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พุทธศักราช 2563 นับได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีความส�ำคัญกับการสาธารณสุข
ไทยและการสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากเหตุการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ลุกลามท�ำให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยวิกฤตและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นภาวะการระบาดใหญ่ (pandemic) ที่ส่ง
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรุนแรงและกว้างขวาง เป็นภาวะวิกฤตด้านสุขภาพทีเ่ กิดจาก
“โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่ท้าทายการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นการที่ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ
สถานการณ์วกิ ฤตในระยะ 6 เดือนแรกของการระบาดได้จนเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ท�ำให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ เป็นเหตุการณ์ส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.) ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้าน
ประวัตศิ าสตร์และสังคมศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำ� เนินการจัดท�ำหนังสือ
บันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ทีช่ อื่ ว่า “จดหมายเหตุ COVID - 19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัย
วิกฤต” เล่มนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นท�ำความเข้าใจมุมมองด้านหนึ่งของปรากฏการณ์ทางสังคม
นีค้ อื มุมมองด้าน “การบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในภาวะวิกฤต”
ที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ด้วยความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานของหลายหน่วยงานองค์กรและคณะท�ำงานต่างๆ ทัง้ ทีม่ ีอยู่เดิมและ
ทีต่ งั้ ขึน้ ใหม่ รวมถึงมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่าง ๆ จ�ำนวนมาก บันทึกเหตุการณ์ฉบับนี้

จึงท�ำได้เพียงการรวบรวมเหตุการณ์โดยสังเขป และน�ำเสนอกรอบแนวคิดหนึ่งในการ
ท�ำความเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อน โดยการแบ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์ออกเป็น 5 ระยะ
และจ�ำแนกการด�ำเนินงานออกเป็น 5 ด้าน ทีเ่ ลือกสรุปเหตุการณ์สำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดความ
เข้าใจการด�ำเนินงานในด้านนั้น รวบรวมเอกสารหลักฐานชิ้นส�ำคัญบางส่วน ผนวกกับ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการน�ำเสนอมุมมองแนวคิด
การสรุปบทเรียนและความหวังของบุคคลทีอ่ ยูร่ ว่ มในเหตุการณ์ และมีการสรุปบทเรียน
เบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่จ�ำกัดและอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการการท�ำงาน หนังสือเล่มนีจ้ งึ อาจมีขอ้ ผิดพลาดและความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น
คณะผู้จัดท�ำต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ทั้งนี้ด้วยเจตจ�ำนงและความหวังที่ว่า
หนังสือ “จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต” เล่มนี้ จะเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่ผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะได้มีโอกาสเรียนรู้และรับรู้
ถึงความร่วมมือร่วมใจ และการรวมพลังของผู้คน ที่จะเป็นฐานส�ำคัญที่ช่วยให้ทุกคนใน
สังคมสามารถอยู่รอดร่วมกันได้ในวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะต่อไป และ
ในวิกฤตอื่นๆ ทั้งที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
สิงหาคม 2563

01
02
03

สารบัญ

Part

Part

Part

เปิดเรื่อง
1.1 โรคโควิด 19
1.2 ประเทศไทยในปี 2563
1.3 การสาธารณสุขไทยกับ
ระบบการรับมือสถานการณ์วิกฤตโรคอุบัติใหม่

8
10
12
16

ลำ�ดับเหตุการณ์
2.1 ภาพรวมเหตุการณ์ในระยะ 6 เดือน
2.2 การแบ่งระยะของเหตุการณ์
• ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”
• ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”
• ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”
• ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”
• ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”

18
20

บันทึกเหตุการณ์
3.1 การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต
3.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3.3 การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน
3.4 การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
3.5 การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

22
28
32
36
40

44
50
80
106
136
160

0
0

04
05
Part

บทเรียนและความหวัง
4.1 เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์
4.2 สรุปบทเรียน

186
190
210

บทส่งท้าย
กิตติกรรมประกาศ
ที่มาของภาพ
บรรณานุกรม

212
213
214
230

Part

เปิดเรื่อง

xavier portela photography

01
Part

10 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

1.1
โรคโควิด 19
โรค

โควิด 19 เป็นหนึ่งใน “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษยชาติต้องเผชิญนับ
แต่เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
เชื้อเหล่านี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ ที่ร่างกายมนุษย์ไม่
เคยสัมผัสมาก่อน เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็เพิ่มจ�ำนวนอย่างรวดเร็ว ใน
ขณะที่ระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็ถูกกระตุ้นให้ท�ำงานอย่าง
เกินพอดีจนเกิดการอักเสบที่รุนแรงจนท�ำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ภายในของตัวเอง ทีเ่ ป็นเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการรุนแรงและ
เสียชีวิต
เป็นภัยคุกคามทีส่ ว่ นหนึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดล้อมทีท่ ำ� เชือ้ โรคทีเ่ คยอยูแ่ ต่ในป่าลึกทีเ่ ล็ดลอดและถูกถ่ายทอด
มาสู่มนุษย์ ตั้งแต่การระบาดของโรคซาร์ส ในช่วงปี ค.ศ. 2002 2003 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV ในค้างคาวที่ถ่ายทอดผ่าน
ชะมดมาสู่คน เริ่มต้นที่ประเทศจีนและแพร่กระจายไปทั่วโลก และ
ครัง้ ต่อมาคือการระบาดของโรคเมอร์สในช่วงปี ค.ศ. 2012 - 2014
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส MERS-CoV ที่อูฐเป็นตัวกลางถ่ายทอดจาก
ค้างคาวมาสู่คน การระบาดเริ่มต้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แล้ว
กระจายไปยังอีกหลายประเทศ ส�ำหรับโรคโควิด 19 ที่เริ่มต้นจาก
ตลาดทีม่ กี ารค้าขายสัตว์ปา่ ในประเทศจีน ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019
เกิดจากเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดมาจากค้างคาวเช่นกัน
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกในปี ค.ศ.
2020 ในด้านหนึง่ เป็นความท้าทายความสามารถของมนุษย์ในการ
เอาชนะธรรมชาติ ในการรับมือกับภาวะวิกฤตในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาวัคซีน แต่ในอีกด้าน
หนึ่งก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่อาจคุกคามชีวิตและส่งผล
กระทบที่รุนแรงและกว้างขวางมากกว่าภาวะวิกฤตในครั้งนี้
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This illustration, created at the Centers
for Disease Control and Prevention
(CDC), reveals ultrastructural morphology
exhibited by the 2019 Novel Coronavirus
(2019-nCoV). Note the spikes that
adorn the outer surface of the virus,
which impart the look of a corona
surrounding the virion, when viewed
electron microscopically. This virus was
identified as the cause of an outbreak
of respiratory illness first detected in
Wuhan, China.
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1.2
ประเทศไทย

1

ปี 2563

ข้อ

มูลในปี พ.ศ. 2562 พบว่าประเทศไทย
มีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มากเป็น
อันดับที่ 29 ของโลก มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 5 แสนตาราง
กิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก เป็นประเทศ
ก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ
(GDP) อยู่ที่อันดับที่ 22 ของโลก แต่เป็นประเทศที่
มีความมั่นคงทางสุขภาพสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก
โดยในปี พ.ศ. 2562 นีเ้ องทีป่ ระเทศไทยได้รบั
การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทาง
สุขภาพ (health security) เป็นอันดับที่ 6 ของโลก

จากทัง้ หมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย จากผล
การศึ ก ษาของนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย จอนส์ ฮอปกิ น ส์
(Johns Hopkins University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้
เสนอในการประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนวาระความมั่นคง
ด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda: GHSA)
ณ ส�ำนักงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประจ�ำสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยได้รับ
การยกย่องและการยอมรับว่า เป็นประเทศที่มีความพร้อม
ในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุดประเทศหนึ่ง
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วิกฤตที่สังคมไทย
เผชิญในสองทศวรรษที่ผ่านมา

พ.ศ.

2540 วิกฤตเศรษฐกิจ หรือ
“วิกฤตต้มย�ำกุ้ง” เป็นวิกฤต
ทางการเงินที่เริ่มขึ้นในประเทศไทยและส่งผล
กระทบถึ ง หลายประเทศในทวี ป เอเชี ย ใน
ประเทศไทยมีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จ� ำ นวนมาก ธุ ร กิ จ และกิ จ การจ� ำ นวนมาก
ปิดตัวลง แต่เป็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้ประเทศ
เกิดการปฏิรปู เปลีย่ นแปลงในหลายด้าน และผูค้ น
หั น มาช่ ว ยเหลื อ กั น และพึ่ ง พิ ง ตนเองในทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

1
3

พ.ศ. 2547 “คลืน่ สึนามิ” ช่วงปลายเดือน
ธันวาคม เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรที่ท�ำให้
เกิด “คลื่นสึนามิ” ซัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งแถบ
ทะเลอันดามันของไทยและอีกหลายประเทศ
ท�ำให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบ
มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก แต่ได้
เกิดปรากฏการณ์การระดมความช่วยเหลือทั้ง
สิ่งของบริจาคและอาสาสมัครจากทั่วประเทศ
ที่หลั่งไหลกันไปช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู
ผู้ได้รับผลกระทบ

2
4
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พ.ศ. 2554 อุทกภัยครัง้ ใหญ่ มีจดุ เริม่ ต้น
จากปัจจัยธรรมชาติในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2554
จนกระทั่งมวลน�้ำได้ไหลเข้ามาสู่พื้นที่ภาคกลาง
จนประชิ ด พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครในเดื อ น
ตุลาคม 2554 ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่าง
หนักมากทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจ�ำนวนมาก มีพื้นที่
ประสบภัยกระจายตัวในหลายภาคของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึง
กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก เป็นอีกเหตุการณ์หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดระบบการ
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน และ
เกิ ด เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสาที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย ดูแลให้ทุกคนอยู่รอดไปด้วยกัน

1

พ.ศ. 2561 - 2562 วิกฤตมลพิษทางอากาศ
พี เ อ็ ม 2.5 วิ ก ฤตมลพิ ษ ทางอากาศทั้ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูค้ นอย่างมาก จนมีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ
โดยรัฐบาล เป็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้คนไทยได้รู้จัก
คุ้นเคยกับค�ำศัพท์ทางวิชาการค�ำใหม่อย่าง “พีเอ็ม
2.5” ที่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ วิกฤตทีต่ อ่ เนือ่ งจนถึงต้นปี พ.ศ. 2563 ท�ำให้
คนไทยตื่นตัวในเรื่องการใส่หน้ากากเพื่อปกป้อง
สุขภาพทั้งเอ็น 95 และหน้ากากอนามัย และใส่ใจ
กับการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพ
จากสือ่ ทัง้ ของรัฐ เอกชน และสือ่ ออนไลน์ทกี่ ลายเป็น
แหล่งข้อมูลสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนอย่างกว้าง
ขวาง

2

อาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์การผ่านวิกฤตเหล่านี้ ท�ำให้สังคมไทยมีการซักซ้อมและเตรียมการ
ในหลายด้านส�ำหรับการรับมือกับวิกฤตใหญ่อย่างการระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ในปี พ.ศ. 2563
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1.3
การสาธารณสุขไทยกับ

การรับมือวิกฤตโรคระบาด

การ

บริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
โดยรัฐ หรือ “การสาธารณสุขไทย” มีพัฒนาการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 ที่มีการตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้นในสังกัด
กระทรวงธรรมการ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การโรงพยาบาลและ
การศึกษาแพทย์ ต่อมามีการตั้ง “กองแพทย์” ขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
ป้องกันโรคระบาด ต่อมาการจัดระบบงานมีการปรับเปลี่ยนไปเป็น
ระยะ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2455 ได้มีการจัดตั้ง “กรมพยาบาล”
ขึ้นอีกครั้ง และมีการพัฒนางานป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหา
ในขณะนั้น ได้แก่ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้พิศม์
เมื่ อ มี ก ารขยายขอบเขตงานให้ ก ว้ า งขวางขึ้ น จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
“กรมประชาภิ บ าล” ในปี พ.ศ. 2459 และต่ อ มาในวั น ที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 มีการปรับเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ เป็น
“กรมสาธารณสุข” อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2461 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการ
สาธารณสุขไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2485 กรมสาธารณสุขจึงได้รับ
การสถาปนาให้เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงในชื่อว่า “กระทรวง
สาธารณสุข” ท�ำให้ตลอดระยะเวลากว่าหนึง่ ร้อยปีทผี่ า่ นมางานด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขของไทย มีการพัฒนาให้กา้ วหน้าและ
เข้มแข็งขึ้นตามล�ำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของ
ศตวรรษที่สองของการสาธารณสุขไทย ประเทศไทยได้รับการจัดให้
เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก
จึงอาจกล่าวได้ว่า ณ ปี พ.ศ. 2563 นั้น การสาธารณสุขไทย
ได้รบั การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนานเพือ่ รับมือ
กับภาวะวิกฤตทีเ่ กิดจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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2.1
ภาพรวมเหตุการณ์
ในระยะ 6 เดือน

การ

ติดตามสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ในทาง
ระบาดวิทยาจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่
1 พบผู้ป่วยจากประเทศอื่นโดยยังไม่พบการแพร่
ของโรคในประเทศไทย ระยะที่ 2 พบการแพร่เชื้อ
ในประเทศไทยในวงจ�ำกัด และระยะที่ 3 พบการ
แพร่เชือ้ ในประเทศไทยในวงกว้าง อย่างไรก็ตามการ
แบ่ ง ระยะในทางระบาดวิ ท ยานั้ น ไม่ มี จุ ด ตั ด ที่
แน่นอน ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการท�ำความ
เข้าใจสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปตามล�ำดับจึงได้
เลื อ กเหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชนรั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า
สถานการณ์ก�ำลังเปลี่ยนไปสู่อีกระยะหนึ่ง และ
ก� ำ หนดชื่ อ ของแต่ ล ะระยะเปรี ย บเที ย บกั บ การ
ลุกลามของอัคคีภัย โดยแบ่งสถานการณ์วิกฤตการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในระยะ
6 เดือนแรก (1 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63) ออกเป็น
5 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน” (1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค.
63) เริ่มต้นจากวันแรกหลังจากการรายงานการเกิดโรค
ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นในวันที่ 31 ธ.ค. 62 ระยะนี้เป็นระยะที่
พบผูป้ ว่ ยทีม่ าจากต่างประเทศ แต่ยงั ไม่พบการแพร่ของโรค
ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรัว้ ” (31 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63)
เริ่มต้นจากวันที่ 31 ม.ค. 63 ที่มีการแถลงการพบผู้ป่วย
รายแรกที่เกิดจากการแพร่เชื้อในท้องถิ่น ท�ำให้สังคมไทย
ได้รับรู้ว่าเริ่มมีการแพร่ของเชื้อในประเทศแล้ว
ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทัว่ ” (5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63)
เริม่ ต้นจากวันที่ 5 มี.ค. 63 ทีม่ กี ารประกาศรายชือ่ ประเทศ
ทีเ่ ป็นเขตโรคติดต่ออันตราย การมีแรงงานไทยเดินทางกลับ
จากประเทศเกาหลีใต้ ท�ำให้สังคมไทยได้ตื่นตัวว่าเริ่มมี
การกระจายของของกลุ่มเสี่ยงไปในพื้นที่ต่างๆ
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ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ” (22 มี.ค. 63 ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ” (3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63)
2 พ.ค. 63) เริ่มต้นจากวันที่ 22 มี.ค. 63 ที่ประกาศ เริ่มต้นจากวันที่ 3 พ.ค. 63 ที่เริ่มใช้มาตรการผ่อนปรน
กทม. ฉบับที่ 2 เริ่มมีผลบังคับใช้ ให้ปิดสถานที่ 26 ระยะที่ 1 ที่ ท� ำ ให้ สั ง คมไทยรั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า สถานการณ์
ประเภทใน กทม. ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากหลั่ง การระบาดของโรคโควิด 19 ก�ำลังค่อยๆ ผ่อนคลายลง
ไหลเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในต่างจังหวัด ที่ท�ำให้
การระบาดกระจายไปทั่วประเทศ
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2.2
การแบ่งระยะเหตุการณ์
ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”

1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

7 ม.ค. 63

จีนประกาศพบว่า
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เป็นสาเหตุของ
โรคระบาด

11 ม.ค. 63
จีนเผยแพร่รหัส
พันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV
ลงในธนาคาร
รหัสพันธุกรรมโลก

31 ธ.ค. 62
จีนรายงาน
การเกิดโรคระบาด
ที่เมืองอู่ฮั่น

1

2 ม.ค. 63

ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)
รายงานกรณีโรคระบาด
ที่อู่ฮั่นต่ออธิบดี
กรมควบคุมโรค

12 ม.ค. 63
WHO แถลงยืนยัน
การเกิด
“โรคติดเชื้ออุบัติใหม่”

8 ม.ค. 63

3 ม.ค. 63

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ เริ่ม
คัดกรองผู้เดินทางขาเข้า
ด้วยเที่ยวบินตรง
จากเมืองอู่ฮั่น

1

2

พบนักท่องเที่ยวจีน
จากอู่ฮั่นที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน
รายแรกในประเทศไทย
ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

4 ม.ค. 63

กรมควบคุมโรค เปิดประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรง
จากเชื้อไวรัส

12 ม.ค. 63

ห้องปฏิบัติการและ
ผู้เชี่ยวชาญไทยยืนยันว่า
เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยรายแรก
เป็นชนิดเดียวกับที่
ระบาดในจีน
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24 ม.ค. 63

21 ม.ค. 63

3

จีน
ประกาศ
ปิดเมืองอู่ฮั่น

สหรัฐอเมริกา
ยืนยันพบผู้ป่วยรายแรก
ในประเทศ ถือเป็นกรณีแรก
นอกทวีปเอเชีย

4

30 ม.ค. 63
WHO ประกาศ
“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ”
(PHEIC)

13 ม.ค. 63

สธ. แถลงข่าว
การพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
รายแรกในประเทศไทย

22 ม.ค. 63

สธ. ประกาศ
เปิด EOC ระดับกระทรวง
ยกระดับการรับมือ
กับสถานการณ์ในช่วง
ใกล้เทศกาลตรุษจีน

2

27 ม.ค. 63

นายกรัฐมนตรี
แถลงยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)
เพื่อรับมือสถานการณ์
โรคระบาด

3

เหตุการณ์ประเทศไทย

23 ม.ค. 63

เหตุการณ์โลก

ฝรั่งเศสยืนยัน
พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศ
ถือเป็นกรณีแรก
ในทวีปยุโรป
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25 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”
1

2

3

31 ธันวาคม 2562

4

5

สื่อจีนรายงานพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่เมืองอู่ฮั่น
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก ลางแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(China Central Television: CCTV) รายงานว่าทีมผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติของจีน (National Health
Commission) มาถึงเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์
ประเทศจีน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อท�ำการสอบสวน
การระบาดของ “โรคปอดอักเสบทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ” ซึง่ เชือ่ มโยงกับ
ตลาดขายส่งอาหารทะเลหวาหนาน (Huanan) ซึ่งจ�ำหน่าย
สัตว์ปกี สด ผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ และสัตว์ปา่ หลายชนิด หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขท้องถิ่นของเมืองอู่ฮั่นได้มีการแจ้งเตือนเร่งด่วนอย่าง
เป็นทางการเกี่ยวกับการระบาดดังกล่าว ท�ำให้ฮ่องกง มาเก๊า
และไต้หวัน เริ่มมีกระบวนการตรวจคัดกรอง

1

2

3
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1

2

12 มกราคม 2563

WHO แถลงยืนยันการเกิดโรคอุบัติใหม่
องค์การอนามัยโลกประจ�ำประเทศจีนได้รับ
การรายงานการระบาดของโรคชนิดใหม่ในวันที่
31 ธันวาคม 2562 ต่อมาเจ้าหน้าทีข่ องทางการจีน
ได้เก็บตัวอย่างจากผูป้ ว่ ยเมือ่ วันที่ 7 มกราคม 2563
และได้ ต รวจวิ เ คราะห์ ร หั ส พั น ธุ ก รรมของเชื้ อ
ที่ก่อโรค พบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(Novel Coronavirus, nCoV) จากข้อมูลเพิม่ เติม
ที่ทางการจีนได้รายงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก
จึ ง ออกรายงานเพื่ อ ให้ มี ก ารเตรี ย มการรั บ มื อ
กับภาวะฉุกเฉิน (Emergencies preparedness)
โดยแถลงยืนยันการเกิดการระบาด (Outbreak)
ของ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ในประเทศจีน
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2

1

13 มกราคม 2563

ไทยแถลงการณ์ยืนยัน พบผู้ป่วยนอกประเทศจีน
รายแรกของโลก
วันที่ 13 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลง
ข่าวพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยที่ยืนยันว่าป่วยด้วย
โรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ เป็นนักท่องเทีย่ วหญิง
ชาวจีนอายุ 61 ปี มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองอู่ฮั่น โดยในวันที่ 8
มกราคม 2563 ถูกตรวจพบจากการคัดกรองด้วยเครื่อง
เทอร์โมสแกนทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมวิ า่ มีไข้สงู มีประวัติ
และอาการเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จึงถูกส่งไป
รับการรักษาที่สถาบันบ�ำราศนราดูร ในห้องแยกโรคความ
ดันลบ และได้รับการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ พบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งต่อมา
ในวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2563 ได้รบั การยืนยันว่าเป็น
เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ ชนิดเดียวกันกับทีก่ ำ� ลังมีการ
ระบาดในประเทศจีน จึงเป็นผู้ป่วยยืนยัน (confirmed
case) รายแรกในประเทศไทย และเป็นรายแรกของโลก
ที่ตรวจพบนอกประเทศจีน

