยะเวลา 14 วัน หลังจากนั้นให้ออกมาท�างานเป็น
คนสอนการตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ของโรงพยาบาลต่อ เมือ่ตดิต้ัง
เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางกลับ โดยทุกอย่างจะถูกดูแลโดยทีมงาน
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งทางหน่วยงานจะเขียนโครงการ 
เสนอเข้ามา โดยจะชี้แจงรายละเอียดหลายประการทั้งทีมรักษา
ความปลอดภัย ทีมบริหารจัดการ การขนส่ง กระบวนการรับ 
ชาวจีนที่สนามบิน และการส่งกลับ มีการประสาน ช้ีแจง 
รายละเอียดทั้งหมด” 
 นพ. ขจรศกัดิ ์แก้วจรสั ให้เหตุผลของการเปิดให้มกีารกกักนัโรค
แบบ Organization Quarantine นั้น ส่วนหนึ่งเป็นการผ่อนปรน
มาตการการควบคุมต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนรูส้กึผ่อนคลายจากชวีติ
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ที่ถูกจ�ากัดขึ้นมาบ้าง หลังจากที่สถานการณ์การระบาดได ้
เริม่คลีค่ลายลงแล้ว จงึเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาตบิางส่วนสามารถ
เดนิทางเข้าประเทศเพือ่ท�ากจิกรรมบางอย่างได้ รวมทัง้ให้หน่วยงาน
หรอืองค์กรต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องสามารถด�าเนนิการจดัการกกักนัโรค
ด้วยกนัเอง ซึง่มคีวามหลากหลายของกจิกรรมในแต่ละองค์กร ทัง้
กองถ่ายท�าภาพยนตร์ ทั้งจากต่างประเทศ และบริษัทภายใน
ประเทศเอง กระทั่งบริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีต้องพึ่งพา
แรงงานต่างชาต ิซ่ึงองค์กรหลาย ๆ  แห่งมคีวามประสงค์จะด�าเนนิ
การกักกันเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแบบ OQ ด้วยตัวเองเช่นกัน 
 สอดคล้องกับ นพ. อัษฎางค์ รวยอาจิณ ที่ชี้ให้เห็นความ
ส�าคญัของการพฒันากระบวนการกกักนัในส่วนภมิูภาค โดยเฉพาะ
ในจงัหวดัทีม่พีืน้ทีต่ดิกับชายแดนประเทศเพือ่นบ้าน ทีจ่�าเป็นต้อง
มีระบบกักกันโรคที่มีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับแรงงานต่างชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา ลาว กัมพูชา รวมถึงมาเลเซีย หากเจ้าของ
กิจการที่แรงงานเหล่านี้ท�างานอยู่สามารถด�าเนินการกักกันโรค
แบบ OQ ได้ จะเป็นหนึ่งในทางเลือกในการช่วยรัฐบาลควบคุม
ป้องกันโรคโควิด 19 ตามด่านชายแดนทั้งหลาย
 “Organization Quarantine เป็นลักษณะว่าโรงงาน 
แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่แม่สอด มีแรงงานเพื่อนบ้านอยู่ จะต้องมีระบบ
กักกันโรคทีส่ามารถควบคุมไม่ให้ผู้ถูกกกักนัลกัลอบออกมาเดนิซือ้ของ
ในร้านสะดวกซือ้ในพืน้ทีไ่ด้ เพราะฉะนัน้คณะกรรมการโรคตดิต่อ
จงัหวดัตามจุดต่าง ๆ  เหล่านีต้้องพร้อม นัน่คอื ผูว่้าราชการจงัหวดั
ต้องรูร้ะบบทัง้หมดเช่นกนัว่า จะควบคมุคนทีม่าอยูใ่นการกกักนัโรค 
จะต้องใช้ทหารควบคุมพื้นที่อย่างไร เช่น จะใช้กองก�าลังใดเข้ามา
เป็นตัวช่วยดูแลไม่ให้เกิดการลักลอบหนีออกมา เป็นต้น”
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แม้รฐับาลได้มรีปูแบบของสถานกกักนัโรคทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่ ๆ  
ให้แก่ผูท้ีต้่องรบัการกกักนัในรปูแบบต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ ซึง่มีผลดี

ต่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ที่เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณคนที่จะต้องท�าการกักกัน รวมถึงได้ช่วยเหลือภาคธุรกิจ
โรงแรมให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือในยามวิกฤติการระบาดของ 
โรคโควดิ 19 แต่ในระยะหลงั มกัเกิดปัญหาขึน้จากการทีม่ผีูเ้ดนิทาง
เข้าประเทศไทยและเข้ารบัการกกัตวักบัโรงแรมทีเ่ป็น ASQ บางส่วน
ที่มีโรคประจ�าตัว ท�าให้เมื่อมาถึงสถานกักกันโรคแล้ว ต้องหา 
โรงพยาบาลมารบัดแูลในภายหลงัอีก ดงัน้ัน คณะกรรมการอ�านวยการ
ศนูย์ปฏิบตักิารฉกุเฉนิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ กรณโีรคตดิเชือ้
โรคโควดิ 19 กระทรวงสาธารณสขุ จงึมอบให้กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ (สบส.) หามาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เป็นที่มา
ให้เกิดรูปแบบสถานกักกันแบบใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 รูปแบบ ซึ่งตาม
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการก�าหนด
สถานที่กักกันที่รัฐก�าหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ให้นิยามไว้ดังนี้

 1. สถานกกักนัในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine: HQ) 
หมายถึง การกักกันตัวผู ้ป่วยชาวไทย ที่เดินทางกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงค ์ เฉพาะเพื่อ เข ้ารับ 
การรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ก�าหนด 
ซ่ึงได ้มีการนัดหมายไว ้ล ่วงหน้าโดยใช้สถานพยาบาลที่รัฐ 

• Hospital Quarantine และ  
 Alternative Hospital   
 Quarantine 
 จำกโรงแรมคืนสู่โรงพยำบำล   
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ก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดเชือ้โควดิ 19 พร้อมรับการรกัษาพยาบาลตามกลุม่โรค/อาการ/
หตัถการท่ีนดัหมายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลกัเกณฑ์
และแนวทางที่รัฐก�าหนด โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
เฉพาะการกักตนในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็น
ไปตามสิทธิ์ รวมทั้งให้ช�าระส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองโดยสมัครใจ

 2. สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 
Hospital Quarantine : AHQ) หมายถึง การกักกันตัวผู้ป่วย
ชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนทีก่�าหนด ซึง่ได้มกีารนดัหมายไว้
ล่วงหน้า โดยใช้สถานพยาบาลภาคเอกชนที่รัฐก�าหนดให้เป็น 
สถานกกักนัโรค เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคตดิเช้ือโควิด 19 
เช่นเดยีวกบัระบบ HQ ทกุประการ เพยีงแต่ผูร้บัการกกักันจะเป็น
ผู้รับผิดชอบช�าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างการรักษาพยาบาล
และกักกันตนเองโดยสมัครใจ ซึ่งระบบนี้ได้ด�าเนินการหลังจากที่
ส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยได้อนญุาตให้เครือ่งบนิ
ของสายการบินต่าง ๆ บินเข้าสู่ประเทศไทยได้
 ระบบ AQ และ AHQ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเปิด
ประเทศให้นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางเข้ามาประเทศไทยได้ โดย 
AQ และ AHQ อยู่ในระยะที่ 1 ของแผน กล่าวคือ เป็นการน�า 
ผู้ป่วยจากต่างประเทศมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทยเรียกว่า Medical and Wellness Program ซึ่งเริ่ม
ด�าเนนิการตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 หลงัจากนัน้จะด�าเนนิการ
ในระยะที่สองคือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาจนพ้นการกักตัว 14 
วันแล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย โดยเน้น 
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กลุ ่มบริการเชิงสุขภาพ เช ่น สปา รีทรีต สมุนไพร หรือ 
อยู่ในโรงแรมที่แยกออกมาชัดเจน และสุดท้ายท่ีเป็นเป้าหมาย 
หลักคือ ระยะที่สามที่ เรียกว ่า Travel Bubble ซึ่งเป ็น 
การเปิดประเทศ ให้มีการท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทางกับประเทศ 
ที่ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังสถานการณ์
โรคโควิด 19 คลี่คลาย

 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ประเทศไทยจะด�าเนินการแผนเปิด
ประเทศไปจนถงึขัน้ตอน Travel Bubble ระหว่างทางได้เกิดกรณี
ที่สร้างความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใน
ประเทศจากการด�าเนินการ ส่วนงาน State Quarantine ทั้ง
เหตุการณ์กลุ่มนายทหารอียิปต์ไม่ปฏิบัติตามกฎการกักกันตัว 
ออกจากสถานกักกันตัวไปเดินเล่นในในพื้นที่จังหวัดระยอง เช่น 
ห้างสรรพสินค้า หรือในกรณีผู ้รับการกักกันตัว ซึ่งเดินทาง 
กลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ได้เสียชีวิตด้วยโรคประจ�าตัว ระหว่าง
การกักกันภายในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันโรค เป็นเหตุให้รัฐบาล
ประกาศไม่อนุญาตให้ผู ้ที่มีโรคประจ�าตัวเข ้ารับการกักกัน 
ใน State Quarantine ที่เป็นโรงแรม และต้องเข้ากักกันท่ี 
Hospital Quarantine หรอื Alternative Hospital Quarantine 
เท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก 

 ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนามาตรการ
กักกันขึ้นมาได้หลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทีแ่ปรเปลีย่นไปตามระยะเวลา
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นับตั้งแต่วันแรกที่ประเทศประสบกับปัญหา ด้วยรูปแบบ 
การกักกันที่หลากหลายเหล่าน้ีเป็นส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วย
งานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควดิ 19 ของประเทศไทย
เกิดผลสัมฤทธิ์ จนขึ้นเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19

ตามแนวทางการบรหิารจดัการสถานกกักนัโรคซึง่ทาง
ราชการก�าหนด (Quarantine) (ฉบับปรับปรุง 

Version 3.0 วนัที ่22 สงิหาคม 2563) แบ่งรายละเอยีดของสถาน
กักกันโรคซึ่งทางราชการก�าหนดเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 1. State Quarantine (SQ) สามารถแบ่งออกตามพื้นที่ 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดังนี้
  • State Quarantine (SQ) หมายถึง สถานที่กักกันฯ
ส�าหรบัผูเ้ดนิทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยใช้สถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด
  • Alternative State Quarantine (ASQ) หมายถึง 
สถานทีก่กักนัฯ ส�าหรับผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม หรือ
สถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค เพื่อการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ตามหลกัเกณฑ์แนวทางทีร่ฐัก�าหนด โดยยนิยอมช�าระค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ
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  • Local Quarantine (LQ) หมายถึง สถานที่กักกันฯ 
ส�าหรบัผูเ้ดนิทางเข้ามาในพืน้ทีป่กครองระดบัจงัหวดั โดยใช้สถานที่
ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตาม 
หลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด
  • Alternative Local Quarantine (ALQ) หมายถึง 
สถานที่กักกันฯ ส�าหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับ
จังหวัด โดยใช้สถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค เพื่อ 
การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐก�าหนด โดย
ยินยอมช�าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ

 2. Organizational Quarantine (OQ) หมายถึง สถาน
ทีก่กักนัฯ ส�าหรบัผูเ้ดนิทางทีด่�าเนนิการโดยองค์กร หรอืหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยใช้สถานประกอบการธรุกจิโรงแรม หรอื
สถานที่ที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรคเพื่อการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐ
ก�าหนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด�าเนินการกักกัน
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 3. Hospital Quarantine (HQ) หมายถงึ สถานทีก่กักนัฯ 
ส�าหรับผูเ้ดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัร โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เพือ่เข้ารบัการรกัษาพยาบาล ซึง่ได้มกีารนดัหมายไว้ล่วงหน้า โดย
ใช้สถานพยาบาลที่รัฐก�าหนดให้เป็นสถานกักกันโรค เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคโควดิ19 พร้อมกบัการรกัษาพยาบาลตาม
กลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
14 วนั ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางทีร่ฐัก�าหนด โดยยนิยอมช�าระ
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลและการกักกันตัวในสถานพยาบาลภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เป็นไปตามสิทธ์ิ รวมท้ังให้ช�าระส่วนเกินสิทธิ์
ด้วยตนเองโดยสมัครใจ
 4. Alternative Hospital Quarantine (AHQ) หมายถึง 
สถานที่กักกันฯ ส�าหรับผู้เดินทางต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งได้มี 
การนัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยใช้สถานพยาบาลท่ีรัฐก�าหนดให้เป็น
สถานที่กักกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19 
พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการท่ี 
นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางทีรั่ฐก�าหนดโดยยนิยอมช�าระค่าใช้จ่ายเองท้ังหมดระหว่าง
กักกันตนโดยสมัครใจ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ 
การกักกันตัวในสถานพยาบาลให้เป็นไปตามสิทธ์ิรวมท้ังให้ช�าระ
ส่วนเกินสิทธิ์ด้วยตนเองโดยสมัครใจ





จะไม่รอให้เกิดพายุ: กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2563

03

เรื่องเล่า
จากบทเรียน
เบื้องหลังแนวกั้น

โควิด 19
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เรื่องเล่า
จากบทเรียน  
เบื้องหลังแนวกั้น
โควิด 19
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“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ประโยคคุ้นหูของ 
“ซุนว”ู นักปราชญ์คนส�าคญัของจนี ผูเ้ขียนต�าราพชิยัสงคราม

ซุนจ่ือ หน่ึงในต�ารายทุธศาสตร์การทหารทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลก และ
เป็นศาสตร์ท่ีน�ามาปรับใช้ในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ 
ต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน การวิเคราะห์ศัตรูเป็นกลยุทธ์กึ่งหนึ่ง
ของการต่อสู ้แต่อีกกึง่หน่ึงทีส่�าคัญไม่แพ้กนัคอื การเตรยีมกองทพั
ที่พร้อมด้วยความสามารถของขุนพล การเตรียมทรัพยากร 
การวางแผนทีด่ ีตลอดจนความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของผูป้กครอง
และกองก�าลงั จึงจะน�าพากองทพัสูช่ยัชนะได้ เช่นเดยีวกบัการต่อสู้
กบัข้าศกึตวัเล็กทีม่องไม่เหน็ด้วยตาเปล่าอย่างไวรสัก่อโรคโควิด 19 
ที่ต้องมีการระดมความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการ
ท�าความเข้าใจศตัรู ร่วมกบัการสร้างทมี มแีผน เสริมองค์ประกอบ 
พร้อมด้วยก�าลังด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและ 
ความมุง่มัน่ตัง้ใจ เพือ่พาให้งานประสบความส�าเรจ็ได้ ค�าว่า “ทมี” 
จึงไม่ได้หมายความถึงแค่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่ช่วยให้ภารกิจ
เป็นไปได้ตามเป้าหมายเท่านั้น ผู้อยู่เบื้องหลังของแต่ละกองก�าลัง
ที่คอยให้การสนับสนุนต่างก็มีบทบาท และมีความส�าคัญที ่
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

เรื่องเล่า
จากบทเรียน   
เบื้องหลังแนวกั้น
โควิด 19 
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 จากหนังสือจะไม่รอให้เกิดพายุเล่ม 1 ที่อธิบายโครงสร้าง 
การท�างานของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเช้ือ
ไวรสั (Viral Pneumonia) หรือ Emergency Operations Center 
(EOC) ไว้ว่ามีทั้งสิ้น 15 กลุ ่มภารกิจที่ส�าคัญ และมีการให้ 
รายละเอียดในแต่ละกลุม่ภารกจิ หรอื “กล่องภารกจิ” ทีค่นภายใน
กรมควบคุมโรคเรียกกันอย่างคุ้นปาก แต่ยังคงเหลืออีก 4 กล่อง
ภารกิจที่ส�าคัญที่ท�างานอย่างหนักอยู่ข้างหลัง คอยสนับสนุนให ้
ผู้ที่อยู่ด้านหน้าปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่และสะดวกราบรื่น 
หน่ึงจอมทัพของกองก�าลังพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค และอีกหนึ่งกุนซือ
บุคคลเบื้องหลังในการประสานทีม EOC ระดับประเทศ ที่จะมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง อันเป็นบทเรียนส�าคัญ ซึ่งในจ�านวนนี้
มหีลายท่านทีผ่่านประสบการณ์การท�างานทีย่าวนาน ผ่านบททดสอบ
ส�าคญั ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับโรคอุบัตใิหม่ทีเ่กดิขึน้มาระลอกแล้วระลอกเล่า
จนสะสมความเชี่ยวชาญการรับมือเฉพาะด้าน เกิดการเรียนรู้จาก
รุน่สูรุ่่นผ่านการสอนงาน การวางแผน และกระบวนการถอดบทเรยีน
ท่ีส�าคัญ จนได้องค์ความรูใ้นงานป้องกนัควบคมุโรคซึง่ถูกถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการท�างานในหลากหลายรูปแบบ
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บทเรียนจาก
5 กองเสริม
ก�าลังรบ 
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การให้การสนบัสนนุด้านการเงิน งบประมาณ ตลอดจน
การควบคุมการเบิกจ่ายและการตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่ึงภารกิจส�าหรับการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่ระดมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายหน่วยงาน
เข้ามาร่วมทีม ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้อ�านวยการกองคลัง 
กรมควบคุมโรค ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงิน การคลังและ 
การตรวจสอบภายในมามากกว่า 35 ปี 

บทเรียนจาก    
5 กองเสริมก�ำลังรบ 

• บทเรียน...
 กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรเงิน
 และงบประมำณ 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ในฐานะหัวหน้าคณะท�างานกลุ่มภารกิจด้านการเงินและ 
งบประมาณ ได้บอกเล่าถึงการด�าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคโควิด 19 ในช่วงแรกไว้ว่า 
 “แวบแรกในความคิด หลงัจากทราบค�าสัง่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จาก นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้
รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะท�างานกลุ่มภารกิจการเงินและ 
งบประมาณ ในความคิดตอนนั้นคือ ล�าดับภาพในการเตรียมการ
ต่าง ๆ มองเห็นภาพเป็นฉากๆ  ว่าต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง 
ซ่ึงส่วนน้ีเป็นประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติคล้ายกับในเหตุการณ ์
การระบาดของโรคเมอร์สและโรคซาร์สท่ีผ่านมา โดยการบริหาร
จัดการเรื่องการเงินและงบประมาณในการสนับสนุนการท�างาน
ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 นั้น ได้ด�าเนินการขอสนับสนุนเงิน 
งบประมาณแผ่นดนิจากกระทรวงการคลงั โดยร่วมด�าเนนิการกับ
กองยทุธศาสตร์และแผนงานของกรมควบคมุโรค ยืน่เรือ่งประสาน
งานต่อไปยังทีมการเงินการคลังของส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ถอืเป็นแกนกลางในการบรหิารจดัการงบประมาณ
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมา
นัน้ถอืว่าได้มาอย่างรวดเรว็ และเพยีงพอต่อการแก้ไขสถานการณ์ 
ซ่ึงกระบวนการทัง้หมดนี ้ทางกองคลงั กรมควบคมุโรค มแีนวทาง
การด�าเนินงาน (work flow) ท่ีจดัท�าไว้อย่างชดัเจน ถอืเป็นคมัภร์ี
ส�าคัญที่ช่วยในการด�าเนินการต่าง ๆ”

นำงละเอียด เอี่ยมสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการกองคลัง กรมควบคุมโรค 
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 จากบทบาทการท�างานที่เข้มแข็ง และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คนท�างานที่สอดประสานกันอย่างลงตัว สู ่บทเรียนท่ีสร้าง 
ความประทับใจในการท�างานด้านทรัพยากรทางการเงิน ซ่ึงเป็น
งานทีค่่อนข้างละเอียดอ่อน ตลอดจนการมองเหน็จดุปรบัปรงุเพือ่
เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดในครั้งต่อไป หัวหน้าทีม 
คณะท�างานฯ กล่าวว่า
 “หากถามถงึความประทบัใจในฐานะหวัหน้าทมีคณะท�างาน
กลุม่ภารกิจด้านการเงนิและงบประมาณ ส่ิงทีเ่หน็ได้ชัดคอื การได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมคณะท�างานฯ ซึ่งก่อนการ 
แต่งตัง้คณะท�างานฯ นัน้จะมกีารพดูคุย และประสานไปยงัหน่วยงาน
ต่าง ๆ  อย่างไม่เป็นทางการ และในทุกครั้งที่มีการประสานไปก็จะ
ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานเหล่านั้นเป็นอย่างดี ตรงนี้จึงเป็น
สิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมาก 
 “ภารกิจด้านการเงินต่อการรับมือกับการแก้ไขสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ใช่ภารกิจของผู้ใดผู้หนึ่ง การที่
หวัหน้ากล่องภารกจิด้านการเงินและงบประมาณ และผูอ้�านวยการ 
กองคลังของกรมควบคุมโรคเป็นคนเดียวกัน มีจุดแข็งคือ ความ
สามารถในการบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่จุดอ่อนคือ 
ทั้งสองภารกิจมีภาระงานค่อนข้างมากพอสมควร หากมีคนท่ีมา
รับผิดชอบในภารกิจด้านการเงินและงบประมาณมีการปฏิบัติ
ภารกิจแบบเตม็เวลา (Full time) ภายใต้มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
(Standard Operation Procedures: SOP) ที่ชัดเจน รวมทั้งมี
แนวทางการด�าเนินงานที่มีความละเอียดและครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
จะช่วยให้สามารถรับมอืกับการระบาดในระลอกต่อไปได้ดยีิง่ขึน้” 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

“แวบแรกในความคิดหลงัจากทราบค�าสัง่ฯ ตอนนัน้คือล�าดับภาพ
ในการเตรียมการต่าง ๆ มองเห็นภาพเป็นฉากๆ  ว่าต้องด�าเนิน
การอย่างไรบ้าง ซ่ึงส่วนนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติคล้ายกับ
ในเหตุการณ์การระบาดของโรคเมอร์ส และโรคซาร์สที่ผ่านมา”

นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ 
หัวหน้าคณะท�างานกลุ่มภารกิจด้านการเงินและงบประมาณ

ก�าลังเงินช่วยอ�านวยความสะดวกในการสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ แต่ก�าลังคน 

ก็เป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรค 
ในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย นั่นท�าให้การจัดหาก�าลังคน 
เข้าท�างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการควบคุม 
การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นเร่ืองท้าทายของหัวหน้า 
คณะท�างานกลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนก�าลังคน 

• บทเรียน...
 กลุ่มภำรกิจด้ำน
 กำรสนับสนุนก�ำลังคน
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะท�างานกลุ ่มภารกิจ ด้าน 
การสนับสนุนก�าลังคน กล่าวว่า “ภายหลังจาก 

การแต่งตัง้ค�าส่ังกรมควบคุมโรค เรือ่ง คณะท�างานศนูย์ปฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจาก 
เชื้อไวรัส เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สิ่งที่ตามมาคือ 
การร้องขอก�าลงัคนช่วยสนบัสนนุตามกลุม่ภารกิจต่าง ๆ  เน่ืองด้วย
ในช่วงแรกต้องมีการจัดการสับเปลี่ยนก�าลังคน เหตุเพราะ 
ความอ่อนล้าจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยในช่วงแรกแต่ละกลุ่ม
ภารกิจจะเสนอรายช่ือบุคลากรที่มีความต้องการเบื้องต้นมาให้ 
เช่น ทีม SAT ทีมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กลุ่มภารกิจ 
ด้านการเงนิและงบประมาณ เป็นต้น โดยกลุม่ภารกิจด้านก�าลงัคนเอง
จะมีฐานข้อมูลรายชื่อและความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนต่อภารกิจนั้น ๆ ซึ่งในบางส่วนต้องมีข้อสั่งการเพื่อ 
ส่งก�าลังคนไปปฏิบัติหน้าที่ หรือบางส่วนอาจต้องขอก�าลังคน
สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก โดยการบรหิารจดัการทัง้หมดนี้
ต้องอาศัยความรวดเร็วในการด�าเนินการ ในหลายครั้งจึงต้องม ี
การประสานงานแบบไม่เป็นทางการ (Informal) ซึง่การด�าเนนิการ
ในช่วงที่ผ่านมา ทีมภารกิจด้านก�าลังคนสามารถด�าเนินการ 
ได้ทันต่อสถานการณ์  มกี�าลงัคนพอเพยีงตามการร้องขอ และทนัต่อ
การขอรบัการสนบัสนนุในแต่ละกลุ่มภารกิจ 

นำยยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชำติ 
ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควตบคุมโรค 
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 “ในส่วนของบทเรยีนทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
เช่น การปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานในส่วนทีต้่องใช้ก�าลงัคนทีเ่ป็น
นักวิชาการสาธารณสุขแบบไม่คุ้มค่า เช่น ภารกิจการอยู่ประจ�าที่
จดุเทอร์โมสแกน ณ ด่านควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศ ทีเ่ป็น
ด่านอากาศ ซึง่เดมิใช้ก�าลงัคนทีเ่ป็นนักวชิาการสาธารณสขุท้ังหมด
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันอยู ่ประจ�าจุด ช่วงหลังจึงใช้วิธีการ 
จ้างเหมาบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้และความสามารถมา
ทดแทน ท�าให้กรมควบคุมโรคมีก�าลังคนที่เป็นนักวิชาการ
สาธารณสขุทีเ่พยีงพอมาด�าเนนิการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิในภารกจิ
ต่าง ๆ ได้เต็มศักยภาพ และส�าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ 
การระบาดในช่วงต่อไป มกีารจัดท�าแผนก�าลงัคนในทุกกลุม่ภารกจิ 
และปรับปรุงฐานข้อมูลที่ เตรียมการเรื่องความเช่ียวชาญท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจด้านก�าลังคนให้มีความครบถ้วนมาก 
ยิ่งขึ้น”

“การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของภารกิจด้านก�าลังคน
สามารถด�าเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ มีก�าลังคนพอเพียงตาม
การร้องขอ และทันต่อการขอรับการสนับสนุนในแต่ละกลุ ่ม
ภารกิจ”

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ 
หัวหน้าคณะท�างานกลุ่มภารกิจด้านการสนับสนุนก�าลังคน
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

คนและอาวธุยทุโธปกรณ์ช่วยสนบัสนนุปฏบิตักิารรบและ
กจิกรรมทางทหาร เพือ่ป้องกนัประเทศให้รอดพ้นจาก

การรกุรานของข้าศกึ แต่ส�าหรบัสถานการณ์ทีเ่ป็นภยัคกุคามอย่าง
การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ นอกจากจะมคีวามรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์การท�างานด้านการป้องกนัควบคมุโรคเป็นอาวุธ
แล้ว ยังคงต้องมีอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือทาง 
การแพทย์ต่าง ๆ  เตรยีมส�ารองไว้ในคลงัสรรพาวุธด้วยเช่นกนั และ
นอกเหนือจากการมีอาวุธเหล่านั้น ยังจ�าเป็นต้องมีผู้ดูแล จัดสรร 
และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

• บทเรียน...
 กลุ่มภำรกิจด้ำนส�ำรองเวชภัณฑ์  
 และส่งก�ำลังบ�ำรุง
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ปฏิบัติหน้าทีห่วัหน้ากลุม่ภารกจิด้านส�ารองวสัดเุวชภณัฑ์ 
และส่งก�าลังบ�ารุง ท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าทีมใน 

การจดัท�าแผน สรรหา ส�ารองเวชภณัฑ์ทางการแพทย์และวัสดอุุปกรณ์
ในการควบคุมโรค ตลอดจนการจัดท�าแผนกระจาย ก�ากับ และ 
จดัส่งเวชภัณฑ์และอปุกรณ์ต่าง ๆ  ตามแผนปฏบิตักิารในการป้องกนั
ควบคมุโรคโควดิ 19 กล่าวถึงการเตรียมการในส่วนนี้ไว้ว่า
 “กลุ่มภารกิจด้านส�ารองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งก�าลังบ�ารุง 
หรือขอเรียกง่ายๆ ว่า กล่องโลจิสติกส์ (Logistics) คือการเตรียม
พร้อมใน 3 ด้าน อันได้แก่ คน เงิน และสิง่ของท่ีเก่ียวข้องกบัเครือ่ง
ป้องกันอันตราย เช่น ชุด PPE วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งต้องเตรียมพร้อมทั้ง 3 ด้านดังนี้ 

 1. ด้านงบประมาณ ต้องขอบคุณท่านผู้บริหาร ตั้งแต่อธิบดี 
รองอธิบดี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ของ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินซึ่งคือ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร และ
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น กลุม่ภารกจิการเงนิและงบประมาณ ทมีงาน
ท่าน ผอ.ละเอียด เอ่ียมสุวรรณ ซึ่งท�าให้ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ จากการปรับแผนงบประมาณปกติมาใช้ในการแก้ไข
สถานการณ์โรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยังมีงบเฉพาะกิจ 

เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ 
เภสัชกรช�านาญการ กองโรคติดต่อทั่วไป 
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ทีด่�าเนนิการของบประมาณส่วนกลางเพ่ิมเตมิท่ีด�าเนินการควบคูก่นัไป 
จึงท�าให้กล่องภารกิจส�ารองวัสดุฯ ได้รับงบประมาณมาใช้ 
ส�าหรับจัดระบบการด�าเนินงานเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 2. ด้านทรัพยากรบุคคล ตรงส่วนนีไ้ด้รบัความช่วยเหลอืจาก
กลุม่ภารกิจด้านการสนบัสนนุก�าลังคน ต้องขอขอบคณุทางหวัหน้า
กล่องภารกิจฯ ผอ.ยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ และทีมงานท่ีดูแล
ทรัพยากรในด้านนี้ได้อย่างทั่วถึง ไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งยังมี 
การปรบัแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) 
มาใช้กบัส่วนของโลจิสตกิส์ 3 ส่วน หลกั ๆ  ที ่กลุม่ภารกจิโลจิสตกิส์
เข้าไปสนบัสนนุคือ ทมี SAT ทมีด่าน และทมีของ State Quarantine 
เพราะในช่วงที่เกิดวิกฤติ 3 ส่วนนี้ จะมีการระดมทรัพยากรบุคคล
จากส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันที

 3. ด้านทรัพยากรวัสดุเวชภัณฑ์ ส�าหรับตรงส่วนนี้ สิ่งที่มี
ความจ�าเป็นและต้องการใช้มากที่สุด คือ ชุด PPE และหน้ากาก
อนามัย ซึ่งทางทีมงานฯ มีการวางแผนในการจัดซื้ออย่างเร่งด่วน 
มีแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ ท่ีเราสามารถจัดหาได้ โดย 
ได้รับความร่วมมือจากส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ให้การสนับสนุน 
ทั้งยังช่วยอ�านวยความสะดวก ในแง่ของการตรวจสินค้า มี
กระบวนการเร่งรัดที่เรียกว่า การจัดท�ารหัสการได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Exempt) โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ใช้วิธีการออกระเบียบอนุญาต 
และผ่อนผันเวชภัณฑ์ยาที่จ�าเป็นต้องใช้ในช่วงการระบาดของ 
โรคโควิด 19 โดยยาและเวชภัณฑ์ใดที่มาจากต่างประเทศ หากมี
หนงัสือรบัรองการใช้งานจากประเทศต้นทางก็สามารถทีจ่ะน�าเข้า
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

และน�ามาใช้ในประเทศได้ ในลักษณะที่เรียกว่า Fast track 
ซึ่งหากอยู่ในภาวะปกติ กระบวนการเหล่านี้ต้องใช้เวลาและมี
กระบวนการค่อนข้างเยอะในการยื่นขออนุญาต
 “ส�าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดระลอก
ต่อไปก็มีการเตรียมพร้อมทั้ง 3 ด้านเช่นกัน ทั้งด้านงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรด้านเวชภัณฑ์รวมถึงยา โดยทาง
รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณจาก พรก. เงินกู้ ปีงบประมาณ 
2563 (พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิเพือ่แก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563) ซึ่ง
กองยทุธศาสตร์และแผนงานของกรมควบคมุโรค จัดท�าแผนจัดซือ้
เวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เสนอกับทางรัฐบาลซึ่ง 
คาดว่า หากมีการระบาดในระยะต่อไปจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ 
ในการจดัสรรและด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็ ส่วนกรมควบคมุโรค
ได้มีการส�ารอง วัสดุครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณปกติ บวกกับ 
ส่วนของงบประมาณส่วนกลางที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งส่วนนี้ทาง
กรมควบคมุโรคสามารถจดัซือ้วสัดคุรภุณัฑ์และยาเตรยีมไว้ส�าหรบั
การรับมือในกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกต่อไป
เรยีบร้อยแล้ว และในส่วนของการจดัหางบประมาณกเ็ป็นลกัษณะ
ของการด�าเนินการที่ควบคู่กันไป
 “การเตรียมพร้อมด้านบุคลากรนั้น กรมควบคุมโรคได้ม ี
การหารือในการจัดท�าแผนประคองกิจการ ในภาพรวมของกรมฯ 
ซ่ึงแผน BCP นี้เป็นส่วนส�าคัญที่เข้ามาช่วยในระบบโลจิสตกิส์ 
ได้มาก ท�าให้การหมุนเวียนของบุคลากรมีความยืดหยุ ่นข้ึน 
ช่วยในการเกลี่ยก�าลังคนเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของโรค 
โควิด 19 ในระลอกต่อไปได้ดีขึ้น ทั้งนี้มีการประชุมเพื่อเตรียม 
ความพร้อมทัง้ด้านก�าลงัคน ก�าลงัเงนิ และเวชภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างฐานข้อมูล (Data base) ที่ส�าคัญ และมี
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ระบบจัดสรรทรัพยากรแบบตอบสนองทันที (Real time) ซึง่ได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศของกรมควบคุมโรค ภายใต้
กล่องภารกิจด้านตระหนักรู้สถานการณ์ทางสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้
ท่านรองอธิบดี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ มีนโยบายให้ทุกกลุ่มภารกิจ
ต้องจัดท�าฐานข้อมูล และปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เวชภัณฑ์ ยา หรือวัสดุของใช้ที่จ�าเป็นในด้าน
การแพทย์มีความเพียงพอ และไม่ต้องสต็อกของ ช่วยให้ระบบ 
โลจิสตกิส์ มกีารระบายเวชภณัฑ์ยาไปยงัส่วนของทมีด่าน ทมี SAT 
หรือส่วนของ State quarantine ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”

“ส่วนกรมควบคุมโรคเองได้มีการส�ารอง วัสดุครุภัณฑ์ โดยใช ้
งบประมาณปกติบวกกับส่วนของงบประมาณส่วนกลางท่ีได้รับ 
การจัดสรร ซึ่ งส ่วนนี้ทางกรมควบคุมโรคสามารถจัดซื้อ 
วัสดุครุภัณฑ์และยาเตรียมไว้ส�าหรับการรับมือในกรณีการ 
ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกต่อไปเรียบร้อยแล้ว”

เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ 
หัวหน้าหน้ากลุ่มภารกิจด้านส�ารองวัสดุ

เวชภัณฑ์ และส่งก�าลังบ�ารุง
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นอกเหนือจากการจดัการด้านก�าลงัเงิน ก�าลงัคน และ
ก�าลังอาวุธแล้ว ยังคงมีภารกิจสนับสนุนด้าน 

การบรหิารจดัการองค์รวม และอ�านวยความสะดวกในทกุ ๆ  ด้าน
ให้กับแต่ละกลุ่มภารกิจ

• บทเรียน...
 กลุ่มภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำร
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หัวหน้า 
กลุม่ภารกิจด้านบรหิารจดัการ ถ่ายทอดบทเรยีน
ส�าหรับการด�าเนินการที่ผ่านมา รวมถึงการ 

เตรียมความพร้อมรับมือกับการะบาดของโรคโควิด 19 ในระยะ
ต่อไปไว้ว่า 
  “หน้าทีห่ลกัๆ ในช่วงแรกของกลุม่ภารกจิด้านบรหิารจดัการ
จะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออ�านวยความสะดวกใน 
การท�างานของบคุลากรในแต่ละกลุม่ภารกจิ เช่น การจดัหาสถานที่
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ การใช้ห้องประชุม 
การจัดการแถลงข่าว ตลอดจนการประชมุกรณเีฉพาะกจิแบบเร่งด่วน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการกับสิ่งของบริจาค ทั้งเวชภัณฑ ์
การแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ท่ีต้องมีการ 
ลงทะเบยีนรบัของบรจิาค จดัท�าหนงัสอืตอบรบั และบรหิารจดัการ
ให้ของบริจาคไปถึงเป้าหมายตามความประสงค์ของผู้บริจาค ซึ่ง
ทางกลุ่มภารกิจมีความพร้อมที่จะประสานและบริหารจัดการ 
ส่งให้ถึงบุคลากรที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ได้อย่างทันท่วงที มีระบบ
ที่สามารถรองรับการด�าเนินงาน และสามารถประสานหน่วยงาน
อื่น ๆ  รวมทั้งร่วมด�าเนินการกับภาคส่วนอื่น ๆ  ได้ในทันที อย่างไร
ก็ดียังต้องมีการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเร่งด่วน 
นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ควบคู่ไปด้วย

นำยเกรียงศักดิ์  เพำะโภชน์ 
เลขานุการกรมควบคุมโรค 
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 “ส�าหรับการเรียนรู ้จากการด�าเนินการที่ผ่านมา ได้แก่  
1. การทบทวนและท�าความเข้าใจภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย ร่วมกับ
การพิจารณาแผนประคองกิจการของหน่วยงาน โดยต้องพจิารณา
เป็นการภายในว่า จ�าเป็นต้องด�าเนินการในส่วนใดบ้างเพื่อการ 
รับรู้ร่วมกัน ต้องชะลองานหรือหยุดงานใดไว้ก่อน หรือจัดสรร
ทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้ตอบสนองต่อภารกิจในภาวะฉุกเฉิน
ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีได้อย่างไรบ้าง 
2. การจดัการเรือ่งทัว่ไปในกลุม่ภารกจิ ทีส่ามารถด�าเนนิการให้ได้
และต้องตอบสนองในทันที ทั้งจากการร้องขอหรือไม่ได้มีการ
ร้องขอ แต่รับทราบถึงความต้องการ ก็ต้องรีบด�าเนินการในทันที 
3. บคุลากรในทีมมปีระสบการณ์ในการท�างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
จงึช่วยให้งานประสบความส�าเรจ็ได้เรว็ข้ึน เปรยีบได้กบัทีมฟตุบอล
ท่ีทีมมีความสามารถเฉพาะตัว ท�าให้เตะชนะคู่ต่อสู้ แต่มันเป็น 
เกมที่รวดเร็ว ชนะจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่น เพราะ
เคยเล่น และท�าหน้าที่ในต�าแหน่งของตนเองมาก่อน แต่หาก 
เกมต้องยืดเยื้อหรือต้องเล่นไปนาน ๆ ทีมนักฟุตบอลตัวจริง 
จะเริ่มมีอาการเหนื่อยล้า ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เรื่องของตัวส�ารองในทีม เพื่อให้พร้อมท�าหน้าที่แทนผู้เล่นตัวจริง
ได้ในทันที
 “ส่วนที่คิดว่าเป็น Good หรือ Best Practice คือ สามารถ 
ตอบสนอง และสนับสนุนภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
มีความทันท่วงทีจนเป็นที่น่าพอใจ สามารถปฏิบัติงานในภารกิจ 
ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ การท�างานในแบบบวัไม่ให้ช�า้ น�า้ไม่ให้ขุน่ 
เข้าใจกับค�าว่า ‘หน้าที่’ ในช่วงวิกฤติ ที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงหน้าที่
มาก่อน ตามส�านวนทีว่่า ‘เคารพกนัตามวยั เกรงใจกนัตามหน้าที’่
 “ในระยะต่อไปคอื การเตรยีมรบัการระบาดในระรอกต่อไป
คอื ต้องมกีารเตรยีมคนให้ดมีคีวามพร้อมมากยิง่ขึน้ โดยการสือ่สาร
ให้ทุกคนเข้าใจ มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักไปอยู่ประจ�าท่ี EOC 
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เช่น งานสารบรรณ งานยานพาหนะ คนที่ไปท�าหน้าที่ต้องเป็น 
ผู้ที่สอนงาน (coach) ให้คนอื่นได้ และต้องจัดให้มีคนที่ส�ารองใน
ภารกิจแต่ละภารกิจ มีข้อเสนอให้ทุกทีมภารกิจต่าง ๆ ควรมีเวที
การพูดคุยสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้น มีการเตรียมการเรื่องการสื่อสาร
ภายในซึ่งต้องสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันที” 

“เกมที่รวดเร็วชนะจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่น เพราะ
เคยเล่นและท�าหน้าที่ในต�าแหน่งของตนเองมาก่อน แต่หากเกม
ต้องยืดเยื้อหรือต้องเล่นไปนาน ๆ ทีมนักฟุตบอลตัวจริงจะเริ่มมี
อาการเหนื่อยล้า ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเร่ืองของ
ตวัส�ารองในทมี เพือ่ให้พร้อมท�าหน้าทีแ่ทนผูเ้ล่นตวัจรงิได้ในทนัท”ี

นายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน์ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ
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การปกครองแบบหัวเมือง เป็นการจัดระบอบการ
ปกครองทีม่กีารแบ่งหวัเมอืงออกเป็นชัน้ ๆ  โดยจดั

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเมืองกับเมืองหลวง เนื่องด้วยเมืองหลวง
ไม่มีก�าลังทหารที่ทั่วถึงเพียงพอที่จะปกครองที่ปกครองโดยตรง 
จงึต้องกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ เช่นเดยีวกบัคณะท�างานประสาน
การปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคระดับเขต ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบ
รุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส (Viral pneumonia) ที่ท�าหน้าท่ี 
เป็นกองก�าลังส�าคัญในการต้านทานข้าศึกไม่ให้เข้ามาประชิด 
ถงึในเขตเมอืงหลวงได้ ซ่ึงคณะท�างานชุดนีแ้บ่งย่อยออกเป็น 4 คณะ 
และมีหัวหน้าทีมในแต่ละคณะดังนี้

 1. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) พื้นที่
กรงุเทพมหานคร มหีวัหน้าคณะท�างานคอื นพ.อเนก มุ่งอ้อมกลาง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 2. ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(สคร. 1 เชยีงใหม่) มหัีวหน้าคณะท�างาน คือ นพ.สเุมธ องค์วรรณดี 
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่
 3. ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
(สคร. 6 ชลบุรี) หัวหน้าคณะท�างาน คือ พญ.หรรษา รักษาคม 
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

• บทเรียน...
 คณะท�ำงำนประสำนกำรปฏบัิติกำร 
 เฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรค
 ระดับเขต
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 4. ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่11 จังหวดันครศรธีรรมราช 
(สคร. 11 นครศรธีรรมราช) หัวหน้าคณะท�างาน คอื พญ.ศริลิกัษณ์ 
ไทยเจริญ ผู ้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
นครศรีธรรมราช
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ต้องยอมรับว่า 
นอกจากพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู
ในการแพร่ระบาดของโรค ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่ถูกเช้ือไวรัสโจมตี 
อย่างหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั กรมควบคุมโรคกไ็ด้ดงึหนว่ยงาน
ในระดับภูมิภาคทั้งหมดเข้ามาอยู่ในคณะท�างานชุดน้ี รวมท้ังสิ้น 
13 คณะย่อยประกอบด้วย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
และส�านักงานป้องกันควบคุมโรคส่วนภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง ในที่นี้
จะขอหยิบยกเรื่องราวที่เป็นบทเรียนจากตัวแทนของส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคในระดับเขต
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ถ่ายทอดประสบการณ์และเรือ่งราวทีส่�าคญัของการท�างาน
รบัมอืกับสถานการณ์โรคระบาด ทัง้ทีเ่ป็นสถานการณ์

เฉพาะหน้า สถานการณ์แบบที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 
เช่น การกักกัน รวมถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้องค์ความรู้และความ
ร่วมมอืจากทุกภาคส่วน รวมไปถงึได้แสดงข้อคดิเห็นต่อการเตรยีม
การรับมือการระบาดที่อาจเกิดขึ้นระลอกต่อไป 
 “แรกเริ่มที่กรมควบคุมโรคได้แจ้งการเตรียมพร้อมและ 
เตรยีมการยกระดบัศูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินของกรมควบคมุโรค 
(EOC Alert level) โดยในส่วนของกรมควบคุมโรค ได้เตรยีมพร้อมใน
โครงสร้างกล่องภารกิจที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
มีสคร. 1 เชียงใหม่และ สคร. 11 นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็น
พืน้ทีม่สีนามบินและมเีท่ียวบนิตรงจากเมอืงอูฮ่ัน่ ประเทศจนี ซึง่ 
เมือ่ทราบว่า กรมควบคุมโรคเรียกประชุมเตรยีมการแต่ไม่มี สคร. 6 
ร่วมด้วยจึงได้ขอผ่านทางผูอ้�านวยการกองควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน ขอเข้าร่วมประชุมเตรียมการด้วย เน่ืองจากการ
วเิคราะห์ความเสีย่งในพืน้ทีแ่ล้วพบว่า แม้พืน้ทีเ่ขต 6 จะไม่ได้เป็น
พืน้ทีท่ีม่สีายการบิน บินตรงจากเมอืงอู่ฮัน่ แต่กเ็ป็นพืน้ทีท่ีม่แีหล่ง
ท่องเทีย่วซึง่มชีาวต่างชาตทิีเ่ป็นคนจนีนยิมเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว
เป็นจ�านวนมาก นั่นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิก 
ทีม EOC กรมควบคุมโรคของสคร. 6 จากนั้นทางทีมสคร. 6 ได้ 
จัดเตรียมโครงสร้างและยกระดับ EOC ของหน่วยงานขึ้น 

แพทย์หญิงหรรษำ รักษำคม 
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
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เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งหลังจัดตั้ง EOC ของหน่วยงาน 
ได้เพยีงไม่กีวั่น ก็พบผู้ป่วยยนืยนัรายแรกในประเทศไทยซึง่เดนิทาง
มาจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน โดย นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ประสานมายัง สคร. 6 ในช่วงบ่าย 
ให้ท�าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (swab) เพื่อตรวจหาเช้ือใน 
กลุม่ผูส้มัผสัและกลุม่เสีย่งทีม่าท่องเทีย่วกบักลุม่ทวัร์ทีเ่มอืงพทัยา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งทาง สคร. 6 ได้ด�าเนินการติดตามและเก็บ 
สิง่ส่งตรวจส่งห้องปฏบิตักิารและรายงานต่อกรมควบคมุโรค ในช่วง
เที่ยงคืน โดยเจ้าหน้าที่ของเราน�าไปส่งด้วยตัวเองและกลับถึง 
ส�านักงานราวตีสอง นบัว่า สคร. 6 ได้มีส่วนร่วมในภารกจิแรก ๆ 
ส�าหรับการควบคุมโรคร่วมกับหลายหน่วย และจากเหตุการณ ์
ที่พบและความเสี่ยงในพื้นที่ ทาง สคร. ได้เตรียมความพร้อมใน
ระดับเขตเช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ห้องแยกผู้ป่วย 
เวชภณัฑ์  การเตรยีมพร้อมหน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรคตดิต่อตาม 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit : 
CDCU)  เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้จัดประชมุเพือ่เตรยีมความพร้อม
ให ้กับบุคลากรในพื้นที่ เขตสุขภาพท่ี 6 ท้ัง 8 จังหวัดใน 
เรือ่งสถานการณ์ การฝึกปฏบิตัใินการใส่ชดุ PPE การเกบ็ตวัอย่าง
ส่งตรวจระบบทางเดินหายใจส่วนต้น (Throat swab และ 
Nasopharyngeal swap) รวมถึงการเตรียมแผนโดยการจ�าลอง
สถานการณ์ (Scenario) และฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top 
Exercise: TTX) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ถือว่า เราได้เริ่ม 
จัดทัพ ซ้อมรบ เตรียมรับศึกโรคอุบัติใหม่ซึ่งอาจจะมองว่าเป็น 
การเตรยีมการทีอ่าจจะเกินกว่าความเป็นจรงิ เพราะช่วงนัน้เป็นช่วงที่
เราติดตามสถานการณ์จากต่างประเทศและด�าเนินการตาม 
ข้อสั่งการกรมควบคุมโรคแต่ในขณะนั้นมองว่า สคร. 6 ต้องมีการ 
เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากภารกิจทีม EOC รวมทั้ง
การจัดระบบภายในหน่วยงาน แล้วยังท�าหน้าที่ในภารกิจ SAT 
ระดบัเขต และประสานงานร่วมกนักบัหน่วยงานในเขตสขุภาพที่ 6 
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ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์ EOC ระดับเขตคือ นพ.สุเทพ เพชรมาก 
ท ่านผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 และ 
นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6