3

30 มกราคม 2563

WHO ประกาศ “ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข
ระหว่างประเทศ” (PHEIC)
ภายหลังการประชุมครั้งที่ 2 ของ “คณะกรรมการ
ฉุกเฉินตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)
กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019nCoV)” ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่
30 มกราคม 2563 ดอกเตอร์ทโี ดรส อัดฮานอม กรีเบรเยซุส
ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ แ ถลงข่ า วการ
ตัดสินใจประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพั น ธุ ์ ใ หม่ (2019-nCoV) (ชื่ อ ในขณะนั้ น ) เป็ น
“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public
Health Emergency of International Concern:
PHEIC) เนื่องจากการระบาดก�ำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้น
โดยในขณะนัน้ มีการพบผูป้ ว่ ยนอกประเทศจีนในประเทศ
ต่างๆ 18 ประเทศ โดยใน 3 ประเทศมีการแพร่เชื้อ
ในท้องถิ่นแล้ว
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2.2
การแบ่งระยะเหตุการณ์
ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”

31 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63

12 ก.พ. 63

31 ม.ค. 63

2

WHO
ประกาศชื่อ
ที่เป็นทางการ
ของโรคโควิด 19
(COVID-19)

สเปน อิตาลี และ
สหราชอาณาจักร ยืนยัน
พบผู้ป่วยไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
รายแรกในประเทศ

1

31 ม.ค. 63

ไทยแถลงพบ
ผู้ป่วยรายแรก
ที่เกิดจากการแพร่เชื้อ
ในประเทศ

2 ก.พ. 63
รพ.ราชวิถี
แถลงการค้นพบ
สูตรยารักษา

• เริ่ม Big cleaning week
• รับคนไทย 138 คน
กลับจากอู่ฮั่น

3 ก.พ. 63

1

4 ก.พ. 63

สธ. แถลง
จัดตั้งคลินิกไข้หวัด
ต้นแบบ
ในโรงพยาบาล

14 ก.พ. 63

• แถลงพบ
บุคลากรทางการแพทย์
ติดเชื้อ 1 ราย
• อธิบดีกรมอนามัย
รณรงค์การใช้
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า

2
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27 ก.พ. 63

เหตุการณ์โลก

• WHO แนะน�ำให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของแต่ละคน
เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอ
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์

3

• ญี่ปุ่นพบอดีตผู้ป่วย
โรคโควิด 19 ป่วยซ�้ำ
อีกครั้ง เป็นผู้ป่วยคนแรก
ของญี่ปุ่นที่ป่วยซ�้ำ
เป็นครั้งที่ 2

4

2 มี.ค. 63

นายกรัฐมนตรีประชุม
คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อลดการแพร่ระบาด
ประกาศแนวทาง
“แยก หยุด เลี่ยง ปิด”

26 ก.พ. 63

• คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีมติให้โรคโควิด 19 อยู่ใน
ขอบเขตบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง)

4 มี.ค. 63

เหตุการณ์ประเทศไทย

20 ก.พ. 63

สธ. ออกประกาศกระทรวง
ให้โรคโควิด 19 เป็น
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ขอรับการรักษาได้
ในสถานพยาบาล
ทุกแห่ง

• สธ. เริ่มแจกจ่าย
หน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชน

สธ. ประกาศให้โรคโควิด 19
เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

3

4

5
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31 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63

ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”
1

2

3

4

5

1

30 มกราคม 2563

ไทยแถลงพบผู้ป่วยรายแรกที่เกิดจาก
การแพร่เชื้อในท้องถิ่น
วั นที่ 30 มกราคม 2563 กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ แ ถลงข่ า วการพบผู ้ ป ่ ว ย
คนไทยรายแรกที่ เ กิ ด จากการแพร่ เชื้ อ
ในท้องถิ่น (local transmission) หรือการ
ติ ด เชื้ อ ระหว่ า งคนสู ่ ค นที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
ประเทศ ซึ่งผู้ป่วยเป็นคนขับแท็กซี่ที่ได้ให้
ประวัตวิ า่ ได้ขบั รถแท็กซีร่ บั นักท่องเทีย่ วจีน
ทีม่ อี าการป่วยเพือ่ ไปส่งโรงพยาบาล และต่อ
มาเมื่อคนขับแท็กซี่รู้ว่าตนเองมีอาการป่วย
ก็ได้หยุดท�ำงาน ผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการ
รักษาที่สถาบันบ�ำราศนราดูรจนหายเป็น
ปกติ เมื่ อ ตรวจไม่ พ บเชื้ อ แล้ ว สถาบั น จึ ง
อนุญาตให้กลับบ้านได้

12 กุมภาพันธ์ 2563

2

WHO ก�ำหนดชื่อโรคโควิด 19 (COVID-19)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศชื่อ
ที่เป็นทางการของโรคชนิดใหม่นี้ว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก
“Coronavirus Disease starting in 2019” หรือโรคไวรัสโคโรนา
ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2019 หลังจากมีการเรียกร้องให้มีการตั้งชื่อที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันความสับสนและหลีกเลี่ยงการเรียกชื่อแบบ
ตีตราที่ชี้ว่ากลุ่มบุคคล สัตว์ ภูมิภาค หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง
เป็นแหล่งที่มาของเชื้อโรค ดังหลายชื่อที่มีการใช้กันก่อนหน้านี้
เช่น ไข้อฮู่ นั่ ไวรัสจีน หรือไข้หวัดค้างคาว ส่วนชือ่ ทีเ่ ป็นทางการของ
เชื้อไวรัส Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV) ซึ่งเป็นชื่อ
ที่ใช้เรียกชั่วคราวนั้น คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย
อนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International Committee on
Taxonomy of Viruses) ได้ก�ำหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า SARS-CoV-2
หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) เนือ่ งจาก
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3
มีความเกีย่ วข้องทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชดิ กับ
เชือ้ โคโรนาไวรัสทีท่ ำ� ให้เกิดโรคซาร์ส (SARS-CoV)
ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
ได้กำ� หนดชือ่ อย่างเป็นทางการในการประกาศ
ให้ โรคชนิ ด ใหม่ นี้ ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�ำคัญของ
โรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “โรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))”
ดังนั้น หากยึดตามประกาศดังกล่าวการเขียน
ชื่อโรคที่ถูกต้องจะต้องใช้ตัวเลขอารบิกเสมอ
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และไม่ มี
เครื่องหมายขีด (ยัติภังค์) น�ำหน้าตัวเลข 19
ในการเขียนชื่อภาษาไทย

1 มีนาคม 2563

รายงานผูเ้ สียชีวติ จากโรคโควิด 19 รายแรกในประเทศไทย
วันที่ 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงรายงานการเสียชีวิตของ
คนไทยคนแรกที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ที่มีประวัติ
สัมผัสนักท่องเทีย่ วชาวจีน โดยครัง้ แรกแพทย์สงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563
ต่อมาตรวจพบว่าติดเชือ้ โรคโควิด 19 จึงมีการส่งตัวมายังสถาบันบ�ำราศนราดูร
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ผูป้ ว่ ยมีอาการหนักตัง้ แต่แรกรับ ผลการเอ็กซเรย์
ปอดพบภาวะวิกฤตของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory distress
syndrome: ARDS) ทีมแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มทีจ่ นตรวจไม่พบเชือ้ โรค
โควิด 19 ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ยงั มีรอ่ งรอยทีป่ อดถูกท�ำลาย ต้อง
ใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับเครื่องช่วยพยุงการท�ำงานของปอดและหัวใจ
(ECMO) หลังจากการรักษาอย่างเต็มที่เป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ด้วยสภาพปอด
ที่เสียหาย หัวใจและอวัยวะภายในที่ท�ำงานหนักจึงท�ำให้อวัยวะภายในหลาย
ระบบล้มเหลว ผู้ป่วยจึงเสียชีวิตในที่สุดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
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2.2
การแบ่งระยะเหตุการณ์
ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”
5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

7 มี.ค. 63
1

11 มี.ค. 63
WHO ประกาศ
“ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก”
(Pandemic)
อย่างเป็นทางการ

จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก
ครบ 100,000 ราย

2

5 มี.ค. 63

สธ.ประกาศรายชื่อ
ประเทศที่เป็น
เขตโรคติดต่ออันตราย
(รวมถึง เกาหลีใต้)

6 มี.ค. 63
• สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบการกักกันตัวแรงงานที่
เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เริ่มใช้
ค�ำว่า “State Quarantine”

11 มี.ค. 63

รัฐบาล สั่งห้ามส่งออก
หน้ากากอนามัย และ
ให้ผู้ผลิตส่งสินค้า
ไปยังกระทรวงพาณิชย์

รัฐบาล จัดตั้ง
“ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19” (ศบค.)

• มีการจัดแข่งขันชกมวย
ที่สนามมวยลุมพินี
ที่เป็นศูนย์กลางการติดเชื้อ
แบบกลุ่ม (cluster)
ที่มีกลุ่มเสี่ยง
กว่า 4,500 คน

2
1

12 มี.ค. 63
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มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อแล้ว
ใน 147 ประเทศและดินแดน

เหตุการณ์โลก

15 มี.ค. 63
3

4

19 มี.ค. 63

16 มี.ค. 63
จ.บุรีรัมย์
ประกาศปิดเมือง
เพื่อควบคุมโรค

เหตุการณ์ประเทศไทย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
หลายสถาบัน เรียกร้องให้รัฐบาล
ใช้มาตรการล็อกดาวน์
ให้ทุกคนอยู่บ้าน

17 มี.ค. 63

3

ครม. มีมติให้ปิดสถานศึกษา
งดวันหยุดสงกรานต์
และให้พิจารณาท�ำงานที่บ้าน
ระหว่าง 18-31 มี.ค. 63

4
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5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”
1

2

3

4

5

แรงงานไทยกลุ่มใหญ่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้
ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศ
เกาหลี ใ ต้ ป ระกาศใช้ ม าตรการให้ ช าวต่ า งชาติ
ที่พ�ำนักอยู่เกินวีซ่าในเกาหลีใต้ สมัครใจเดินทาง
กลับประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง
30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ถูกปรับและไม่ถูกห้าม
เข้าประเทศอีก เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด 19
แรงงานไทยทีไ่ ปท�ำงานในเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย
ที่คาดว่ามีอยู่หลายแสนคน ได้รายงานตัวเพื่อขอ
กลับประเทศเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ข้อมูลจาก
ส� ำ นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งเกาหลี ใ ต้ ร ะบุ ว ่ า
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2562 จนถึ ง วั น ที่
1 มีนาคม 2563 มีคนไทยไปรายงานตัวแล้วมากกว่า
5,000 คน ในขณะที่ในประเทศเกาหลีใต้เริ่มมีการ

1
4

2
5

ระบาดของโรคโควิด 19 ในสองเมืองคือ เมืองแทกู
และ จ.คย็องซังเหนือ จึงท�ำให้แรงงานมีความหวาด
กลั ว ต้ อ งการเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยมากขึ้ น
แรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่มาจากสองเมืองที่
ก� ำ ลั ง มี ก ารระบาดจึ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
จ�ำเป็นที่ต้องมีการติดตามให้ได้รับการกักกันตัว
เป็นเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตามด้วยจ�ำนวนทีม่ ากและ
การเดินทางเข้าประเทศในหลายช่องทาง จึงยากที่
จะติดตามได้ทงั้ หมด ท�ำให้การเดินทางกลับประเทศ
ของกลุ่มแรงงานที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” นี้ เป็นการ
เคลือ่ นย้ายเข้าสูป่ ระเทศของคนไทยกลุม่ ใหญ่ ทีอ่ าจ
ท�ำให้การระบาดของโรคโควิด 19 กระจายไปทั่ว
ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

3
6
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การแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่ที่สนามมวยเวทีลุมพินี
ในช่วงแรกประเทศไทยมีการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ต่อวันจ�ำนวน
ไม่มากนัก แต่หลังจากการแข่งขันมวยไทยนัดใหญ่รายการ “ลุมพินเี กียรติ
เพชร” ทีเ่ วทีมวยลุมพินี ถนนรามอินทรา เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2563 เพียง
1-2 สองสัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนทะลุหลัก
ร้อย มีการคาดการณ์ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน สาเหตุมา
จากการเข้าไปชมการแข่งขันมวย โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2563 “สกล
มวยตู”้ เซียนมวยชือ่ ดัง เป็นรายแรกทีอ่ อกมาประกาศว่าตัวเองติดเชือ้ ไวรัส
“โควิด-19” และไม่กชี่ วั่ โมงต่อมา “แมทธิว ดีน” พิธกี รและนักแสดงชือ่ ดัง
ทีท่ ำ� หน้าทีพ่ ธิ กี รในรายการดังกล่าว ได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรม
ของตัวเองว่าติดเชื้อ “โควิด-19” เช่นกัน การชกครั้งนี้เป็นนัดส�ำคัญ ที่มี
ทั้งแขกวีไอพีที่เป็นนักการเมืองและนายทหารระดับสูงหลายคนที่ได้
รับเชิญให้เข้าชมเพื่อมอบรางวัลให้แก่นักมวย การประกาศอย่างเป็น
ทางการถึงการติดเชือ้ ท�ำให้บรรดาเซียนมวย นักมวย เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ข้าไปอยูใ่ นสนามมวยลุมพินใี นครัง้ นัน้ กลายเป็นกลุม่ เสีย่ งกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ
เพราะมีการรวมตัวกันของคนไม่น้อยกว่า 4,500 คน จากทั่วทุกสารทิศ

1
2

11 มีนาคม 2563
WHO ประกาศเป็น Pandemic
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ขณะที่ทั่วโลกมีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ
118,000 คน ใน 114 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิต 4,291 ราย โดยมีการ
คาดการณ์ว่าจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ องค์การ
อนามัยโลกจึงตัดสินใจประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จากโรคระบาด (Epidemic) เป็น โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)
โดย ดอกเตอร์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ�ำนวยการองค์การอนามัย
โลก กล่าวถึงสาเหตุการประกาศนี้ว่าต้องการให้นานาประเทศยกระดับ
มาตรการรับมือร่วมกันอย่างจริงจัง

3
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2.2
การแบ่งระยะเหตุการณ์

27 มี.ค. 63

ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ติดเชื้อโรคโควิด 19

22 มี.ค. 63 - 2 พ.ค. 63

25 มี.ค. 63
ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
ทะลุ 400,000 ราย
เพิ่ม 2 เท่าในเวลา
ไม่ถึง 1 สัปดาห์

1

22 มี.ค. 63

23 มี.ค. 63

ประกาศ กทม. ฉบับที่ 2
เริ่มมีผลบังคับใช้ ให้ปิดสถานที่
26 ประเภทใน กทม. ท�ำให้
ประชาชนจ�ำนวนมากหลั่งไหล
เดินทางกลับภูมิล�ำเนา
ในต่างจังหวัด

• คณบดีคณะแพทย์ศิริราช
เตือนประชาชน
ถึงแนวโน้มการระบาด
ที่รุนแรง
• สธ. ชี้แจง “ทางสองแพร่ง
ของสังคมไทย” เรียกร้อง
ให้ประชาชนร่วมกับยับยั้ง
การระบาดรุนแรง

1

26 มี.ค. 63

24 มี.ค. 63

รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.
การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่
26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 63

• ก. มหาดไทย สั่งปิดด่าน
ชายแดนทางบก 18 จุด
ใน 17 จังหวัด
ทั่วประเทศ

ปิด รพ.บันนังสตา
จังหวัดปัตตานี เพราะ
มีการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

31 มี.ค. 63

25 มี.ค. 63
เปิด รพ. สนาม
ที่ ม.ธรรมศาสตร์
รังสิต

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประกาศงดให้บริการ
เชิงพาณิชย์ 22 ขบวน
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63
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WHO แถลงสนับสนุนให้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค
จากเดิมที่เคยแนะน�ำว่า
หากไม่มีอาการป่วย
ไม่จ�ำเป็นต้องใส่

เหตุการณ์โลก

4 เม.ย. 63
2

3

9 เม.ย. 63

ประกาศ “เคอร์ฟิว”
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

5 เม.ย. 63

กระทรวงมหาดไทย
สั่งการทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อม
เตรียมพื้นที่รองรับ
การกักกันตัวของจังหวัด
(Local Quarantine)

15 เม.ย. 63

ครม. อนุมัติบรรจุ
กรมการแพทย์
ข้าราชการใหม่ของ สธ.
มอบนโยบายให้ รพ. จัดยา มากกว่า 3 หมื่นต�ำแหน่ง
ส่งทางไปรษณีย์และ
เพื่อรองรับสถานการณ์
จ่ายยาล่วงหน้าเพิ่มจาก
โรคโควิด 19
1 เดือน เป็น 2 เดือน

6 เม.ย. 63

ในหลวงและพระราชินี
พระราชทานอุปกรณ์
ทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

27 เม.ย. 63

รัฐบาลประกาศขยายเวลา
การใช้ พ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน
ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

24 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สรุปข้อมูลว่าในเวลา 2 เดือน
อสม. “เคาะประตูบ้าน”
ประชาชนแล้วกว่า
11.8 ล้านหลังคาเรือน

กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสถาบันบ�ำราศนราดูร
ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19
ในน�้ำลาย

19 เม.ย. 63

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แถลงความก้าวหน้า
การพัฒนา
วัคซีนโรคโควิด 19

30 เม.ย. 63
ศบค. ประกาศ
ผ่อนปรน 6 กิจกรรม
เริ่ม 3 พ.ค. 63

เหตุการณ์ประเทศไทย

2 เม.ย. 63

1 พ.ค. 63

กรมสุขภาพจิต รายงาน
การเพิ่มขึ้นของปัญหา
การฆ่าตัวตาย
ในสังคมไทย
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22 มี.ค. 63 - 2 พ.ค. 63

ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”
1

2

3

4

5

กทม. ประกาศปิดสถานบริการและห้างร้าน

วันที่ 21 มีนาคม 2563 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางส�ำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และ
การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่
จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว หากไม่มกี ารควบคุมโรคอย่างทัน
เวลา การจ�ำกัดการชุมนุมของประชาชนเพือ่ ไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไป
ในวงกว้างจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรค
ติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2563 จึงอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราช
บัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศให้ปดิ สถานทีใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 รวม
26 ประเภท ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

1
2
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ประชาชนใน กทม. เดินทางกลับต่างจังหวัด

หลังจากกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง
เพื่ อ สกั ด กั้ น การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 จึ ง เห็ น
บรรยากาศการเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและเส้นทางถนน
สายหลักเป็นไปอย่างคึกคัก เนือ่ งจากการสัง่ ปิดสถานทีต่ า่ งๆ
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ร้านค้าหรือกิจการอืน่ ๆ ท�ำให้
ประชาชนนับแสนคน ตัดสินใจเลือกเดินทางกลับภูมิล�ำเนา
ในต่างจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับ
ประเทศในเส้นทางผ่านแดน เช่น อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี
ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�ำนวน
ผู ้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น กระแสการเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล� ำ เนาของ
ประชาชนจ�ำนวนมาก อาจท�ำให้การระบาดของโรคโควิด 19
กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว คณะ
กรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ส ่ ง หนั ง สื อด่ว นถึงผู้ว ่า
ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ในฐานะประธานกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือจัดท�ำแผนปฏิบัติการและ
ด�ำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด 19 อย่าง
จริงจังไปจนถึงระดับอ�ำเภอและหมู่บ้าน

1
2
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2.2
การแบ่งระยะเหตุการณ์
ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”
3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

18-19 พ.ค. 63

2

1

3 พ.ค. 63

9 พ.ค. 63
กทม. เตรียม
เปิดตลาดนัด
จตุจักร

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 1

6 พ.ค. 63
ครม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือ
ผู้ใช้น�้ำประปา

13 พ.ค. 63

ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ในรอบ 65 วัน

8 พ.ค. 63
ก. มหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการ
ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค (ศปก.) ระดับ
จังหวัด อ�ำเภอและ
เทศบาล

15 พ.ค. 63

สธ. ประกาศถอดเกาหลีใต้
จีน รวมถึงฮ่องกง และ
มาเก๊า ออกจากการเป็น
เขตโรคติดต่อ
อันตราย

12 พ.ค. 63

องค์การเภสัชกรรม
แถลงข่าวการผลิตยา
ฟาวิพิราเวียร์

การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก
(World Health Assembly: WHA)
ครั้งที่ 73 มีมติให้ชาวโลก
ร่วมกันต่อสู้กับการระบาดใหญ่
ของโรคโควิด 19

14 พ.ค. 63
• ศบค. เตรียมเปิดตัว
แอป ‘ไทยชนะ’ ใช้เช็กอิน
คนที่เข้าพื้นที่ร้านค้า
รองรับมาตรการผ่อนปรน
ระยะที่ 2
• ราชบัณฑิตยสภา
บัญญัติศัพท์
“New normal” หมายถึง
“ความปรกติใหม่ หรือฐาน
วิถีชีวิตใหม่”