 “ขณะที่ก�าลังปรับและจัดระบบงานทั้งภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้กระทบกับงานปกติและงาน EOC เพื่อ
เตรียมการรับภารกิจ SAT viral ที่จะประสานมาในระดับเขต 
ช่วงปลายเดอืนมกราคมได้รบัโทรศัพท์จากผู้อ�านวยการกองควบคมุโรค
และภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉินว่า ให้เตรยีมพร้อมกบัภารกจิรับคนไทย
กลับจากอู่ฮั่น ซึ่งมีหลายสถานที่แต่ที่อาคารพักรับรองสัตหีบ 
เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีถ่กูพจิารณาให้เป็นสถานท่ีกกักนั (Quarantine) 
ตอนนั้นก็ยอมรับว่าตื่นเต้นและตกใจเพราะยังไม่รู ้ว่าจะรับมือ
อย่างไร และแอบลุน้ว่า อาจจะไม่ใช่ เพราะมหีลายแห่ง ประกอบกบั
ในขณะนั้นเคสรายงานของเขต 6 ค่อนข้างเยอะ ทีมงาน SAT 
ท�างาน 24/7  (การท�างานต่อเนือ่ง 24 ชัว่โมง ตลอด 7 วนั) และ 
ยงัมทีีม operation ท่ีลงสอบสวน ลงเกบ็ตัวอย่าง และยังมีทีมด่าน
อีก 11 แห่งในเขต ภายในช่วงระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ เม่ือวันที่ 
2 กุมภาพันธ ์ได ้รับโทรศัพท ์อีกครั้ งให ้ไปร ่วมประชุมกับ 
ทางกองทพัเรอืทีส่ตัหบีในวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ เพือ่เตรยีมรบัคนไทย 
กลับจากอู่ฮ่ันลงที่สนามบินอู่ตะเภาและเข้ารับการกักตัวที่อาคาร
รับรองสัตหีบ โดยได ้ประสานแจ ้งท ่านผู ้ตรวจราชการฯ 
ขอทางทมีเขตเข้าร่วมประชุม ส่วนทาง สคร. ได้เตรยีมทมีเพือ่ร่วม
ประชุมแบ่งทีมเข้าร่วมคัดกรอง ณ ด่านอู ่ตะเภาร่วมกับทีม 
กรมควบคุมโรค แบ่งทีมไปที่อาคารรับรองสัตหีบ และภารกิจ 
รบัคนไทยกลบัจากอูฮ่ัน่กไ็ด้เริม่ขึน้ ต้องยอมรบัว่าทกุอย่างเกดิขึน้
อย่างรวดเร็วและมีการปฏิบัติงานอย่างทันทีทันใด มีการประสาน
งานร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งด่านอู่ตะเภา ทีมงานอาคารรับรอง
สัตหีบโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือและสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งท่านผู้ตรวจ นพ.สุเทพ เพชรมาก เป็นแม่ทัพหลัก
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ในส่วนของสาธารณสุขท้ังหมด ร่วมกับทีมผู้บริหาร สาธารณสุขนิเทศก์ 
นพ.สสจ.ชลบุรี, นพ.สสจ.ระยอง, ผอ.รพ.ชลบุรี ทั้งในส่วนบุคลากร 
ด้านสาธารณสุขของ จ.ชลบุรี  และ จ.ระยอง ทีมในส่วนของท้องถิ่น 
ทีมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนพื้นที่ที่รับบทหนักอีกท่านคือ ท่าน 
ผอ. รพ.สัตหบี กม.10 นอกจากนีย้งัมกีรมวชิาการส่วนกลาง กรมสขุภาพจติ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิชาการในเขตเข้ามามส่ีวนช่วยดแูล
เช่น เรื่องแม่และเด็กหญงิตัง้ครรภ์ ภาวะสขุภาพจิต ความเครยีด เป็นต้น 
มกีารแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทกุ ๆ วัน ซึง่ขอขอบคณุทมีส่วนกลาง น�าโดย 
นสพ. พรพทิกัษ์ พนัธ์หล้า ผู้อ�านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน จัดทีมทั้งจากส่วนกลางและเครือข่ายเข้ามาร่วมด�าเนินการ 
และอีกท่านที่ส�าคัญมาก คือ นพ. อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อ�านวยการสถาบัน
บ�าราศนราดรู ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ส่วนหน้าของอาคารพกัรบัรองสตัหีบ
ทีด่แูลคนไทยทีก่ลบัมาจากอูฮ่ัน่ ขอบคณุทางทมีแพทย์และทีมกองทัพเรอื
ทีใ่ห้การสนบัสนนุและบรหิารจัดการในหลายด้าน และยงัช่วยเหลอืในอกี
หลายภารกิจ อาทิ การรับแรงงานไทยกลับจากเกาหลี รับนักเรียน AFS 
จากสหรัฐอเมรกิา ถอืได้ว่า ภารกจิรับคนไทยจากอูฮั่น่ทีอ่าคารพกัรบัรอง
สัตหีบเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐแห่งแรกนี้ เป็นต้นแบบของมาตรการ
กักกันและการจัดระบบของสถานที่กักกัน ในอีกหลายแห่งต่อมา ซึ่งใน
พื้นที่เขต 6 เป็นเขตที่รับภารกิจ SQ มากที่สุดพอ ๆ  กับในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑลซึง่เป็นพืน้ทีด่แูลรบัผดิชอบของสถาบนัป้องกนัควบคมุโรค
เขตเมือง
 
 “ในสถานการณ์ฉุกเฉินมักไม่เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียว (หัวเราะ) 
ระหว่างที่จัดระบบงาน ระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลในภารกิจรับคนไทย
จากอู่ฮั่นเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเช่ือว่า คนไทย 
จ�ากนัได้และให้ความสนใจนัน่คือ การขอจอดเทยีบท่าของเรอื Westerdam 
ที่ด่านท่าเรือแหลมฉบัง ทางทีมงานได้รับโทรศัพท์จากท่านอธิบดี 
นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยในคืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยวันรุ่งขึ้น 
สคร. 6 ร่วมกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ น�าโดย 
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นพ. สุวิช ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ท่าเรือ 
แหลมฉบังเพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร 
และร่วมหารอืกบัคณะท�างานประจ�าช่องทางเข้า-ออกประจ�าด่านควบคมุ
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมี นพ. สุเทพ เพชรมาก 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 น�าทัพเข้าร่วมหารือครั้งน้ี 
ส�าหรับกรณีเรือ Westerdam ท่ีจะขอจอดเทียบท่าในประเทศไทยนั้น 
ผลสรุปคือ ไม่อนุญาตให้จอดเทียบท่าในประเทศไทย โดยภายหลังได้รับ
อนุญาตให้เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทั้งน้ี 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสที่ผู้เดินทางจากเรือ Westerdam จะผ่าน
มายังด่านพรมแดนของจังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว จึงต้องด�าเนินการ
เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นที่ด่านพรมแดนทั้ง 5 แห่งใน 3 จังหวัด อย่างไรก็ดี
ในช่วงวันที่ 14 - 25  กุมภาพันธ์ 2563 ยังมีเหตุการณ์ทหารคอบร้าโกลด์ 
(Cobra Gold) เข้ามาฝึกกับทหารไทยทางด่านท่าเรือแหลมฉบัง สัตหีบ 
อู่ตะเภา กล่าวได้ว่า สคร. 6 รับศึกอุบัติใหม่ครบทั้งด่านบก ด่านน�้า และ
ด่านอากาศเลยทีเดียว (หัวเราะ) ส�าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายเหตุการณ์ ล้วนเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและ 
ปัจจุบันทันด่วน จึงต ้องมีการเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตลอดเวลา ท�าให้สคร. 6 มีการปรับระบบ 
และรูปแบบ รวมถึงปรับก�าลังคนสนับสนุนงานที่ต ้องรับมือกับ 
สิ่งที่เกิดขึ้น
 “อีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากส่งต่อประสบการณ์คือ เหตุการณ์ที ่
ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเล็กน้อย 
โดยบังเอิญ (หัวเราะ) เนื่องจากช่วงต้นเดือนมีนาคม สคร. 6 รับผิดชอบ
ภารกิจในการรับกลุ ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต ้
รุ่นแรกๆ เข้ารับการกักตัวที่ SQ สัตหีบ โดย นพ. สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจ
ราชการฯ เขต 6 ได้รับมอบหมายจากทางกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่ีด่านควบคุมโรคฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เลยได้ 
มีโอกาสติดตามท่านไปที่ สุวรรณภูมิเพื่อประสานข้อมูลระหว ่าง 
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ด่านควบคมุโรคฯ และ SQ ในเขตพืน้ที ่จ�าได้ว่าเข้าไปเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 
ซ่ึงขณะน้ันทางด่านควบคุมโรคฯ สุวรรณภูมิ น�าโดย นพ. โรม บัวทอง 
ก�าลังเตรียมรับแรงงานไทยอีกชุดที่ก�าลังจะเดินทางมาถึง แต่มีประเด็น
ติดขัดในเรื่องของสถานที่กักกันโรค ซึ่งนพ. สุเทพ เพชรมากได้เข้าไป 
แก้ปัญหาตรงนั้นพอดี นอกจากนั้นท่านยังได้ลงพื้นที่ดูแลระบบหน้างาน 
ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่หน้าด่าน ช่วยหาก�าลังเสริม ส่วนทาง 
สคร. 6 ได้ส่งทีมไปช่วยคัดกรองและจัดท�าข้อมูลที่ด่านบ้าง และได ้
ร่วมประชุม จัดท�าชุดข้อมูลบูรณาการ และช่วยเสริมระบบโลจิสติกส์ 
ในการสนับสนุนทีมเครือข่าย นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ท�างาน 
ร่วมกัน และได้เห็นการท�างานที่ด่านฯ สุวรรณภูมิซ่ึงเป็นด่านแรกและ 
ด่านหลักที่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ แต่เพื่อน พี่ น้อง และชาวด่าน
ทุกคนท�างานกันอย่างทุ่มเท เสียสละและเต็มที่มาก ตรงนี้น่าชื่นชม 
 “หากย้อนกลับไปช่วงที่พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เปิด SQ ในช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน นับได้ราว 20 แห่ง ซึ่งล�าพังก�าลังคนของสคร. 6 
ไม่เพียงพอแน่นอน และด้วยสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อ
ยาวนานแค่ไหน แต่ทุกฝ่ายได้ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ โดย 
ทางพีน้่องสคร. ต่าง ๆ  ได้ส่งก�าลงัพลมาช่วยในเขต 6 ทัง้ สคร. 9 นครราชสมีา 
สคร.  4 สระบุรี สคร. 3 นครสวรรค์ สคร. 5 ราชบุรี ทั้งนี้ทีมผู้บริหาร 
กรมควบคมุโรค นพ. ขจรศักดิ ์แก้วจรสั นพ. ปรชีา เปรมปร ีนพ. อษัฎางค์ 
รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มาเยี่ยมและให้ก�าลังใจทีมงาน 
สนับสนุนการจัดหาก�าลังพล ระบบโลจิสติกส์ และระบบข้อมูลใน SQ มา
โดยตลอด นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานเครือข่ายในเขตพืน้ทีม่าให้ความช่วยเหลอื
และบูรณาการท�างานร่วมกัน เช่น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 
ในเขตสุขภาพที่ 6 เร่งพัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ด้าน COVID-19 จัดทีมมาช่วยเหลือในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ SQ 
ทีมสาธารณสุขอ�าเภอจัดทีมคัดกรองมาสมทบที่ด่านและ SQ รวมทั้งจัด
เตรยีมโรงพยาบาลรบัการส่งต่อเพือ่รกัษาและแยกกกัในกรณตีรวจพบเช้ือ 
ซ่ึง นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี/ผู้อ�านวยการเขตสุขภาพ
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และทีมได้ประสานบริหารจัดการและช่วยจัดทีมด�าเนินการ รวมถึง 
ศูนย์วิชาการอื่น ๆ ในเขต 6 อันได้แก่ ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต 
ศนูย์วทิย์ฯ ทีม่าร่วมกนัดแูลและจดัระบบสขุภาพใน SQ รวมถงึ รพ.มะเรง็
ชลบุรี และทีมจากกรมการแพทย์ก็เป็นหน่วยสาธารณสุขที่รับ SQ หลัก 
ทัง้หมดภายใต้การน�าและบรหิารจดัการของผูบ้รหิารเขต ผูต้รวจราชการ 
และสาธารณสขุนเิทศก์ อกีหน่วยงานทีไ่ม่พดูถงึไม่ได้ในการท�างานใน SQ 
คือเครือข่ายของกองทัพทหารในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ SQ ท้ัง 
ส่วนของกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ โรงพยาบาลสังกัด
ทหารที่ประจ�า SQ และส่วนสนับสนุนต่างท�าหน้าที่ด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ และยังมีส่วนของหน่วยงานมหาดไทยและท้องถ่ินท่ีเข้ามา 
ด�าเนินการ ทุกภาคส่วนมบีทบาท ท�างานบรูณาการและประสานงานกนั 
ซ่ึงท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ระดับจังหวัด ได้ก�ากับดูแล ให้การสนับสนุน ติดตามงาน 
และเยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเสมอ นับเป็นประสบการณ์ 
ของการท�างานบูรณาการท่ีเป็นรูปธรรมในภาวะฉุกเฉินของโรคอุบัติใหม่
อย่างแท้จริง” พญ.หรรษา รักษาคมบอกเล่าเรื่องราวข้างต้นและบอกกับ
ทมีว่า บางช่วงเวลาทีเ่ล่าเหตกุารณ์ตอนนีห้วัเราะได้ แต่นกึย้อนกลบัไปใน
ขณะนั้นยอมรับว่าหัวเราะไม่ออก เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเร็วหลายเรื่อง และ
เป็นเรื่องที่ใหม่ เร่ืองเฉพาะหน้าที่บางครั้งมาตรการแนวทางออกมา 
ไม่ทัน รู ้สึกกดดันและเครียด แต่ก็ต้องตั้งสติ พยายามจัดระบบงาน 
สื่อสาร ประสานงาน หารือปรึกษา ตัดสินใจและแก้ปัญหาในทุก ๆ วัน 
แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจ

 “ทั้งหมดเป็นบทเรียนการท�างาน ท่ีท�าให้เกิดการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยสรปุในฐานะผูน้�าทพั สคร. 6 ตอนนัน้ ภายใน สคร. 
มกีารจดัระบบงานทัง้ปกตแิละฉกุเฉนิ โดยปรบัโครงสร้าง EOC หลายครัง้
เพือ่รองรบัภารกจิใหม่ ๆ  และจดัก�าลงัคนให้มคีวามยดืหยุน่ ใช้งานได้จริง 
และชัดเจนในสายบัญชาการ โดยทุกคนรู้หน้าที่ปฏิบัติ นอกจากนี้หลาย
ภารกิจยังมีการจัดระบบย่อย เพื่อให้มีการท�างานเป็นทีมและเป็นส่วนที่
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เสรมิกนั ไม่ให้ก�าลงัล้าเกนิไป จ�าได้ว่าในช่วง 6 เดอืนตัง้แต่ท�างานป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด 19 มีการปรับรูปแบบการท�างานไปประมาณ 7 ฉบับ 
(Version) เพราะทุกภารกิจมีส่วนส�าคัญไม่ว่าจะเป็นกล่องภารกิจ 
ด้านด่านควบคุมโรคฯ ภารกิจด้านปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
ภารกิจด้านมาตรฐานการกักกัน ภารกิจด้านส�ารองเวชภัณฑ์ฯ ภารกิจ 
ด้านบรหิารจัดการ ภารกิจด้านส่ือสารความเสีย่ง และกบัการทีต้่องท�างาน
กับข้อมูลจ�านวนมาก การประเมินและประมวลผลข้อมูลก่อนการสื่อสาร
และเผยแพร่ทั้งจ�านวนผู้ป่วย ผู้สัมผัส ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การรายงานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะรายงานใครบ้าง ต้องอาศัย 
การออกแบบและปรับปรุง ที่ส�าคัญคือ การสื่อสารและการสร้างขวัญ 
ก�าลังใจในทีมเพราะช่วงนั้นทีมไม่เคยได้หยุดกัน มีงานเข้ามาตลอด 
ก็มีเริ่มล้า มีความกังวล เวลาที่ให้กับครอบครัวก็น้อย แต่ทีมก็ใจสู้และ 
ท�าเต็มท่ีมาโดยตลอด เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกัน ถึงแม้ในการท�างาน 
อาจจะมติีดขัด มปัีญหาอปุสรรค มคีวามไม่เข้าใจ รูส้กึไม่เท่าเทยีมกนับ้าง 
แต่ในภาพรวมถือว่า มีความช่วยเหลอืและร่วมกนัท�าภารกจิได้ด ี ทีมงาน 
ในสคร. ทุกคนมีส่วนร่วมในการท�างานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 
มกีารถอดบทเรยีนและเรยีนรูร่้วมกัน ส่วนการท�างานกบัทมีงานระดบัเขต
และเครือข่ายต่าง ๆ ท�าให้ได้รู้จักเครือข่ายใหม่ ๆ ประสานการท�างาน
และเรียนรู้สิ่งที่ดี ๆ จากเพื่อนเครือข่าย ท้ังหมดน้ีคือประสบการณ ์
และความประทับใจที่ดี เป็นความทรงจ�าที่ดีตลอดไปเพราะปัจจุบัน 
ถูกย้ายมาปฏิบัติภารกิจใหม่ที่กองเอดส์ฯ จงึขอฝากส่งก�าลงัใจให้ทมีท�างาน
สคร. 6 ทกุคนและผูอ้�านวยการท่านใหม่ที่ไปรับภารกิจที่สคร. 6 ด้วย

 “สิง่ประทบัใจคือ การได้ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัทกุ ๆ  คนทีม่คีวามตัง้ใจ
และท�างานในหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นการเรียนรู ้ท่ีทุกคนต้องช่วยกัน 
และท�าให้ทกุอย่างผ่านไปให้ได้ อาจจะต้องท�าเกนิกว่าขอบเขตหน้าท่ีไปบ้าง 
ก็ต้องช่วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเร็ว ก็ต้องคิดให้เร็ว ท�าให้เร็ว คิดล่วงหน้า 
สิ่งที่ เกิดขึ้นหลายอย่างก็ต ้องจัดการและสร้างทีม อาศัยทีมช่วย 
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เสริมทีมรวมถึงการประสานขอความช่วยเหลือ เมื่อมีสิ่งกระทบที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าดหีรอืไม่ดใีห้คิดในทางบวกให้เกิดเป็นแรงผลกัดนัทีด่ขีองการท�างาน 
การได้เรียนรู้กับหลายภาคส่วนที่พร้อมจะเสียสละ การได้ขวัญก�าลังใจ 
ทั้งจากผู้บริหาร จากทีมท�างาน และการปลุกขวัญก�าลังใจจากข้างใน
เพราะสิ่งที่ก�าลังท�าคือ หน้าที่ของการปกป้องประเทศและประชาชน 
จากโรคระบาดน้ี  เชือ่ว่าทมีของสคร. 6 ทกุคนภมิูใจทีไ่ด้เป็นก�าลงัรบเลก็ ๆ  
ของกรมควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีส่วนช่วยประเทศไทย
ในการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่ได้ท�างานนี้
ด้วยกนั และขอบคุณทีไ่ด้มโีอกาสเป็นหนึง่ในหลายคนทีไ่ด้ถ่ายทอดเร่ืองราว
และประสบการณ์การท�างานควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย”

“ประทับใจการได้ท�างานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุก ๆ คนท่ีมีความ
ตั้งใจและท�างานในหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนต้อง
ช่วยกนั เพราะสิง่ทีก่�าลงัท�าคอืหน้าทีข่องการปกป้องประเทศและ
ประชาชนจากโรคระบาดนี ้ซึง่สดุท้ายจะท�าให้ทกุอย่างผ่านไปได้”

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม 
คณะท�างานประสานการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคระดับเขต
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ภารกิจประสาน
งานบริหาร
สถานการณ์
แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(โรคโควิด 19)
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นอกจากกรมควบคุมโรคจะมีภารกิจโดยตรงท่ีต้อง
รบัมอืกับการป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 แล้ว ภายหลังจากที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินฯ เพื่อตอบโต้สถานการณ์เป็นระดับ 3 และให้เปิด 
EOC กระทรวงสาธารณสขุ และต่อมาเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด 19 (ศบค.) ของรัฐบาลเพื่อวางแผนและแก้ไขสถานการณ์
การแพร่ระบาดในภาพรวมของประเทศ ซึง่เป็นประเด็นทีมี่ความส�าคญั 
เนือ่งจากเป็นรปูแบบของการแก้ไขปัญหาและกระบวนการท�างาน
ที่เป็นรูปแบบใหม่ส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉิน
ของโรคอบุตัใิหม่ ซึง่นอกจากรฐับาลจะให้ความส�าคญัแบบสงูสดุแล้ว
ทุกภาคส ่วนต ่างร ่วมมือร ่วมใจท�างานอย ่างพร ้อมเพรียง 
เกิดเป็นการท�างานทีเ่ป็นรปูธรรมทีชั่ดเจน ส่งผลต่อความส�าเรจ็ใน
การป้องกนัควบคุมโรคระดบัประเทศ และเป็นทีย่อมรบัว่า ประเทศไทย
เป็นที่หนึ่งในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในระดับนานาชาต ิ
กรมควบคุมโรคยังได้รับการมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
ทีม ศบค. ซึ่งเป็นภารกิจในภาพใหญ่ระดับประเทศ 

ภารกิจประสานงาน
บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (โรคโควิด 19)
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vs มาตรการ

รับมือ

ถูกดึงตัวเข้ามาช่วยงานกรมควบคุมโรคในส่วนกลาง ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยอยู่ในทีมของอธิบดี

กรมควบคุมโรค ในฐานะผู ้ช ่วยเลขานุการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์โรคโควิด 19 ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ว่า 

 “ในช ่วงที่ มีการระบาดของโรคโควิด 19 ระบาด 
ก่อนเดอืนตลุาคม 2563 การท�างานของ ศบค. ทีป่ระชาชนเหน็ได้
ชัดเจน จะเป็นการแถลงข่าวการด�าเนินงานของ ศบค. ทุกวันโดย 
นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แต่ในทีม ศบค. เองก็ม ี
การท�างานเบ้ืองหลังอีกมากมาย ซึ่งโดยหลักๆ จะมีการประชุม 
ร่วมกัน สัปดาห์ละ 7 วัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือไม่มีวันหยุด 
โดยประชุมวนัละ 2 รอบ (ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. และช่วงเยน็ 
เวลา 13.30 น.) ส�าหรับการประชุม เดิมจะมีการประชุมที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด 19 ที่ท�าเนียบรัฐบาล ต่อมาย้ายสถานที่
เป็นส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
โดยประธานการประชุม คือ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย  ์
รองผู ้ บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน ้าส� านักงาน 
ประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ปัจจุบัน 
ด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หัวหน้า
ส�านักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
และผูอ้�านวยการศูนย์ปฏบัิตกิารศูนย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-19 

แพทย์หญิงวรยำ เหลืองอ่อน 
ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
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(ศปก.ศบค.) โดยด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
ทั้งนี้ลักษณะการท�างานเป็นแบบ Multi-Sector Partnerships 
ซึง่มคีวามร่วมมอืจากหลายฝ่าย ทัง้ส่วนของกระทรวงสาธารณสขุ
และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวง 
การคลัง ฯลฯ
 “ส�าหรับเหตุผลที่ต้องมีการจัดตั้ง ศบค. ก็เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการก�าลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ และ
เหตุผลที่ว่า ท�าไมต้องมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น จะเห็น
ได้ว่า ในช่วงแรกที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 จะเกิดปัญหายุ่งยากหลายส่วนที่กฎหมายไม่สามารถ
จดัการได้ เช่น การให้ผูเ้ดนิทางจากต่างประเทศเข้าสถานทีก่กักนัตวั 
การห้ามบคุคลต่างชาตเิข้าประเทศ การบรหิารสถานการณ์ การแก้ไข
ปัญหาเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 ท�าให้ทางรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉกุเฉนิ พร้อม
ประกาศ “เคอร์ฟิว” เพื่อเป็นตัวช่วยส�าคัญ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็น
เหตผุลของบรหิารจัดการของรฐับาล และเป็นทีม่าของการท�างาน
แบบ Multi-Sector Partnerships
 “ส�าหรับทีม ศบค. จะมีคณะท�างานชุดเล็กท่ีมีเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หัวหน้าส�านักงานประสานกลาง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เป็นประธาน และคณะท�างาน
ชุดใหญ่ท่ีมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เป็น
ประธาน โดยหลักแล้ววิธีการท�างานของ ศบค. คือ คณะท�างาน
ชดุเลก็จะเป็นทมีเลขานกุารทีจ่ะท�าหน้าทีร่วบรวมประเดน็ปัญหา
และข้อเสนอ การก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  ทีจ่ะรองรบัสถานการณ์
หรือประกาศเป็นนโยบายทั้งหมด โดยมีการท�างานอยู่ 2 รูปแบบ 
โดยรูปแบบแรกคือ หากมีประเด็นและปัญหาที่ทาง ศบค. ชุดเล็ก
สามารถด� า เนิ นการและมอบหมายกับหน ่ วยงานหรื อ 
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กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง กับอีกรูปแบบหน่ึงท่ี 
หากมีประเด็น ปัญหาหรือข้อพิจารณาที่จ�าเป็นต้องเสนอผ่าน 
ให้กับทีม ศบค.ชุดใหญ่ หรือบางเรื่องต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและสั่งการต่อไป ทั้งนี้หน้าที่ของทีม 
ผู ้ช่วยเลขานุการ ศบค. ของอธิบดีกรมควบคุมโรคต้องเป็น 
ผู ้ ด� า เนินการประสานงานทั้ งหมดในภาพรวมของงาน 
ป ้องกันควบคุมโรค ในส ่วนของศูนย ์ปฏิ บัติการฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 
(ศปก.สธ.) มีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ต�าแหน่งผู ้ช่วยปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ผู ้แทนจากส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมในทีมด้วย โดยในส่วนของกรมควบคุมโรค 
ประกอบร่างมาจากนักวิชาการสาธารณสุขจากหลายหน่วยงาน 
เช่น กองโรคติดต่อทั่วไป กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดย 
หน่ึงในทีมท่ีเข ้าร ่วมคือ นพ. จักรรัฐ พิทยาวงศ ์อานนท์ 
ผู้อ�านวยการกองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน ท่ีรับผิดชอบในเรื่อง 
การจัดท�ามาตรการผ่อนปรนในระยะต่าง ๆ บทบาทหลักที่ทาง
กรมควบคุมโรคต้องด�าเนนิการคือ การก�าหนดแนวทางผูผ่้านแดน
เข้า – ออกระหว่างประเทศ การก�าหนดมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ  
การจัดประเภทของสถานกกักนัโรคแห่งรฐัทัง้หมด รวมทัง้เรือ่งของ
นวตักรรมต่าง ๆ  เช่น แอปพลเิคชนัไทยชนะ ชดุตดิตามผูก้กักนัใน
กรณีต่าง ๆ ที่เป็นข้อยกเว้น เช่น กรณีทูตสหรัฐ ในกรณีท่ีไม่
สามารถกักกันตัวได้ก็จะมีชุดติดตามในการดูแล เป็นต้น