17 พ.ค. 63

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 2

18 พ.ค. 63

ก. ศึกษาธิการ
รายงานภาพรวม
การจัดการศึกษาทางไกล
วันแรก
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23 พ.ค. 63

21 พ.ค. 63

5 มิ.ย. 63

26 พ.ค. 63

19 พ.ค. 63

องค์การเภสัชกรรม
แถลงการจัดเตรียม
ยารักษาโรคโควิด 19
ทั้ง 7 รายการ
ให้เพียงพอ

3

ครม. มีมติขยายเวลา
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก
1 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 63

22 พ.ค. 63

มัสยิดมากกว่าพันเเห่ง
ในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้
เปิดละหมาดวันศุกร์พร้อมกัน
วันเเรก

24 พ.ค. 63

ผอ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
แถลงความก้าวหน้าการพัฒนา
วัคซีนโรคโควิด 19
ของประเทศไทย

4

WHO ออกค�ำแนะน�ำให้คนทั่วไป
ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง
ทางสังคมใส่หน้ากาก
ที่ท�ำจากผ้าได้

1 มิ.ย. 63

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 3

15 มิ.ย. 63

29 พ.ค. 63

สธ. และ ก. ศึกษาธิการ
ออกแบบคู่มือเปิดเรียนยุค
โควิด 19 เน้น 6 มิติ

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 4

30 มิ.ย. 63

เหตุการณ์ประเทศไทย

WHO ประกาศว่า
การระบาดของ
โรคโควิด 19 ทั่วโลก
ยังคงรุนแรง

เหตุการณ์โลก

จีนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19
รายใหม่ เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่เริ่มต้น
การระบาดในจีน

เตรียมการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 5
(เริ่ม 1 ก.ค. เปิดโรงเรียน)
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3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”
1

2

13 พฤษภาคม 2563

3

4

5

ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน
ได้ประมวลข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรค และ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจยั และพัฒนา ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พบว่าสถิตคิ รัง้ สุดท้ายทีม่ รี ายงานผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่เป็นศูนย์ คือวันที่ 9 มีนาคม 2563
หลังจากนั้นประเทศไทยก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งหมดเป็นเวลา 65 วัน กว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ
รายใหม่จะเป็นศูนย์อีกครั้ง ทั้งนี้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
18 ราย แต่เป็นตัวเลขพบการติดเชื้อในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ วันนั้นเป็นวันแรกที่ไม่มีรายงานติดเชื้อในประเทศ
แต่อยู่ในสถานกักกัน เรียกว่า เป็นศูนย์วันแรกของการติดเชื้อภายในในประเทศก็ได้ แต่ไม่เป็นทางการจนกระทั่ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นวันแรกที่ยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็น “ศูนย์” อย่างเป็น
ทางการ
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สถานการณ์ในต่างประเทศยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจยั และพัฒนา ของ ศบค. เปิดเผยผลการวิเคราะห์
และติดตามการระบาดของโรคโควิค 19 ทั่วโลกว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ประสบความส�ำเร็จในการควบคุม
สถานการณ์ของโรคโควิด 19 โดยไม่มผี ตู้ ดิ เชือ้ จากภายในประเทศติดต่อกันกว่าหนึง่ เดือนแล้ว และผูต้ ดิ เชือ้ ทีร่ ายงาน
ในแต่ละวันนัน้ เป็นผูท้ เี่ ดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึง่ ได้รบั การดูแลในสถานทีค่ วบคุมของรัฐ (State quarantine)
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดทัว่ โลกยังมีความน่าเป็นห่วงเพิม่ ขึน้ อีก โดยมีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่เกือบ 200,000
คนต่อวัน และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�ำลายสถิติเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส�ำคัญในการติดตามการระบาดของโรค
โควิด 19 คือ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีร่ ายงานในแต่ละวันจากแต่ละประเทศ ซึง่ มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ สูงสุดรวมทัว่ โลกประมาณ
กว่า 6,000 รายต่อวันในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 โดยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แม้ต่อมาในช่วง
ต้นเดือนมิถุนายนจะมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือประมาณวันละ 4,000 ราย แต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจ
โดยเฉพาะการที่ในหลายประเทศที่สถานการณ์สงบลงแล้ว ได้เกิดการระบาดในระลอกใหม่ขึ้นอีก

1
4

2
5

3
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3บันทึกเหตุการณ์

การ

บริหารจัดการด้านการแพทย์การสาธารณสุขใน
วิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 6 เดือน
แรกนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีม่ คี วามซับซ้อนของการท�ำงาน
ร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานองค์กรและภาค
ส่ ว นต่ า งๆ ดั ง นั้ น การเรี ย บเรี ย งบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ นส่ ว นนี้ จึ ง
แยกแยะเหตุการณ์ออกเป็นด้านต่างๆ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นสามารถเข้าใจ
กระบวนการท�ำงานในการจัดการภาวะวิกฤตครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้น
โดยใช้แนวคิดพื้นฐานมาจากการด�ำเนินงานด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขทีม่ กั เรียกสัน้ ๆ ว่า “ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟู”
จึงแยกแยะการท�ำงานในสถานการณ์นี้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต
2. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3. การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน
4. การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
5. การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19
ระยะ

เหตุการณ์
สำ�คัญ

31 ธ.ค. 62
ระยะที่ 1
“ไฟไหม้ข้างบ้าน” จีนรายงาน
1 ม.ค. - 30 ม.ค. 63 การเกิดโรคระบาด
ที่เมืองอู่ฮั่น
12 ม.ค. WHO
แถลงยืนยันการเกิด
“โรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่”
13 ม.ค. ไทยแถลง
ยืนยันพบผู้ป่วยนอก
ประเทศจีนรายแรก
ของโลก
30 ม.ค. WHO
ประกาศ
“ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” (PHEIC)

3.1
การบริหาร
จัดการ
สถานการณ์วิกฤต
Phase 1/
สถานการณ์ที่ 1
ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค
(DDC’s EOC)
“ทำ�งาน 24/7”
Phase 1/
สถานการณ์ที่ 2
จัดทำ�แผนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

Phase 1/
สถานการณ์ที่ 3
ยกระดับเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) กระทรวง
สาธารณสุข
31 ม.ค. ไทยพบ Phase 2/
ระยะที่ 2
“ไฟลามข้ามรั้ว” ผู้ป่วยรายแรกที่เกิด สถานการณ์ที่ 4
31 ม.ค. - 4 มี.ค. 63 จากการแพร่เชื้อ ภารกิจอู่ฮั่นรับคน
ไทยกลับสู่มาตุภูมิ
ในท้องถิ่น
12 ก.พ. WHO
ประกาศชื่อที่เป็น Phase 2/
สถานการณ์ที่ 5
ทางการของโรค
ประกาศให้โรคโควิด
โควิด 19
19 เป็น “โรคติดต่อ
(COVID-19)
อันตราย”

3.3
การตรวจวินิจฉัย
รักษา และพัฒนา
วัคซีน

3.4
การส่งเสริม
มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

Phase 1/
สถานการณ์ที่ 1
การคัดกรอง
ที่จุดผ่านแดน
(On Arrival
Screening)

Phase 1/
สถานการณ์ที่ 1
การตรวจยืนยัน
ผู้ป่วยรายแรก
และเตรียมรองรับ
ผู้ป่วยรายใหม่

Phase 1/
สถานการณ์ที่ 1
“กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ”

Phase 1/
สถานการณ์ที่ 1
ข่าวปลอมเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019

Phase 2/
สถานการณ์ที่ 2
ลดโอกาสการแพร่
เชื้อเข้าสู่ประเทศ

Phase 2/
Phase 2/
สถานการณ์ที่ 2 สถานการณ์ที่ 2
เพิ่มการตรวจหา หน้ากากสูโ้ ควิด 19
ผู้ป่วยภายใน
ประเทศ
Phase 2/
สถานการณ์ที่ 3
คิดค้นวิธีรักษาและ
จัดหายา

3.2
การควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค

Phase 2/
สถานการณ์ที่ 3
ชะลอการระบาด
ภายในประเทศ

Phase 2/
สถานการณ์ที่ 2
ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ขาดแคลน
“หน้ากากอนามัย”
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19
ระยะ

เหตุการณ์
สำ�คัญ

3.1
การบริหาร
จัดการ
สถานการณ์วิกฤต

แรงงานไทยกลุ่ม
ระยะที่ 3
“ไฟกระจายไปทั่ว” ใหญ่เดินทางกลับ
5 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 จากเกาหลี
การแพร่เชือ้ กลุม่ ใหญ่
ที่สนามมวยเวที
ลุมพินี
11 มี.ค. WHO
ประกาศ “ภาวะการ
ระบาดใหญ่ทั่วโลก”
(Pandemic) อย่าง
เป็นทางการ

Phase 3/
สถานการณ์ที่ 6
ตั้ง ศบค. บูรณาการ
การทำ�งานของทุก
กระทรวง

กทม. ประกาศปิด
ระยะที่ 4
“ไฟโหมกระพือ” สถานบริการและ
22 มี.ค.-2 พ.ค. 63 ห้างร้าน
ประชาชนใน กทม.
เดินทางกลับ
ต่างจังหวัด

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 8
การประกาศใช้
พ.ร.ก.สถานการณ์
ฉุกเฉิน

Phase 3/
สถานการณ์ที่ 7
Team Thailand และ
มาตรการ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

3.2
การควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค

3.3
การตรวจวินิจฉัย
รักษา และพัฒนา
วัคซีน

Phase 2/
สถานการณ์ที่ 4
การปกป้องบุคลากร
ด่านหน้า จัดการ
ปัญหาขาดแคลน
หน้ากากอนามัย
และ PPE
Phase 3/
Phase 3/
สถานการณ์ที่ 4 สถานการณ์ที่ 5
แรงสนับสนุนจาก
ระบุพื้นที่เสี่ยง
รอบด้านเพื่อคน
ประกาศเขตโรค
ติดต่ออันตราย และ ทำ�งานด่านหน้า
กรณีแรงงานไทย
กลับจากเกาหลี
Phase 3/
Phase 3/
สถานการณ์ที่ 5 สถานการณ์ที่ 6
การติดเชื้อแบบกลุ่ม จัดระบบบริการเพื่อ
(cluster) และการ ลดความเสี่ยง
ปิดสถานที่เสี่ยง
Phase 3/
Phase 3/
สถานการณ์ที่ 6 สถานการณ์ที่ 7
ขยายเครือข่ายการ
การประเมิน
สถานการณ์และ รักษาพยาบาล
ยกระดับมาตรการ
ควบคุมโรค
Phase 4/
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 7 สถานการณ์ที่ 8
การปิดเมืองและการ การเพิ่มความ
ประกาศเคอร์ฟิว ทั่วถึงของการ
ตรวจวินิจฉัย

3.4
การส่งเสริม
มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

Phase 3/
สถานการณ์ที่ 3
อสม. เคาะประตู
บ้าน ต้านโควิด 19

Phase 3/
สถานการณ์ที่ 3
การตีตราทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับ
โรคโควิด 19
Phase 3/
สถานการณ์ที่ 4
“อสม. ส่งยาที่บ้าน
ต้านโควิด 19”

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 4
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ
เพื่อชาติ

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 5
จิตอาสาร่วมสู้วิกฤต
โควิด 19
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19
ระยะ

เหตุการณ์
สำ�คัญ

3.1
การบริหาร
จัดการ
สถานการณ์วิกฤต

3.2
การควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรค
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 8
การควบคุมการ
ระบาดในชุมชน
“แยก หยุด เลีย่ ง
ปิด”

ระยะที่ 5
13 พ.ค. ไม่มียอด
“ไฟเริ่มสงบ”
ผู้ตดิ เชื้อรายใหม่ใน
3 พ.ค.-30 มิ.ย. 63 ประเทศไทยเป็นครั้ง
แรกในรอบ 65 วัน
สถานการณ์ในต่าง
ประเทศยังรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ

3.3
การตรวจวินิจฉัย
รักษา และพัฒนา
วัคซีน

3.4
การส่งเสริม
มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 9
การสำ�รองยาและ
พัฒนาวัคซีน

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 5
เว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social
Distancing)

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 6
ความเครียดและ
โควิด 19

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 6
ระบบส่งอาหาร
ถึงบ้าน
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 7
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 8
มาตรการการเว้น
ระยะห่างในการ
เดินทาง
Phase 5/
Phase 5/
Phase 5/
Phase 5/
สถานการณ์ที่ 9 สถานการณ์ที่ 9 สถานการณ์ที่ 11 สถานการณ์ที่ 9
การผ่อนปรนอย่าง การคัดกรองเชิงรุก พัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง แนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขรองรับ
ในระยะต่อไป
เป็นขั้นตอน เพื่อ
การผ่อนปรน
ลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
Phase 5/
สถานการณ์ที่ 10
แอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ” กับการ
ควบคุมโรคในระยะ
ผ่อนปรน
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 10
การดูแลขวัญกำ�ลัง
ใจบุคลากร

Phase 4/
สถานการณ์ที่ 7
การฆ่าตัวตายและ
โควิด 19
Phase 4/
สถานการณ์ที่ 8
มาตรการการ
เยียวยาจากภาครัฐ

Phase 5/
สถานการณ์ที่ 9
การรับมือกับ
ผลกระทบ
ของคลื่นลูกที่สี่
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3.1
การบริหารจัดการ

สถานการณ์วิกฤต
ภาพรวมเหตุการณ์

การ

รับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ต้องอาศัย
การท� ำ งานร่ ว มกั น ขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ใน
ระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ที่มีกระทรวง
สาธารณสุขเป็นกลไกกลางในการประสานงาน ดังนั้นงานในด้าน
“การบริหารจัดการสถานการณ์วกิ ฤต” จึงเป็นการท�ำงานด้านหนึง่
ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 นับตั้งแต่การที่ระบบของ “ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน” (Emergency Operations Center: EOC) และ
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System)
ที่เตรียมการและดูแลโดยกรมควบคุมโรคเริ่มเปิดด�ำเนินการ จนมี
การยกระดับเป็นการท�ำงานร่วมกัน ระดับกระทรวง และขยาย
ไปสู่การท�ำงานประสานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้กลไกเฉพาะกิจ
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยรั ฐ บาล และการใช้ ก ลไกกฎหมาย ทั้ ง พรบ.
สาธารณสุข และ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการสื่อสารกับ
สังคม ทั้งการดูแลขวัญก�ำลังใจโดยการดูแลคนไทยให้เดินทาง
ออกจากเมืองอูฮ่ นั่ อย่างปลอดภัย และสร้างความมัน่ ใจให้กบั สังคม
โดยอาศัยการสนับสนุนของอาจารย์แพทย์ทปี่ ระชาชนเชือ่ ถือ และ
การใส่ใจดูแลเพือ่ รักษาสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับผลกระทบ
ทางสังคมอย่างเป็นขัน้ ตอน การท�ำงานด้านนี้ เป็นหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
ประเทศไทยสามารถฝ่าภัยวิกฤตโรคโควิด 19 ในระยะแรกนีม้ าได้
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Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
(DDC’s EOC) “ท�ำงาน 24/7”

ทีม

ตระหนักรูส้ ถานการณ์ (Situation Awareness Team:
SAT) เป็ น ที ม ตามโครงสร้ า งระบบการจั ด การ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่กรมควบคุมโรคพัฒนาขึ้นเพื่อ
ท�ำหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ เมือ่ มีการรายงานจากทางการจีนว่า
มีการระบาดของโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุที่เมืองอู่ฮั่น
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม SAT จึงติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด และในวันที่ 2 มกราคม 2563 จึงได้รายงานสถานการณ์
ดังกล่าวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค ท�ำให้มีการสั่งการให้ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเริ่มคัดกรองผู้เดินทางขาเข้า
ด้วยเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นในวันที่ 3 มกราคม 2563 และ
ในวันต่อมาคือวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 แม้เป็นวันหยุด
ราชการแต่กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้มีการเปิดการประชุม
“ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรง
จากเชือ้ ไวรัส (Viral Pneumonia)” อย่างเป็นทางการ โดยอธิบดี

กรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อ�ำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Commander) ในระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่กรมควบคุมโรค
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เป็นต้นมา จึงเป็นการเริ่มต้นของการท�ำงานของทีมที่มีบทบาท
หน้าทีต่ า่ งๆ เช่น ทีมประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลและ
ความเพียงพอของเวชภัณฑ์และทรัพยากร ทีมสือ่ สารความเสีย่ ง
ที่ท�ำหน้าที่ประมวลและสื่อสารข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้
และทีมยุทธศาสตร์ที่ท�ำหน้าที่ประเมินสถานการณ์และวาง
ยุทธศาสตร์การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยทีมเหล่านี้
มีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มี
เจ้าหน้าทีผ่ ลัดเวรปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัว่ โมงตลอดทัง้ สัปดาห์
จนเรียกกันติดปากว่า “ท�ำงาน 24/7”

>> 1-2. ปลัด แถลงข่าวโคโรน่า กรมควบคุมโรค
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จัดท�ำแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ใน

ขณะที่ข้อมูลการสรุปข้อสันนิษฐานแหล่ง
และวิธีการแพร่เชื้อของโรคปอดอักเสบที่
ระบาดรุนแรงในจีนว่าอาจเป็น “การติดต่อจากสัตว์
สู่คน” โดยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าแหล่งรัง
โรคคือสัตว์ชนิดใด แต่ส�ำหรับนักระบาดวิทยาและ
นักวิชาการในประเทศไทยเชื่อว่า โรคระบาดใหม่นี้
สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เมื่อพิจารณาเปรียบ
เทียบลักษณะและรูปแบบของผูป้ ว่ ยทีค่ ล้ายกับโรค
ติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในขณะที่องค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศว่าเป็น
โรคติดต่อจากคนสู่คนได้ ประเทศไทยจึงได้จัดท�ำ
แผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีมาตรการดูแลและ

ป้องกันโรคสูงสุดเพือ่ ป้องการติดต่อจากคนสูค่ นเช่น
เดียวกับผูป้ ว่ ยโรคซาร์ส ต่อมาด้วยข้อมูลทางคลินกิ
และทางระบาดวิทยาที่มีเพิ่มขึ้น วันที่ 20 มกราคม
2563 ทางการจีนจึงประกาศว่าโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นโรคติดต่อที่สามารถ
ติดต่อจากคนสูค่ นได้ ดังนัน้ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้ า นสาธารณสุ ข จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ แผน
ท่ามกลางข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน จึงต้องอาศัยข้อ
สันนิษฐานตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของ
ทีมงานที่เข้มแข็งของระบบงานระบาดวิทยา ของ
ประเทศไทย

9
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ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประชุมทางไกลร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดและผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ได้ประกาศ
ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม “โรคปอดอักเสบจาก
เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019” เนือ่ งจากเป็นช่วงใกล้
เทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
โดยยกระดับสถานการณ์เป็นระดับ 3 และเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับกระทรวง ตามระบบการรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทีไ่ ด้มอบหมายให้หน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับกรมลงไปท�ำหน้าที่ต่างๆ

ต่อมาแนวโน้มของสถานการณ์รุนแรงขึ้น ในวันที่ 27
มกราคม 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงว่ารัฐบาลยก
ระดับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center) เป็นระดับประเทศ ให้สามารถติดตาม
และประเมิ น สถานการณ์ รวมทั้ ง การสั่ ง การอย่ า งเป็ น
เอกภาพทั้งในเรื่องของไวรัสโคโรนาและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดย
มีนายกรัฐมนตรีกำ� กับดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ เชือ่ มข้อมูลจาก
ศูนย์ปฏิบัติการของทุกกระทรวงในรายกิจกรรม โดยนายก
รัฐมนตรีกล่าวเน้นย�ำ้ ว่าการชีแ้ จงสถานการณ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงและไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ยึดหลักการ “ชีวิตและ
สุขภาพประชาชนส�ำคัญที่สุด”
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ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ

ส

ถานการณ์วันที่ 30 มกราคม 2563 ชาวไทยจ�ำนวน
หนึ่งที่ยังติดอยู่ในเมืองอู่ฮั่นได้มีการร้องขอให้รัฐบาล
เข้ามาช่วยเหลือเพือ่ เดินทางกลับประเทศไทย ศูนย์ EOC จึง
เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 31 มกราคม
2563 มีการระดมทีมงานที่เชี่ยวชาญทุกด้านจัดท�ำแผน
ร่วมกัน มีการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
จีน แต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจว่า คนไทยทั้ง 160 คน ที่เดิน
ทางกลับมาประเทศไทยนั้นนั้นปลอดภัยและไม่น�ำเชื้อโรค
เข้าสู่ประเทศไทย ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความกดดันสูง แต่
ด้วยการสนับสนุนทางนโยบายทีเ่ ข้มแข็งจากรัฐบาลไทยโดย
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผ่านเฟซบุก๊ ส่วนตัวว่า “...ผมจะไปรับชาวไทยทีอ่ ฮู่ นั่
ด้วยตัวเอง จะไปพร้อมเครื่องด้วย จะไปรับคนไทยกลับมา
ไม่มอี ะไรต้องกลัว เพราะมัน่ ใจในกระทรวงสาธารณสุขไทย”