 “ส่วนการสกัดกั้นน�าเชื้อเข้าประเทศตรงนี้ ศบค. จะมี
ประกาศเร่ืองของแนวทางการเข้าประเทศส�าหรับชาวต่างชาติ เช่น 
การตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ 
(Fit to Fly) การท�าประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจาก 
โรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นประเทศไทย โดยต้องไม่น้อย
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COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

กว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น เหล่านี้เป็นข้อจ�ากัดส�าหรับ
ชาวต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนีย้งัมกีาร
วางข้อก�าหนดไว้ เช่น เมื่อผ่านด่านข้ามแดนมาแล้วจะต้องให้แยก
กักกัน มีข้อก�าหนดของ 11 กลุ่มบุคคลท่ีจะต้องแยกกักกันว่า 
เราผ่อนคลายให้ใครบ้าง เช่น ผู้มีสัญชาติไทย ที่เดินทางกลับ 
เข้าประเทศ ที่ขณะนี้รัฐบาลบริหารจัดการจ่ายค่าใช้จ่ายท้ังหมด
ส�าหรับผู้กักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้รายวัน สิง่เหล่านีต้้องมกีารพดูคยุและหารอื 
ร่วมกัน โดยพลเอกณัฐพล นาคพานิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก 
(ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ) ใน
ฐานะหวัหน้าทมี ศบค. ชดุเลก็ มสีโลแกนหรอืจดุมุง่หมายร่วมกนัว่า 
“ช่วยกนัหาทางออก อย่าบอกทางตนั” โดยเน้นย�า้อยูเ่สมอ เพราะ
หากทกุหน่วยงานต้ังการ์ดว่า ของฉนัต้องอย่างนัน้ อย่างนูน้ อย่าง
นี ้กจ็ะไม่มทีางออก จึงจ�าเป็นต้องท�างานในลกัษณะถอยกนัคนละ
ก้าวและร่วมกันหาทางออก เพราฉะนั้นหลักในการแก้ปัญหาของ 
ศบค. ทุกวันจะเป็นเรื่องการกักกัน ก�าหนดมาตรการต่าง ๆ และ
การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกจิของประเทศไทย อย่างกรณขีองทหาร
อียิปต์ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ที่เดินทางเข้าไปในที่พื้นที่ในจังหวัด
ระยองและส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ก็ต้องมีการตกลงร่วมกัน
กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีการพูดคุยกับจังหวัดและบุคคลใน
พืน้ทีใ่ห้เกดิความเหน็ชอบร่วมกัน หรอืกรณทีีน่กักฬีาต่างชาตต้ิอง
เข้ามาแข่งขนัในประเทศไทย ก็จะมมีาตรการผ่อนปรนในเรือ่งของ
การฝึกซ้อม เช่น อนญุาตให้ฝึกซ้อมได้ในห้อง มีการกกักนัตวัเฉพาะ 
เป็นต้น” 
 ณ ขณะนีเ้รามผีูเ้ดนิทางเข้า State Quarantine แล้วท้ังหมด
กว่าแสนคน และในปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2563) เราพบผู้ป่วย
ยืนยันโรคโควิด 19 จาก State Quarantine ท้ังสิ้น 568 คน 
ซ่ึงที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้มีการตรวจหาเช้ือก่อโรคโควิด 19 
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ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
มาตรการกกักนัจึงเป็นมาตรการหลกัในการป้องกนัการตดิเช้ือหรอื
น�าเชื้อเข้ามาแพร่ให้กับคนไทย ภายในประเทศ โดยส่วนนี้เรา 
ได้รบัความชืน่ชมจากผูท้ีเ่ข้ารบัการกกักนัตัวและได้รบัเสยีงชืน่ชม
จากต่างชาติ และส�าหรับประเทศไทย ในขณะนี้เราเป็นที่ยอมรับ
จากนานาชาติว่า มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งในการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 “ส�าหรับการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการ
ผ่อนปรนในแต่ละระยะ จะต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู ้ที่ม ี
ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องโดยจะมกีารเชิญผูป้ระกอบการให้เข้ามา 
ร่วมในการด�าเนินงาน ซึ่งส่วนนี้ฝ่ายความม่ันคงท่ีจะเข้าไปก�ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ซึ่งการประชุมของ ศบค. 
ชดุเลก็ในทุกวนั ฝ่ายความมัน่คงกจ็ะมกีารรายงานการด�าเนนิงาน
เช ่นกัน นอกจากนี้ส ่วนของงานด้านการสื่อสาร จะมีทีม 
ศบค. ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค เข้าไปมีส่วนร่วมน�าโดย 
พญ. สุมนี วัชรสินธุ์ รองผู้อ�านวยการกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการประสานงาน ซึ่งเป็น 
ทีมผู้ช่วย ที่ด�าเนินการร่วมกับทีมของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
โฆษก ศบค. ชุดใหญ่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่รับผิดชอบ
ในการท�าอินโฟกราฟฟิก (Infographic) รายงานจ�านวนผู้ป่วย 
ทีพ่บ จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาหรอืเสยีชวีติ อย่างไรกด็ยีงัมี
ทมีจากกรมประชาสมัพนัธ์และสือ่มวลชนจากช่องข่าวต่าง ๆ  ฝ่าย
ทหาร ฝ่ายความมัน่คง ซึง่เป็นทมียทุธศาสตร์การสือ่สาร ทีจ่ะคอย
ควบคมุ ก�ากบั ดแูลการให้ข่าว เหล่านีเ้ป็นการท�างานร่วมกนั หรอื
ที่เรียกว่าแบบ Multi – Sector Partnerships ซึ่งผลลัพธ์ในการ
ด�าเนนิงานของทมี ศบค. น้ัน ปรากฏว่าคะแนนความพงึพอใจของ
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ประชาชนสูงสุดที่ได้รวบรวมจากการส�ารวจจากแบบสอบถามคือ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

 “ส่วนการคัดเลือกนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งวิธีการคัดเลือก 
รายการแจ้งความต้องการ วัตถปุระสงค์การใช้งาน นวตักรรมหรอื
แอปพลิเคชันต่าง ๆ จะมีการพิจารณาว่า หน่วยงานใดที่เข้ามาน�า
เสนอแล้วตอบโจทย์ ซึ่งแต่ละหน่วย/องค์กรก็มีนวัตกรรมที ่
ตอบโจทย์เฉพาะด้าน ไม่ได้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งยังต้องระวังใน 
เรื่องของระบบที่รับรองการใช้งานส�าหรับบุคคลจ�านวนมาก ทั้งนี้
ส่วนงานด้านนวัตกรรมจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เข้ามารับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้จ�านวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ไทยชนะมีจ�านวน 45 ล้านคน แล้วยังมีส่วนอื่น ๆ ที่เป็นกรมหรือ
กระทรวงอื่น ๆ ที่แบ่งความรับผิดชอบแตกต่างกันไป

 “ในส่วนการรบัมอืระลอกใหม่ ที ่ศบค. จดัท�า (ร่าง) ไว้เบ้ืองต้น 
มีการจัดท�าแผนเผชิญเหตุแบบผสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นการ 
เตรียมพร้อมส�าหรับการรับมือกับเหตุการณ์ระบาดที่อาจเกิดขึ้น 
โดยมีการแบ่งระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยออกเป็นระดับต่าง ๆ และแทน
ด้วยโทนสีขาว เหลือง เขยีว แดง โดยมกีารแบ่งมาตรการให้เข้ากบั
ระดับตามสีต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ที่อยูในระดับสีเหลือง มี 
การระบาดน้อย กระบวนการดูแลและจัดการกับสถานการณ์ 
ก็จะมแีนวทางระบถุงึการด�าเนนิงานไว้ อย่างไรกต็ามทุกหน่วยงาน 
ต้องมีนโยบายที่ด�าเนินการไปพร้อมกัน มีการพูดคุยและหารือ 
ร่วมกันเพื่อปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ”
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“Good or Best Practice คือ การร่วมมือแบบ Multi – Sector 
Partnerships มีทิศทางการท�างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

แพทย์หญิงวรยา  เหลืองอ่อน
ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงาน

บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

กรมควบคุมโรค

 เรื่องราวความส�าเร็จ ประสบการณ์ บทเรียนจาก “ผู้น�า” ที่
เปรียบเสมือน “แม่ทัพนายกอง” ผู้คุมก�าลังส�าคัญ ที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านเรือ่งเล่าจากประสบการณ์ต่อสาธารณชนและผูค้นรุน่หลงันัน้
นับเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและทรงคุณค่า เพราะทุกท่านล้วนเป็น
ฟันเฟืองหลกัในการสนบัสนนุ และขบัเคลือ่นทีม ให้เกดิผลลพัธ์ต่อ
การท�างาน อนัส่งผลให้เกดิความส�าเรจ็ในการควบคมุและป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคระบาดในหลาย ๆ  เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดตี และโดยเฉพาะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ในครั้งนี้ ที่ภายภาคหน้าจะกลับกลายเป็นอดีตให้คนรุ ่นหลัง 
ได้เรียนรู้สืบไป
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จะไม่รอให้เกิดพายุ: กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2563

04

บทเรียน
จากโควิด 19

สู่ชีวิตวิถีใหม่
New Normal
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บทเรียน
จากโควิด 19 
สู่ชีวิตวิถีใหม่ 
New Normal
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COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

หลังจากคนไทยถกูท้าทายจากมหนัตภยัโรคระบาดโควดิ 19 
มาค่อนปี... ผู้คนต่างพากันชะงักงัน หยุดกิจกรรม 

หยุดทุกสิ่งทุกอย่าง หวังแค่เพียงหยุดโรคระบาดนี้ไว้ให้ได้ ต่างคน
ต่างปรับตัว ป้องกัน ระมัดระวัง ไม่ให้ติดเช้ือและเป็นเหตุของ 
การแพร่เชื้อร้าย โดยพร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ท้ังใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือ กนิร้อน ช้อนเรา เว้นระยะห่าง หรอืแม้แต่
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยหลายองค์กรอนุญาตให้พนักงาน
สามารถท�างานที่บ้าน และใช้การประชุมออนไลน์เมื่อต้องระดม
ความคิดหรือถกเถียงปัญหาร่วมกัน หรือแม้แต่เหลื่อมวันเวลา
ท�างาน เพื่อลดความแออัดในอาคารสถานที่และรถบริการ
สาธารณะ งดการเดินทางข้ามจังหวัด ไปจนถึงมาตรการ 
ขั้นเด็ดขาดในการปิดบ้านปิดเมือง (Lockdown) จนสถานการณ์
บ้านเราเร่ิมดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศลดลงอย่าง 
น่าพอใจมานานหลายเดือน สวนกระแสกับประเทศที่ผู ้คนยัง 
คงใช้ชีวิตอิสระตามใจ เสี่ยงกับชีวิตตนเองและชีวิตคนอื่น กับอีก
หลายประเทศที่พยายามสกัดกั้นแต่เหมือนสิ้นหวัง ยอดคนเจ็บ 
คนป่วยคนตายยังคงพุ่งไม่หยุด ขณะท่ีหลายประเทศเริ่มพลิกฟื้น 
แต่ต้องพบกับการระบาดรอบสอง รอบสามตามมา... 

บทเรียนจากโควิด 19    
สู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
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ชีวิตวิถีใหม่
ในวันที่
โควิด 19 
ระบาด
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

ประเทศไทยหลังผ่านวิกฤตการณ์ที่พาให้
ผู้คนปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม

การใช้ชวีติกันยกใหญ่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน...การระบาดรอบแรก
ของโรคโควดิ 19 ดเูหมอืนจะจบลง มาตรการต่าง ๆ  เริม่ผ่อนคลาย
มากขึ้น เพื่อให้ประเทศเดินหน้า ท่ามกลางความซบเซาของ
เศรษฐกิจ ผลพวงจากการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ัวโลกท่ี 
ส่งผลให้เกิดการปิดประเทศ การผลิตและการค้าขายชะลอตัว 
การท่องเที่ยวปิดตาย สายการบินหยุดชะงัก ธุรกิจโรงแรม
เงยีบเหงา พนกังานถกูเลกิจ้าง คนว่างงานเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ กระแสเงนิ
จากภาคการท่องเที่ยวและส่งออก ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
ที่หล่อเล้ียงเรามานานฝืดเคือง... คนไทยมีแต่ความวิตกกังวล... 
เราจะฟื ้นตัวได้หรือไม่ จะเกิดการระบาดรอบต่อไปหรือไม ่
เมื่อไร ยังเป็นค�าถามที่ยากจะคาดเดาค�าตอบ

ชีวิตวิถีใหม่
ในวันที่โควิด 19 ระบำด
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 ด้วยความที่โรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ จึงเป็นหนึ่งใน 
ข้อจ�ากัดต่อการรับมือกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
เน่ืองจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค ไม่ว่าจะเป็นความ
เกี่ยวข้องของโรคกับปัจจัยต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางพันธุกรรมของเชื้อเอง... ฤดูฝนหรือฤดูหนาวจะระบาดรุนแรง
หรือไม่ การกลายพันธุ์ของเชื้อจะท�าให้การระบาดรุนแรงมากกว่า
เดิมหรือไม่ คนที่เคยป่วยกลับมาป่วยซ�้าได้หรือไม่ ค�าถามเหล่านี้
ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการหาค�าตอบ นั่นจึงท�าให้ยากต่อการ
คาดการณ์ถึงความรุนแรงของการระบาด และจุดสิ้นสุดของ
เหตุการณ์นี้ ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจและสังคมต้องการเปิดธุรกิจ
ให้กลับมาด�าเนนิได้ตามปกต ิแต่ก็ยงัมคีวามลงัเลว่า เมือ่เปิดธรุกจิ
แล้วโรคจะกลับมาระบาดมากน้อยแค่ไหน ซึง่กย็งัไม่มใีครสามารถ
ให้ค�าตอบได้อย่างชัดเจน มีเพียงการประมาณการจากมาตรการ 
ที่เคยท�าและความร่วมมือที่เคยได้รับจากประชาชน ประกอบกับ
ยังคงต้องวางแผนล่วงหน้าส�าหรับการจัดเตรียมทรัพยากรในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยจ�านวนมาก หากเกิดระบาดรุนแรง น่ันจึงท�าให ้
การเปิดกิจการหรอืกิจกรรมต่าง ๆ  ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวงั 
โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนมารวมตัวกันมาก ๆ อย่างสนามมวย 
สนามกีฬา สถานบันเทิง คอนเสิร์ต และการจัดงานมหรสพต่าง ๆ  
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

“จริงๆ เราล้าจากเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ เพราะการ 
ปิดเมืองเป็นระยะเวลานาน เศรษฐกจิจะไม่ไหว 

ช่วงแรกที่มีมาตรการเคอร์ฟิวส์ตั้งแต่สี่ทุ ่มจนถึงหกโมงเช้า 
คนค้าขายตลาดกลางคืนเปิดได้ช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากต้อง 
เผื่อเวลากลับบ้านด้วย พ่อค้าแม่ค้าที่เคยออกไปตลาดซื้อผัก 
ตั้งแต่ตี 3 ตี 4 ก็ไปไม่ได้ ตรงนี้หลัก ๆ คนหาเช้ากินค�่า คนที่ไม่มี
ทุนส�ารอง จะได้รับความเดือดร้อน ช่วงที่สถานการณ์ในประเทศ
ดขีึน้แล้ว เราพ้นการระบาดจากสถานบันเทงิ สนามมวย ประมาณ
เดือนพฤษภาคม ทางทีมภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (STAG) ได้มา 
พดูคยุกนั เรากเ็สนอให้ผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง เพือ่ให้กลบัมา
ด�าเนินการได้ แต่ไม่ได้เปิดทั้งหมดทีเดียว เราเปิดเป็นระยะ ๆ 
จะประเมินความเสี่ยง กิจกรรมแบบใด ในกลุ่มธุรกิจแบบใดมี 
ความเสี่ยงต�่าให้เปิดก่อน เราจะประเมินสองด้าน ด้านความเสี่ยง
กบัด้านความจ�าเป็นต่อการด�าเนนิชวิีต กลุม่ทีมี่ความจ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินชีวิตสูง ความเสี่ยงต�่า ก็จะเปิดก่อนแล้วไล่มาทีละระดับ 
เรื่อย ๆ กลุ่มที่ไม่จ�าเป็นต่อชีวิตแต่ความเสี่ยงสูง เช่น สนามมวย 
ผับบาร์ จะได้เปิดทีหลัง เราเสนอไปประมาณ 3 ระยะ คือ เขียว 
เหลือง แดง โดยในช่วงหลังเพิ่มสีขาว ซึ่งทาง ศบค. จะซอยย่อย 
ลงไปอีก”  พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า 
คณะท�างานกลุ ่มภารกิจด ้านยุทธศาสตร์ (STAG) เล ่าถึง 
ความจ�าเป็นในการด�าเนินมาตรการผ่อนคลายในขณะนั้น 

• มำตรกำรผ่อนปรน 
 เดินหน้ำประเทศไทย



190

จะไม่รอให้เกิดพายุ



191

จะไม่รอให้เกิดพายุ

เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

นำยแพทย์จักรรัฐ พิทยำวงศ์อำนนท์
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เป็นผู ้ช่วย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่
และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย
การบงัคบัใช้มาตรการในการป้องกันและยบัย้ังการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดเล็ก 
อธิบายถึงหลักในการออกมาตรการและแนวทางการท�างานไว้ว่า

 “เราวางกรอบสีก่อน แล้วเราก็บอกว่า กิจการหรือกิจกรรม
อะไร เข้ากรอบใดบ้าง เพราะฉะนัน้ผูเ้ชีย่วชาญและนักวิชาการของ
คณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติทีต่ัง้ขึน้มา เราต้องปรกึษาทกุคน 
ทัง้ผู้ทรงคณุวฒุฯิ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่าจากภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึ
ภาคเศรษฐกจิและภาคสาธารณสขุด้วย โดยจะเรยีกผูป้ระกอบการ
ท้ังหลายให้เข้ามาพูดคยุด้วยว่ากจิการหรอืกจิกรรมใดท่ีจะผ่อนคลาย 
แล้วการผ่อนคลายแบบนี้ท�าได้หรือไม่ ผ่อนคลายแบบน้ีท�าไม่ได้
จะสามารถแก้ไขด้วยวธิใีด โดยจะยดึมาตรการ 5 ข้อคอื การล้างมอื 
การสวมหน้ากากอนามยั การเว้นระห่าง การท�าความสะอาดสถานที่
บ่อย ๆ  และกก็ารลดความแออดั ซึง่ทัง้ 5 ข้อทีค่ดิเอาไว้ หากกลุม่ใด
หรอืกจิการใดท�าข้อใดไม่ได้ ต้องหาข้ออืน่มาทดแทนตามมาตรการ
ผ่อนคลาย เราก็จะผ่อนคลายได้ทุกระยะเลย 
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 “ระยะแรกเปิดให้ซุปเปอร์มาเก็ตขายได้ ร้านขายยาขายได้ 
สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารได้ แต่ว่ายังไม่สามารถ
รับประทานอาหารที่ร้านได้ ให้ซื้อกลับบ้านได้ พอระยะถัดมา
สามารถรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าได้ เปิดกิจการ 
ขายของได้มากข้ึน ถดัมาจงึเริม่เปิดโรงภาพยนตร์ เปิดสวนสนกุใน
ห้างสรรพสนิค้า เริม่ขยายเวลาเปิดห้าง ก่อนทีจ่ะเปิดทัง้ห้างได้เลย 
นัน่เป็นตวัอย่าง แล้วเราเรยีกคุยทกุรอบว่า แต่ละห้างจะจัดมาตรการ
ได้ดีแค่ไหน จะทดแทนสิ่งที่ท�าไม่ได้ อย่างไรบ้าง อันนี้คือหน้าที่ที่
จดัการร่วมกับทมี มกีารเรียกเจ้าของห้างเข้ามาพดูคยุ เรียกตวัแทน 
สมาคม สมาพันธ์ มาหารือร่วมกัน โดยเราจะเตรียมงานที ่
กรมควบคุมโรคก่อน เรียกให้เข้ามาคุยกันท่ีกรมควบคุมโรค 
ให้บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้อ�านวยการแต่ละหน่วยงานช่วยกัน 
ซกัถามว่าจะจดัการอย่างไร แล้วจงึเสนอข้ึนไปท่ีคณะท�างาน ศบค.
ชุดเล็ก จากนั้นจึงเข้าคณะกรรมการเฉพาะกิจ ท้ังน้ีคณะท�างาน 
ศบค. ชุดเล็กก็เขียนโครงร่าง ข้อก�าหนดต่าง ๆ ค�าสั่ง ศบค.ต่าง ๆ 
ส่วนนี้คือ งานของผมที่ช่วยท�ากันมาตลอดระยะเวลา 4-5 เดือน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในระยะที่ 1 ตั้งแต่ 3 เมษายน หากจ�าไม่ผิดจนถึง 
ทกุวนันีเ้ข้าสูร่ะยะที ่7-8 แล้ว และจะผ่อนคลายไปเรือ่ย ๆ  จนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ”

 นพ.จักรรฐั พทิยาวงศ์อานนท์ ขยายความเพิม่เตมิว่า เป็นการ
วางแผนการตามระยะเวลาท่ีวางกรอบเอาไว้ กรอบตวันีก้จิการใดบ้าง
ทีจ่ะผ่อนคลายก่อน กิจการใดทีต้่องรอไปก่อน โดยจะมีการปรกึษา
หารือร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้วจึงมาวางแผน วางกรอบไว้ 
แต่จะเปิดได้เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่ที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาหารือ
ร่วมกันได้เร็วแค่ไหน การเข้ามาพูดคุยกันหมายถึงมีการเตรียม
ความพร้อมแล้ว 3 อย่างคือ คนท�างานหรือผู ้ประกอบการ 
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เจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบ และประชาชน ที่จะปฏิบัติตามนั้นได้
หรือไม่ พจิารณาและประเมนิจาก 3 ปัจจยั หากประชาชนยงัไม่พร้อม 
ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ยงัคงเข้าผบั เข้าบาร์ ไปรวมตวักระจุกกนั
อยู่ หรือการที่ผู้ประกอบการยังไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวเปิดผับ บาร์ 
สถานบันเทิงให้ปลอดภัยได้ อย่างไร ลักษณะแบบนี้จะเป็นปัญหา 
ที่ยังไม่สามารถให้เปิดกิจการได้ 
 “ผับบาร์ต้องมีระบบก�ากับอย่างไทยชนะ มีระบบก�ากับ 
ที่ชัดเจนถึงจะเปิด แต่ถ้าเปิดแล้วส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ 
ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคไม่เยอะมากเกนิไปกจ็ะเปิด
ในระยะนัน้ เพราะฉะนัน้สถานบันเทงิจะเปิดในระยะท้าย ๆ  เพราะ
ต้องให้จ�านวนผู้ป่วยในประเทศหมดก่อน ในขณะที่เปิดให้คน 
นั่งรับประทานอาหารด้วยกัน ตั้งแต่ระยะผ่อนปรนช่วงที่ 2-3 
ซ่ึงส่วนนี้มีความจ�าเป็นกับวิถีชีวิตมากกว่า เพราะฉะน้ันกิจกรรม
หรือกิจการที่มีความจ�าเป็นกับการด�ารงชีวิต กระทบเศรษฐกิจ
มากกว่าก็จะผ่อนคลายมากกว่า ถึงจะมีความเสี่ยงมากกว่า 
แต่ว่ามผีลกระทบแรงจะต้องเปิดให้ก่อน เช่น เดนิซปุเปอร์มาร์เกต็ 
จริง ๆ แล้วยังคงมีความเสี่ยง แต่ไม่เปิดไม่ได้เดี๋ยวคนไม่มีกิน และ
เมื่อมีการผ่อนปรนให้เปิดแล้ว ต้องหามาตรการไปก�ากับใน
กิจกรรมที่มีความจ�าเป็น ซึ่งต้องเปิดในระยะแรกเลย ในขณะที่ 
ห้างสรรพสนิค้าจะค่อย ๆ  ทยอยเปิดในหลายระยะ ตรงนีเ้ป็นปัจจยั
ความส�าเร็จอย่างหนึ่งส�าหรับมาตรการผ่อนคลาย เปิดแล้ว 
เป็นศนูย์ เป็นปัจจัยหนึง่ทีท่�าให้ค่อย ๆ  ผ่อนคลายตามสถานการณ์
โรคที่เกิดขึ้นในประเทศ
 “แต่ถ้าสถานการณ์แย่ลงต้องถอยหลังออกมา เราก�าลัง 
ท�าแผนเผชิญเหตุ หากมีกรณีเกิดการระบาดสัก 1 ราย หรือ 
มีสักวัน 100 - 200 ราย จะท�าอย่างไร อาจจะกลับไปปิดใหม่ 
หมดเลยก็ได้ หากเกิดมีกรณีของการระบาดเหมือนช่วงแรก ๆ 
อาจจะปิดทุกอย่างหมดเลยก็ได้ ก็ต้องมานั่งวางแผนจัดการกัน”
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  “อีกเรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญเม่ือมีการผ่อนคลายมาตรการ 
ต้องมีการตรวจตรา ก�ากับติดตาม ซึ่งต้องจัดท�าคู่มือแนวทางให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างส�านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(สปคม.) ทีต้่องตรวจผับบาร์ในกรงุเทพฯ ระยะแรก ๆ  ทางคณะท�างาน
จะเป็นคนออกคู ่มือให้ เพราะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงาน 
ด้านสาธารณสุข ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอยู ่แล้วแต่ปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์โรคโควดิ 19 แต่ในระยะหลงัจะเกีย่วข้องกบัหน่วยงานอืน่
อาทิ การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือกีฬา เช่น 
จดัวิง่มาราธอน จะวิง่อย่างไรให้ปลอดภยัในขณะท่ีมีนักวิง่มาร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก ก็ต้องมีคู่มือก�ากับ ทางกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาต้องจัดท�าให้คณะท�างาน ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาช่วยดู
ความเสี่ยง ความปลอดภัย”
 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ได้ท้ิงท้ายสรุปบทเรียนท่ีได้
จากการรบัมอืสถานการณ์โรคโควิด 19 ไว้ว่า “กระทรวงสาธารณสขุ
ต้องวางแผนเรือ่งอบุตัภิยัท่ีจะเกดิจากเช้ือไวรัสให้มากขึน้ ทีผ่่านมา
เราไม่เคยรบัมอืการระบาดใหญ่เหมอืนครัง้นี ้แล้วทัง้โลกกค็วบคมุ
ไม่อยู่ กลายเป็นการระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) ที่คนตื่นกลัว
มาก เพราะฉะนั้นการส่ือสารให้ประชาชนไม่ตื่นตะหนกจนท�าให้
เกิดเหตุการณ์ชุด PPE ขาดแคลน หน้ากากอนามัยขาดแคลน 
จนมากระทบกบักระบวนการป้องกนัควบคมุโรค เหมือนทีเ่ราเจอ
เหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนเมษายน ทุกคนกังวลมากว่า จะไม่มี
หน้ากากอนามัยใส่ ทั้งที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัย 
ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่มีอ�านาจจัดการ เรื่องต่อมา
คือ การจัดการเรื่องงบประมาณท่ีมีกฎระเบียบเยอะมาก 
ส�าหรับการจัดการอะไรหลาย ๆ อย่างที่ใช้กฎระเบียบเดิมไม่ได้ 
จะอาศั ยอ� านาจของกระทรวงสาธารณสุขจั ดการตาม 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างเดียวก็จัดการไม่ได้ ต้องให้
กระทรวงอื่นช่วย เพราะฉะน้ัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะต้องหมายเหตุ
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เรื่องนี้ไว้ว่า หากเกิดเรื่องต้องออกงบประมาณได้เร็วกว่านี้ เพื่อที่
จะได้จดัการโรคได้ทนัการณ์ ทีส่�าคัญ นอกจาก พ.ร.ก ฉกุเฉินแล้ว
เราไม่มีอะไรจะห้ามคนต่างชาติไม่ให้เข้าประเทศได้ แม้แต ่
กฎหมายเดียว ประเด็นคือถึงเราไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ก็ 
ควรมีทางออกในเวลาจ�าเป็น และสุดท้ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ควบคุมโรคคือการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่ Scale up 
การผลิตวัคซีน การผลิตยา ตอนนี้ในเมืองไทยท�าไม่ได้ เราต้อง
ลงทุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง”
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ถึงวนันีจ้ะผ่อนคลายมาตรการ กลบัไปใช้ชีวติเกอืบเหมือนเดมิ
ที่เคยเป็นมา... แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ การมีชีวิตวิถีใหม่หรือ

ความปกติใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
หลังจากผ่านการปรับตัวปรับใจ ยอมรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ได้
โดยไม่ได้รู้สึกยากล�าบากอะไร ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ 
กนิร้อน ช้อนเรา เว้นระยะห่าง รวมทัง้การเช็คอนิผ่านแอปพลเิคชัน
ไทยชนะ เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ จนกลายเป็นความ
เคยชิน.. ที่อาจตกหล่นไปบ้างบางข้อ บางพ้ืนที่ที่การ์ดเริ่มตก 
แต่ก็ยกสูงขึ้นทุกคร้ังเมื่อมีเหตุท่ีเกรงว่าจะเป็นชนวนให้เกิด 
การระบาดใหญ่ และด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เรื่องนี้ 
พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าคณะท�างาน 
กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (STAG) ได้สะท้อนปรากฎการณ์นี้ไว้
อย่างน่าสนใจ
 “ข้อดีของโรคโควิด 19 คือความรู้ความเข้าใจของคนไทย 
หลายเรื่องเราพูดมานานมากแล้วยังไม่ค่อยได้ผล ยกตัวอย่างเช่น
โรคไข้เลอืดออก เราบอกให้เกบ็ภาชนะทีอ่าจจะเป็นแหล่งลกูน�า้ยงุลาย 
ดูแลขยะรอบบ้านให้ดี ทั้งที่โรคไข้เลือดออกปีหน่ึงเสียชีวิตเป็น 
100 คน หนักกว่าโรคโควิด 19 อยู ่พอสมควร ถึงมีคนป่วย 
เป็นแสนคนก็ยังไม่ค่อยมีคนท�ากัน ไม่ได้รู้สึกว่าคือ ความรอบรู ้
ด้านสขุภาพ (Health Literacy) ความรูค้วามเข้าใจไม่เกดิ แต่รอบนี้
ชีแ้จงประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามยั ก็ใส่หน้ากากอนามัยกนั 100 
เปอร์เซ็นต์ ความรู้ความเข้าใจนี้ถูกฝังเข้าไปอยู่ในตัวของคนไทย
แล้วในระดับท่ีน่าพอใจ อาจจะมีหย่อนยานไปบ้างในความรู้สึกท่ี
ว่า ไม่มีเชื้อในประเทศไทยแล้ว และก็ต้องท�ามาหากิน ต้องใช้ชีวิต 

• ชีวิตวิถีใหม่  
 New Normal = New Success
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มันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต เป็นตัวขัดขวางความสะดวกสบาย
ในการเที่ยวหรือในการท�าอะไรก็แล้วแต่ ก็จะมีหย่อนไปบ้าง แต่ก็
ยังเชื่อลึก ๆ  ว่า หากมีการกลับมาระบาดซ�้าพื้นที่ใดก็ตาม Health 
Literacy ที่ถูกปลูกฝังเอาไว้ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกปลูกฝังเอาไว้ 
จะท�าให้คนไทยกลับมาใส่หน้ากากอนามัยกัน 100 เปอร์เซ็นต ์
ล้างมือ เว้นระยะห่างได้เหมือนเดิม แต่ภาครัฐต้องเลือกมาตรการ
เท่าที่จ�าเป็นและมีประสิทธิภาพจริง ๆ เลือกมาตรการให้เฉพาะ
เจาะจง ให้มีความเข้มข้นดีกว่าที่จะหว่านแล้วเจือจางไปหมด”

 นอกจากใช้ชีวิตประจ�าวันให้รอดปลอดภัยจากโรคโควิด 19 
ในแบบ New Normal แล้ว “ชีวิตวิถีใหม่” ยังส่งผลในวงกว้าง
จากความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ น�าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มกีารปรบัแนวคดิ วสิยัทศัน์ วธิกีารจัดการ ตลอดจนพฤตกิรรมทัง้
ในด้านอาหาร การแต่งกาย การรกัษาสขุอนามยั การศกึษาเล่าเรียน 
การสื่อสาร การท�าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ได้กลายเป็น
ความปกตใิหม่ เมือ่เวลาผ่านไปก็จะท�าให้เกิดความคุน้ชนิจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม 

 ในวันนี้.. ภาพที่เราพบเห็นตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน เราเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคมมากมาย อย่าง
แรกเลย การสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัก่อนออกจากบ้าน 
การท�างานออนไลน์ ลดความแออัด หลังจาก Work from 
Home กันมาพักใหญ่ หลายหน่วยงานเห็นข้อดีที่ทั้งลดค่าใช้จ่าย
ของส�านักงาน ค่าเดินทาง ก็อาจให้ท�างานออนไลน์ท่ีบ้านเป็น 
บางวัน หรือแม้แต่การเรยีนออนไลน์ ท่ีทัง้เดก็และผูใ้หญ่ เมือ่เรยีนรู้
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft 
Team ก็หันมาเรียนพูดคุยสนทนากับคุณครูผู้สอนในวิชาหรือ
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หลักสตูรทีส่นใจมากขึน้ ส�าหรบัการออกไปใช้บรกิารในสถานทีต่่าง ๆ  
จะพบเห็นจุดคัดกรอง มีการวัดไข้และติดเครื่องหมายบนปกเสื้อ
เมื่อผ่านการคัดกรอง รวมทั้งขอความร่วมมือให้ลงช่ือก่อนเข้าใช้
บรกิารหรือเชค็อนิผ่านไทยชนะ นอกจากนีย้งัมกีารใช้บรกิารส่งของ
ถงึบ้าน (Delivery) ผูค้นหันมาใช้บรกิารสัง่ของส่งถึงบ้าน ท้ังของใช้ 
อาหาร และยารกัษาโรคประจ�าตวั เพือ่ลดการเดินทางไปยังสถานที่
แออัดอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล และสุดท้ายที่เราเห็น 
และใช้กนัเป็นประจ�าก็คือ การท�าธุรกรรมการเงนิผ่านออนไลน์มากขึน้ 
ไม่ว่าจะรบัเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน ช�าระค่าสนิค้าบรกิารผ่านช่องทาง 
Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ ลดเวลาเดินทางไป 
ใช้บริการกับธนาคารที่สาขา

 ...แล้วหลังการระบาดของโรคโควิด 19 โลกเราจะเป็น
อย่างไร? แน่นอนว่าเราจะใช้ชีวิตปกติใหม่ “New Normal” และ
โรคโควิด 19 จะเป็นตัวเร่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ระยะยาว ที่พวกเราต่างเชื่อมาก่อนแล้วว่า ทิศทางเหล่านี้ก�าลังจะ
มา หมายถงึ หากจบัทศิจับทาง มองอนาคตครบทกุมมุมอง โอกาส
จากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกลายเป็นความส�าเร็จของใคร
หลายคนอย่างแน่นอน...
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พลิกวิกฤติ
ให้เป็น
ความรู้ใหม่
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ระหว่างความตระหนกตกใจและโกลาหล ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่มีใครรู้ว่า

คืออะไร ร้ายแรงแค่ไหน จ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญท่ีคอยเฝ้ามอง 
ช่วยจับทิศจับทาง วิเคราะห์หาที่มาที่ไป สร้างองค์ความรู้ สร้าง
ความช�านาญที่สูงด้วยประสบการณ์มาเป็นหลักในการให้ความรู้ 
ที่ถูกต้อง แนะน�าในการจัดการกับปัญหา ควบคุมป้องกันโรคได้
ชัดเจนรอบด้าน...จะเป็นใครไปได้ นอกจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ของกรมควบคุมโรค

นำยแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
กรมควบคุมโรค กล่าวว่า
 
 “ส่วนที่เราช่วยกันดูแลมีอยู่ 3 เรื่อง หน่ึงคือ เราท�าหน้าท่ี 
เฝ้าบ้านให้กับประเทศในเรื่องของโรคระบาด ผมเป็นหนึ่งในคนที่
แจ้งข่าวและสอบถามเรือ่งนีอ้ย่างเป็นกจิลกัษณะ ตกลงเกิดอะไรขึน้ 
ตรงส่วนนี้เป็นสมรรถนะที่นักระบาดวิทยาเรียนมา เพราะเรา 
จะจบัตาและเฝ้ามองดเูรือ่งเหล่านีอ้ยูต่ลอดเวลา ทนีีข่้าวสารจะมา
เรว็หรอืมาช้าขึน้อยูก่บัปัจจัยหลาย ๆ  ด้าน แต่ส�าหรบับ้านเราถือว่า
ท�าได้รวดเร็ว ถัดมาเรื่องที่สองเป็นงานที่ผมท�าตามบทบาทหน้าที่ 

พลิกวิกฤติ
ให้เป็นควำมรู้ใหม่
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ทาง นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู ้บัญชาการเหตุการณ์ของ 
ศนูย์ปฏบิตักิารฉกุเฉินทางสาธารณสขุ ให้มาช่วยสนับสนุนให้ความรู้
แก่ภาคประชาชน จึงได้มีการสนับสนุนวิทยากรให้กับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ศูนย์ปฏิบัติการอื่น ๆ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนท่ีมี
ความต้องการองค์ความรูอ้ย่างถกูต้องเก่ียวกับโรคโควิด 19 ส่วนเรือ่ง
ทีส่ามคือ เรือ่งของการเสนอแนะเก่ียวกบัยทุธศาสตร์และนโยบาย
ในการจัดการกับปัญหาโรคโควิด 19 ทั้งเรื่องของการป้องกัน 
การเฝ้าระวังการสอบสวนโรค แล้วก็การควบคุมดูแลรักษาด้วย

 “ส�าหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายในการจัดการกับปัญหาโรคโควิด 19 เป็นเรื่องท่ีมีความ 
ต่อเนือ่ง อย่างตอนนีเ้ราได้รับมอบหมายให้ท�ายทุธศาสตร์การป้องกนั
ควบคุมโรคของการระบาดระลอกต่อไป เราท�าแผนตั้งแต่เรื่อง
ป้องกัน หากเกิดมผีูป่้วยเกดิขึน้ในประเทศระดบัหน่ึง หรอืมมีากขึน้
ต้องท�าอย่างไร แต่เรากพ็ยายามตกีรอบว่าเป็นงานป้องกนัควบคมุโรค 
เพราะหากว่าเป็นการรักษาพยาบาลก็จะเป็นหน้าที่ของทาง 
กรมการแพทย์ ส่วนทางกรมเราจะเป็นเร่ืองของการกกักนัโรค ส่วน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่าจเป็นสาเหตขุองการระบาดกจ็ะมกีารหารอืกนั 
เช่น หากเกิดการระบาดขึ้นในโรงเรียนหรือระบาดในกิจกรรม 
การเล่นกีฬา ต้องท�าอย่างไรบ้าง พยายามเขียนออกมาให้
ครอบคลุม กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการเอาประสบการณ์ในช่วงที่
ผ่านมามาใช้เป็นพื้นฐานก่อน แล้วเรียนรู้จากต่างประเทศ ที่เขามี
การระบาดระลอกต่อไป ตอนนี้มีหลายประเทศมากเลยที่เกิดการ
ระบาดระลอกสองขึน้ บางประเทศกค็มุได้ดีบางประเทศกค็มุไม่ได้
 “ส่วนด้านการท�ายุทธศาสตร์ การท�างานเป็นวิทยากร 
การป้องกนั ต้องมพีืน้ฐานเรือ่งของความรูท่ี้ทนัสมยัทีเ่ป็นปัจจบัุน เวลา
เราท�าการตดิตาม เราไม่ได้ตามเฉพาะการแพร่โรค การระบาดของ
โรคเท่านั้น เราติดตามความรู้ทั้งหมด ทั้งเรื่องการรักษา เรื่องของ
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วคัซนี ฉะนัน้ในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒฯิ กรมควบคุมโรค มีการตดิตาม
ความรูต้ลอดเวลา อย่างเร่ืองยาฟาวิพริาเวยีร์ (Favipiravir) กล้าพดู
ได้เลยนอกจากคุณหมอที่ควบคุมการรักษาผู้ป่วยโดยตรงแล้ว ก็มี
ผู้ทรงคณุวฒุฯิ ทีติ่ดตามเรือ่งนีอ้ยูต่ลอด” นพ.สมบตั ิแทนประเสรฐิสุข 
ขยายความเรื่องนี้ออกไปอีก

 “ส�าหรับเรื่องของวัคซีน ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้มีการ 
พูดคุยเรื่องวัคซีนตั้งแต่ต้นแล้ว เพียงแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ไปพัฒนา
วคัซีนโดยตรง แต่เราจะตดิตามดวู่า วคัซนีตัวใดทีจ่ะมโีอกาส ทีจ่ะ
สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดี แล้วตัวใดบ้างที่เป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชน ให้กับประเทศไทย เราจะท�างานร่วมกับอาจารย์ที่
เกีย่วข้องอกีทหีนึง่ ซึง่ขณะนีเ้รามสีถาบนัวคัซนีแห่งชาติ อันนีเ้ป็น 
กลุ่มคนใกล้ชิดกับคนที่ท�างานควบคุมโรค จะมีผู ้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ แต่วันนี้วัคซีนยังอยู่ในขั้นตอน
พัฒนา จึงยังไม่ได้ลงไปเฉพาะเจาะจง 

 “อย่างเช่นตัวหนึ่งที่เราสนใจเป็นวัคซีนของรัสเซีย เราก�าลัง
ติดต่อไปทางสถานทูตรัสเซียว่า จะขอข้อมูลจากทางฝั่งผู้พัฒนา
วคัซนีตวันีไ้ด้อย่างไร กก็�าลงัรอค�าตอบจากสถานทตูรสัเซยีอยู ่คอื
ในเรื่องแนวคิด (concept) ต้องคิดกันดี ๆ เพราะว่ามีคนบอกว่า 
เราต่อสู้กับโรคโควิด 19 เหมือนเราตกอยู่ในภาวะสงคราม ภาษา
ทัว่ไปกเ็รยีกว่าภาวะฉกุเฉนิ แต่การทีเ่ราพดูว่า อยูใ่นภาวะสงคราม
มันมีนัยยะและความหมายที่ส�าคัญ ที่ในภาวะสงครามจะใช้ภาวะ
ปกติมาปฏิบัติในบางเรื่องไม่ได้ กรณีนี้เราจะตีความว่า วัคซีนเป็น
อาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
แนวคดิของผู้บรหิารว่า การน�าวัคซนีมาใช้งาน จะข้ามข้ันตอนอะไร
บางอย่างไปหรือไม่ หากมีหลักฐานบางอย่างว่า วัคซีนเป็นอาวุธที่
ดีมีประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงน้อย จะสามารถน�ามาใช้เหมือน 
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การทดลองไปในตวัได้เลยหรอืเปล่า หรอืหากรอศกึษาจนแล้วเสรจ็ก็
อาจจะรอไปอกี 3 - 6 เดอืนอย่างเรว็ทีส่ดุ หากคิดเช่นนีก้ไ็ด้เหมอืนกนั 

 “แต่ว่าทางรัสเซียไม่อยากรอ คนของฉันป่วยตายตั้งหลาย
พันคน ขอปูพรมฉีดเลยได้ไหม จะผิดอะไรไหม ในภาวะสงคราม
หากนึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เราจะรอไหม ถ้ารอแล้วเกิดมี
อะไรบางอย่างทีค่ดิว่าดี มีประสทิธภิาพ หรือหากไม่สามารถรอได้
แล้วเราท�าไปเลยได้หรอืไม่ แล้วเราวัดผลจากตรงนัน้อย่างไร แต่ใน
ความคดิเหน็ของผมคดิว่า คนทีก่ล้าตดัสนิเขามเีหตผุลของเขา แต่
เอามาใช้กับบ้านเราได้ไหมอันนี้ไม่สามารถตอบได้ อาจจะต้องมี
การชั่งน�้าหนัก หรือหากสมมติจะน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้จริง ๆ 
ต้องมีการพูดคุยหรือปรึกษากันหลายฝ่าย ต้องเชิญอาจารย ์
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายก�าหนดนโยบาย มานั่งพูดคุยกัน”
 นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราคากับ
การเข้าถงึวัคซนีของประชาชน เพราะผู้ทีไ่ด้รบัวคัซนีจะเป็นผูช้นะ
ในสงครามโรคโควิด 19 ก่อน ซึ่งจะหมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจ 
เรื่องของคนในสังคมที่จะได้ถอดหน้ากากอนามัย ใช้ชีวิตสบาย ๆ 
และหากวคัซนีนัน้ได้ผล มปีระสทิธภิาพจรงิ จะมคีนแห่ไปใช้วคัซนี
ของรสัเซีย แล้วเราจะมโีอกาสเข้าถึงได้หรอืไม่ เขาจะผลติได้กีล้่าน
โดสต่อเดอืน หรอืจ�านวนเท่าไรต่อปี เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนกบั
การต่อควิจากประเทศฟิลปิินส์ทีข่อใช้วคัซนีกับทางรสัเซยีไปก่อนหน้า 
แล้วเราจะสูร้าคาไหวหรอืไม่  ซึง่คณะผูท้รงคุณวฒุฯิ กรมควบคมุโรค
ก็พยายามติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง หลายคนท�างานด้านวัคซีน
มาตลอดชีวิต 20-30 ปีจะมีความรู้ในการเลือกใช้วัคซีนค่อนข้างดี
มาช่วยเสนอแนะออกความเห็นกัน
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นอกจากงานหลักที่กลุ ่มนายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ 
กรมควบคมุโรค ช่วยผลกัดนัให้มีการจัดการและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการควบคุมและป้องกันโรคแล้ว อีก
งานหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่แพ้กนัคอื การส่งเสรมิและสนับสนนุให้
เกิดการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพัฒนายาหรือวัคซีนท่ีใช้ใน 
การรักษาและการป้องกนั รวมทัง้องค์ความรูท้างวชิาการ นวัตกรรม
และสิง่ประดษิฐ์ ทัง้ในเรือ่งของแนวทางการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
การตรวจวนิจิฉยัโรคและการดูแลรกัษา การคาดการณ์การระบาด
ในอนาคต ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ  ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สวทช.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ (สวรส.) ส�านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสยาม จัดต้ัง
ศนูย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 Research and Innovation Coordination Unit: 
CRIC) ภายใต้กรมควบคมุโรค เพือ่เป็นศนูย์กลางการประสานงาน
วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประเทศ โดยมภีารกจิหลกัในการเป็นศนูย์กลางรวบรวมข้อมูลวิจัย 
นวตักรรมและเทคโนโลยโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และจัดเวที
แลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการวิจัย ระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ใช้
ประโยชน์ แหล่งทนุ นกัวิจัยหรอืผู้สร้างนวตักรรมและแหล่งข้อมลู
 นพ. สมบตั ิแทนประเสรฐิสุข นายแพทย์ทรงคณุวฒุฯิ อธบิาย
ว่า “ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งศูนย์ CRIC ในช่วง 3 เดือนแรก 

• ศูนย์ประสำนงำนวิจัย
 และนวัตกรรม โรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนำ 2019 : CRIC
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รับมือ

มีนักวิจัยสนใจท�าวิจัยมากเลยทีเดียว ตรงส่วนนี้เป็นสิ่งหนึ่งท่ี 
ผมรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการท�าวิจัยแบบภาวะปกติและ
แบบภาวะสงครามคือ หากเราท�าวิจัยแบบภาวะสงครามเราต้องท�า
ศึกษาวิจัยอย่างรวดเร็ว แล้วเสร็จและทราบผลอย่างรวดเร็ว แต่
เราเจอภาวะแบบที่ว่า นักวิจัยก็ดี ผู้สนับสนุนก็ดี ท�างานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 แบบปกติค่อนข้างเยอะ แต่ก็มีงานวิจัย
หลายชิ้นที่เร็วกว่าปกติ แต่ยังไม่ทันใจหลาย ๆ  คน แล้วก็ไม่ทันกับ
สถานการณ์โรค เช่น นักวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความเสี่ยง 
ต่อการรับเชื้อของบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
โรคโควิด 19 ปรากฏว่า กว่างานวิจัยจะพิจารณาแล้วเสร็จ ก็ไม่มี
ผูป่้วยแล้ว โครงการนีก็้ต้องพบัเก็บไว้ก่อน รอให้มีผูป่้วยรอบใหม่มา 
ตรงนี้กระบวนการพิจารณาช้าเกินไป เป็นต้น

 “แต่หลายงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ดีก็มี เช่น เรื่องของการ
ประมาณสถานการณ์โรค ซึ่งมีโครงการวิจัยเสนอเข้ามาที ่
ศนูย์ CRIC ประมาณ 3 - 4 โครงการ แล้วทกุโครงการท�าได้ดท้ัีงหมด 
แล้วก็น�ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคใน
แต่ละระยะทีผ่่านมาได้จรงิ นอกจากน้ียังมโีครงการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กับผลกระทบในเชิงสังคม โครงการที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีต้องขอช่ืนชมคนไทยว่ามคีวามสามารถและเก่งมาก แต่
กต้็องบอกว่าศูนย์ CRIC ไม่ได้เป็นคนท�าวิจัยเอง เพยีงแต่รบัหน้าที่
เป็นผู้ประสานระหว่างผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้ใช้ประโยชน์ให้ได้
มาพบกัน”

คณะท�างานศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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คนไทย
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ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

หากมองถงึความนยิมของผูค้นในยคุทีเ่ทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ันผูท้ีมี่ความ
สามารถในการพัฒนาชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบโจทย์การใช้งานของผูบ้รโิภคได้ก่อน จงึมีอ�านาจในการต่อรอง
มากกว่า เช่นเดยีวกนักบัโลกปัจจบัุนท่ามกลางโรคระบาด เจ้าแรก
ทีส่ามารถพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการป้องกนัควบคมุโรค 
มักจะเป็นผู้ที่มีความได้เปรียบทั้งด้านการตลาดและการป้องกัน
ควบคุมโรคภายในประเทศ
 ส�าหรับค�าถามท่ีว ่า แล ้วเราได ้พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในงานป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ภายใต้ความกดดนัของสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ 19 มากน้อย
แค่ไหน นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ 
ให้ค�าตอบกับเราว่า
 “โรคโควดิ 19 กม็ส่ีวนช่วยท�าให้เหน็ว่า มคีวามจ�าเป็นทีต้่อง
พัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แม้ท่ีผ่านมาจะมีการพัฒนา
นวตักรรมด้านสขุภาพมากพอสมควร ซ่ึงส่วนหน่ึงก็มีนักวจัิยคดิค้น
และท�าไว้แล้วเช่น ถงุบีบลมเพือ่ช่วยหายใจ (Ambu bag) ทีใ่ช้เพ่ือ
ช่วยผูป่้วยโรคโควิด 19 ทีม่ปัีญหาเรือ่งปอด โดยในช่วงแรกทีมี่การ
ระบาดของโรค มีผู้ป่วยจ�านวนมาก จึงท�าให้เครื่องช่วยหายใจไม่
เพียงพอ ก็ได้มีนักวิจัยผลิตเครื่องนี้ออกมา ซึ่งก่อนหน้าได้ม ี