ทัง้ นีใ้ นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวกรณีโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า
รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความ
พร้อมเพือ่ รับคนไทยกลับจากเมืองอูฮ่ นั่ โดยได้มกี ารเตรียม
การตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และเมื่อเดินทาง
มาถึงประเทศไทย ในกรณีทตี่ รวจพบผูโ้ ดยสารมีอาการป่วย
เข้ า เกณฑ์ ต ้ อ งเฝ้ า ระวั ง จึ ง เข้ า ระบบการล� ำ เลี ย งไปยั ง
โรงพยาบาลที่ก�ำหนดด้วยมาตรฐานการควบคุมโรคสูงสุด
ส่วนผูท้ ไี่ ม่มอี าการจะมีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคอย่าง
เข้มข้นโดยทีมแพทย์ ติดตามต่อเนื่องไปจนครบก�ำหนด
14 วัน
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ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

ส

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก จนวันที่
30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็น
“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC) นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงเป็นการปรับใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่เดิม ในการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตโรคระบาดที่มีความรุนแรง

8

9
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ตั้ง ศบค. บูรณาการการท�ำงานของทุกกระทรวง

ใน

ระยะเริ่มต้นของการระบาด นายกรัฐมนตรีให้ตั้ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่ง
ชาติ ขึ้นเพื่อบูรณาการการท�ำงานของทุกกระทรวงให้เกิด
ผลเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารประชุ ม ครั้ ง แรกที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมี นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ได้มีการตั้งคณะ
อนุกรรมการในด้านต่างๆ เพิ่มเติม และก�ำหนดให้มีการ
แถลงข่าว 3 ระดับ คือ (1) ระดับรัฐบาล โดยจะแต่งตัง้ โฆษก
ประจ�ำคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลทุกครั้งหลังการ
ประชุ ม (2) ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในส่ ว นของกระทรวง
สาธารณสุขให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุม
โรคหรือผู้แทน และ (3) ระดับทั่วไป รายงานสถานการณ์
ประจ�ำวันโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และได้จดั ตัง้ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์กลางให้ขอ้ มูลข่าวสารเพียงจุดเดียว
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563 มีมติมอบหมายให้ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่

ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการเร่ ง ด่ ว นในการบริ ห าร
สถานการณ์ โดยให้คณะกรรมการอ�ำนวยการเตรียมความ
พร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์
นีด้ ว้ ย ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจงึ ได้มคี ำ� สัง่ ที่ 76/2563 ลงวันที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19”
ขึ้นในส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ในท�ำเนียบ
รัฐบาลหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีก�ำหนดและขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงต่ า งๆ ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ
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Team Thailand และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ด้วย

วิกฤตโรคระบาดเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่
ต้องอาศัยองค์ความรูใ้ นทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขในการจัดการ การทีน่ ายกรัฐมนตรีให้เชิญผูท้ รง
คุณวุฒิและมีความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ มาเป็นทีป่ รึกษา จึง
เป็นเหตุการณ์สำ� คัญทีช่ ว่ ยสร้างความมัน่ ใจให้กบั สังคมไทย
โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมี ศ.คลินกิ
เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
ที่ ป รึ ก ษากรรมการโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ แ ห่ ง ชาติ นายก
สมาคมเวชบ� ำ บั ด วิ ก ฤตแห่ ง ประเทศไทย คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ประธานราชวิ ท ยาลั ย
อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นายกสมาคมอุ ร เวชช์

แห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ โรงพยาบาลต�ำรวจ กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ ส�ำนัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กร ได้ร่วมประชุมกันเพื่อต่อสู้กับ
โรคโควิ ด 19 เพื่ อ รวมพลั ง เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น เรี ย กว่ า
“Team Thailand”
มีการเพิ่มมาตรการต่างๆ เช่น การรณรงค์มาตรการ
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การส่งเสริมให้ประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยให้ความส�ำคัญกับการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรม
รวมกลุ่มทางสังคมให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน มีการเพิ่ม
ความเข้มข้นในการควบคุมโรค ในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยผูว้ า่
ราชการจังหวัดท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ ใช้
กฎหมายเพือ่ ควบคุมสถานการณ์การระบาดในจังหวัดนัน้ ๆ
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การประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ใน

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ยังคงรุนแรงขึน้ โดยมียอดผูป้ ว่ ยสะสม
827 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยยืนยันใน 47
จังหวัดทั่วประเทศแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ประกาศใช้
พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
การประกาศแต่ละครัง้ มีกำ� หนดเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ ครัง้
นี้นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรก�ำหนดช่วงระยะเวลาไว้ตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 โดยประกาศ
ใช้ทวั่ ราชอาณาจักร เพือ่ ควบคุมโรคระบาดทีก่ ระจายไปทัว่
ประเทศ และมีการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โควิด-19 โดยมีนายกฯ เป็นประธาน มีปลัด
กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ และประชุมกันทุกวัน
ในเวลา 09.30 น.

โดยการประกาศนี้ ก�ำหนดพฤติกรรมไว้ 3 ประเภท
ได้แก่ ห้ามท�ำ ให้ท�ำ และควรท�ำ เช่น ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงที่
ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศ ห้ามเข้าราช
อาณาจักรโดยปิดช่องทางการเข้าประเทศไทยตามจุดผ่าน
แดนต่างๆ บุคคลที่จะเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์
ห้ามการชุมนุม ให้เว้นระยะห่างทางสังคม ห้ามสร้างข่าว
ปลอม โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนที่จะท�ำให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจผิด และให้ กระทรวง ทบวง กรม เตรียม
โรงพยาบาลภาคสนาม เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์
ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน แนะน�ำให้ประชาชน
อยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ คนมี
โรคประจ�ำตัว เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี
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การผ่อนปรนอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อ

สถานการณ์ เริ่ ม คลี่ ค ลายลง การรั ก ษาสมดุ ล
ระหว่างความเข้มงวดในการควบคุมโรคกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งที่การบริหารสถานการณ์
วิกฤตต้องให้ความส�ำคัญ ในวันที่ 20 เมษายน 2563
กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมหารือเพื่อจัดท�ำร่าง
ข้อเสนอแนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด 19
ในด้านสาธารณสุข เสนอต่อ ศบค. โดยมีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ คือ
1. หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องเพิ่มความเข้มข้น
มาตรการตรวจคัดกรองคนติดเชื้อในประเทศ เข้มงวดกับ
ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศ มีการกักเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน
ในสถานที่ที่ก�ำหนด การค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม
เช่น ในชุมชนแออัด
2. คนไทยทุกคนทุกชุมชนต้องร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการสุขลักษณะ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน การมีระยะห่างทางกาย งด
การชุมนุม กลุ่มเสี่ยงยังควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน
3. ภาคธุรกิจต้องประเมินความเสี่ยงและปรับการ
ด�ำเนินการให้มีความเสี่ยงต�่ำ เช่น มาตรการตรวจวัดไข้ เว้น
ระยะห่างทางกาย การท�ำความสะอาดมือ การลดจ�ำนวน
ผู้คนที่มาติดต่อใช้บริการ

4. การปิดบริการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เป็น
แหล่งแพร่ระบาด ส่วนการปิดกิจการในอนาคตควรใช้วธิ ปี ดิ
แบบจ�ำเพาะทีเ่ ป็นปัญหา และคงความเข้มข้นของการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
5. มีระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์ความรวดเร็วของ
การแพร่ระบาดในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้มีการ
เพิ่มหรือผ่อนคลายมาตรการตามบริบทของแต่ละจังหวัด
และมีการเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนโดย อสม.
ซึ่งต่อมา ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนเป็น
ระยะ และมีการประเมินผลทุก 14 วัน โดยเริม่ การผ่อนปรน
ระยะที่ 1 เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ระยะที่ 2 เริ่ม 17
พฤษภาคม 2563 ส�ำหรับกิจการ/กลุม่ กิจกรรมสีเขียว ระยะ
ที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 ส�ำหรับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
และการด�ำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกก�ำลังกายและ
ดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ ระยะที่ 4 เริ่ม 15 มิถุนายน
2563 ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและมีการผ่อนปรน กลุ่ม
กิจการ/กิจกรรม ประเภทกลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สูง คือการ
ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบัน
การศึกษา และเตรียมการผ่อนปรนระยะที่ 5
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หลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1
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ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่
เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563

1

2

3

ชื่อและอาการส�ำคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย ฉ.3

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562

5

6
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เส้นทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พ.ศ.

2468 อหิวาตกโรคได้ระบาดใน
ท้องที่ป้อมปราบการและปทุมวัน
แพร่กระจายออกไปทั่วพระนครและธนบุรี และ
ขยายวงออกไปเรือ่ ยๆ ในท้องที่ 52 จังหวัด นาน 5 ปี
โดยคาดว่าสาเหตุมาจากเรือที่เดินทางมาจากเมือง
ซัวเถาและเมืองไฮเค้า ประเทศจีน เพราะหลังจาก
ถูกกักอยูเ่ กาะพระทัง้ หมด 140 ล�ำ มีเรือล�ำหนึง่ เกิด
มีอหิวาตกโรคระบาดอยู่บนเรือ และมีผู้เสียชีวิต
ทัง้ หมด 10 ราย แต่ระหว่างทีถ่ กู กักอยูน่ นั้ มีคนหลบ
หนีขึ้นฝั่งหลายคน เหตุการณ์ครั้นนั้น ส่งผลให้มี
การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคอหิ ว าตกโรคเป็ น
ครั้งแรกในปีนี้อีกด้วย
หลังจากใช้ “เกาะพระ” เป็นด่านกักตรวจโรค
ทางเรือมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพื้นที่ไม่สะดวก
ต่อการกักคนเป็นระยะเวลานาน ทั้งขาดแคลน
น�้ำจืด อีกทั้งการล�ำเลียงอาหารก็ไม่สะดวก จึงได้
ย้ายมาตั้งด่านกักตรวจโรคที่จังหวัดสมุทรปราการ
วิธีการกักตรวจ คือ เรือโดยสารที่มาต้องจอด
ให้พนักงานสาธารณสุขตรวจ ณ ที่ด่านตรวจโรค
ปากน�ำ้ หากปรากฏโรคติดต่ออันตราย (สมัยนัน้ คือ
อหิวาตกโรคและไข้ทรพิษ) เรือต้องจอดทีด่ า่ น หรือ
ไม่ก็มาจอดไว้ที่บริเวณบางคอแหลมซึ่งจัดไว้ให้โดย
เฉพาะ เจ้าหน้าทีจ่ ะน�ำผูป้ ว่ ยมารักษาทีโ่ รงพยาบาล
โรคติดต่อ ส่วนผูโ้ ดยสารคนอืน่ จะต้องรับการปลูกฝี
หรือฉีดวัคซีน

สมัยนั้นการตรวจโรคติดต่อทางเรือมีความส�ำคัญอย่างมาก
เพราะเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารนับพันคน ความ
แออัดของผู้คนบนเรือมักสร้างเชื้อโรค จนเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ไปจนถึงกลายเป็นโรคระบาด จนต้องมีผปู้ ว่ ยและเสียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก
จากการรายงานผลการตรวจของด่านกักโรคสมุทรปราการ
ปรากฏว่ามีชาวจีนเดินทางเข้าประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และระหว่าง
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2489 ได้มีการกักเรือที่ล่องมาจาก
ซัวเถาและเกาะฮ่องกงจ�ำนวน 33 ล�ำ ตรวจผูโ้ ดยสารจ�ำนวน 65,386 ราย
พบเรือชื่อ ฮิรัม (Hiram) มีผู้ป่วยอหิวาตกโรค 3 ราย เจ้าหน้าที่
จึงน�ำผู้โดยสารทั้งหมดไปกักไว้ที่โกดังโรงสีหวั่งหลี ต�ำบลบุคคโล
องค์การอนามัยโรค (WHO) ได้ออกกฎข้อบังคับว่าด้วย
การสุขภิบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2494 เพื่อควบคุมวิธีการ
จัดการป้องกันโรคระบาดจากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ โดย
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละประเทศด�ำเนินการให้รัดกุมในแบบ
เดียวกัน พร้อมกับอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารด้วย
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรือโดยสารเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้น หลัง
จากแยกผู้ป่วยออกมารักษา ด�ำเนินการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนแก่ผู้
โดยสารที่ไม่มีอาการ และท�ำลายเชื้อโรคบนเรือโดยสารเรียบร้อย
แล้ว ก็ต้องปล่อยให้เรือเดินทางต่อไปได้ ไม่จ�ำเป็นต้องกักเป็นเวลา
นานเช่นในอดีต หรือในกรณีเรือโดยสารมาจากเมืองท่าที่มีโรค
ระบาด แต่ผู้โดยสารไม่ปรากฏอาการใดๆ เมื่อมีใบส�ำคัญแสดงว่า
ได้รับการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนครบตามก�ำหนดแล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
กักตัวไว้ รวมถึงไม่ต้องน�ำอุจจาระไปตรวจด้วย
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ขณะทีก่ ารสัญจรทางอากาศ ชาวไทยมีโอกาส
ได้เห็นเครือ่ งบินเป็นครัง้ แรกเมือ่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2453 โดยชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเบลเยี่ยมชื่อ วันเดล
เบอร์น น�ำเครื่องบินแบบออร์วิล ไรท์ มาแสดงการ
บิ น ให้ ช มที่ บ ริ เวณสนามม้ า สระปทุ ม (บริ เวณ
ราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบนั ) ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม
ในปีเดียวกัน กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง แผนก
การบิน ขึ้นในประเทศไทย อยู่ในบังคับบัญชาของ
จเรทหารช่าง นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนั้นคือ
โรงเก็บเครือ่ งบินชัว่ คราวและสนามบินแห่งแรกของ
ประเทศไทย ณ บริเวณสนามม้าสระปทุม เรียกว่า
“สนามบินสระปทุมวัน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญ
ต่อการสัญจรข้ามประเทศในบ้านเรา
เวลาต่อมา กระทรวงกลาโหมเห็นว่า สนาม
บินแห่งเดิมมีความคับแคบ เป็นที่ลุ่มต�่ำ และฤดูฝน
มีน�้ำท่วม ซึ่งไม่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นสนามบิน
ขนาดใหญ่ในระยะยาว จึงมีค�ำสั่งให้ พันโทหลวง
ศักดิ์ศัลยาวุธพิจารณาหาที่ตั้งแห่งใหม่ จนมาได้
บริเวณเหนือเขตบางเขน เป็นทีด่ อนซึง่ น�ำ้ ท่วมไม่ถงึ
ทั้งปี ชื่อว่า “ดอนเมือง”

2

หลังจากก่อสร้างสนามบินและอาคารต่างๆ
จนแล้วเสร็จ แผนกการบินจึงย้ายมาประจ�ำการ เมือ่
27 มีนาคม พ.ศ. 2457 พร้อมทัง้ ยกฐานะเป็น กอง
บิ น ทหารบก ก่อนที่ใน พ.ศ. 2461 จะได้รับ
การยกฐานะเป็น กรมอากาศยานทหารบก
พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศ
ไทยจ�ำกัดมาให้บริการขนส่งทางอากาศแทน กรม
ทหารอากาศ (ชื่อเดินคือ กรมอากาศยานทหาร
บก) และเมื่อกิจการการบินเจริญรุดหน้าเป็นอย่าง
มาก สองปี ต ่ อ มาจึ ง ได้ ย กฐานะเป็ น กองทั พ
อากาศ และใน พ.ศ. 2483 กองทัพอากาศได้จดั ตัง้
กองการบินพลเรือน เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงาน
กับการบินสากล
แม้บริษัทสายการบินเคแอลเอ็มจะเปิดเส้น
ทางบินจากยุโรปกับตะวันออกไกล โดยมีเส้นทาง
บิน คือ อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพ-จาการ์ตา มาตั้งแต่
พ.ศ. 2472 แต่ว่าสนามบินดอนเมือง (ชื่อในขณะ
นัน้ ) จะด�ำเนินกิจการการบินพาณิชย์ได้เต็มที่ ก็ตอ้ ง
รอจนถึง พ.ศ. 2480 เมื่อมีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติการเดินอากาศฉบับที่ 2 โดยกองทัพอากาศ
เป็นผู้ควบคุมกิจการ
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ช่วงเวลานั้น การสัญจรโดยเครื่องบินที่มา
ทดแทนทางเรือ ท�ำให้ชาวต่างชาติจ�ำนวนมากเดิน
ทางเข้าเมืองไทยไม่ขาดสาย เป็นผลให้โรคติดต่อร้าย
แรงต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ
ไข้กาฬหลังแอ่น เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำ กระทรวง
สาธารณสุ ข จึ ง ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ม าอยู ่ ที่ ส นามบิ น
ดอนเมืองประจ�ำ บทบาทดังกล่าวด�ำเนินอยูเ่ พียง 2
ปี ก็มอี นั ต้องชะงักจากเหตุการณ์สงครามมหาเอเชีย
บูรพา
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ยุ ติ ล งในเดื อ น
เมษายน พ.ศ. 2489 สนามบินดอนเมืองกลับมา
ด�ำเนินกิจการการบินพลเรือนอีกครัง้ การตรวจตรา
ผู้โดยสารเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากต่างประเทศก็
เกิดขึ้นเช่นกัน แต่เนื่องจากขณะนั้นกฎหมายยังไม่

ได้ ใ ห้ อ� ำ นาจเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จั ด การกั บ ผู ้
โดยสารที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย กฎหมาย
กั ก โรคก็ ยั ง ไม่ มี ก ารท� ำ งานจึ ง ต้ อ งอาศั ย อ� ำ นาจ
แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองด�ำเนินการห้ามผู้โดยสารที่
เป็นโรคติดต่ออันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2491 กองทัพอากาศได้ยกฐานะ กองบิน
พลเรือน ขึ้นเป็น กรมการบินพลเรือน เพื่อท�ำ
หน้าที่ควบคุมกิจการของท่าอากาศยานดอนเมือง
(ชื่ อ เรี ย กในสมั ย นั้ น ) และได้ มี ก ารพั ฒ นาท่ า
อากาศยานครั้งใหญ่ ทั้งในส่วนทางวิ่ง ทางขับ และ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ส�ำหรับการบินพาณิชย์
พ.ศ. 2495 กระทรวงคมนาคมได้ส่งส�ำเนา
อนุสัญญาว่าด้วยสุขาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อ
การเดินอากาศกรุงเฮก ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481)
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข น� ำ ไปปฏิ บั ติ ผู ้ แ ทนนายแพทย์ประเมิน จันทวิมล หัวหน้ากองโรคติดต่อ
ได้ชี้แจงในคณะกรรมการการบินพลเรือนว่า ทาง
กระทรวงสาธารณสุขไม่ขดั ข้อง แต่สภาพการท�ำงาน
ยังขาดความพร้อมหลายอย่าง เช่น ห้องตรวจโรค
อย่างเป็นสัดส่วน เมื่อผู้โดยสารต้องตรวจร่างกาย
สถานพยาบาลเพือ่ การดูแลรักษาเมือ่ มีการเจ็บป่วย
เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และด่านกักโรค มติที่
ประชุมครั้งนั้นให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไป
หารือกับนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศ
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เวลาต่อมา กรมอนามัย ได้จัดตั้งแผนกการ
อนามัยด่านและการกักโรคขึ้นใน กองควบคุมโรค
ติดต่อ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย
ต่างๆ ซึง่ อาจแพร่เชือ้ ได้งา่ ยจากการเดินทาง ทัง้ ทาง
บก ทางน�ำ้ และทางอากาศ โดยมีนายแพทย์ประจ�ำ
ท�ำงานหมุนเวียนกัน 3 คน คือ นายแพทย์ชนั้ วนะภูติ
นายแพทย์ณัฐ ณ นคร และขุนเวช
พ.ศ. 2497 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีผล
ให้ เ กิ ด พระราชบั ญ ญั ติ เ ดิ น อากาศ พ.ศ. 2497
ส� ำ หรั บ ใช้ บั ง คั บ กิ จ การบิ น พลเรื อ นตามแนวข้ อ
ตกลงขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2498 ท่าอากาศยานดอนเมือง เปลี่ยน
ชื่อเป็น ท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ หรือ ทกท.
(Bangkok Airport) ต่อมาเปลี่ยนเป็น Bangkok
International Airport) ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2522 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
(ทอท.) ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ ท�ำให้ยา้ ยมาสังกัดกับ ทอท.
แทน