นวัตกรรมใหม่
จำกฝีมือคนไทย
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การพฒันาและประดษิฐ์เครือ่งนีอ้ยูแ่ล้ว แต่ตรงกบัช่วงทีมี่การระบาด
ของโรคโควิด 19 พอดี จึงได้มีการเสนอผลงานชิ้นนี้ต่อสื่อมวลชน 
และศูนย์ CRIC ได้ไปเชิญมา ทั้งนี้ได้เชิญทั้งทีมที่รักษาผู้ป่วย และ
ทีมฝ่ายผลิตมาพบกัน ได้ลองสาธิตเครื่องมือและให้ความเห็น 
รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรบัปรงุต่าง ๆ  ในตอนหลงัทราบ
ข่าวว่า ต่างประเทศสนใจมาตดิต่อ แต่ไม่รู้ว่าส่งออกไปต่างประเทศ
ได้มากน้อยแค่ไหน 

 “บางอย่างเรารู้เห็นแล้วเกิดความชื่นชมมาก ๆ เลย นักวิจัย
มีความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง พอเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ก็สามารถน�า
ผลงานมาใช้ได้ และถึงแม้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เพราะไม่มีผู้ป่วยโรค 
โควิด 19 แต่ท�าให้เราอุ่นใจได้ว่า ต่อไปน้ี หากมีผู้ป่วยมาเป็น 
ร ้อย ๆ คน เครื่องช ่วยหายใจไม ่เพียงพอก็จริง แต ่เราม ี
เครื่อง Ambu bag ชิ้นนี้ส�ารองอยู่ ในเรื่องของต้นทุนในการผลิต
กถ็อืว่ามรีาคาทีถ่กูกว่าเครือ่งช่วยหายใจ ทัง้ยงัสามารถผลติได้เอง
ในเมอืงไทย ตรงนีเ้ป็นอะไรที่มปีระโยชนม์าก ประหยดั ช่วยเหลอื 
ผูป่้วยได้ ตอนนีเ้หน็ว่า พยายามจะปรบัไปใช้กบัผูป่้วยทีเ่ป็นผูป่้วย
ระยะสุดท้าย หรืออาจจะมีหลายท่านที่ไม่อยากอยู่โรงพยาบาล 
ก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ตามสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือประคับ ประคองไปได้”

 นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ยังเล่าต่อว่า “ยังมีหลายเรื่องที่
ตอบโจทย์ เช่น การคดิค้นเครือ่งทีท่�าให้อากาศสะอาด เครือ่ง UV Lamp 
ทีใ่ช้ท�าความสะอาดพืน้ผวิ เป็นต้น ซึง่มหีลายช้ินงานทีค่นไทยคิดค้น
และท�ากนัออกมามาก ตอนนีอ้าจยงัไม่ได้รบัความนยิมแต่อกีไม่นาน
น่าจะได้ใช้ เพราะในบ้านเราจะมีจุดอ่อนหลายจุด มีสถานที่ที่เรา
ไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา เช่น ร้านอาหาร ที่ถึง
แม้จะพยายามรณรงค์ว่า ไม่ให้พูดคุยกันขณะรับประทานอาหาร 
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แต่ความจริงแล้วไม่สามารถท�าได้ เช่นนั้นแล้ว การท�าให้อากาศ 
หรือพื้นผิวในสภาพแวดล้อมสะอาดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการคิดค้น
นวัตกรรมในเชิงสิง่ประดิษฐ์ ตรงนีเ้ป็นส่วนงานหนึง่ของศนูย์ CRIC 
ทีมี่หน้าทีใ่นการประสานงาน เชิญผู้ที่คิดค้นท�านวัตกรรมเหล่านี้
ออกมาน�าเสนอแนวคิดแล้วก็แลกเปล่ียนกันเพือ่ให้เกดิการพฒันา
และต่อยอด”

 ส่วนการพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับติดตามผู้ป่วย หรือ
ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้าเกณฑ์ต้องกักตัว โจทย์ก็คือ เม่ือเรา
กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน 
ปัญหาคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ที่บ้านจริง จึงมีแนวคิด 
การสร้างแอปพลเิคชนัขึน้มาแล้วตดิตัง้ไว้บนโทรศัพท์มอืถอืของเขา 
เพื่อให้เกิดการส่งสัญญาณบอกพ้ืนที่อาศัยของผู ้กักตัว ซ่ึง 
กรมควบคมุโรคและหน่วยงานเครอืข่ายอย่าง สวทช. เราพยายาม
ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์พวกนี้ขึ้นมา เช่น DDC-Care 
เป็นต้น อนันีเ้ป็นตวัอย่างของแอปพลเิคชนัทีใ่ช้ส�าหรบัคนทีก่กัตัว
อยูบ้่านไว้แสดงตวัว่า ได้มกีารลงทะเบยีนเข้าแอปพลเิคชนั DDC-Care 
แล้วจะอยู่กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากมีการออกจากพื้นที่
เกินรัศมีที่ก�าหนด สัญญาณจะเตือนว่า ผู้กักตัวออกจากพ้ืนที่ 
ไปแล้ว กจ็ะมสีญัญาณแจ้งเตือนทางเจ้าหน้าที ่อย่างไรกด็ ีส�าหรบั
การตรวจสอบกลบั จะมกีระบวนการแจ้งเตอืนให้ผูกั้กตวัตอบกลับ
มาภายในเวลาทีก่�าหนดด้วย แต่ตอนนีย้งัใช้กนัอยูเ่ฉพาะกลุม่ทีไ่ม่
ได้เข้า State Quarantine และใช้งานในลักษณะของค�าแนะน�า
ให้กกัตวัเองมากกว่า ไม่เป็นข้อบังคับให้ใช้ ส่วนไทยชนะเป็นความ
ร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ส�าหรับ
แนวคิดของไทยชนะกับ DDC-Care จะคล้ายคลึงกัน แต่ไทยชนะ
จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลผู ้ใช้บริการในสถานท่ีต่าง ๆ และติดตาม 
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ความเสีย่งของจ�านวนผูป่้วยโรคโควดิ 19 ทีอ่าจจะเพิม่ขึน้ได้ อย่าง
กรณทีหารอยีปิต์ทีร่ะยองกเ็อาข้อมลูจากไทยชนะมาวเิคราะห์เพือ่
สอบสวนโรค จะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลและบอกว่า 
ใครบ้างที่เข้าไปใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าในวันนั้น 

นอกเหนือจากศูนย์ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค

ยังได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
(Disease Prevention& Health Innovation Center: DPHI) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรม
ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค โดยมีภารกิจหลักใน 
การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
กรมควบคุมโรค ให้ค�าปรกึษาการพฒันานวตักรรม เป็นพ้ืนทีใ่นการน�า
เสนอแนวคิดใหม่ ๆ  และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ตลอดจน
พฒันานวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการแก่ผูใ้ช้งานได้จรงิ หรอื
อาจกล่าวได้ว่าศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่หลักในการเป็นศูนย์ประสาน
ส�าหรับทีมที่ต้องการน�าแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
และทมีทีจ่ะน�าผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยหีรอืผูท้ีพ่ฒันาเทคโนโลยี
นอกระบบราชการ มาประกบเจ้าหน้าท่ีภายในเพื่อพัฒนาระบบ
นวตักรรม สร้างเป็นต้นแบบนวัตกรรมขึน้มา โดยเน้นวธิกีารท�างาน
แบบคล่องตัว ฉีกการท�างานแบบราชการ

• ศูนย์นวัตกรรม
  ด้ำนสุขภำพ
 และป้องกนัควบคมุโรค (ศนคร.) 
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ให้รายละเอียดไว้ว่า
“ส�าหรับบทบาทการท�างานในช่วงของสถานการณ์โรค 

โควดิ 19 จะเป็นการต่อยอดจากบทบาทหน้าทีเ่ดมิท่ีเราท�า โดยจะมี
โจทย์จากหน่วยงานควบคุมโรคโควิด 19 ในจุดต่าง ๆ  เข้ามาปรกึษา
ว่า เจอปัญหาลักษณะนี้ มีปัญหาซ�้ากันทุกวันควรจะมีวิธีที่ดีกว่านี้
ในการจดัการปัญหาบ้างหรอืไม่ เราก็จะขยายโจทย์ทีไ่ด้รบัเหล่านัน้
มาพูดคุยกับทีมของเจ้าหน้าที่ และเราดูว่างานใดบ้างที่สามารถ
เชิญทีมผู ้ เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยหรือร ่วมพัฒนากับเรา 
จะประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสตาร์ทอัพ 
(Startup) ที่อยู่ในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
 “หลัก ๆ แล้ว ศูนย์นวัตกรรมฯ จะอยู่ตรงกลางระหว่าง 
เจ้าหน้าทีท่ีท่�างานเกีย่วข้องกบัโรคโควดิ 19 ซึง่ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานราชการกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก เน้นเฉพาะเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ วิธีการที่เราท�างาน
ร่วมกับทั้ง 2 ฝั่งคือ ไม่ว่าใครเข้ามาหาเรา เราจะรับฟัง โดยรับฟัง
ทัง้ในส่วนของปัญหาทีเ่จ้าหน้าทีม่ ีและฝ่ังของสตาร์ทอพั แล้วช่วย
จ�ากดัขอบเขตของปัญหา จากนัน้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน เพือ่
ท�าความเข้าใจและวิเคราะห์ให้รู้ว่าใครมีอะไรบ้าง ก็พยายามท�า
แผนที่ทางความคิดว่า ปัญหาในลักษณะนี้มีตัวเลือกอย่างไรบ้างที่
ผู้เชี่ยวชาญเขาน�าเสนอมาให้เลือกได้ จากนั้นจึงค่อยน�ามาปัญหา

นำยแพทย์ไผท สิงห์ค�ำ 
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพ
และป้องกันควบคุมโรค
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และทางเลือกมาจับคู่กัน (match) โดยมีศูนย์นวัตกรรมฯ เป็น 
คนควบคมุ เราพยายามให้คนทีท่�างานคูก่นัคอื ฝ่ังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีปัญหา
กับผู้เชี่ยวชาญที่มาท�าการแก้ปัญหาพยายามจับคู่กันบนพื้นฐาน
ของกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking ) โดยมผีูใ้ช้งาน
เป็นศูนย์กลาง โดยเลือกท่ีจะจับคู่ทีมที่พูดคุยกันและเข้าใจกัน 
มากที่สุดก่อน จากนั้นจึงให้ทดลองท�าในพื้นที่เล็ก ๆ ก่อน ซึ่งหาก
ทดลองแล้วสามารถไปต่อได้ก็ค่อย ๆ ขยาย หรือหากไปต่อไม่ได้ 
ก็จะไม่สร้างความเสียหายมาก 
 “ผลงานหลักจะอยู ่ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรคหรือ EOC คือ กระบวนการท�างาน
ของ EOC จะมขีัน้ตอนย่อยค่อนข้างมาก และหลายขัน้ตอนค่อนข้าง
มีปัญหา เนื่องด้วยจะมีงานที่ต้องท�าซ�้า ๆ จนเจ้าหน้าที่เหนื่อย 
เกินไปหรือประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
ก็จะน�าเรื่องนี้น�ามาพูดคุยกันที่ศูนย์นวัตกรรมฯ เพื่อหาทีมเข้ามา
ช่วย ยกตัวอย่างประมาณ 5 - 6 หัวข้อเรื่อง ซึ่งจะมีกระบวนการ
ย่อย ๆ ที่เราเข้าไปร่วมท�า

 หัวข้อเรื่องที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศของงานที่เกี่ยวข้องกับ 
โรคโควิด 19 มีประเด็นปัญหาว่า ข้อมูลใช้เวลาในการด�าเนินการ 
ค่อนข้างนาน ใช้เจ้าหน้าทีท่�าด้วยมอื เขียนออกมาบนกระดาษ และ
น�ามาประมวลเป็นสถติ ิพอกรณมีผีูป่้วยเพิม่มากขึน้ กใ็ช้คนท�างาน
มากขึ้น และใช้เวลามากขึ้น เราจึงน�ากระบวนการทั้งหมดนี้มา
แปลงเป็นดิจิทัล (Digital) และเมื่อโรคโควิด 19 เป็นเรื่อง 
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เราก็เลยน�าทีมท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีเรื่องระบบข้อมูลมาช่วยดู 

 หัวข้อเร่ืองท่ี 2 กระบวนการค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ที่สัมผัส 
ใกล้ชิดกบัผูป่้วย เพือ่น�ามาตรวจรกัษาและป้องกนัการแพร่กระจาย 
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หรอืการสอบสวนโรค งานนีร้ะบบเดิมใช้เจ้าหน้าทีใ่นการสอบถาม
ผู้ป่วยว่า ไปพบใครบ้าง เพื่อที่จะน�าข้อมูลนี้ไปติดต่อคนเหล่านั้น
ให้มาตรวจหาโรค แต่บางครัง้กพ็บว่าตกีรอบไม่หมด ทางเจ้าหน้าท่ี
ต้องการวธิทีีจ่ะช่วยให้สามารถท�างานได้รวดเรว็ขึน้ โดยเฉพาะวนั
ท่ีมีผู้ป่วยจ�านวนมาก เพราะ 1 คนป่วยมีโอกาสสัมผัสคนอื่น 
ถึงวันละ 50 คน ซึง่เป็นจ�านวนคนทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะต้องไปตดิตามมา 
หากผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้า 5 วัน หมายความว่า เจ้าหน้าที ่
จะต้องไปตามคนทีม่โีอกาสสัมผัสมากถงึ 250 คน ท�าให้การท�างาน
ค่อนข้างล�าบาก ตรงนี้เมื่อมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันก็คิดว่า 
น่าจะมเีทคโนโลยอีืน่ ๆ  ทีผู่เ้ชีย่วชาญจากภายนอกสามารถช่วยได้ 
เช่น การกวาดสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ที่ผู้ป่วยไป หรือการท�า
แอปพลิเคชั่นขึ้นมา เพื่อดูว ่าใครอยู ่ตรงไหนในแต ่ละวัน 
ทางศูนย์นวัตกรรมฯ จะให้เจ ้าหน้าที่ที่ติดตามผู ้ป ่วยและ 
ผู ้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
ซึ่งเป็นขั้นตอนการท�างานของที่ศูนย์นวัตกรรมฯ เพราะฉะนั้น
ปัญหาที่เข้ามาก็จะถูกตีแผ่ด้วยการคิดเชิงระบบและใช้เทคโนโลยี
มาแก้ปัญหา
 อกี 2 – 3 หวัข้อเรือ่ง จะเป็นเรือ่งกระบวนการสือ่สารความเสีย่ง
หรือกระบวนการส่ือสารสาธารณะ อันนี้จะเป็นส่วนส�าคัญท่ี 
ใช้ติดต่อกับผู้คน เป็นส่วนที่ประชาชนจะต้องรู้มากที่สุด แต่เราไป
ให้ความส�าคญักับการควบคมุและป้องกนัโรคทีเ่ป็นการสอบสวนโรค
มากกว่า ส�าหรบัเร่ืองของการสือ่สารสาธารณะ เมือ่ศนูย์นวตักรรมฯ 
ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วพบว่า เดิมทีในช่วงเดือนมกราคมจะใช้
วิธีการสื่อสารด้วยการแถลงข่าวออกอากาศทุก 2-3 ช่ัวโมง 
โดยแต่ละวันที่แถลงข ่าวจะมีการแจกข่าวประชาสัมพันธ ์ 
(Press release) ที่เป็นเอกสารกระดาษ A4 ให้สื่อมวลชนและ 
แชร์กัน ท�าให้ช่วงนั้นสู้ข่าวปลอม (Fake News) ไม่ได้ ประชาชน
เกิดความไม่เช่ือมั่น ศูนย์นวัตกรรมฯ จึงเชิญหน่วยงานภายนอก
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เข้ามาช่วยกันคิดวิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชนในเรื่อง
ของข้อมลูด้านการป้องกนัควบคุมโรคทัง้ลกัษณะของข้อมลู รปูแบบ
ของข้อมูล ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร ซ่ึงได้ค�าตอบที่ชัดเจน
ระดับหน่ึงว่า การสื่อสารข้อมูลที่เราท�าคือการแถลงข่าวหรือ 
การให้เอกสารที่เป็นข้อมูลยาว ๆ  ตรงส่วนนี้คนจะไม่สนใจหรือมา
นั่งอ่าน 

 “ช่วงแรกที่ท�าสื่อในการสื่อสารออกมาแก้ปัญหาจะเป็น 
ส่ือน�าเสนอในรปูแบบอนิโฟกราฟิก (Infographic) แต่ในระยะหลงั
มข้ีอมลูมากขึน้ ประชาชนไม่ค่อยอ่านจงึท�าเป็นภาพ กับพาดหวัข่าว 
(Headline news) ประมาณ 3-4 บรรทัด เฉพาะข้อมูลส�าคัญให้
ประชาชนเอาไปแชร์ได้ รวมท้ังท�าคลิปวีดีโอสัน้ ๆ  ประมาณ 3 นาที
ที่น่าสนใจมากกว่าใช้การแถลงข่าว 2-3 ช่ัวโมง ทีมงานสื่อสารก็
พฒันานวตักรรมตรงกระบวนการสือ่สารทีเ่กีย่วข้องกบัโรคโควดิ 19 
ส�าหรับประเด็นข้างเคียงอื่น ๆ ก็จะมีในเรื่องของกระบวนการ 
การใช้ Data information มาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการค้นหา
ผู้ป่วย ประเดน็เรือ่งการพฒันาการแชร์ข้อมลูให้กบัภาคประชาชน 
โดยเมื่อก่อนเรามีข้อมูลอะไร เราจะให้รัฐบาลเก็บข้อมูลเอาไว ้
แถลงข่าว ประชาชนก็จะมีค�าถามเรื่องของตัวเลข ความถูกต้อง 
การปกปิดตวัเลข หลงัจากวิเคราะห์ท�าให้รูว่้า ทีจ่ริงแล้วประชาชน
อยากรูข้้อมลูทีเ่ท่าทนักับทีท่างราชการรู ้เรากจ็ดัการระบบการเผยแพร่
ข้อมูลใหม่ทั้งหมด และก็เปิดช่องทางการเช่ือมต่อระบบที่ภาครัฐ
ใช้เชื่อมตรงผ่าน API (Application Programming Interface) 
กับคอมพวิเตอร์ เช่น ส่ือมวลชนทีน่�าข้อมลูไปท�าอนิโฟกราฟิกผ่าน
หน้าเว็บไซต์ สามารถต่อเชื่อมตรงกับฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ 
ข้อมลูกจ็ะวิง่ไปอพัเดตทีห่น้าเพจของสือ่มวลชนท่ีเขาจัดท�าไว้ทันที 
ข้อมูลของสื่อมวลชนและของเราก็จะตรงกัน เมื่อการแถลงข่าว
เสร็จสิ้น สื่อก็จะน�าข้อมูลไปเขียนข่าวได้ทันที มีข้อมูลชุดเดียวกัน 
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ป้องกันความสบัสนและข่าวปลอม ท่ีส�าคญัคอื สามารถเรยีกความ
เชื่อมั่นของภาคประชาชนกลับมาได้”
 หากถามถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการควบคุม
ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
นพ. ไผท สิงห์ค�า กล่าวว่า 
 “สถานการณ์โรคโควิด 19 มีส ่วนช่วยพัฒนาต่อยอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เรื่องของการป้องกัน
ควบคุมโรค ซึง่ตามมาตรฐานการท�างานคิดว่าไม่มีการเปลีย่นแปลง
มากนัก แต่เป็นการพิสูจน์แนวคิดท่ีได้เตรียมการเอาไว้เม่ือ 
10 กว่าปีก่อนว่าเป็นแนวคิดที่ใช้งานได้จริง ๆ แนวคิดท่ีว่าคือ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ผนวกกบัระบบปฏิบตักิารฉกุเฉนิ
ทางสาธารณสุขหรือระบบ EOC โดยท่ีผ่านมาเรายังไม่เคย 
เจอเหตุการณ์ระบาดขนาดใหญ่เหมือนโรคโควิด 19 ท่ีเคยเจอ 
จะเป็นการระบาดในระดบัรองลงมา เช่น ไข้หวดันก โรคซาร์ส เป็นต้น 
ตอนน้ันถือว่าเป็นการซักซ้อมกันก่อน แต่ส�าหรับโรคโควิด 19 
ท�าให้รู้ว่า ทฤษฎีและการเตรียมการท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ควบคุมโรคในภาวะฉุกเฉินของเราใช้งานได้จริง ไม่ได้พลิกโฉม 
การท�างาน 
 “แต่สิง่ทีเ่พิม่เตมิเข้ามาคือ การพฒันานวตักรรมกระบวนการ
ที่เป็นภารกิจหลักในการป้องกันควบคุมโรคได้ลึกขึ้น เพราะ 
โรคโควิด 19 ท�าให้เราเรียนรู้ได้มากข้ึน เช่น การสอบสวนหา 
ตัวผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส จากที่ใช้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยหรือ
สอบถาม สิง่ทีก้่าวหน้ามากขึน้คือ เราสามารถใช้สญัญาณโทรศพัท์
ติดตามพื้นที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบางประเภท ท�าให้ค้นหา 
ผู ้ป ่วยและผู ้สัมผัสเส่ียงสูงได้รวดเร็วข้ึน หรืออาจพูดได้ว ่า 
โรคโควิด 19 มาช่วยให้เราพัฒนาบางมุมมองของภารกิจหลัก 
ซ่ึงก็ เป ็นบทเรียนในระดับนานาชาติเหมือนกัน เพราะใน 
หลายประเทศกเ็ป็นแบบเรา ประเทศท่ีแข็งแกร่งด้านระบบป้องกนั
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vs มาตรการ

รับมือ

และควบคุมโรค เขาก็พยายามน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
บางอย่างเข้ามาใช้ แต่เราไม่ได้ตดิตามผลลพัธ์ว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร 
ซ่ึงในกระบวนการของคนท�างานจะมวีงจรของการคดิและทดลอง 
ปรับปรุงและเรียนรู้ หลายเรื่องที่ฟังดูน่าสนใจ จริง ๆ แล้วอาจ 
ใช้ไม่ได้ผล” 
 แม้การระบาดของโรคโควดิ 19 จะคร่าชวีติผูค้นไม่น้อยทัว่โลก 
แต่ท่ามกลางวิกฤติที่ก่อเกิดผลกระทบมากมายเช่นน้ี ก็ยังมี 
พื้นท่ีเล็ก ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยคิดช่วยพัฒนาให้เกิด
ระบบงาน กระบวนการท�างาน และนวัตกรรมที่เป็นแนวทาง 
การป้องกันควบคุมโรคให้คนท�างานได้สามารถท�างานอย่างรวดเรว็ 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และส�าหรับการเตรียมการรับมือกับ 
การระบาดระลอกใหม่ ทมีงานได้เตรยีมการด้านนวตักรรมไว้อย่าง
น่าสนใจ
 “ส�าหรบัการระบาดรอบใหม่ เตรยีมการเอาไว้แล้ว แต่เรายงั
ไม่ได้มกีารทดสอบ โดยจะมเีรือ่งของรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง
รายพื้นที่ เช่น เราวิเคราะห์พื้นที่หนึ่งซ่ึงถูกปิด คนบางส่วน 
ต้องออกจากพืน้ทีไ่ปทีอ่ื่น กจ็ะเหลอืเพยีงแค่คนทีม่ภีมูลิ�าเนาท่ีนัน่ 
และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คนบางส่วนที่เดินทางออกจากพื้นที่ 
เหล่านั้น ไปอยู่ที่ไหนบ้างหรือไปอยู่ตรงไหนเยอะ เพราะหากเรามี
เจ้าหน้าท่ีจ�ากัด แต่คนเดินทางไปทั่ว ตรงน้ีก็เป็นข้อจ�ากัดของ 
เจ้าหน้าที่ที่จะติดตามให้ได้หมด เราก็จะใช้ข้อมูลที่มีในการดูว่า 
คนส่วนใหญ่ไปอยูท่ีใ่ดเป็นจ�านวนมาก แต่ทัง้นีน้วตักรรมดงักล่าวยงั
ไม่ถกูใช้งาน ซึง่หากมกีารระบาดระลอกใหม่ อกีกอ็าจจะได้น�ามาใช้ 
 “อีกนวัตกรรมหนึ่งที่วางแผนไว้กับทีมงานคือ กระบวนการ
ค้นหาผู้สัมผัสผ่านกระบวนการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ มีความ
เป็นไปได้ทางทฤษฎีที่เราจะท�าจ�าลองขึ้นมาคือ พอเจอผู้ป่วยเราก็
จะขอให้ผู้ป่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอืถอื แล้วน�าเบอร์เหล่าน้ันกรอก
เข้าระบบ จากนัน้จงึตรวจสอบตามระบบว่า ผูป่้วยได้เดนิทางไปทีใ่ด 
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มีเบอร์ใดมีประวัติเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเดินทางไป ก็ท�าการ 
ส่งข้อความเพือ่สอบถามว่าได้ไปจดุนีห้รอืไม่ หากมีการเดนิทางไป
ก็จะให้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และติดตามอาการของผู้ที่
สัมผัสหรือร่วมสัมผัสใกล้ชิดคือ ก็จะมีการเรียกตรวจ ผลออกมา
อาจจะไม่ตดิเชือ้ แต่จะให้ไปกักตวัทีบ้่านเป็นเวลา 14 วนั และต้อง
รายงานตวัให้เจ้าหน้าทีท่ราบทกุวนั แต่เดมิเราให้เจ้าหน้าทีโ่ทรไป
สอบถาม ซึง่หากเคสผูป่้วยไม่เยอะกส็ามารถโทรได้ แต่หากมีผูป่้วย
จ�านวนมากก็ไม่สามารถท�าเช่นเดิมได้ จึงมีการพัฒนาให้เป็น 
การรายงานผ่านแอปพลิเคชัน และอื่น ๆ อย่างอื่นที่จะท�าร่วมกับ
เรา เช่น การสื่อสารความเสี่ยงในถึงประชาชนที่อยู่นอกวงจรของ
สือ่โซเชยีลมเีดีย เช่น ประชาชนในชนบท กม็กีารวเิคราะห์ว่า ข้อมูล
ที่เราจะให้ควรจะเป็นรูปแบบไหน ช่องทางไหน ก็มีการน�าข้อมูล
มาศึกษาสร้างเป็นรูปแบบ เช่น เสียงตามสาย”