2

การเติบโตของท่าอากาศยานแต่ละแห่งสามารถวัด
ได้ จ ากอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของปริ ม าณผู ้ โ ดยสาร
จ�ำนวนการขึน้ -ลง และปริมาณขนถ่ายสินค้าทางอากาศ
ซึง่ ท่าอากาศยานกรุงเทพนับเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์
สากลที่ส�ำคัญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่ อ งจากเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ของ
เส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศของภูมิภาคนี้
ได้อย่างเหมาะสม
เมื่อมีการย้ายเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดไปสู่ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นเหตุให้การบริการส�ำหรับ
เที่ยวบินส�ำหรับเที่ยวบินการพาณิชย์ทั้งหมดหยุดตัวลง
อย่างไรก็ดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มติของคณะ
รัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีความต้องการที่จะให้มีการเปิด
บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้ง เนื่องจากพบ
ปัญหาหลายประการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
เพื่อการขยายและพัฒนาประสิทธิภาพของดอนเมืองให้
มีความคล่องตัวรองรับในระดับท่าอากาศยาน นอกเหนือ
จากการบินพาณิชย์แล้ว ท�ำให้มีการกลับมาเปิดให้
บริการอีกรอบหนึง่ และกลับมาใช้ชอื่ ว่า ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เช่นเดิม (Don Mueang International
Airport) ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
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พ.ศ. 2500 กรมอนามัยได้รเิ ริม่ โครงการด่าน
กักกันโรค ซึง่ เป็นหนึง่ ในแผนงานป้องกันและก�ำจัด
โรคติดต่อส�ำคัญที่เป็นสาเหตุการตาย จุดมุ่งหมาย
ของโครงการคือ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจผู้โดยสารและ
ยานพาหนะทีม่ าจากเมืองท่าทีม่ กี ารระบาดของโรค
ติดต่อระหว่างประเทศ ไม่ให้น�ำโรคติดต่ออันตราย
เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยให้ดำ� เนินการ
ต่อเนือ่ งทุกๆ ปี มีการแบ่งหน่วยของกองควบคุมโรค
ติดต่อขึ้นใหม่ที่เกี่ยวกับการกักโรค คือ แผนกตรวจ
คนเข้าเมืองสาธรและดอนเมืองกับแผนกด่านกักโรค
สมุทรปราการ จนกระทั้ง พ.ศ. 2505 กองควบคุม
โรคติดต่อ ปรับส่วนราชการใหม่ แผนกตรวจคนเข้า
เมืองสาธรและสถานีการบินดอนเมือง กับแผนก
ด่านกักโรคสมุทรปราการยุบรวมเป็นแผนกค่าย
กักโรค มีด่านกักโรคท่าเรือกรุงเทพ ด่านกักโรค
ท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านกักโรคส่วนภูมิภาค
หลายด่านมาอยู่ในสังกัด

ช่วงเวลานั้น มีประกาศประเทศเขตติดโรคอยู่แทบทุก
เดือนเพราะเป็นวิธเี ดียวทีจ่ ะใช้อำ� นาจหน้าทีใ่ นการกักโรค โดย
อาศัยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเป็นเครื่องมือในการห้ามผู้
ต้องสงสัยเข้าเมืองถึงขนาดว่าโรคริดสีดวงตา ก็รา้ ยแรงพอทีจ่ ะ
ห้ามเข้าประเทศแล้ว รวมไปถึงโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ เช่น
อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬหลังแอ่น ต่อมาเพิ่ม ไข้
กลับซ�้ำ (Relapsing Fever) ไข้เหลือง โดยในช่วงนั้นบทบาท
ของเจ้าหน้าทีค่ อื การตรวจเอกสารรับรองการปลูกฝี ฉีดวัคซีน
ให้กับผู้โดยสารที่มาจากประเทศเขตติดโรค และคอยถอน
ประกาศประเทศเขตติดต่อโรคออกเมื่อโรคระบาดสงบลง
พ.ศ. 2512 ประเทศไทยได้รับรองและน�ำกฎอนามัย
ระหว่างประเทศฉบับแรก มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ของด่านกักโรค ซึง่ ท�ำให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีการ
ท�ำงานที่เป็นระบบและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นหลังจากน�ำไป
ปฏิบัติเกือบยี่สิบปี พ.ศ. 2531 นายแพทย์ประชา ภูมิพาณิชย์
ได้แปลกฎอนามัยระหว่างประเทศเป็นภาษาไทย เนือ่ งจากเห็น
ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ด ่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
(เปลีย่ นชือ่ มาจาก ด่านกักโรค เนือ่ งจากเห็นว่าบทบาทกักโรค
มีน้อยลง) ทุกแห่งควรมีไว้ศึกษา และอ้างอิงควบคู่กับพระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
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3.2
การควบคุม

การแพร่ระบาดของโรค
ภาพรวมเหตุการณ์

การ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดรูปแบบวิธกี ารด�ำเนินงานเพือ่ การ
เฝ้าระวังและสอบสวนโรค เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องรวดเร็วต่อการ
บริหารจัดการโดยเฉพาะการก�ำหนดมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคที่ถูกทิศทาง ไม่สูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคลและงบ
ประมาณเกินความจ�ำเป็น การออกแบบการด�ำเนินงานคัดกรองที่
รอบคอบรัดกุม ทั้งการคัดกรองที่จุดผ่านแดนต่างๆ โดยเฉพาะ
สนามบินอันเป็นจุดหลักในการสกัดกั้นโรคระบาดในยุคโลกไร้
พรมแดน การลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการตั้ง
State quarantine การพยายามชะลอการระบาดภายในประเทศ
การมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน การมีทีมควบคุมโรคภาค
สนามที่เข้มแข็ง การติดตามประเมินสถานการณ์และยกระดับ
มาตรการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วทันเวลา การสือ่ สารต่อสังคมเพือ่
ลดความตื่นตระหนกและสร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และการควบคุมโรคอย่างต่อเนือ่ งในระยะผ่อนปรน ถือเป็นผลงาน
ส�ำคัญที่ช่วยท�ำให้ไทยรอดพ้นภาวะวิกฤตนี้มาได้อย่างสง่างาม

81 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

1

2

4 5
6 7

3

8

9

82 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1
1
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การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening)

เมื่อ

อธิบดีกรมควบคุมโรคได้รบั การรายงานสถานการณ์การ
เกิดโรคระบาดทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม
2563 จึงได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เริ่มการ
คัดกรองที่จุดผ่านแดนทันทีในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
โดยการคัดกรองผูเ้ ดินทางขาเข้าด้วยเทีย่ วบินตรงจากเมืองอูฮ่ นั่
ที่ ท ่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละท่ า อากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง ซึ่งมีวันละ 3 เที่ยวบิน มีผู้เดินทางประมาณวันละ
500 คน นั บ เป็ น ประเทศแรกๆ ที่ จั ด ให้ มี ก ารคั ด กรองที่
จุดผ่านแดน (On arrival screening) โดยใช้มาตรการแบบเดียว
กับการรับมือโรคซาร์ส ตามแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทีเ่ ชือ่ ว่า
โรคชนิดใหม่นเี้ ป็นโรคติดต่อจากคนสูค่ น โดยในวันแรกพบผูป้ ว่ ย
เข้าเกณฑ์การสอบสวน (Patient Under Investigation: PUI)
1 ราย ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ จึงส่งตัวไปยังสถาบันบ�ำราศนราดูร
แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารไม่พบเชือ้ ต่อมาภายหลังการเปิด
EOC กรมควบคุมโรคในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ได้มีการจัด
ประชุมคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 มีการ

ก�ำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยยืนยัน โดยก�ำหนดว่าต้องมีผลการ
ตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการระดับชาติที่ได้รับการรับรอง
อย่างน้อย 2 แห่ง และผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความเห็นเสียก่อน จึงจะสรุปผลการวินิจฉัยได้
การตรวจคัดกรองที่จุดผ่านแดนท�ำให้ไทยสามารถตรวจ
พบนักท่องเทียวจีนจากอู่ฮั่น ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรก ที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อ
ท�ำการส่งตัวไปรับการรักษาทีส่ ถาบันบ�ำราศนราดูร และท�ำการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงพบว่าผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และได้รับการยืนยันจาก
คณะผู้เชี่ยวชาญในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 จึงท�ำให้ใน
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขจึงแถลงการณ์
ตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed Case) นอกประเทศจีน
เป็นรายแรกของโลก จึงท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่
สามารถสกัดกัน้ โรคระบาดชนิดใหม่นี้ ได้ทสี่ นามบิน ซึง่ เป็น “ด่าน”
หลักที่ใช้ในการสกัดกั้นโรคระบาดในยุคโลกไร้พรมแดน

>> 1-2. ปลัด แถลงข่าวโคโรน่า กรมควบคุมโรค
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Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2
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ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสูประเทศ

ใน

วันที่ 31 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันพบผูป้ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทยเพิ่มอีก 5 ราย เป็นชาวจีนที่เดินทางมาจาก
เมืองอู่ฮั่น 4 ราย และคนขับแท็กซี่ชาวไทย 1 รายที่ขับรถให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากอู่ฮั่น
คนขับแท็กซี่คนนี้จึงเป็นผู้ป่วยรายแรกที่เป็นการติดเชื้อในท้องถิ่น (local transmission) ทั้งนี้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อธิบายว่า “เราสามารถตรวจพบผู้ป่วยรายนี้ได้รวดเร็วเพราะได้
ขยายการเฝ้าระวังไปยังกลุ่มคนที่ท�ำงานใกล้ชิดกับคนจีน แม้จะไม่มีประวัติการเดินทางไปจีน
ก็ตาม” ดังนัน้ การลดโอกาสการแพร่เชือ้ เข้าสูป่ ระเทศ จึงต้องมีทงั้ การคัดกรองผูท้ เี่ ดินทางมาจาก
ต่างประเทศทีอ่ าจน�ำเชือ้ เข้ามาในประเทศไทย และการสกัดกัน้ การแพร่กระจายของเชือ้ โดยการ
ติดต่อระหว่างคนสู่คนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงการด�ำเนินการในการรับคนไทย 138 คน
กลับจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการยกระดับการกักกันโรค (Quarantine)
โดยมีการจัดสถานที่พิเศษเพื่อไว้ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง เป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาระบบที่ในภายหลังรู้จักกันในชื่อว่า “State Quarantine”
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Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3
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ชะลอการระบาดภายในประเทศ

ใน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ที่ท�ำเนียบรัฐบาล
ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
และมีคณะกรรมการจากทุกกระทรวง ที่ประชุมได้เห็นชอบ
2 มาตรการ คือ
1) ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทย และ
ชะลอการระบาดภายในประเทศ โดยการคัดกรอง เฝ้าระวัง
ผู้ป่วยที่ด่านช่องทางเข้าระหว่างประเทศ จัดระบบการคัดกรอง
ทีส่ ถานพยาบาลทุกแห่งแบบ One Stop Service และเฝ้าระวัง
เชิงรุกในชุมชน ในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ได้แก่
ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว โรงแรมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เฝ้าระวังการ
ป่วยในบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และเตรียม
มาตรการรองรับการระบาดในระยะที่ 3 ที่จะเน้นการควบคุม
การระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด” โดยให้จัดสถานที่
แยกผูม้ อี าการทางเดินหายใจในโรงพยาบาลให้เพียงพอ ส่งเสริม
การแยกสังเกตอาการที่บ้าน ให้ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ
หยุดงานหยุดเรียน การท�ำงานก�ำหนดมาตรการท�ำงานที่บ้าน
หลีกเลี่ยงงานชุมนุมขนาดใหญ่ การปิดสถานที่ที่มีการระบาด

และควบคุมการระบาดในพืน้ ทีม่ คี นอยูจ่ ำ� นวนมาก เช่น โรงเรียน
เรือนจ�ำ ค่ายทหาร รวมทั้งพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชน
2) มาตรการเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโรค โดย
ให้ ทุ ก จั ง หวั ด เตรี ย มความพร้ อ มการรั ก ษาพยาบาลร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน เตรียมโรงพยาบาลขนาดใหญ่
เพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมาก ก�ำหนดและจัดท�ำแผนจัดการพืน้ ที่
ดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้
เพียงพอ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลจังหวัดและสังกัดอืน่ ๆ
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการป้องกันการ
แพร่ ก ระจายเชื้ อ ในบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละผู ้ ป ่ ว ยใน
โรงพยาบาล
มาตรการดังกล่าวจะน�ำไปใช้เป็นกรอบการประสานงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันควบคุมโรค
ในสถานการณ์ระยะที่ 2 และเตรียมความพร้อมส�ำหรับรองรับ
สถานการณ์ระยะที่ 3 ทัง้ นี้ การชะลอการระบาดภายในประเทศ
นับเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการมี
ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนล้น เกินขีดความสามารถของระบบ
บริการสุขภาพที่มี
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ระบุพื้นที่เสี่ยงประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย
และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี

ภาย

หลั ง กระทรวงสาธารณสุ ข ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางกฎหมายในการควบคุมโรค โดยประกาศ
ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาใน
วันที่ 5 มีนาคม 2563 จึงมีการประกาศรายชื่อ 4 ประเทศ
แรกที่ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น เขตโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย ได้ แ ก่
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเขต
บริหารพิเศษมาเก๊าและฮ่องกง) สาธารณรัฐอิตาลี และ
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งการประกาศนี้จะช่วยให้
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการควบคุมโรคกับผู้เดินทางมา
จากพืน้ ทีเ่ สีย่ งนอกราชอาณาจักรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ว โดยกลไกกฎหมายนีเ้ ชือ่ มโยงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

ในพืน้ ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบการควบคุมกักกันโรค โดยที่ “เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ” ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นต้น
เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามกฎหมาย เช่น น�ำผู้สงสัย
ว่าป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายมารับการตรวจ แยกกักหรือ
กักกัน (Quarantine) ตามสถานที่ที่ก�ำหนด ด�ำเนินการ
เอาผิดกับผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งเมื่อพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคแต่ไม่ยอมแจ้ง หรือไม่แจ้งภายในเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น นั้ น เริ่ ม มี ก ารหลั่ ง ไหลกลั บ
ประเทศของคนไทยทีเ่ รียกว่า “ผีนอ้ ย” ซึง่ เป็นแรงงานไทย
ที่เข้าไปท�ำงานอย่างผิด กฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
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(เกาหลีใต้) หนึ่งในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ท�ำให้ผู้คน
ในสั ง คมไทยเกิ ด ความวิ ต กกั ง วลเนื่ อ งจากคนกลุ ่ ม นี้ มี
จ�ำนวนมากและกระจายไปยังหลายพื้นที่ของประเทศผ่าน
เส้นทางการเดินทางต่างๆ จึงเป็นสิง่ ใหม่ทที่ า้ ทายการด�ำเนิน
งานควบคุมโรคของภาครัฐ ท�ำให้ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
รัฐบาลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
รองรับแรงงานไทยทีเ่ ดินทางกลับจากประเทศเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ และแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ วาง
มาตรการในการควบคุมโรค ซึง่ ในช่วงเวลานีเ้ อง ทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขได้เสนอแนวคิดเรื่อง “State Quarantine” ที่
แม้จะมีการด�ำเนินการในลักษณะทีค่ ล้ายกันมาก่อน แต่เพือ่
รองรับสถานการณ์การเดินทางกลับของแรงงานจ�ำนวน
มาก จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวคิดและระบบการท�ำงาน

ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถ
เข้าใจและด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทัว่ ถึง ดังนัน้
มาตรการการควบคุมโรคในแรงงานจากเกาหลีใต้ในช่วง
เวลานี้เมื่อมาถึงหรือตรวจพบในประเทศไทย จะได้รับการ
คัดกรองและแยกเป็น 2 กลุม่ คือ (1) คนทีก่ ลับมาจากเมือง
แทกูและคย็องซัง ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ กี่ ำ� ลังมีการระบาดของโรค
โควิด 19 ทุกคนจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่
ควบคุมโรคตามที่รัฐบาลจัดไว้ให้ หรือ State quarantine
และ (2) คนที่มาจากเมืองอื่นๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี หาก
ไม่พบอาการไข้จะได้เดินทางกลับตามภูมิล�ำเนา แต่จะจัด
พื้นที่ในส่วนราชการ หรือสถานพยาบาลไว้ เพื่อติดตาม
อาการ ทีเ่ รียกว่า Local quarantine ทีก่ ระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดหาสถานที่เหมาะสม

1 2
3

“ผี น ้ อ ย” เป็ น ค� ำ เรี ย กแรงงานผิ ด กฎหมายชาวไทยใน
เกาหลีใต้ ค�ำนีเ้ ป็นค�ำในยุคใหม่ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ แต่เดิมค�ำว่า Pinoy
(อ่านว่า ปิ-นอย) เป็นภาษาตากาล็อกที่หมายถึงคนฟิลิปปินส์
ต่อมาคนเกาหลีใช้ค�ำนี้เรียกคนฟิลิปปินส์ในเชิงลบหมายถึงคน
ฟิลิปปินส์ที่มีนิสัยไม่ดี ส่วนคนไทยนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคน
ฟิลปิ ปินส์ดงั นัน้ คนไทยทีเ่ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงถูกเรียกด้วย
ค�ำนี้และเข้าใจผิดว่าตนถูกเรียกว่า “ผีน้อย” จึงยึดเอาค�ำนี้มาใช้
เรียกคนไทยกลุ่มเดียวกันจนแพร่หลาย
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5
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การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง

ภาร

กิ จ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของการ
ด�ำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค คือการค้นหาจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อ
แบบกลุม่ (cluster) เพือ่ จัดการควบคุมสถานทีเ่ สีย่ ง
ทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิด และการติดตามคัดกรองผูเ้ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมดเพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยและผูม้ คี วามเสีย่ งทีต่ อ้ งเฝ้า
ระวัง อย่างไรก็ตาม การติดเชือ้ แบบกลุม่ ขนาดใหญ่
ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เป็นความท้าทาย
และบททดสอบความเข้มแข็งของเครือข่ายระบาด
วิทยาของประเทศไทย ซึ่งการติดเชื้อแบบกลุ่มที่
ส�ำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 กรณีการ
แข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินี ที่เริ่มต้นในวันที่

6 มีนาคม 2563 มีกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 4,500 คน
กลุ่มที่ 2 กรณีสถานบันเทิง ในกรุงเทพมหานคร ที่
คาดว่าจะเริ่มต้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มี
ผูเ้ กีย่ วข้องเกือบร้อยคน และ กลุม่ ที่ 3 กรณีงานชุมนุม
ของผูเ้ ผยแพร่ศาสนากลุม่ ดาวะห์ ประเทศมาเลเซีย
ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ทีม่ คี นไทย 132 คน
เข้าร่วม
ซึง่ การท�ำงานควบคุมโรคในกรณีของกลุม่ ที่ 1
และ 2 ใช้การสอบสวนโรคย้อนกลับ โดยติดตามจาก
การรายงานประวัตขิ องผูป้ ว่ ยและข้อมูลทีน่ กั ระบาด
วิทยาค่อยๆ รวบรวมวิเคราะห์สงั เคราะห์ จนสามารถ
ระบุจดุ เริม่ ต้นและด�ำเนินมาตรการควบคุมโรค ทั้งใน
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กรณีนนั้ และสถานทีเ่ สีย่ งอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กัน ส่วนในกรณีของกลุม่ ที่ 3 เป็นกรณีตัวอย่างของ
การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่เป็นต้นก�ำเนิดของการติด
เชือ้ แบบกลุม่ ในต่างประเทศ ทีม่ คี นไทยจ�ำนวนมาก
เข้าร่วม ซึ่งกรณีเหล่านี้ การติดตามผู้ที่เกีย่ วข้องเพือ่
ท�ำการคัดกรองและควบคุมการระบาด ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ของประชาชนโดยเฉพาะผู ้ ป ่ ว ย

1
2

และกลุ่มเสี่ยงในการแสดงตัวและเปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอาศัย
การท�ำงานทีเ่ ข้มแข็งของเครือข่ายระบาดวิทยาไทย
โดยเฉพาะนักระบาดวิทยาภาคสนามและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีท่ ำ� งานร่วมกัน
จนท�ำให้สามารถติดตามและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในกลุม่ เสีย่ งเหล่านีไ้ ด้อย่างรวดเร็ว
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6
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การประเมินสถานการณ์
และยกระดับมาตรการควบคุมโรค

ใน

การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
กรมควบคุมโรค สื่อสารด้วยการแบ่งออกเป็น 3
ระยะ คือ ระยะที่ 1 พบผู้ป่วยจากประเทศอื่นไม่พบการ
แพร่โรคในไทย ระยะที่ 2 พบการแพร่เชื้อในประเทศไทย
ในวงจ�ำกัด และระยะที่ 3 เป็นการแพร่เชื้อในประเทศไทย
ในวงกว้าง ซึ่งหลังจากกรณีของแรงงานไทยที่กลับจาก
เกาหลีใต้ เหตุการณ์การแพร่เชื้อแบบกลุ่มโดยเฉพาะกรณี
สนามมวย และภาพการระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้นในต่าง
ประเทศ ท�ำให้คนในสังคมไทยตัง้ ค�ำถามถึงภาพการระบาด
ในระยะที่ 3 ของประเทศไทย ซึง่ การคาดการณ์สถานการณ์
นี้ เป็นภารกิจหนึ่งของงานการควบคุมโรคที่จะต้องมีการ
คาดการณ์ฉากทัศน์ (scenario) ต่างๆ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการ
และแผนการท�ำงาน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง

ประชาชนได้ เข้ า ใจและร่ ว มมื อ กั น ซึ่ ง ในช่ ว งต้ น เดื อ น
มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรค ได้จัดท�ำและเผยแพร่
เอกสารการคาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่
3 โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ กี ารน�ำเสนอ 3 ฉากทัศน์
ของการระบาดในระยะที่ 3 โดยฉากทัศน์ที่รุนแรงที่สุด
คาดว่าจะมีผปู้ ว่ ย 16.7 ล้านคนในหนึง่ ปี ซึง่ เป็นสถานการณ์
ที่เสนอว่า “เราจะปล่อยให้เกิดการระบาดแบบนี้ไม่ได้”
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม 2563 จึ ง มี ก ารด� ำ เนิ น มาตรการ
การควบคุมโรคอย่างจริงจัง
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม 2563
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมี
แนวโน้มทีร่ นุ แรงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังมีกระแส
การหลั่งไหลของผู้คนออกจาก กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก�ำลังมี