 นพ.ไผท สิงห์ค�า ย�้าว่าการท�างานด้านนี้ภายใต้สถานการณ์
ระบาดขนาดใหญ่ โดยรวมต้องท�าความเข้าใจผู้ใช้งานเป็นส�าคัญ 
จึงจะท�าให้สามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ไม่เสียเวลามาก เพราะหากเราไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง 
สิ่งที่พัฒนามาจะค่อนข้างฉาบฉวย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
กระบวนการอะไรได้จริงจัง และเมื่อพัฒนาชิ้นงานออกมาแล้วนั้น
อาจจะเป็นแค่สิ่งที่ผู้ใช้ไม่อยากใช้เพราะผลิตออกมาจากความไม่
เข้าใจ ถัดไปคือ การท�ากระบวนการให้ดี ต้องอาศัยการฝึกฝน 
การปฏิบัติ ไม่ใช่แค่การฟังหรือเรียนรู้ หรือไปท�าแล้วจะประสบ 
ผลส�าเรจ็ในช่วงเวลาอนัสัน้ แต่ผูพั้ฒนาจะต้องฝึกฝนการท�า การคดิ 
การสร้างไอเดียอย่างเปิดกว้าง เพราะยิ่งฝึกมากก็จะยิ่งท�าได้เร็ว 
บนโลกของการพัฒนานวัตกรรม การฝึกปฏิบัติในเรื่องของความ
เข้าใจผู้ใช้งานคือสิ่งที่จ�าเป็นมาก กระบวนการก็มีความจ�าเป็น 
แต่การฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและส�าคัญ
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อีกหนึง่หน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคัญในสถานการณ์โรคโควิด 19 
กค็อื ศนูย์สารสนเทศ กรมควบคมุโรค ทีม่ขีอบข่ายงานใน

ภาพรวมด้านข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 
รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ข้อมูล ตลอดจนการดูแล
ระบบข้อมูลและแอปพลิเคชันในการติดตาม เฝ้าระวัง และ 
การป้องกันควบคุมโรค 
 ส�าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศจะมีด้วยกัน 2 
ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องโดยตรงกับโรคติดต่อ
คอื การเฝ้าระวงัตดิตามสอบสวนโรคและควบคมุโรค และอกีส่วน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรง แต่เป็นการคาบเกี่ยวในเรื่องของ 
การควบคุมโรค ซึ่งส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงาน
ของกระทรวงอ่ืน เช่น ข้อมูลคนเดินทางเข้าประเทศไทย ข้อมูล
สถานกักกันผู้สัมผัสเส่ียงสูง ข้อมูลร้านค้าผู้ประกอบการที่เปิดให้
บริการหลังมาตรการผ่อนคลายระยะ 1 เป็นต้นมา

• ศูนย์สำรสนเทศ

คณะท�างานศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
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ขยายความในประเด็นความปลอดภัยในการ 
เชื่อมต่อข้อมูลไว้ว่า 

 “การเชื่อมต่อข้อมูลเป็นเครือข่าย มีระดับช้ันในการเข้าถึง
ข้อมลูทีม่คีวามปลอดภัยคอื ต้องมีการยอมรบัการเป็น Trust Site 
ก่อนในระดับที่ 1 พอระดับที่ 2 เรามีความปลอดภัยอยู่ 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 มี Fire wall และ Antivirus  ในการป้องกันไวรัสจาก 
การบุกรกุจากภายนอก ชัน้ที ่2 ข้อมลูภายในของเราเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญ 
และเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว ตรงนี้ต้องเข้ารหัสข้อมูล หมายความว่า 
หากมีการบุกรุกเข้ามาถึงชั้นที่ 2 และได้ข้อมูลออกไป เขาจะไม่
สามารถรู้ว่า ข้อมูลที่ได้ไปคืออะไร แปลไม่ออก ที่ผ่านมาใน
สถานการณ์โรคโควิด 19 ยังไม่มีใครผ่านระดับชั้นความปลอดภัย
ในชั้นที่ 1 ได้ แต่มีความพยายามจะบุกรุก”  
 ภายในกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเพียงแค่กรมควบคุมโรค
ที่รวบรวมและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค 
โควิด 19 แต่ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์ดูแลส่วนข้อมูลการรักษาพยาบาล 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพดแูลข้อมลูสถานบรกิารพยาบาลต่าง ๆ  
เป็นต้น ซึง่แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมลูเหล่านีไ้ปรวมอยูท่ีส่�านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่าง 
กรมต่าง ๆ 

นำยแพทย์ยงเจือ เหล่ำศิริถำวร 
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 
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  “กรมควบคมุโรค บริหารจดัการข้อมูล 2 ส่วน โดยส่วนแรก
จะเป็นการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น 
ข้อมลูแบบสรปุภาพรวม จ�านวนผู้ป่วยกีร่าย จ�านวนผูต้ดิเชือ้กีร่าย
ในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เราเปิดเผยเลย แต่เปิดเผยใน
ขอบเขตที่เราสามารถให้ได้ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอน เพราะ
ว่าเป็นข้อมลูทีเ่ราต้องปฏบิตัติามสทิธส่ิวนบคุคลด้วย ซึง่ข้อมูลส่วนน้ี
สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กับอีกส่วนหน่ึง 
จะเป็นการให้ข้อมูลส่วนที่ประเมินผลและเสนอผู้บริหารเพื่อ 
ตัดสินใจ 
 “ส�าหรบัข้อมลูทีเ่ราท�าการประมวลผลและเสนอต่อผูบ้รหิาร
ที่ประชุม EOC มาจากการเก็บข้อมูลเอง หรือข้อมูลท่ีได้มาจาก
หน่วยงานอ่ืน รวมถึงข้อมูลที่เราได้มาจากต่างประเทศ เราจะ 
น�ามาท�าเป็น Dashboard เสนอข้อมลูเพือ่กลยทุธ์ในการตดัสนิใจ 
ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เส่ียง พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ควรให้ความส�าคัญ 
ระดบัต้น ๆ  ในการป้องกันควบคุมโรค เป็นต้น รวมถึงข้อมูลในด้าน
ทางทรัพยากรอย่างอุปกรณ์ป้องกันอย่างชุด PPE ว่า ตอนน้ีเรา 
มีทรัพยากรอยู่ที่ใดบ้าง มีมากน้อยเพียงใด
 “ส�าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีให้บริการด้านข้อมูลแก่
กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ทางศูนย์สารสนเทศจะ
เริ่มตั้งแต่เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแล้วสนับสนุนให้เกิดเป็น 
ฐานข้อมลู โดยทมี SAT หรอืทมี Operation สามารถส่งข้อมลูเข้ามา
ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server) 
ตามสทิธิก์ารเข้าถงึและใช้ข้อมลู ส่วนใหญ่ทีบ่นัทกึข้อมลูเข้ามาจะ
เป็นทางทีม Operation จากโรงพยาบาลหรือจังหวัด ส่วนด่าน
ควบคุมโรคต่าง ๆ ที่คัดกรองผู้ป่วยจะมีแอปพลิเคชันข้อมูลอีกชุด
แยกกนั แต่ข้อมลูทัง้หมดจะมารวมกนัทีส่่วนกลางคอื กรมควบคมุโรค 
เพื่อน�ามาใช้ในการประมวลผลและน�าเสนอในที่ประชุม EOC 
หรือให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

 “นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันอ่ืนที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอาท ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) มาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care เพื่อใช้ใน 
การติดตามผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง โดยช่วง 2-3 เดือนแรกที่มี 
การระบาดของโรคจะใช้แอปพลิเคชัน AoT Airport ของ 
ท่าอากาศยานก่อน ในช่วงที่  DDC-Care ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ 
โดยแอปพลเิคชนั AoT Airport จะใช้ตดิตามและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ส�าหรับนักท่องเท่ียวหรือ 
ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย จากนั้นจึงมาใช้ DDC-Care ในการ
ติดตาม ก่อนจะมี “หมอชนะ” ที่ทางภาคเอกชนพัฒนาร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�าหรับให้ผู้ใช้งานใช้ 
เพือ่ตรวจสอบและประเมนิระดบัความเส่ียงในการตดิเชือ้จากการ
เข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง และมีแอปพลิเคชัน 
“ไทยชนะ” ตามมาภายหลัง”
 ด้วยภารกิจท่ีต้องบริหารจัดการปริมาณข้อมูลมหาศาล 
(Big Data) ครัง้ใหญ่ในหน้าประวตัศิาสตร์ ทีเ่กดิขึน้ช่วงสถานการณ์
โรคโควิด 19 เมื่อถามถึงการเตรียมการ นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 
ให้รายละเอียดว่า

 “ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 ทีผ่่านมา Data Center 
เราท�างานหนกัมาก จรงิ ๆ  แล้วหากถามว่า เราพร้อมทีร่ะดบันีห้รอืไม่ 
คงต้องตอบว่า เราพร้อมในระดับหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ 
เตรียม IT Infrastructure ในระดับที่มีข้อมูลขนาดใหญ่มาก 
เราเตรยีมการในระดบัทีร่องรบัการเตบิโตในแต่ละปี เราต้องวางแผน
ล่วงหน้าเอาไว้ 3-5 ปี ว่าเตบิโตอย่างไร ซ่ึงแผนทีว่างเตรยีมรองรบั
การเติบโตขั้นต�่าสุด 3 ปี เชื่อหรือไม่ว่า  สิ่งที่เตรียมไว้ส�าหรับ 3 ปี 
ถกูใช้หมดภายใน 6 เดอืน และไม่พอใช้ด้วย กต้็องขอความร่วมมอื 
ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานอืน่ ทีเ่ขาสามารถมาสนับสนุนให้เราได้
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โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หน่วยงานอ่ืนจะมีทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งเขายินดีช่วยเหลือประเทศไทย แต่ว่าหลังจากนี้ไป หลังจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ  ให้ความช่วยเหลือ เริ่มถอยสู่สภาวะปกติของเขา 
ก็จ�าเป็นต้องหันมาหาส่วนสนับสนุนจากภายในของเราเอง 
 “หลังจากนี้ เราจ�าเป็นต้องขยาย IT Infrastructure ให ้
เพียงพอต่อการรองรับการท�างานต่อไปได้ ถามว่าโอกาสจะได้ก็มี 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่เราจะมีงบประมาณจ�ากัดในเรื่อง
ของการลงทนุด้านดจิิตอลมาตลอด หากการสนบัสนุนไม่เพียงพอ 
เราจ�าเป็นจะต้องท�าในส่วนทีม่คีวามจ�าเป็นสงูสดุก่อนคอื จะเน้นส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคโดยตรง ข้อมูลท่ีจะใช้
โดยตรง เช่น การเฝ้าระวัง การป้องกัน การติดเช้ือ การติดตาม
สอบสวนโรค ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุน ไม่ได้เกี่ยวกับ 
การป้องกันควบคุมโรคโดยตรง มีความจ�าเป็นน้อยกว่าจะเอาไว้
ทีหลัง เพราะเราไม่มีศักยภาพพอที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดได้
 “ณ ตอนนีอ้ย่างทีผ่มชีแ้จงไปก่อนหน้า สิง่ทีเ่ราเตรยีมการไว้
ใช้ส�าหรับ 3 ปีข้างหน้า ถูกใช้หมดภายใน 6 เดือน แล้วไม่ใช่แค่ 
การเก็บข้อมูล แม้กระท่ังเรื่องของความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล 
(Bandwidth) เราขยายเพื่อให้บุคคลากรได้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น 
ปกติเราขยายมาเรียกว่าปริ่ม ๆ น�้ามาตลอด แต่ในตอนนี้ไม่ใช่แค่
คนในกรมควบคุมโรคต้องการเข้าถึงข้อมูล ประชาชนทั่วไปเอง 
กม็คีวามต้องการเข้าถงึและเผยแพร่ด้วย ท�าให้ความเรว็การเข้าถงึ
ข้อมูลที่มีอยู่พอสมควร ก็ถูกใช้หมดเช่นกัน ก็ต้องหาทางรับมือ 
กันต่อไป” นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร กล่าวทิ้งท้าย
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vs มาตรการ

รับมือ

ด้วยความห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์ที่ก�าลังประสบภัย
จากโรคร้ายโควิด 19… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รชักาลที ่10 และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีทรงตดิตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างใกล้ชิด และพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์ 
และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทาน
พระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า 
 “มอีะไรทีจ่ะมส่ีวนช่วยเหลอื ทีจ่ะแก้ปัญหากย็นิด ีเพราะว่า
ก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี่ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร 
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีท่ีสุด อย่างท่ี
เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่
หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็
คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ 2 ก็คือ จาก
ข้อที่ 1 ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบใน
การปฏิบัติ แก้ไขให้ถกูจุด รูปั้ญหา แก้ไขให้ถกูจดุ โดยมีการบรหิาร
จัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ 
หรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง 

น�้าพระราชหฤทัย
จำกฟำกฟ้ำ
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ตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ แก้ถกูจดุ กจ็ะลดปัญหาลงไป จะแก้
ได้ในทีส่ดุ กเ็ชือ่แน่ว่า จะต้องแก้ไขและกเ็อาชนะอนันีไ้ด้ เพราะว่า
ประเทศของเรานีก่น็บัว่าท�าได้ด ีประเทศของเราน่ีน่าภมิูใจว่าท�าได้ดี 
และกท็กุคนกร่็วมใจกนั กดี็กว่าท่ีอืน่อีกหลายท่ี แต่บางทีกต้็องเน้น
เรื่องการท�างานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัย 
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี ้
สงบลงไปได้ในทีส่ดุ เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไป ถ้าเรา
ไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติ อดทน 
ทีจ่ะแก้ไข บางทกีต้็องเสยีสละในความสขุส่วนตวับ้าง หรอืเสยีสละ
ในการกล้าที่จะสร้างนิสัย หรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อ
ตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นก�าลังใจให้”
 โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรัสให ้
ก�าลงัใจแก่ แพทย์และพยาบาล ความว่า “หมออาจจะเหนือ่ยหน่อย
ช่วงนี้ ฝากเป็นก�าลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะ”
 ในการนี้ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลต�ารวจ เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 
เบื้องต้นนี้ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องวัด 
ออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งบางส่วนได้ด�าเนินการติดตั้งในโรงพยาบาล
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังพระราชทานหน้ากากอนามัย 
หมวก Face Shield และชดุ PPE แก่บคุลากรทางการแพทย์ และ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วย 
 ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่10 และสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึง่เป็น
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หนึ่งใน “โครงการเครื่องช ่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์
พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 
โดยได้พระราชทานพระราชทรพัย์ให้ บรษัิท ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั
ด�าเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่าง ๆ  20 แห่งทั่วประเทศ โดย
ห้องตรวจหาเชือ้ดงักล่าว ช่วยลดความเสีย่งจากการตดิโรคโควิด 19 
ให้บคุลากรทางการแพทย์ในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ด้วยการแยกพืน้ที่
ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ห่างออกจากกัน และใช้ระบบควบคุม
แรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ 
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกท้ังยังสามารถปรับเป็น 
ห้องตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้เมื่อสถานการณ์กลับ 
สู่ภาวะปกติ 
 หากด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และทรงค�านึงถึงความ
ยากล�าบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและในพื้นที่
แออดัให้สามารถเข้ารบัการบรกิารตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือทีจ่ะได้เข้ารบัการรกัษาอย่างปลอดภยั อนัเป็นการ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการเฝ้าระวงัและดูแลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ 19 
อีกทั้งทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย
 ภายหลังทรงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย 
จ�านวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขน�าไปใช้ประโยชน์ 
ณ ส�านักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ส�าหรบัใช้เป็นห้องปฏบิติัการเคลือ่นท่ีในการเกบ็
ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนเชิงรุก ใน
โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ ทั้งยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาผู ้ป ่วย 
โรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถตรวจโรคติดเชื้อ 
ชวีนริภยั ได้ทดลองให้บรกิารไปแล้วครอบคลมุประชาชนกลุม่เสีย่ง 
จ�านวน 12,094 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
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นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งท�าให้
เกิดผลส�าเร็จในการค้นหาผู ้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ี 
เก็บตัวอย ่างมีความปลอดภัยได ้อย ่างดียิ่ ง  และยัง เป ็น 
การเสริมสร้างความพร้อมหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ได้อย่างทันท่วงที 
 ในภาวะแห่งความทกุข์ยาก... ด้วยน�า้พระราชหฤทยักว้างใหญ่ 
ทรงรบัเป็นพระราชภาระในการดแูลทกุข์สขุของราษฎรในพระองค์
ทุกหมู่เหล่า ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข
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พลังคนไทย 
เราจะสู้
ไปด้วยกัน
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COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

จากวนัแรกทีรู่ข่้าวร้าย มโีรคระบาดแพร่กระจาย รกุลาม
หนกัหน่วง จนถงึวันนี.้.. เราเชือ่เหลอืเกนิว่า วกิฤติ

โควิด 19 ที่ต้องเผชิญ จะไม่มีใครต้องสู้อย่างโดดเดี่ยว 
 เหล่านักรบแนวหน้า ฮีโร่เสื้อกาวน์ คุณหมอ พยาบาล 
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ และเหล่ามดงานนรินาม ผูค้อยเฝ้าคดักรอง
ประจ�าด่านทั่วประเทศ ทีมสอบสวนโรค อสม. รพ.สต. ที่ลงพื้นที่
ตรวจจับ ค้นหา และอีกหลายหน้าท่ีหลายชีวิตท่ีต้องเสี่ยงเป็น
ก�าแพงที่มองไม่เห็น ป้องกันประเทศจากเชื้อโรคร้ายนี้ แม้จะมี
ปัญหาหนักหนาต้องต่อสู้ แม้งานจะเหนื่อยหนักขนาดไหน แม้จะ
แม้จะหมดก�าลัง และแรงใจหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ยังสู้อยู่ตรงนี้ 
ทั้งที่ยังไม่รู้ปลายทางและจุดสิ้นสุดก็ตาม 
 เพราะรู้ว่า... คนไทยไม่ทิ้งกัน... และพร้อมจะเป็นลมใต้ปีก
เสมอ ทุกครั้งที่รู้ข่าว ทุกครั้งที่ติดขัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่มี 
ชุดป้องกันเชื้อโรคหาไม่ได้ ธารน�้าใจก็หลั่งไหลมาพร้อมกับความ
ช่วยเหลือมากมาย ทั้งชุด PPE เสื้อกาวน์กันน�้า ชุดกันฝน ถุงมือ 
หน้ากากอนามัย N95 face shield น�้ายาท�าความสะอาด แม้แต่
ขนม น�้า อาหาร ที่พักใกล้โรงพยาบาลไว้นอนระหว่างเข้าเวร ... 
เหล่านี้ล้วนเป็นก�าลังใจที่มอบให้กัน
 ไม่ว่าจะส่งไปช่วยเอง รวมตวักนัไปช่วย เปิดช่องทางมากมาย 
ทั้งโรงพยาบาลเอง ทั้งที่ตั้งเป็นกองทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ทั้งที่เป็นมูลนิธ ิ

พลังคนไทย 
เรำจะสู้ไปด้วยกัน
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ทั้งบริษัทห้างร้าน และหลายหน่วยงานจากหลายภาคส่วนต่างหา
วิธีช่วย ทั้งด้วยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์มาป้องกันเหล่าแนวหน้า 
การจัดหาอปุกรณ์มาทดแทนอปุกรณ์ทีข่าดแคลน เช่น PP Negative 
Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย ตู้อบ 
ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส 
(PSU COVID-19) ระบบตรวจจับอุณภมิูร่างกายและคดักรองอาการไข้
ด้วยภาพถ่ายความร้อน หุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้ “ADA Robot” 
แผ่นกรองเส้นใยนาโน คุณภาพใกล้เคียง N95 เตียงเคลื่อนย้าย 
ผู้ป่วยแรงดันลบ หมวกปรับแรงดันบวกส�าหรับใช้ในห้องผ่าตัด 
(Powered Air-Purifying Respirator – PAPR) หน้ากากอนามัย
ไส้กรอง N99 ชีลด์พลัส โพรเทคติ้ง สเปรย์ (Shield+ Protecting 
Spray) รถเข็นอัจฉรยิะเพือ่การจัดส่งยาและอปุกรณ์ทางการแพทย์
ไปยังโรงพยาบาลสนาม หน้ากากผ้ากันน�้า (THAMMASK) 
เครือ่งช่วยหายใจอตัโนมติัขนาดเลก็ (Mini Emergency Ventilator) 
เป็นต้น 
 ความช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อต่อกันในยามทุกข์ยาก ยังส่งความ
ห่วงใยไปถึงพ่ีน้องคนไทยที่ก�าลังประสบปัญหา เช่น ผู้ที่มีความ
เสี่ยงหลังจากไปตรวจโรคโควิด19 จะมีระบบหรือรูปแบบท่ี
ประสานงานกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีรอฟังผล 
หลังตรวจ ให้เขาได้อยูใ่น ‘ห้องพกัรกัษาตวัเพือ่ดอูาการ’ ทีจ่ดัถกูต้อง
ตามทีก่รมควบคุมโรคก�าหนด เพือ่ไม่ให้เกดิการแพร่กระจายของเชือ้ 
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก ส�าหรับผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 
ได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบเป็นระยะเวลา 14 วัน ตลอดจน
ความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกมากมาย
 น�้าใจที่แผ่ขยายและแบ่งปันร่วมกันในวันที่หลายคนยาก
ล�าบาก ตกงาน หยุดกิจการ จากผลพวงของโรคโควิด 19... 
คนไทยใจดีมากมาย ตั้งจุดแจกอาหาร น�้า ขนม ถุงยังชีพ 
ร้านเด็ดร้านดัง ท�าอาหารแจกให้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้าและ 
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ที่เป็นปรากฏการณ์ของยุคโรคระบาดเช่นนี้คือ การตั้ง “ตู้ปันสุข” 
ตูก้บัข้าวในครวั ทีถ่กูยกมาตัง้รมิทาง ข้างในมขีองกนิของใช้ในชวีติ
ประจ�าวันที่หลายคนน�ามาใส่ไว้ พร้อมข้อความกินใจ “หยิบไป 
แต่พอด ีถ้ามใีห้แบ่งปัน” มีให้เห็นในจุดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ 
การแบ่งปันเล็ก ๆ น้อย ๆ คนมีเยอะก็ท�าได้ คนมีน้อยก็ท�าได้ 
หยิบยื่นเป็นน�้าใจ สร้างเรื่องราวดี ๆ ให้คนไทยยิ้มได้อีกครั้ง... 
อย่างสุขใจ
 “มันไม่ส�าคัญว่าเราให้เท่าไหร่ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ไปด้วย
ความรักมากแค่ไหน”
 ...และด้วยพลังแห่งใจของคนไทย ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า 
ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือที่เหนียวแน่น...เราเชื่อว่า “ประเทศไทย
ต้องชนะ และเราจะสู้ไปด้วยกัน”





จะไม่รอให้เกิดพายุ: กรมควบคุมโรคและภาคี ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2563