10
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การระบาด จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ก ารออกมาสื่ อ สารกั บ
ประชาชนโดยตรงในเรื่องนี้ โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2563
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ได้ออกมาชี้แจงการคาดการณ์แนวโน้ม
การระบาดที่จะรุนแรงขึ้นถ้าคนในประเทศยังไม่ช่วยกัน
โดยคาดการณ์ว่านับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันแรกทีม่ รี ายงานพบผูต้ ดิ เชือ้ เกิน 100 ราย ต่อจากนัน้ ไปอีก
1 เดือน คือ วันที่ 15 เมษายน 2563 จะมีผู้ป่วย 350,000
ราย และเสี ย ชี วิ ต 7,000 ราย ในวั น เดี ย วกั น นั้ น เอง
นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมา
ชี้แจงกับประชาชนว่า ณ ขณะนั้นคือ “ช่วงเวลาทอง” ที่
คนในประเทศไทยจะช่ ว ยกั น เปลี่ ย นอนาคตของ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
โดยการแสดงกราฟเส้นที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า

ช่วงเวลานีเ้ ป็น “ทางสองแพร่ง” ทีค่ นไทยต้องเลือกระหว่าง
จะปล่ อ ยให้ เ ส้ น กราฟจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยสู ง ขึ้ น เหมื อ นกั บ
สถานการณ์ในประเทศ... หรือจะช่วยกันแก้ไขให้เส้นกราฟ
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยลดลงเหมือนกับสถานการณ์ในประเทศ... ซึง่
การสื่อสารดังกล่าว ได้รับการตอบรับโดยมีสื่อไปน�ำเสนอ
และมีการเขียนภาพให้เห็นความร่วมมือของผู้คนในสังคม
ไทยที่ช่วยกัน “ดึงกราฟลง”
จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ
สถานการณ์และบทบาทของตัวเองโดยใช้ตัวเลขและภาพ
ที่เข้าใจง่ายของการคาดการณ์การระบาด เป็นส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้ผู้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกัน เป็นจุด
เปลีย่ นทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้มกี ารยกระดับมาตรการการควบคุม
โรคสู่ความร่วมมือกันของทั้งสังคม
3

1
2
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7
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การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว

การ

คาดการณ์ ข องคณาจารย์ จากคณะ
แพทยศาสตร์ถึงการระบาดที่รุนแรงและ
ข้อเสนอให้ใช้มาตรการ “ปิดเมือง” ได้รับการน�ำเสนอต่อ
ผูว้ า่ กทม. และคณะรัฐมนตรี น�ำมาซึง่ นโยบายของทัง้ กทม.
และคณะรัฐมนตรีให้มีการปิดสถานที่และพื้นที่เสี่ยง โดย
กทม. ได้เริ่มมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
โควิด 19 จ�ำนวน 26 ประเภท ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2563
ต่อมารัฐบาลก็มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่
26 มีนาคม 2563 ต่อมาจังหวัดต่างๆ ได้ทยอยประกาศ
ปิดสถานที่เสี่ยง มีมาตรการคุมเข้ม และประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ตระหนักต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19 อย่างไรก็ตาม จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกที่
ประกาศปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยในขณะ
นั้น แม้ทางจังหวัดยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องการให้มีการป้องกันโดยการใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อ
หยุดกิจกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 และเพือ่
การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
สัปดาห์ต่อมาหลังการประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” รัฐบาลได้
ตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมโรค โดยการประกาศห้ามบุคคล
ออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟวิ ) โดยในการประกาศทีเ่ ริม่ มีผลบังคับ
ใช้วันที่ 3 เมษายน 2563 ก�ำหนดเวลามาตรการเคอร์ฟิวในช่วง
22.00 น. ถึง 04.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศผ่านโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันที่ 2 เมษายน 2563 โดย
มีใจความตอนหนึง่ ระบุวา่ ในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จะยึดหลัก “สุขภาพน�ำเสรีภาพ” โดยเป้าหมายส�ำคัญคือการจ�ำกัด
การเดินทาง การเคลือ่ นย้ายบุคคล และรวมตัวของคนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ซึ่งต้องออกมาตรการให้เข้มงวด สอดคล้องในสถานการณ์และ
ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์ ทัง้ อาจมีมาตรการทีป่ ระชาชนรูส้ กึ ไม่ปกติ
บ้าง แต่ต้องปรับตัว และรับผิดสอบส่วนรวม
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8
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การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด”

ใน

ช่วงหลังของเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาล
และหน่วยงานต่างๆ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการ
“แยก หยุด เลี่ยง ปิด” ซึ่งเป็นมาตรการที่มีการเตรียมการ
กันไว้ตงั้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพือ่ รับมือกับสถานการณ์
การระบาดในประเทศในระยะที่ 3 ที่มีการแพร่เชื้อใน
ประเทศไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการ
เดินทางของประชาชนจ�ำนวนมากจาก กทม. ไปสู่พื้นที่
ต่างๆ และเริ่มมีการรายงานการพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ใน
หลายๆ จังหวัดทัว่ ประเทศ มีการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเข้มข้นมากขึน้ เพื่อการควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยเฉพาะการระบาดในชุมชน ตัวอย่างเช่น
การคัดกรองผู้เดินทางออกต่างจังหวัด คณะ
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกหนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ สธ.
0410.7/1055 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือ

คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจาก กทม. และปริมณฑล ส่งถึง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใน
ฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้อำ� นวยการสนามบิน
ดอนเมือง ผู้อ�ำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ และอธิบดีกรมการ
ขนส่งทางบก เพื่อควบคุมโรคอย่างทันเวลาไม่ให้การแพร่ระบาด
ขยายในวงกว้างในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ เทศกาลสงกรานต์ แม้ ใ น
เดือนมีนาคมรัฐบาลจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์
แต่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อาจมีการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน ในเดือนเมษายนกระทรวงวัฒนธรรม
จึงได้ออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี
สงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนกระทรวง
มหาดไทยมีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกับการควบคุมให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
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การเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมที่จะเปิดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เมื่อวันที่
7 เมษายน 2563 ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้แต่ละสถาบันการศึกษา
ด�ำเนินการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ การเรียนทางไกลนี้
ก็ได้รบั การเตรียมไว้เพือ่ เป็นระบบส�ำรองส�ำหรับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ทกี่ ารระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่คลีค่ ลาย
อีกด้วย
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Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9
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การคัดกรองเชิงรุก

การ

คัดกรองโรคเชิงรุก เป็นมาตรการควบคุม
โรคที่ส�ำคัญในระยะที่เริ่มมีการผ่อนปรนที่
ผู้คนเริ่มกลับมามีกิจวัตรและกิจกรรมทางสังคมตามปกติ
มากขึ้น จึงจ�ำเป็นที่ต้องเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยที่อาจแฝง
อยู่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งมาตรการนี้
จะมีผลดีทั้งในด้านการควบคุมโรค และเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนในระยะของการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ในช่วงภายหลังจากที่รัฐบาลมีมติให้ใช้การผ่อนปรน ซึ่งใน
ช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้สงั่ การให้เร่งรัดการค้นหาผูป้ ว่ ยรายใหม่ให้พบโดยเร็วทีส่ ดุ
โดยขยายการค้นหาเพิม่ อีก 2 กลุม่ คือ (1) การค้นหาผูป้ ว่ ย
เชิงรุกในพืน้ ทีท่ พี่ บผูป้ ว่ ยยืนยันติดเชือ้ ทีไ่ ม่ทราบสาเหตุหรือ
ปัจจัยเสี่ยง โดยค้นหาในกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อ ในกลุ่มเสี่ยง

ต่อการติดเชือ้ และกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกับผูป้ ว่ ย และ
(2) การค้นหาในชุมชน ซึ่งจะค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน
ตัวอย่างการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในจังหวัดภูเก็ต ได้ค้นหา
ในพื้นที่ระบาด 2 กลุ่ม
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง คงเข้ ม ข้ น กั บ มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ
ประจ�ำจังหวัด และ กทม. เน้นการเฝ้าระวังและค้นหาการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง
ส�ำหรับในพื้นที่ กทม. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขต
เมือง (สปคม.) ได้ด�ำเนินการเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่ม
เสี่ยง คือ (1) กลุ่มการเดินรถทุกระบบ (2) กลุ่มอาชีพเสี่ยง
ได้แก่ พนักงานส่งอาหาร แม่บ้าน พนักงานรักษาความ
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ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (3) กลุ่ม
องค์กร เช่น องค์กรศาสนา มูลนิธิและจิตอาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสุขภาพ และ (4) กลุ่มสถานที่แออัด เช่น ชุมชน
แออัด วัด เรือนจ�ำ
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังด�ำเนินการค้นหาผู้
ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วย
ยืนยันโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ร่วมไปกับการตรวจค้นหา
ผู ้ ป ่ ว ยในชุ ม ชน โดยการตรวจค้ น หาท� ำ ได้ ร วดเร็ว มากขึ้น
เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศรองรับจ�ำนวนมากขึ้น
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Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10
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แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน

ก่อน

เริ่มต้นมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงเปิดตัวแอป
พลิเคชันติดตามตัวทีช่ อื่ ว่า “ไทยชนะ” จัดท�ำโดยธนาคารกรุงไทย และตัง้ ชือ่ โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อ�ำนวยการ ศบค. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครือ่ งมือในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะผ่อนปรน โดยส่วนหนึง่ คือเป็นระบบ “ติดตามตัว”
ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 จากเดิมที่สถานบริการและร้านค้าต่างๆ จะต้องมีการลงทะเบียนการเข้า-ออกของ
ผู้ใช้บริการและลูกค้าด้วยการจดใส่สมุด เปลี่ยนเป็นการเช็กอินและเช็กเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ โดย
ผูป้ ระกอบการจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพือ่ รับคิวอาร์โค้ด น�ำมาแปะทีห่ น้าร้าน ให้ผใู้ ช้บริการน�ำโทรศัพท์
มือถือมาสแกน ถือเป็นการเช็กอินก่อนเข้าร้าน เมื่อใช้บริการเสร็จก็ต้องสแกนอีกรอบ เป็นการเช็กเอ้าท์ ผู้รับ
บริการสามารถใช้ตรวจสอบความหนาแน่น หรือจองคิวการใช้บริการ และยังสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ
การให้บริการของผู้ประกอบการได้
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หลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ

คำ�แถลงข่าวสื่อมวลชน

เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

1

2

3

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตฯ ผู้เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร
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คำ�สั่งปิดสถานบันเทิง ชลบุรี

เอกสาร 3 ฉากทัศน์ กรมควบคุมโรค

3
4
1

ปกหนังสือ พ.ร.บ. โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
2
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
การกักกันโรค (Quarantine)

ย้อน

กลับไปในช่วงเวลาของการสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเมือ่ ราว พ.ศ. 1893 หรือ
ราว ค.ศ. 1350 มีกาฬโรคระบาดครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ ใน
ยุโรปมีคนตายนับล้านๆ คนเหตุการณ์ที่ท�ำให้ผู้คน
จดจ�ำคือ เมื่อเรือสินค้าจากเจนัว กลับจากการเดิน
ทางไปทะเลด�ำ แล้วเข้าเทียบท่าที่เมืองเมสซินา
เกาะซิซิลี เมื่อ พ.ศ. 1890 พร้อมกับหนูนับร้อยตัว
และคนป่วยในเรือทีน่ ำ� โรคมาแพร่ระบาดไปทัว่ ยุโรป
การพบว่าเรือน�ำเชือ้ กาฬโรคมาด้วยท�ำให้เรือทีส่ งสัย
ว่ามีผปู้ ว่ ยต้องถูกกักไว้ไม่ให้ขนึ้ ฝัง่ จนกว่าจะครบ 40
วัน ซึ่งก็ท�ำให้ค�ำว่า “40” ในภาษา อิตาเลียนคือ
“quaranta” นั้นกลายมาเป็นรากศัพท์ของค�ำว่า
“Quarantine” ที่แปลว่า “การกักกันโรค” ใน
ปัจจุบัน
กรุงศรีอยุธยาและบ้านเมืองแถบอุษาคเนย์
เกิดกาฬโรคระบาดเหตุเพราะการติดต่อค้าขายทาง
ส�ำเภากับจีน เนื่องจากมีหลักฐานประวัติศาสตร์
แสดงให้เห็นว่ามีกาฬโรคระบาดในจีนเมือ่ ราว พ.ศ.
1876 จากนั้นก็แพร่สู่อุษาคเนย์ โดยมากับหมัดหนู
ที่เกาะติดตัวหนูอยู่ใต้ท้องส�ำเภา เมื่อส�ำเภาเทียบ
ท่าจอดขนถ่ายสินค้าที่ แห่งใด หนูใต้ท้องส�ำเภาก็
จะเอาหมัดหนูออกไปแพร่เชื้อในบ้านเมืองแห่งนั้น
ตลอดเส้นทาง

ในประเทศไทย มีหลักฐานเรื่องการกักกันโรคเกิดขึ้นในปี
มะเส็ง พ.ศ. 2424 เมื่ออหิวาตกโรคระบาดหนัก พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดตั้งโรงรักษาคนเจ็บขึ้นใน
กรุงเทพฯ และเนื่องจากการระบาดของอหิวาตกโรคมาจากทาง
ภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรงด�ำริให้ตงั้ สถาน
กักโรคขึ้นตามเมืองท่า ในปักษ์ใต้ มีการออกเป็นพระราชบัญญัติ
ระงับโรคระบาดบังคับให้ตงั้ ด่านตรวจโรคและชักธงเหลือง หากเมือง
ใดเกิดโรคอหิวาตกโรคให้ชกั ธงเหลืองขึน้ ทีป่ ากอ่าวหรือทางร่วมเพือ่
ให้ราษฎรได้ทราบและจากเอกสารเก่าเรือ่ งส�ำเนาพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระศรีพชั รินทรา บรมราชินนี าถ ขณะทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ. 116 พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
14 ร.ศ. 116 เรื่องห้ามเรือจากซัวเถาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2440
ว่า
“กาฬโรค (คือโรคห่า) ได้เกิดขึ้นที่เมืองซัวเถานั้น……
ก�ำปัน่ ล�ำหนึง่ ล�ำใดออกจากเมืองซัวเถาและจะเข้ามาในกรุง
นี้ ต้องหยุดทอดสมอที่เกาะไผ่ในก�ำหนดเก้าวันเต็มแล้ว
และถ้าแพทย์ได้ตรวจแจ้งว่ากาฬโรค……ไม่ได้มแี ละได้เกิด
ในเรือนั้นแล้ว จึงจะยอมให้ก�ำปั่นล�ำนั้นเดินต่อไปจนถึงที่
จอดในกรุงนี้ได้”
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3.3
การตรวจวินิจฉัย รักษา
และพัฒนาวัคซีน
ภาพรวมเหตุการณ์

การ

บริหารจัดการด้านการแพทย์เป็นด้านหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
ของการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 โดยเฉพาะในการตรวจวินิจฉัย รักษา และการพัฒนา
วัคซีน ซึง่ ประเทศไทยมีตน้ ทุนเดิมได้พฒ
ั นาศักยภาพในด้านต่างๆ
เหล่านีม้ าเป็นเวลานาน รวมถึงการมีหน่วยงานในระดับกรมหลาย
หน่วยงาน ทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในแต่ละด้าน ท�ำให้
ในสถานการณ์วิกฤต สามารถระดมความร่วมมือและด�ำเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อย่ า งไรก็ ต าม ในสถานการณ์ วิ ก ฤตครั้ ง นี้ ก็ ไ ด้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ทั้งที่เป็นอุปสรรค เช่น ความขาดแคลนอุปกรณ์โดย
เฉพาะหน้ากากอนามัยและ PPE และที่เป็นสิ่งที่สนับสนุน เช่น
การทีบ่ คุ ลากรด่านหน้า ได้รบั แรงหนุนจากรอบด้านทัง้ เป็นสิง่ ของ
และก�ำลังใจ กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ดูแล
ขวัญก�ำลังใจให้กบั บุคลากร โดยการขออนุมตั สิ นับสนุนค่าเสีย่ งภัย
และขออนุมัติต�ำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ ยังมี
การด�ำเนินการเพื่อจัดหาและพัฒนาสิ่งจ�ำเป็น เช่น ยาและยา
สมุนไพร ชุดตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และวัคซีน ทัง้ เพือ่ การรับมือ
กับสถานการณ์วกิ ฤตในครัง้ นี้ และเพือ่ การพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
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Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1
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การตรวจยืนยันผูป้ ว่ ยรายแรกและเตรียมรองรับผูป้ ว่ ยรายใหม่

ใน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เจ้าหน้าทีส่ ถาบันบ�ำราศนราดูร
กรมควบคุมโรค ได้ไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมือง
อู่ฮั่นที่ตรวจพบว่ามีไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มาดูแลรักษาต่อ
ที่สถาบันฯ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศในด้านโรคติดต่อ
และได้เก็บตัวอย่างส่งไปตรวจทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารระดับชาติ 2 แห่ง
ตามแนวทางที่ ผู ้ เชี่ ย วชาญก� ำ หนดไว้ คื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพโรคอุบตั ใิ หม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึ่งได้ท�ำการตรวจพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่พบในผู้ป่วยตาม
กระบวนการมาตรฐาน ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน ก็สามารถ
ตรวจพบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ย่อย
ได้แต่มีความคล้ายคลึงกับเชื้อที่ก่อโรคซาร์ส ต่อมาเมื่อจีนเผย
แพร่ขอ้ มูลพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสทีพ่ บในการระบาดทีเ่ มืองอูฮ่ นั่
ลงในธนาคารรหัสพันธุกรรมโลก (GenBank) ในวันเสาร์ที่ 11
มกราคม 2563 ห้องปฏิบตั กิ ารไทยก็ได้ทำ� การตรวจเปรียบเทียบ

พบว่าตรงกันกับเชื้อที่พบจากผู้ป่วยรายนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 12
มกราคม 2563 จึงได้นำ� ผลการตรวจให้คณะผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา
ท�ำให้ได้ข้อสรุปเป็นการยืนยันการวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็น
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel
Coronavirus 2019: 2019-nCoV) (ชือ่ ในขณะนัน้ ) ในวันต่อมา
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการแถลงข่าวผลการตรวจของผูป้ ว่ ยรายนี้
ว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case) รายแรกที่พบนอก
ประเทศจีน ซึ่งการตรวจพบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วนี้ปัจจัยหนึ่ง
ที่สำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประเทศไทยด�ำเนินมาตรการควบคุม ป้องกันโรค
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากทั้งระบบการคัดกรองที่จุด
ผ่ า นแดนที่ เข้ ม แข็ ง และศั ก ยภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไทยที่
สามารถตรวจยืนยันเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนามายาวนาน
นับสิบปี การที่สามารถตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกนี้ได้ จึงท�ำให้
ประเทศไทยสามารถเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรองรับผูป้ ว่ ยรายใหม่
ได้อย่างรวดเร็ว
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เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ

เมื่อ

สถานการณ์การระบาดระหว่างประเทศรุนแรงขึ้นจน
ในวั น ที่ 30 มกราคม 2563 องค์ ก ารอนามั ย โลก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
(PHEIC) ในวันเดียวกันนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้
เพิม่ มาตรการการค้นหาผูป้ ว่ ยภายในประเทศ โดยเฉพาะคนไทย
ทีม่ อี าชีพท�ำงานสัมผัสใกล้ชดิ กับคนจีนทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทย อาทิ มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม คนขับรถแท็กซี่
เจ้าหน้าที่สนามบิน และได้เพิ่มจ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่รับรอง
ว่าสามารถตรวจยืนยันการติดเชื้อได้อีก 2 แห่ง ในขณะที่กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ก็ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ และต่อมาใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ด�ำเนิน
การพัฒนาชุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Rapid Test
(RT-PCR) เพือ่ ลดระยะเวลาการวินจิ ฉัย ซึง่ ช่วยให้สามารถตรวจ
พบผูป้ ว่ ยและด�ำเนินการรักษาได้ถกู ต้องและควบคุมโรคได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น

ในด้านการตรวจรักษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กรม
การแพทย์ ซึง่ ได้รบั มอบนโยบายจาก ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้จดั ระบบการรักษาพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดประชุมผู้บริหาร
บุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และโรงพยาบาลทั้ ง รั ฐ และเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อจัดระบบบริการในพื้นที่
เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรค รวมถึงการจัดตั้งคลินิก
ไข้หวัด (Fever and ARI clinic) เป็นบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว
เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อ
ลดการแพร่กระจายเชือ้ โดยใช้โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
เป็น ต้น แบบ เพื่อ รองรับผู้ป่ว ยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวั ง (PUI)
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ให้โรงพยาบาลราชวิถี
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานในการรั บ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
ซึ่งประสิทธิภาพในการประสานเครือข่ายสถานพยาบาลและ
บริ ห ารเตี ย งผู ้ ป ่ ว ยในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยวิกฤตที่อาจเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
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คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา

การ

คิดค้นวิธีรักษา เป็นภารกิจหนึ่งของแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำงานกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ยัง
ไม่มแี นวทางการรักษามาตรฐาน โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่า วผลการรัก ษาผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลราชวิถี ทีใ่ ช้สตู รยาต้านไวรัสรักษาผูป้ ว่ ยยืนยันติดเชือ้
ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 ทีม่ อี าการหนัก
จนอาการดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไม่พบเชื้อ ซึ่งแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลราชวิถีนี้ เป็น
ส่วนหนึง่ ของการคิดค้นแนวทางการรักษาของประเทศไทย โดยที่
กรมการแพทย์ได้มกี ารระดมผูเ้ ชีย่ วชาญพัฒนาแนวทางการรักษา
โดยได้กำ� หนดแนวทางในการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน (cocktail)
ไม่ได้เน้นยาเดี่ยวแบบในต่างประเทศ
ภารกิจอีกส่วนหนึง่ ในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา
คือ การจัดหายาให้เพียงพอและทันเวลา เพือ่ รองรับสถานการณ์

วิกฤตทีอ่ าจมีความต้องการใช้ยาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในวันที่
30 มีนาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ว่าได้รบั ยาฟาวิพริ าเวียร์ (Favipiravir) ทีจ่ ดั ซือ้ จากประเทศญีป่ นุ่
จ�ำนวน 40,000 เม็ด เรียบร้อยแล้ว และได้จดั ส่งให้กรมการแพทย์
โดยโรงพยาบาลราชวิถี จ�ำนวน 18,000 เม็ด ส�ำหรับกระจาย
ให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและส่งให้กับ
เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ส�ำหรับจัดสรรให้กับโรงพยาบาลศูนย์
ซึ่ ง เป็ น โรงพยาบาลในส่ ว นภู มิ ภ าค จ� ำ นวน 18,000 เม็ ด
นอกจากนี้ ได้ส�ำรองส�ำหรับกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนอีกจ�ำนวน
4,000 เม็ด และให้ขอ้ มูลว่าจะได้รบั ยาทีส่ งั่ ซือ้ อีก 100,000 เม็ด
จากจีนในสัปดาห์นั้น และอีก 200,000 เม็ด จากญี่ปุ่นภายใน
เดือนเมษายน และจะท�ำการสั่งซื้อเพื่อส�ำรองเพิ่มขึ้นอีกอย่าง
ต่อเนื่อง
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การปกป้องบุคลากรด่านหน้า
จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE

บุ

คลากรทางการแพทย์ที่ท�ำหน้าที่ในการตรวจรักษา
ผู้ป่วย เป็นด่านหน้าของการรับมือกับภาวะวิกฤตการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
กลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ โดยในประเทศไทย
มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
รายแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการให้ขอ้ มูลว่า
จากผลการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายนี้ขณะปฏิบัติงาน
ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและชุดป้องกันขณะให้การดูแล
ผูป้ ว่ ย ซึง่ ขณะนัน้ ถูกวินจิ ฉัยเป็นโรคอืน่ หลังจากนัน้ จึงมีการ
ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของบุคลากรอย่างใกล้ชิด

และมีการด�ำเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากร
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ในประเทศไทยก็เริ่มมี
ปัญหาความขาดแคลนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective
Equipment: PPE) ของสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งท�ำให้
บุคลากรทางการแพทย์ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น มีเสียง
เรียกร้องให้มีการจัดหาและการกระจายอุปกรณ์เหล่านี้ให้
ทั่วถึง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการด�ำเนินการเพื่อ
จัดการกับปัญหาความขาดแคลนนี้ รวมถึงการพัฒนาระบบ
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ข้อมูล และการใช้เครือข่ายการบริหารจัดการระดับพื้นที่
และเขตสุขภาพ ในการจัดการปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม วิกฤต
ครั้งนี้ท�ำให้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้เป็น
ปัญหาระดับโลกและประเทศไทยไม่มีก�ำลังการผลิตใน
ประเทศที่เพียงพอ การจัดการแบบรวมศูนย์จึงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความขาดแคลนได้ทัน การจัดการปัญหาจึง
เกิดขึน้ ทัง้ จากส่วนกลางและจากพืน้ ทีด่ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ เช่น
การระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนหรือประชาชน
การคิดหาวิธีการจัดท�ำอุปกรณ์ทดแทน หรือการท�ำความ
สะอาดเพื่อน�ำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ�้ำ เป็นต้น
1

2
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5
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แรงสนับสนุนจากรอบด้านเพื่อคนท�ำงานด่านหน้า

นอก

จากบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ในการควบคุม
โรคแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ที่ท�ำ
หน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ถือเป็น
ด่านหน้าทีส่ ำ� คัญของสังคมไทยในการรับมือกับภาวะวิกฤต
การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในครัง้ นี้ โดยเฉพาะ
เมื่อมีจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบุคลากรทางการ
แพทย์จึงต้องท�ำงานหนักขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีกระแส
การให้การสนับสนุน “คนท�ำงานด่านหน้า” เหล่านี้ จาก
รอบด้าน ทั้งจากภาคประชาชน เช่น การระดมทุนเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของบริจาค ให้บริการอาหารและ
ที่พัก หรือร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งก�ำลังใจ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และแรงสนับสนุนจากผู้น�ำ
ประเทศและผู้บริหารในทุกระดับ ที่มีทั้งการตรวจเยี่ยม
ให้ก�ำลังใจ และการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ แรงสนับสนุนที่
ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานเครือ่ งช่วยหายใจและเครือ่ งมือ
แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ อั น จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยแล้ว
ยังเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับบุคลากรในการท�ำงานเสี่ยงภัย
เพื่อปกป้องสุขภาพของคนทั้งประเทศ
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6
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จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง

ใน

สถานการณ์ทโี่ รงพยาบาลต่างๆ ต้องรองรับการเพิม่
ขึน้ อย่างรวดเร็วของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคโควิด 19 หรือ
ผู้มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง จึงมีการปรับ
ระบบบริการเพือ่ ลดความแออัดและลดความเสีย่ งของผูป้ ว่ ย
อื่นๆ ที่จะเกิดการติดเชื้อที่โรงพยาบาล เช่น มีการเลื่อน
การผ่าตัด การขยายระยะเวลาการรับยาของผู้ป่วยเรื้อรัง
การมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือการจัดบริการการ
แพทย์ทางไกล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่เป็น

สถานการณ์วิกฤตการด�ำเนินการปรับระบบการให้บริการ
ในช่วงเดือนมีนาคม (ระยะที่ 3 ของสถานการณ์) จึงยัง
ไม่เป็นระบบมากนัก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนัก
ในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เกิดปัญหาการได้รับการ
รักษาช้า หรือการขาดยาของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวช
จึ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง จน
กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่
(New Normal Medical Service) ในเวลาต่อมา
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7
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ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล

การ

มีเตียงรักษาพยาบาลที่เพียงพอ เป็นความ
ท้ า ทายที่ ส� ำ คั ญ ของการจั ด การด้ า น
การแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการระบาด
ของโรคโควิด 19 ทั้งเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
จากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และจากการทีอ่ าจ
สู ญ เสี ย พื้ น ที่ บ างแห่ ง ที่ เ กิ ด การระบาดของโรคใน
โรงพยาบาล เช่น ในกรณีของโรงพยาบาลบันนังสตา อ�ำเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข
จึงต้องด�ำเนินการต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายการรักษา

พยาบาล เช่น การขยายพื้นที่และบริการทางการแพทย์
รองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยที่รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์
จัดระบบการบริหารจัดการ โดยประสานกับภาคีเครือข่าย
เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
รวมทั้ ง บริ ก ารตรวจรั ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ครบวงจร เช่ น
การบริหารจัดการเตียง การจัดห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ
(Cohort Ward) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย
และความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และยังมี
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 308 เตียง โดยใช้พื้นที่
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รองรับผู้ป่วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มี
การเปิดด�ำเนินการในวันที่ 24 มีนาคม 2563
นอกจากนี้ การให้สิทธิการรักษาพยาบาล ยังเป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถรองรับ
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 กว้างขวางขึ้น โดยที่กรมสนับสนุน
บริ ก ารสุ ข ภาพ ได้ ด� ำ เนิ น การออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ท�ำให้ประชาชน

สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและ
เอกชนได้โดยใช้สทิ ธิในกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งการ
ทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศ
ให้การตรวจคัดกรองและการรักษาโรคโควิด 19 เป็นบริการ
ที่อยู่ในความคุ้มครอง ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8
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การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย

เพื่อ

รองรับสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ไปทัว่ ประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำ� เนินการ
เพื่อเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย โดยในวันที่ 7
เมษายน 2563 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้
ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ “1 จังหวัด-1 แล็บ-100 ห้องปฏิบตั กิ าร”
เพื่ อ เร่ ง ตรวจคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยโรคโควิ ด 19 รายใหม่
ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อ

ค้ น หาผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ ใ ห้ เร็ ว และมากที่ สุ ด โดยกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญ
ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เพื่อ
ให้ในเดือนเมษายนมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถตรวจหาเชือ้
SARS-CoV-2 ได้ ร วม 110 แห่ ง ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รองรับ
ความสามารถในการตรวจสูงสุดถึง 20,000 ตัวอย่างต่อวัน
คือในกรุงเทพมหานคร 10,000 ตัวอย่าง และในภูมิภาค
10,000 ตัวอย่างต่อวัน
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 9
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การส�ำรองยาและพัฒนาวัคซีน

เนื่อง

จากยาเป็นสินค้าควบคุม การที่ประเทศจะ
ท�ำการน�ำเข้าและส�ำรองยาส�ำหรับรักษาโรค
โควิด 19 ได้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ต้องอาศัยการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใน
วันที่ 9 เมษายน 2563 เลขาธิการ อย. ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อ
ข่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทัว่ โลก
ท�ำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสหลายขนานเป็นสูตรยาในการ
รักษา เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษามาลาเรีย ยารักษา
เอดส์ ยาปฏิชวี นะ ส่งผลให้ทวั่ โลกมีความต้องการน�ำเข้ายา

ส�ำเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตยาสูงขึ้น จนอาจเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนยา อย. จึงได้อำ� นวยความสะดวกให้องค์การ
เภสัชกรรมน�ำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 187,000 เม็ด และได้
กระจายยาไปทัว่ ประเทศแล้ว รวมทัง้ พร้อมจะน�ำเข้ายาอีก
จ�ำนวน 100,000 เม็ด ส�ำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในเดือน
เมษายน และหากมีความจ�ำเป็นต้องส�ำรองยาให้มากขึน้ อีก
ในอนาคต จะเร่งรัดประสานงานองค์การเภสัชกรรมต่อไป
โดยเร็ว และส�ำหรับการน�ำเข้ายาส�ำหรับรักษาโรคโควิด 19
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1

รายการอืน่ ๆ นัน้ อย. ได้จดั ให้มชี อ่ งทางด่วนเพือ่ เร่งรัดการ
ขึ้นทะเบียน และได้ประสานงานกับกรมศุลกากรเพื่อขอ
ยกเว้นภาษีการน�ำเข้ายาและการบริจาคยาที่ใช้รักษาโรค
โควิด 19 ไว้ด้วยแล้ว
ในด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยนั้น ได้เริ่ม
ต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้จดั พิธลี งนามความร่วมมือในการ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร่วมกันระหว่าง 11 หน่วย
งานรัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาวัคซีนในประเทศ ต่อมา

2

ในวันที่ 19 เมษายน 2563 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ได้แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโดยใน
ส่วนของการพัฒนาเองในประเทศนัน้ ได้วคั ซีนต้นแบบแล้ว
และได้เพิม่ อีกทางเลือกหนึง่ คือการร่วมมือกับต่างประเทศ
ทีม่ กี ารวิจยั วัคซีน และจะมีการทดสอบในมนุษย์ โดยกล่าว
ว่าหากเราไม่ทำ� อะไร รอซือ้ อย่างเดียวจะเจอปัญหา เพราะ
ประเทศทีผ่ ลิตเองได้เขาจะฉีดให้ประเทศของเขาก่อน และ
ราคาวัคซีนก็จะมีราคาแพง
3

4
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 10
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การดูแลขวัญก�ำลังใจบุคลากร

เพื่อ

ดู แ ลขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจของบุ ค ลากร กระทรวง
สาธารณสุขได้ด�ำเนินการเพื่อขออนุมัติค่าเสี่ยง
ภัยให้กบั บุคลากร และขออนุมตั ติ ำ� แหน่งเพิม่ เติมเพือ่ บรรจุ
บุคลากรให้เป็นข้าราชการ โดยในส่วนของค่าเสี่ยงภัยได้มี
การด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง ได้ ล งนามในหนั ง สื อ ที่ กค
0402.5/010816 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียนปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้
จ่ายในการระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผูป้ ว่ ย
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดย
มีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน

ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส�ำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น โดยกลุ่ม
ที่ 1 แพทย์และสัตวแพทย์ ในอัตราผลัดละ 1,500 บาทต่อ
คน และกลุม่ ที่ 2 พยาบาล นักวิชาการด้านการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสี
การแพทย์ เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข เจ้ า พนั ก งาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในอัต รา
ผลัดละ 1,000 บาทต่อคน
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ในส่วนการบรรจุขา้ ราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 โดย
ในวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า
ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา
โดยให้แบ่งการก�ำหนดต�ำแหน่งอัตราข้าราชการ ตั้งใหม่
เป็น 3 ระยะ

• ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้
บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 โดยตรง
รวม 25,051 อัตรา ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
• ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่
สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19
รวม 5,616 อัตรา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
• ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้
บริการหรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาด
ของโรคโควิด 19 ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ รวม
7,438 อัตรา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
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Phase 5 : สถานการณ์ที่ 11
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พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป

แม้

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มผ่อน
คลายลงและรัฐบาลเริม่ ประกาศมาตรการผ่อนปรน
เพือ่ ให้ประชาชนมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึน้
ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์ ก็ตอ้ งมีการด�ำเนินการ
ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป
รวมถึงการพัฒนาเพือ่ ให้ประเทศสามารถพึง่ ตนเองได้ อาทิ
การวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การผลิตยาต้านไวรัส และ
การพัฒนาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ
โดยในวันที่ 19 เมษายน 2563 มีการแถลงข่าวผล
การวิจัยฟ้าทะลายโจรกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น

ความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ ก กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และองค์ ก าร
เภสัชกรรม สรุปว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและ
ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกัน
เซลล์ จ ากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 จึ ง ไม่ แ นะน� ำ ให้
รั บ ประทานเพื่ อ การป้ อ งกั น โรค โดยที่ ยั ง ไม่ มี อ าการ
เพราะไม่มีผลในการป้องกัน แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อ
เริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ (flu-like
symptoms) และก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ต่ อ ยอดโดย
การทดลองในมนุษย์ต่อไป

129 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

1

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 องค์การเภสัชกรรม
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนายา
ฟาวิพิราเวียร์ มาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยได้
จัดซือ้ ตัวอย่างวัตถุดบิ มาทดลองพัฒนาสูตรเบือ้ งต้น 100 กรัม
และสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 กิโลกรัม ซึ่งจะมาถึงในเดือนมิถุนายน
2563 เพื่อน�ำมาพัฒนาสูตรต�ำรับและขยายขนาดการผลิต
ตลอดจนศึ ก ษาความคงสภาพ และประสิ ท ธิ ผ ลทาง
ชีวสมมูล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะมีข้อมูล
พร้อมยื่นขึ้นทะเบียน
4

2

3

และในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 นายอนุทนิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ�ำกัด กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตชุดตรวจ
ทดสอบ RT-PCR ซึง่ เป็น Gold Standard ขององค์การ
อนามัยโลก ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทีพ่ ร้อมรับมือกับสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เพือ่ ลดการน�ำเข้า
จากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
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หลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
สถานบริการพยาบาลอื่นได้รับการยกเว้น
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MOU วัคซีน
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แนวทางจัดตั้ง รพ. สนาม

แนวทางการรักษา ตรวจ วินิจฉัย
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ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่าใช้จ่ายรักษา

ข่าวตรวจห้องแยกโรค

6
4

5

สธ. พบผู้ป่วย
เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์

7
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
โรคเก่า โรคใหม่: โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ใน

รั ช ส มั ย ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี ก ารสร้ า ง
โรงพยาบาลหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
สามเสน และโรงพยาบาลโรคจิ ต แต่ ยั ง ไม่ มี
โรงพยาบาลที่ รั บ รั ก ษาโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย เช่ น
อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้ทรพิษ พระองค์ทรง
พระราชด�ำริทจี่ ะจัดหาทีส่ ร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อ
ขึน้ โดยพบทีด่ นิ บริเวณต�ำบลปากคลองสาน อ�ำเภอ
คลองสาน จังหวัดธนบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของคุณพระ
สัจจา บุตรเจ้าคุณทหาร เป็นตึกร้างมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
5 ไร่เศษ จึงได้สร้างเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อขึ้น
ในปี พ.ศ. 2448 นับเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อ
แห่งแรกของไทย
ในด้านการด�ำเนินงานช่วงแรกโรงพยาบาล
โรคติดต่อขึ้นกับกรมพยาบาล กระทรวงนครบาล
โดยมีนายแพทย์คาร์ทวิ (พระยาอายุรเวทย์วจิ กั ษณ์)
เป็นผู้ด�ำเนินงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 ได้รวม
กระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทย ท�ำให้มี
การโอนย้ายมาสังกัดกรมสาธารณสุขในเวลาต่อมา
และในปี พ.ศ. 2480 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาล
ให้ เ ทศบาลนครกรุ ง เทพด� ำ เนิ น การ โดยขึ้ น กั บ
กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ และเปลี่ยน
ชื่ อ เป็ น “โรงพยาบาลเทศบาล” นั บ แต่ นั้ น มา
เมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล นายแพทย์คาร์ทิว

ซึง่ เป็นอธิบดีกรมแพทย์สขุ าภิบาลในสมัยนัน้ เป็นผูค้ วบคุมดูแล และ
ให้นายแพทย์ฝึกหัดจากโรงพยาบาลศิริราชผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นผู้
อ�ำนวยการ ดังปรากฏในรายงานของนายแพทย์คาร์ทิวว่า แพทย์
คนแรกชื่อหมอมั่น ต่อมาใช้แพทย์ของกรมแพทย์สุขาภิบาลผลัด
เปลี่ยนกันอยู่คนละ 3 เดือนบ้าง 6 เดือนบ้าง เพราะก่อนปี พ.ศ.
2475 ไม่มสี ะพานพุทธยอดฟ้าข้ามแม่นำ�้ การไปมาไม่สะดวก แพทย์
จึงต้องผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่
แรกตัง้ โรงพยาบาลโรคติดต่อ มุง่ หวังจะรับผูป้ ว่ ยด้วยโรคติดต่อ
อันตราย แต่กลับปรากฏว่ายามเกิดโรคระบาดทั้งอหิวาตกโรคและ
ไข้ทรพิษระบาดขึ้นในพระนครและธนบุรี โรงพยาบาลแห่งนี้ก็รับ
ผูป้ ว่ ยได้ไม่หมดประกอบกับการคมนาคมก่อนปี พ.ศ. 2475 ล�ำบาก
มาก เมื่อมีโรคระบาดขึ้นจึงจ�ำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลพิเศษขึ้น
ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่วัดเทพศิรินทร์ วัดสุทัศน์ วังเสด็จในกรม
ขุนชัยนาทนเรนทร สุขศาลาบางรัก เป็นต้น
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1
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2487 กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครกรุงเทพและกระทรวง
มหาดไทย พิจารณาหาสถานทีก่ อ่ สร้างโรงพยาบาล
ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ รั ก ษาพยาบาลโรคติ ด ต่ อ
อันตรายที่อาจเกิดการระบาดในคราวต่อไป และ
หากไม่มโี รคติดต่ออันตรายระบาดก็สามารถใช้เป็น
ที่ตรวจรักษาโรคติดต่อธรรมดาและโรคอื่นๆ ท�ำให้
ในเวลาต่อมาได้มกี ารก่อสร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อ
แห่งใหม่ขึ้น บริเวณถนนดินแดง ต�ำบลสามเสนใน
อ�ำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยใช้ชื่อว่า “โรง
พยาบาลโรคติดต่อ พญาไท” และได้เปิดด�ำเนินงาน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2492
ในปี พ.ศ. 2501 - 2502 เกิดการระบาดใหญ่
ของอหิวาตกโรคในประเทศไทย ท�ำให้จำ� เป็นต้องมี
โรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงพร้อมที่จะรับมือ
กั บ ปั ญ หาโรคระบาดที่ รุ น แรง ประกอบกั บ
โรงพยาบาลโรคติดต่อ พญาไท ตั้งอยู่ในย่านชุมชน