05

ไทยกับ
โควิด 19: 
เสียงสะท้อน

จากนานาชาติ
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ไทยกับโควิด 19: 
เสียงสะท้อน
จากนานาชาติ
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จากการด�าเนินมาตรการด้านการควบคุมป้องกันโรค
ในรปูแบบต่างๆ ทีเ่กดิจากความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภาคีต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท�าให้ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ
ประเทศไทยว่า เป็นหนึง่ในประเทศอันดบัต้นๆ ของโลกทีส่ามารถ
รับมือกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาการระบาดของ 
โรคโควิด 19 ตลอดจนสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
สถาณการณ์ในช่วงวกิฤตไิด้อย่างทนัท่วงท ีและทีส่�าคญัไปกว่านัน้ 
ประเทศไทยมีประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางในการลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเตม็ท่ี 
จนอาจพูดได้ว่า ทุกอย่างประสบความส�าเร็จเกินความคาดหมาย
 หากย้อนกลบัไปดตูวัเลขผูต้ดิเชือ้รายใหม่ภายในประเทศไทย
ที่พุ่งสูงสุด แตะตัวเลขสามหลักนั่นคือ 188 ราย เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2563 ก่อนที่ในเวลาต่อมายอดผู้ติดเชื้อลดลงมาอยู่ที่เลข
สองหลักและลดลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2563 
ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือตัวเลขเพียงหลักเดียวท่ี 9 ราย 
และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือมี
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 รายครั้งแรก ท�าให้มีการรายงาน
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,017 ราย เสียชีวิต 56 ราย ข้อมูล
ข้างต้นก่อให้เกิดเสียงสะท้อนทางความคิดเห็นถึงมาตรการรับมือ
ของไทย มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ และมาตรการอื่น ๆ จาก
นานาชาติตามมามากมาย 

ไทยกับโควิด 19:  
เสียงสะท้อนจำกนำนำชำติ
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 เสยีงสะท้อนต่าง ๆ  จากภายนอกท่ีแสดงถึงการยอมรบัความ
เข้มแข็งในการด�าเนินงานควบคุมป้องกันโรค เร่ิมปรากฏข้ึนมา
ตัง้แต่ช่วงแรกทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 
โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 
องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การชื่นชมประเทศไทยว่า สามารถ
ควบคุมปัญหาได้ดีตามมาตรฐานการควบคุมโรคขององค์การ
อนามัยโลก มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้ง
ยกย่องให้เป็นต้นแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ ไม่ตื่นตระหนก และรู้จัก
ป้องกันตนเอง ตามมาด้วยเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ (Donald Trump) ผูน้�าสหรฐัอเมรกิา
แถลงข่าวเรื่อง “ไวรัสโควิด 19” โดยได้หยิบยกผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคง 
ด้านสุขภาพ (Health Security) ของทุกประเทศทั่วโลกที่ระบุว่า 
สหรัฐอเมริกาครองอันดับ 1 ประเทศที่รับมือกับโรคระบาดได้ดี
ที่สุดในโลก และพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง
ด้านความมัน่คงด้านสขุภาพ (Health security) เป็นอนัดบั 6 จาก 
195 ประเทศทั่วโลก และเป็นประเทศก�าลังพัฒนาประเทศเดียว
ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของเอเชีย
 ทางด้านประเทศอังกฤษ ขณะที่จ�านวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 
ก�าลังไต่ระดับสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 
 นายเจเรมี ฮันต์ (Jeremy Hunt) อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอังกฤษ ขอให้รัฐบาลอังกฤษออก
มาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเร่งด่วน โดย
เสนอให้ดูตวัอย่างมาตรการต่อสูก้บัเช้ือไวรสัของระบบสาธารณสขุ
ไทย ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
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 นพ. แดเนียล เอ เคอร์เทสซ์ (Dr. Daniel A. Kertesz) 
ผู้แทนอนามยัโลกประจ�าประเทศไทยกล่าวช่ืนชมมาตรการของไทย
ทีส่ามารถวนิจิฉยัผูต้ดิเชือ้นอกประเทศจนีได้เป็นประเทศแรก และ
ยังติดตามผู้ติดเชื้อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อได้อย่างทันท่วงที รวม
ทั้งใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันโรคได้ดีกว่าการใช้วัคซีน 
 ด้านสื่อเยอรมนีเขียนลงบทความบนเว็บไซต์ Berliner 
Morgenpost เมือ่ 3 เมษายน 2563 โดยนาย Andreas Gandzior 
ระบวุ่า รฐับาลเยอรมนคีวรเรยีนรูจ้ากประเทศไทยในการรบัมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่ิงที่น่าช่ืนชมคือ มาตรการ
ต่อสูก้บัโควดิ 19 ของไทยทีม่คีวามต่ืนตวั รดักมุ และต่อเนือ่ง ทัง้นี้
ในบทความดังกล่าวระบุถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า “ไม่ว่า
จะเดินทางไปตรงไหนของกรุงเทพฯ ประชาชนส่วนใหญ่ รวมถึง
ชาวต่างชาตอิกีส่วนหนึง่ต่างสวมใส่หน้ากากอนามยัป้องกันตวัเอง 
มขีวดเจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมอืตัง้วางไว้ ทกุคนต่างกก็ดใช้ 
นอกจากน้ีสิง่ทีพ่บเหน็ได้มากท่ีสดุก็คือ ป้ายประกาศวธิกีารปฏบิตัิ
ตวัรบัมอืกบัโรคโควดิ 19 รวมทัง้มกีารสัง่ปิดเมือง ยกเลกิหรอืเลือ่น
กิจกรรมผู้คนมารวมตัวกันมาก ๆ แม้แต่การให้ความรู้ และการ 
เตรียมเจลแอลกอฮอล์ท่ีจะดูเหมือนจะมากเกินไปในสายตาใคร
หลายคน กลับเป็นส่ิงที่เรียกว่า ความสม�่าเสมอต่อเน่ือง สมควร 
น�ามาเป็นแบบอย่าง” 
 15 เมษายน 2563 องค์กรอนามัยโลกชื่นชมประเทศไทยที่
มจี�านวนผูต้ดิเช้ือสะสมลดน้อยลงอย่างมาก จากการท่ีมีระบบดูแล
สขุภาพถงึระดับครอบครวัอย่างใกล้ชดิ ด้วยอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1,040,000 คน และ รพ.สต. ที่เคาะ
ประตูบ้านลงพืน้ทีอ่ย่างจรงิจงั เกิดการคัดกรอง สอดส่องคนทีเ่ขา้
มาในพื้นที่ ช่วยลดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างได้ผล และยังมีการ
ผลติหน้ากากผ้า สอนให้ความรูใ้นการป้องกนัตวัเองจากโรคโควิด 19 
ได้ดีเยี่ยม
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 ทางสถานีโทรทัศน์อาซาฮี (Asahi TV) ของประเทศญี่ปุ่น 
น�าเสนอชวีติประจ�าวนัของผูส้ือ่ข่าวสาวประจ�ากรงุเทพฯ ท่ามกลาง
การประกาศภาวะฉุกเฉินสกัดโควิด 19 เมื่อ 18 เมษายน 2563 
ซึง่แสดงให้เหน็ถึงมาตรการสกดักัน้โรคโควดิ 19 ของประเทศไทย 
ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิในสถานที่ต่าง ๆ การเว้นระยะทางสังคม 
และป้องกันตัวเองในหมู่ประชาชนจนถึงพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมี
มาตรการเคอร์ฟิว มาตรการห้ามจ�าหน่ายสรุา เพือ่ป้องกนัการรวม
ตัวสังสรรค์ในช่วงสงกรานต์ การร่วมมือของประชาชนตาม
มาตรการของภาครฐั ทีท่�าให้จ�านวนผูต้ดิเชือ้ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 
ซึ่งภายหลังจากการรายงานข่าวก็มีชาวญี่ปุ่นจ�านวนมากแสดง
ความเห็นผ่านเว็บไซต์ ที่ต่างชื่นชมความร่วมมือทุ่มเทของคนไทย 
ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน แม้มาตรการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลจะออกมาอย่างฉุกละหุกไปบ้าง แต่คนไทยก็ให้ความ 
ร่วมมืออย่างดี 
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์กร Global COVID-19 
หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Associates โดยความร่วมมือ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศ
มาเลเซีย และกลุ่ม Sunway ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโรคโควิด 19 (Ranking 
of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ 
ปรากฏว่า ประเทศไทยอยูอั่นดบัท่ี 2 รองจากประเทศออสเตรเลยี 
ทั้งนี้ 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลใีต้ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยประเทศไทย
ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 
2563 Global COVID-19 Index (GCI) จดัอนัดบัประเทศไทยเป็น
อันดับ 1 ประเทศที่ฟื ้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคโควิด 19 และรับมือได้ดีที่สุดในโลก 
 สื่อญี่ปุ่นได้กล่าวถึงประเทศไทยในทางบวกอีกครั้งเม่ือวันท่ี 
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22 มิถุนายน 2563 กับการใช้มาตรการเข้มงวดรวดเร็ว ท�าให้
ควบคุมโรคโควิด 19 ได้ผล โดยนิคเคอิ เอเซียน รีวิว (Nikkei Asia 
Review) ได้วิเคราะห์ความส�าเร็จของประเทศไทย โดยสรุปว่า
ปัจจัยส�าคัญคือการตัดสินใจใช้มาตรการเข้มงวดก่อนท่ีอัตราการ
แพร่ระบาดต่อวันจะพุ่งสูงเกิน 0.5 รายต่อประชากรแสนคน ซึ่ง
หากใช้มาตรการหลังจากนั้น จะมีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อแพร่ระบาดจน
ควบคุมไม่อยู่ โดยประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดเมื่ออัตรา 
ผู้ติดเชื้ออยู่ที่เพียง 0.02 ต่อประชากรแสนคน ท�าให้ประสบความ
ส�าเรจ็ในการควบคมุการแพร่ระบาดในระลอกแรกได้ หากเปรยีบเทียบ
กับประเทศในยุโรปและอเมริกา จะพบว่ามีการใช้มาตรการ 
เข้มงวดที่ล่าช้ากว่ามาก 
 27 มิถนุายน 2563 มหาวิทยาลยัจอห์น ฮอปกนิส์ ขยบัอนัดบั
ประเทศไทยจากอันดับท่ี 6 มาเป็นที่ 1 ของประเทศที่ป้องกัน 
โรคโควิด 19 ดีเยี่ยม 
 หลังจากต่อสู้กับโรคระบาดระดับโลกมาครึ่งปี ก้าวเข้าสู ่
เดือนที่ 7... วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยติดโผ 1 ใน 15 
ประเทศปลอดภัย โดย EU อนมุติัให้นกัท่องเทีย่วและนักธุรกจิจาก 
15 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา 
จอร์เจยี ญ่ีปุน่ มอนเตเนโกร โมรอกโก นวิซแีลนด์ รวนัดา เซอร์เบยี 
เกาหลีใต้ ตูนิเซีย และอุรุกวัย เดินทางเข้า EU ได้
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายอังเคล กูเรีย (Mr. Angel 
Gurría) เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) ร่วมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล ใน
โอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับการรับมือกับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โรคโควิด 19) ซึ่งเลขาธิการ OECD แสดงความช่ืนชมไทยใน 
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบผลส�าเร็จอย่างดี และเป็นที่ยอมรับ 
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 18 กรกฎาคม 2563 สถานีโทรทัศน์ CNN กล่าวชมเชย
ประเทศไทยว่าเป็น 1 ใน 4 ประเทศ (ร่วมกับฟินแลนด์ กรีซ และ
นิวซีแลนด์) ที่ได้รับเกียรติยกให้เป็นตัวอย่าง กลุ่มประเทศที่ผู้น�า
ประเทศ และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข มกีารดแูลเอาใจใส่และบรหิาร
จดัการได้ผลดีมาก ในเรือ่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19
  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก
ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 หรือ ศบค. กล่าวว่า นิตยสารนิวยอร์กไทมส์ (The New 
York Times) ตั้งค�าถามกับทั้งโลกว่า เป็นท่ีวัฒนธรรมการไม่
สวมกอด ภูมิต้านทานของคนไทย หรือการสวมหน้ากากอนามัย 
ที่เป็นสาเหตุท�าให้ผลการดูแลเรื่องโควิด 19 ของไทยดีจนเป็นท่ี
ชืน่ชมของคนท้ังโลก แต่โฆษก ศบค. แสดงความเหน็ว่า สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในประเทศ เป็นเพราะผลจากการปฏิบัติตัวของไทยที่ให้
ความร่วมมือกัน
 องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 เลือกประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ในการถ่ายท�า
สารคดี ความส�าเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกันโควิด19 
ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารมาถ่ายท�าทีก่รมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 24 กรกฎาคม 2563 ส�านักข่าว Bloomberg จัดอันดับให้
ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ามารถบรหิารจดัการกบัโรคโควดิ 19 
ได้ดีที่สุด เป็นอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก�าลัง
พัฒนา 75 ประเทศ โดยอันดับ 1-3 เป็นของไต้หวัน บอตสวานา 
และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศจีนเป็นอันดับที่ 5 โดยการจัดอันดับ
ครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัดคือ อัตราผู้เสียชีวิต การเปรียบ เทียบการด�าเนิน
กิจกรรมของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโรคโควิด 19 
และการด�าเนินนโยบายของภาครัฐในการลดความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น 
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 ท่าทีของนานาชาติที่แสดงถึงการยอมรับในมาตรการ 
ควบคุมป้องกันโรคของประเทศไทยยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
มาถงึเดอืนสงิหาคม... วนัที ่7 สงิหาคม 2563 องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) ชื่นชมประเทศไทยต่อการรับมือกับ 
โรคโควิด 19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี 
โดยนางคตีา สภารวัล ผู้แทนองค์การสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย 
เขยีนบทความลงในเวบ็ไซต์ขององค์การสหประชาชาต ิแสดงความ
ชืน่ชมความส�าเรจ็ของประเทศไทยกบัการรบัมือวกิฤตโิรคโควดิ 19 
ที่ท�าให้องค์การอนามัยโลกยกให้ประเทศไทยและนิวซีแลนด์เป็น
ความส�าเร็จที่ประเทศอื่นควรศึกษา โดยระบุว่า ประเทศไทยเป็น
ตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูอย่างยอดเยี่ยม ด้วย 
3 ปัจจัยหลัก คือ มาตรการภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของจิตอาสา และความสามัคคีที่ เป ็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ของประชาชนในการร่วมกันป้องกันโรค
 9 สิงหาคม 2563 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐอเมริกา (US CDC) ประเมินให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมคีวามเสีย่งต�า่ในการแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 จาก 241 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศเท่านั้น
 18 สิงหาคม 2563 ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมาย 
ปลายทางการท่องเทีย่วท่ีปลอดภยัทีส่ดุในโลกในช่วงทีโ่รคโควดิ 19 
ก�าลังระบาดอันดับ 1 จากการจัดอันดับของบริษัทท่องเที่ยวของ
เยอรมนี (Tourlane) ซึ่งจัดอันดับประเทศปลอดภัยส�าหรับ 
การท่องเทีย่วช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 โดยวเิคราะห์หลาย
ปัจจัย เช่น สถานการณ์การระบาดในประเทศ กฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ ความหนาแน่นของประชากร ระยะเวลาส�าหรบักิจกรรม
กลางแจ้ง เป็นต้น
 19 สิงหาคม 2563 นายเยฟเกน ีโตมฮิีน (Mr.Evgeny Tomikhin) 
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า ประเทศไทย แสดงความ
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ชืน่ชมการด�าเนนิมาตรการของรฐับาลไทยในการยบัยัง้การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณ
รฐับาลไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีช่่วยอ�านวยความสะดวกใน
การน�าชาวรัสเซียกลับประเทศอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีรัสเซียประสบ
ผลส�าเรจ็ในการพฒันายาและวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 ซึง่รสัเซยี
ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์แก่ประเทศไทย 

 ส่งท้ายเดอืนสงิหาคม... 25 สงิหาคม 2563 นายวฒุไิกร ลวีรีะพันธุ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 
ส�านักข่าว U.S.News & World Report จัดอันดับประเทศไทย
เป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจมากท่ีสุดในโลก 2 ปี
ซ้อน โดยผลการส�ารวจมาจากการสอบถามผูบ้รหิารในวงการธรุกจิ
จ�านวน 6,000 คนทั่วโลก พิจารณาจากสิ่งแวดล้อมการท�าธุรกิจ 
5 ด้าน คือ การบริหารจัดการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง (Affordable) 
ระบบราชการทีเ่อ้ือต่อการประกอบธรุกิจ (Bureaucratic) ต้นทนุ
การผลิตต�่า (Cheap Manufacturing Costs) การติดต่อการค้า
กับต่างประเทศ (Connected to the Rest of the World) และ
ความสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย (Easy Access to 
ช�าระเงินทุนเข้า Capital) การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนถึง 
การพัฒนาการให้บริการภาครัฐในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจท่ีมี
ความสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกธรุกจิ โดยใช้ระยะเวลา 6 วัน ในการจองช่ือบรษิทั การธนาคาร 
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
 ทั้งหมดนี้ล ้วนเป็นเสียงสะท้อนจากทั่วโลกท่ียืนยันว่า 
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการรับมือกับ 
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถป้องกนัควบคมุโรค
ได้อย่างรวดเรว็ทนัสถานการณ์ ขณะเดยีวกนัได้มมีาตรการเดนิหน้า
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

เพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการบริหาร
จัดการเชิงรุกผนวกกับมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ เพื่อให้
ประเทศสามารถพลิกฟื้นกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ ท่ามกลาง 
การระบาดของอีกหลาย ๆ ประเทศที่ยังคงรุนแรงอยู่ทั่วโลก
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บทส่งท้าย

 เมื่อมองย้อนกลับไปช่วงปลายปีพ.ศ. 2562 คงไม่มีใคร 
คาดคิดว่า “ไวรสั” สิง่เลก็ ๆ  ทีโ่ลกไม่เคยรูจั้กมาก่อน จะกลายเป็น 
ผู ้อยู ่เบื้องหลังการก่อตัวของพายุลูกใหญ่ที่มาในรูปแบบของ 
โรคระบาด และเป็นภัยพิบัติทางสุขภาพที่แผ่ขยายความรุนแรง
มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ สร้างความสูญเสีย 
ทัง้ชีวติ เศรษฐกิจ และวิถคีวามเป็นอยูข่องผูค้นเป็นวงกว้าง นบัเป็น
ความท้าทายต่อการบริหารจัดการของระบบสาธารณสุขของ 
ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ท่ีจะต้องแสดงศักยภาพ
และความสามารถในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน
 การวางรากฐานการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่อดีต โดยยึดหลักคิด “ป้องกันดีกว่ารักษา” ยังผลให  ้
กรมควบคุมโรคในปัจจุบัน มีการเตรียมการด้านโครงสร้างและ
ระบบสขุภาพให้เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ ทัง้ใน
ภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิอย่างต่อเนือ่ง มีความตืน่ตวัต่อการรบัมือ
กับสถานการณ์โรคท่ีมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในครั้งน้ีเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็น
ถึงศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยอย่างชัดเจน เป็นประจักษ์
พยานของการท�างานที่ทุ่มเทอย่างเต็มก�าลังความสามารถของ 
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เมื่อ 
COVID-19

ระบาดในไทย 
vs มาตรการ

รับมือ

เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และความ 
ร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากภาคประชาชน ที่ช ่วยให้ประเทศไทยสามารถจัดการ
สถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิผล จนเป็นท่ียอมรับ 
จากองค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานและจากหลายประเทศ
ทั่วโลก
 แม้ว่าการด�าเนินงานการป้องกันควบคุมโรคของไทยจะ
ประสบความส�าเร็จในการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 
ระลอกแรกได้ ทว่า ณ วนันีก้ารระบาดยงัไม่สิน้สดุลง และไม่มีใคร
สามารถคาดการณ์ สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ แต่ด้วยการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคที่เต็มไปด้วยความไม่
แน่นอน การพัฒนาระบบงานอย่างไม่หยุดนิ่ง ประกอบกับความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมท�างานกับกรมควบคุมโรค
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดมา ย่อมท�าให้สังคมไทยเช่ือม่ัน 
ได้ว่า ไม่ว่าจะมีอีกกี่พายุรอเราอยู่ในวันข้างหน้า ความพร้อม 
ของระบบงานป้องกันควบคุมโรคที่เชื่อมประสานกับใจท่ีเกินร้อย
ของเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคน จะช่วยให้เราก้าวผ่าน 
ทุกปัญหาและเผชิญหน้ากับทุกพายุไปด้วยกัน
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38-001 https://unsplash.com/photos/KbKvxG1s93c
38-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
38-003 https://www.flickr.com/photos/unwomenasiapacific/49749903676/
46-001 https://flic.kr/p/pcMig
46-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
46-003 https://flic.kr/p/26WZNAf
52-001 Facebook: LUI MUAY THAI 
52-002 https://pixabay.com/images/id-1746272
55-001 กระทรวงการต่างประเทศ
55-002 ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
55-003 Fanpage Facebook Army times Thailand
56-001 Fanpage Facebook Radio Thailand News
56-002 ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
56-003 Fanpage Facebook Army times Thailand
56-004 Fanpage Facebook Army times Thailand
59-001 ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
59-002 ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
59-003 ส�านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
60-001 https://www.thaipost.net/main/detail/60532
60-002 https://www.matichon.co.th/publicize/news_1445678
60-003 Fanpage Facebook Army times Thailand
60-004 สถาบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
60-005 สถาบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
65-001 สถาบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
65-002 สถาบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
65-003 สถาบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
66-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
69-001 Facebook กัปตันมนูญ เจริญลอย



69-002 Facebook กัปตันมนูญ เจริญลอย
70-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
73-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
74-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
76-001 กระทรวงการต่างประเทศ
77-001 Fanpage Facebook Army times Thailand
77-002 Fanpage Facebook Army times Thailand
77-003 Fanpage Facebook Army times Thailand
79-001 https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/
 2020/03/61526121-C2FA-4BA1-9F45-E6C3F33FEC25.jpg
79-002 https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/
 2020/03/C0D2B485-3478-4FA4-99B6-4379884FEBBC.jpg
80-001 ทีมงาน State Quarantine กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
80-002 ทีมงาน State Quarantine กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
80-003 ทีมงาน State Quarantine กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
83-001 นางสาวรุ่งทิวา สิริเรืองปัญญา
84-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88-001 ทีมอสม. อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
88-002 ทีมอสม. อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
92-001 ทีมอสม. อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
92-002 ทีมอสม. อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
93-001 ทีมอสม. อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
93-002 ทีมอสม. อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
93-003 ทีมอสม. อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
96-001 โรงแรมบ้านไทย บูทีค รามค�าแหง
96-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
96-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
98-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
98-002 The Idle Residence Hotel
98-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
101-001 กองทัพเรือ
102-001 https://mgronline.com/columnist/detail/9630000035611
103-001 https://mgronline.com/columnist/detail/9630000035611
103-002 https://mgronline.com/columnist/detail/9630000035611
104-001 กองตรวจราชการ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
109-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
109-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
109-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
110-001 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 
110-002 โรงแรมเดอะ สลิล สุขุมวิท 57 ทองหล่อ 
110-003 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท



114-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
115-001 โรงแรมโอทู ลักซ์ชัวรี่ (O2 Luxury Hotel) 
115-002 โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ
115-003 โรงแรม ปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพ
119-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
119-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
119-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
119-004 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
120-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
120-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
120-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
128-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
132-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
132-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
132-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
135-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
135-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
135-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
136-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
136-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
136-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
139-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
141-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
142-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
145-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
147-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
151-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
151-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
152-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
155-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
157-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
157-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
158-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
162-001 Fanpage Facebook ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
162-002 Fanpage Facebook ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
162-003 Fanpage Facebook ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR
167-001 กระทรวงสาธารณสุข 
167-002 กระทรวงสาธารณสุข 
167-003 กระทรวงสาธารณสุข 
167-004 กระทรวงสาธารณสุข
170-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



170-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
170-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
172-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
174-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
174-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
174-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
174-004 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
181-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
181-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
181-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
184-001 คุณบุษยามาส สมเทพ
184-002 คุณทวีศักดิ์ สวัสดี
184-003 คุณพิชวัฒน์ ปรุงศักดิ์
186-001 คุณชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
186-002 คุณธนกฤต สิงหกลางพล
186-003 คุณสุภาวดี วงศ์วาท
188-001 คุณทวีศักดิ์ สวัสดี
190-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
195-001 ศูนย์วิจัยวัคซีนจุฬา (Chula VRC)
195-002 ศูนย์วิจัยวัคซีนจุฬา (Chula VRC)
198-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
199-001 คุณกานต์ ภคธัญญา
199-002 คุณมนทิรา เชื้อบัณฑิต
199-003 คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์
199-004 คุณธนวัฒน์ ทองจันทร์
200-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
200-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
200-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
204-001 https://flic.kr/p/2kvCRcN
204-002 https://flic.kr/p/2kvyHht
204-003 https://flic.kr/p/2kvyHAu
208-001 https://www.kmitl.ac.th/th/detail/2020-04-08-14-54-50
208-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
208-003 https://www.scg.com/innovation/anti-covid19-innovation-behide-the-scenes/
213-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
213-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
213-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
214-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
218-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
218-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
218-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



คณะท�ำงำน
นางญาณี แสงสง่า นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุทธิษา จันเขียน  นักวิชาการสาธารณสุข

223-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
224-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
229-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
229-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
229-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
229-004 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
230-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
230-002 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000050319
230-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
234-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
234-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
235-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
235-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
235-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
236-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
236-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
236-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
239-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
239-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
242-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
242-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
242-003 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
251-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
251-002 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
253-001 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กราฟิกหน้าปกเล่ม 1 และ 2  https://www.freepik.com/vectors
ภาพบนกล่อง https://wallpapertag.com/wallpaper/
full/4/2/c/589001-gorgerous-disaster-wallpapers-1920x1080-iphone.jpg
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