อาจมีปญั หาโรคติดต่อแพร่ระบาดไปในชุมชนได้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงมีบัญชาให้ย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อ
แห่งนี้ไ ปตั้งในที่ซึ่งห่างจากชุม ชน กระทรวงสาธารณสุขจึ ง ขอ
แบ่งทีด่ นิ โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญาของกรมการแพทย์ ทีต่ ำ� บล ตลาดขวัญ
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 40 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อ
แห่งใหม่และเปิดด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2503 โดยให้ชอื่ ว่า “โรงพยาบาล
บ�ำราศนราดูร” และจากพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ท�ำให้โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรถูกปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
ส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้มาเป็น “สถาบันบ�ำราศนราดูร”
สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2545 โดยมีภารกิจในด้านดูแลระบบการคัดกรอง คัดแยก ผู้ที่มี
โอกาสแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า
โรคโปลิโอ และโรคเอดส์ ตลอดจนร่วมสร้างงานวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคทีไ่ ด้มาตรฐาน
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เมือ่ โรคระบาดเดิมทีเ่ คยเป็นปัญหาทุเลาความ
รุนแรงลง ก็เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า“โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ” ที่เกิดขึ้นและสามารถ
แพร่ระบาดไปทั่วโลก เช่น การระบาดของโรคไข้
หวัดนกในฮ่องกง ปี พ.ศ. 2540 ท�ำให้ทางการ
ฮ่องกงต้องประกาศฆ่าและท�ำลายไก่หลายหมื่นตัว
และมีแนวโน้มการระบาดเข้ามาในประเทศไทย โรค
ซาร์ส (SARS) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทาง
เศรษฐกิจในหลายประเทศ โรคปอดบวมในประเทศ
เม็กซิโกหรือโรคไข้หวัดใหญ่หมู หรือไข้หวัดหมู
(Swine Flu) สายพันธุใ์ หม่ ทีพ่ บว่ามีการกลายพันธุ์
มาสูค่ น และได้คร่าชีวติ ผูค้ นของเม็กซิโกไป 81 ราย
จากผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่า 1,300 ราย และเมื่อวันที่
25 เมษายน พ.ศ. 2552 องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใน
เม็ ก ซิ โ ก เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางด้ า นสาธารณสุ ข
ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern: PHEIC)
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การเดินทางของผูค้ นในยุคโลกาภิวตั น์ทำ� ให้โรคสามารถ
แพร่ระบาดไปได้รวดเร็ว การเกิดขึ้นของเชื้ออีโบลาที่มีความ
รุนแรงมีโอกาสทีเ่ ข้ามาสูป่ ระเทศไทยได้จากพ่อค้าพลอยจาก
ทวีปแอฟริกาที่เดินทางมาประกอบธุรกิจ ซื้อขายพลอยใน
ประเทศไทย การเดินทางเพื่อไปแสวงบุญในตะวันออกกลาง
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory
Syndrome: MERS) มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อในปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวน 2 ราย เป็นผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติทเี่ ดินทางมาประเทศไทย
เพือ่ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ และมีการส่ง
ต่อผูป้ ว่ ยมายังสถาบันบ�ำราศนราดูร โดยผูป้ ว่ ยทัง้ สองรายได้
รับการรักษาตัวในห้องแยกความดันลบเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่
กระจาย สถาบันบ�ำราศนราดูรได้ใช้มาตรการแยกโรคอย่าง
เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
จะเห็นว่า ตลอดประวัตศิ าสตร์การสาธารณสุขไทย โรค
ติดต่อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง โรคเก่าๆ อาจถูกก�ำจัด
หรือกวาดล้างจนหมดไป แต่ก็มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ
หรือโรคเก่าบางชนิดที่เคยถูกควบคุมจนไม่เป็นปัญหาแล้ว ก็
อาจกลับมาอุบัติซ�้ำได้อีก การควบคุมและป้องกันโรคต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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3.4
การส่งเสริมมาตรการ

สุขภาพเพื่อป้องกันโรค
ภาพรวมเหตุการณ์

การ

ส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค เป็นการ
บริหารจัดการด้านหนึ่งที่ส�ำคัญในการรับมือกับ
วิกฤตโรคระบาด โดยมีวธิ กี ารต่างๆ อาทิ การจัดท�ำค�ำแนะน�ำ การ
รณรงค์ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพือ่ ให้ประชาชนทุกคน
มีความรู้ มีแนวทางปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับมาตรการ
ของรัฐในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคต่างๆ ก็เป็น
อีกหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤต
มาได้ และมีบทเรียนจ�ำนวนมากให้เรียนรู้ ไม่วา่ จะเป็น ความส�ำคัญ
กับสุขวิทยาส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของการ “กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ” ที่ในภายหลังได้ปรับเป็น “กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ล้าง
มือ” การรณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากาก การลดระยะห่างระหว่าง
บุคคล การออกแบบให้ระบบการส่งอาหารสดและอาหารแห้งถึง
บ้านมีความปลอดภัย เพื่อให้การ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
เป็นไปได้ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีองค์กร
อาสาสมัครที่ท�ำงานอย่างเข้มแข็ง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ท�ำหน้าที่เคาะประตูบ้านต้านโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดให้กบั ประชาชน
ซึ่งทั้งหมดท�ำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
อย่างมั่นคง
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Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1
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“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

เมื่อ

มีการเปิดศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับกระทรวง เพือ่ รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ่ใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น กรมอนามัยได้เริ่มการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการล้างมือ
ในการช่วยลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ติดต่อกันทางการสัมผัส โดยในวันที่
23 มกราคม 2563 มีการย�้ำแนวปฏิบัติเรื่อง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยให้ยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกใหม่
เมือ่ ต้องรับประทานอาหารร่วมกับผูอ้ นื่ ให้ใช้ชอ้ นกลางในการตักอาหารและหลีกเลีย่ งการใช้ภาชนะอืน่ ๆ ร่วมกัน
และที่ส�ำคัญคือการล้างมือทั้งก่อนและหลังกินอาหารและหลังการใช้ห้องน�้ำ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจ�ำวันคนเรา
จะใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ อีกทั้งมือยังสามารถน�ำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบตัวท�ำให้ผู้อื่นอาจได้รับเชื้อโรค
ต่อไปด้วย การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นมาตรการพื้นฐานที่ส�ำคัญเพื่อการป้องกันโรค
การรณรงค์ของกรมอนามัยตัง้ แต่ชว่ งต้นของการระบาดนี้ ถือเป็นอีกองค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประชาชน
เกิดการตืน่ ตัวในการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยเฉพาะการล้างมือซึง่ กลายเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนไทยในเวลาต่อมา
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การล้างมือกับการป้องกันโรคโควิด 19

องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่าการล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโรคโควิด 19
ได้ถึงร้อยละ 50 เพราะมือมีบทบาทส�ำคัญในการส่งผ่านเชื้อโรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสทั้งการสัมผัสโดยตรงจากผู้ที่ติดเชื้อ
หรือโดยอ้อมจากวัตถุหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน มือจึงสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นผิวอื่นๆ หรือน�ำเชื้อเข้าสู่ปากจมูกหรือดวงตาของ
แต่ละคนได้ การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่ส�ำคัญ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2
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หน้ากากสู้โควิด 19

หลัง

จากการพบการติดเชื้อในประเทศและ
กระทรวงสาธารณสุขยกระดับความ
เข้มข้นในการควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส
โคโรนาสายพันธุ๋ใหม่ การรณรงค์ ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใส่หน้ากากอนามัย
จึงเริ่มเข้มข้นขึ้น โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
กรมอนามัย มีการเน้นย�้ำให้ประชาชนใส่หน้ากาก
อนามัยเมื่อไปในที่มีผู้คนหนาแน่นหรือใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคในกรณีทเี่ จ็บป่วยและป้องกันการได้รบั เชือ้ จาก
คนป่วย โดยเน้นการสวมที่ถูกต้องคือให้คลุมจมูก
และปาก กระชับดั้งจมูก ต้องยึดแน่นและไม่หลุด

ออกง่าย ก่อนสวมควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ และไม่ควรใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น
ในเวลาต่อมา ด้วยปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ (surgical mask) ที่ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากไม่สามารถ
เข้าถึงหน้ากากอนามัยได้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กรมอนามัย
จึงรณรงค์การใช้ “หน้ากากอนามัยชนิดผ้า” โดยมีการศึกษาข้อมูล
วิชาการสนับสนุน และรณรงค์ให้มีการเย็บหน้ากากผ้าทั่วประเทศ
ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
และเกิดความตื่นตัวในการใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างกว้างขวาง จน
ท�ำให้การใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
ประเทศไทย
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ข้อถกเถียงเรื่องหน้ากาก

ในระยะแรกเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยของคนทั่วไปที่ไม่ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นข้อถกเถียงส�ำคัญ
ซึง่ องค์การอนามัยโลกก็ไม่สนับสนุน แต่ตอ่ มาได้มกี ารทบทวนและปรับเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ โดยในวันที่ 4 เมษายน 2563 ได้ออก
แถลงการณ์สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 นับเป็นการเปลีย่ นค�ำแนะน�ำทีส่ ำ� คัญ
ครั้งหนึ่งขององค์การอนามัยโลก
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3
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อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19

ใน

ต้นเดือนมีนาคม 2563 ทีม่ แี รงงานไทยจากเกาหลีใต้
ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ
ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จึงเริ่มกิจกรรมรณรงค์ “อสม. เคาะประตู
บ้าน ต้านโควิด 19” โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) เดินทางไปตามบ้านต่างๆ เคาะประตูบ้าน
น�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดให้กบั ประชาชนในชุมชน โดยยึดหลัก
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออก
ก�ำลังกาย” พร้อมไปกับการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยกรณีที่พบ
ผู้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะมีประวัติเดินทางไปประเทศที่เป็น
พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการสงสัยว่ามีการระบาด อสม. จะ
ให้ค�ำแนะน�ำการเฝ้าระวังอาการอยู่ท่ีบ้าน 14 วัน ถ้ามี

อาการไข้ ไอ จาม น�้ำมูกเหมือนไข้หวัด ควรพบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ
ทัง้ นี้ อสม. ทัว่ ประเทศทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 1,040,000 คน
และอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. อีกประมาณ 15,000 คน
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ถือเป็นด่านหน้าออกเคาะประตูบ้านต้านภัยโรคโควิด 19
กว่า 12 ล้านหลังคาเรือน มีการให้ความรู้ ย�้ำความส�ำคัญ
มาตรการการเว้นระยะห่าง รวมทั้งค้นหากลุ่มเสี่ยงน�ำเข้า
ระบบการรักษาได้มากกว่า 2,000 คน เป็นผลงานระดับโลก
ทีอ่ งค์การอนามัยโลกกล่าวชืน่ ชมและเป็นปัจจัยความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญของการควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)

เริ่มต้นขึ้นจากการน�ำแนวทาง “การสาธารณสุขมูลฐาน” มาด�ำเนินการในประเทศไทยเมื่อกว่า 40 ปีก่อน โดยเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการเป็นอาสาสมัครท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงการควบคุม
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และติดตามปัญหาสุขภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อสม. ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยดีขนึ้ ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของประเทศลงได้อย่างมหาศาล กระทรวงสาธารณสุข
จึงมีมติให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม 2522 เป็นวัน
ที่รัฐบาลได้บรรจุให้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นนโยบายระดับชาติ
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 4
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อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

การ

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลถูกน�ำมาใช้เป็น
มาตรการส�ำคัญในการลดการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้คนต้องมาอยู่
รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นเวลานาน เช่น สถานศึกษา สถาน
ทีท่ ำ� งาน ท�ำให้ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทีป่ ระชุมประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ออกแถลงการณ์ เรี ย กร้ อ งมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง สอน
ออนไลน์-ท�ำงานที่บ้าน จนถึงเดือนพฤษภาคม และในวันที่
17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ สั่งปิดสถาบันการ
ศึกษา สถาบันกวดวิชา สถานบันเทิง กิจกรรมทางศาสนา
การชุมนุมคนหมู่มาก งดสงกรานต์ เลื่อนวันหยุด พิจารณา
ท�ำงานที่บ้าน ระหว่าง 18-31 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมาอีก 2 วัน

คือในวันที่ 19 มีนาคม 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์จาก
หลายสถาบัน เสนอภาพอนาคตใน 30 วัน และคาดการณ์
กรณีเลวร้ายทีส่ ดุ จากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้
ทุกคนอยู่กับบ้าน
การรณรงค์การ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในวันที่
21 มีนาคม 2563 รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาค
เอกชนให้อนุญาตพนักงานท�ำงานที่บ้าน ขณะที่หน่วยงาน
ของรัฐให้ใช้วธิ เี หลือ่ มเวลาหรือสลับวันการท�ำงานตามความ
เหมาะสม และในวันที่ 22 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
ได้สงั่ ปิดห้างร้านทัว่ เมือง หรือเรียกในภาษาชาวบ้านว่า “ปิด
เมือง” รัฐบาลมีมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนปรับ
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความส�ำคัญกับการเว้นระยะ
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1
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ห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม
เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ
เพื่อชาติ” อย่างไรก็ดี หลังจากนโยบายนี้ถูกน�ำไปปฏิบัติ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ก็มกี าร
ส�ำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนรายสัปดาห์ ผ่าน
www.อยูบ่ า้ นหยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ.com เพราะคงไม่อาจปฏิเสธ
ว่าแม้ในแง่หนึ่งการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะเป็น
อีกหนึ่งตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยสามารถคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่ขณะเดียวกัน
นโยบายนี้ก็สร้างผลกระทบตามมาให้กับผู้คนจ�ำนวนมาก

3

4

5

Work from home หรือ การท�ำงานที่บ้าน

6

7

ไม่ใช่แค่เทรนด์การท�ำงานที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม หรือ “ทางเลือก” ในการท�ำงานเท่านั้นแต่ยังเป็นทางรอดในช่วงวิกฤตโรคระบาดด้วย เมื่อ
การท�ำงานทีบ่ า้ นเป็นหนึง่ ในวิธปี ฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้คนส่วนใหญ่รกั ษาระยะห่างทางสังคมได้ โดยสามารถลดการพบปะ พูดคุยหรือรวมตัวอยู่
ในพืน้ ทีแ่ ออัด ซึง่ เป็นวิธที จี่ ะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การท�ำงานทีบ่ า้ นอาจไม่เหมาะกับทุกอาชีพ ทุกลักษณะงาน
ผู้มีงานท�ำราว 63% ไม่สามารถท�ำงานที่บ้านได้โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท�ำงานกับเครื่องมือเฉพาะ หรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คน ไม่ว่า
จะเป็นกลุม่ วิศวกร นายช่างคุมเครือ่ งจักร เจ้าหน้าทีค่ มุ ท่าอากาศยาน เจ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร หรือคนขับรถบรรทุก คนขับมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
คนขับรถสามล้อ คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ
นอกจากนี้ การท�ำงานทีบ่ า้ นของบรรดาพนักงานประจ�ำทีส่ ามารถท�ำงานทีบ่ า้ นได้ ก็จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากระดับนโยบายขององค์กร
ทีต่ อ้ งเอือ้ ต่อการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นการวางแผนในการติดต่อสือ่ สารสนับสนุนอุปกรณ์ในการท�ำงานของพนักงาน และปัจจัยอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งดูแลเพือ่
ให้งานด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตมากเกินไป
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5
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เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

การ

เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุข น�ำโดยกรมอนามัย เน้นย�้ำเพื่อป้องกันหรือ
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับเชือ้ ไวรัสจากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่
ด้วยการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอืน่ ๆ ในสังคม
โดยสามารถแบ่งระดับของการเว้นระยะห่างทางสังคมออก
เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับบุคคล โดยเฉพาะเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 5 ปี กลุม่
ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว ควรลดการออก
ไปนอกบ้านโดยไม่จ�ำเป็น

2) ระดับองค์กร ควรมีมาตรการเหลื่อมเวลาท�ำงาน
หรือการท�ำงานที่บ้าน (Work from home)
3) ระดับชุมชน ลดหรืองดกิจกรรมต่างๆ ส่วนสถานที่
ที่ยังเปิดบริการ เช่น สถานีขนส่ง ขนส่งสาธารณะ ตลาด
ผูด้ แู ลสถานทีเ่ หล่านีค้ วรปฏิบตั ติ ามแนวทางสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนเว้น
ระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น ทั้งนี้ การเว้นระยะห่าง
ทางสังคมถือได้วา่ เป็นความร่วมมือกันทีส่ ำ� คัญของทัง้ ภาค
รัฐและเอกชนที่ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
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Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม

การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นมาตรการที่หน่วยงานสุขภาพทั่วโลกน�ำมาใช้เพื่อช่วยลดจ�ำนวนผู้ป่วยจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปี ค.ศ. 2006 เคยมีการศึกษาในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการออกแบบ
ระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยท�ำงาน ได้ผลสรุปว่า
หากใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ใช้วัคซีน หรือยา ซึ่งสอดคล้องกับ
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพราะมีรปู แบบการติดต่อทางเดินหายใจเช่นกัน ดังนัน้ สาธารณสุขทัว่ โลกจึงได้นำ� การเว้น
ระยะห่างทางสังคมมาปฏิบัติ หลักส�ำคัญคือ การอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6
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ระบบส่งอาหารถึงบ้าน

การ

ปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานแบบอยูท่ บี่ า้ น (Work from home) โดยขอความร่วมมือประชาชน
ให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ท�ำให้การเข้าถึงอาหารทั้งอาหารปรุงส�ำเร็จและอาหารสดที่มา
บริการถึงหน้าบ้านจึงกลายเป็นสิง่ ส�ำคัญ วันที่ 1 เมษายน 2563 กรมอนามัยจึงมีการออกค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการ
บริการส่งอาหารถึงบ้านในรูปแบบต่างๆ โดยมีหลักส�ำคัญ คือ
1) การติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) ให้ความรู้คนขนส่งอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง
3) จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือให้แก่
คนขนส่งอาหาร
4) จัดให้มีการคัดกรองคนขนส่งอาหาร หากพบมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก หรือเหนื่อย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
ความส�ำเร็จของการทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนท�ำตามมาตรการ “อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ เพือ่ ชาติ” นัน้ ส่วนหนึง่ ขึน้ กับ
การรักษาระบบส่งอาหารถึงบ้านที่ปลอดภัยเอาไว้
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“รถพุ่มพวง” ทางรอดในยามวิกฤต

ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของ “รถพุ่มพวง” นั้นแยกไม่ออกจากประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรที่เริ่มต้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2515 แต่มาเฟือ่ งฟูทสี่ ดุ ก็ในยุครัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 อันเป็นจุดส�ำคัญทีต่ ลาดสดเคลือ่ นที่
แบบรถพุ่มพวงยุคแรกๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์หมู่บ้านจัดสรรที่ส่วนใหญ่มักจะกระจายตัวไปในถนนสายใหม่ๆ ที่ห่างไกลสาธารณูปโภคสาธารณูปการขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ ตลาดสด ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน มีนโยบายลดภาษีรถยนต์ทำ� ให้
ราคารถกระบะถูกลงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้มกี ารซือ้ รถใหม่ขายรถเก่า รถกระบะมือสองจ�ำนวนมากจึงออกสูท่ อ้ งตลาดและกลายมาเป็น
รถพุ่มพวง และต่อมาหลังยุคฟองสบู่แตกในช่วงปี พ.ศ.2531 - 2534 มีตลาดเปิดท้ายขายของจ�ำนวนมากเกิดขึ้นที่จ�ำนวนหนึ่งของแม่ค้า
พ่อค้าเหล่านี้ได้ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าพ่อค้ารถเร่อย่างเต็มตัว จวบจนมาถึงยุคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อผู้คนจ�ำนวนมาก
ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเพราะกลัวการติดเชื้อ รถพุ่มพวงจึงเป็นผู้น�ำอาหารสด อาหารแห้ง มาส่งถึงบ้าน จึงกลายเป็นทางเลือกทางรอด
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

การ

จัดการกับสิง่ แวดล้อมในชีวติ ประจ�ำวันอย่างถูกต้องเหมาะสม มีบทบาทส�ำคัญต่อการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นภารกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ที่จ�ำเป็นจะต้องใส่ใจในทุกมิติและให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยที่มีมากมาย กรมอนามัย
จึงมีคําแนะนําด้านนี้ออกมาจ�ำนวนมาก และมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID-19” เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ส�ำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรม
ออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด 19 อาทิ
• แนวทางปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหารของหน่วยงาน
• ค�ำแนะน�ำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับตลาดสด
• ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
• ค�ำแนะน�ำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�ำหรับตลาดนัด
• ค�ำแนะน�ำด้านสาธารณสุขส�ำหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้าง
ทัง้ นี้ คําแนะนาํ ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมเหล่านีถ้ อื ได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ในการเตรียมสังคมไทยเพือ่ เข้า
สู่ชีวิตวิถึใหม่ (new normal)
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อนามัยสิ่งแวดล้อม
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อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การควบคุมกระบวนการ อิทธิพล และปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพที่กระท�ำหรืออาจกระท�ำให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และ
การด�ำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8
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มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง

การ

เดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะร่วมกัน
ถือเป็นอีกจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เพราะเป็นการมาอยู่รวมกันของผู้คนจ�ำนวน
มากเป็นเวลานาน ท�ำให้ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น
ระยะที่การระบาดยังไม่รุนแรงนัก กรมอนามัยมีการออก
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรการป้องกันความเสีย่ งส�ำหรับ
ผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะแต่มาตรการฉบับนี้ยังไม่มี
การเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่จะเน้นที่การ
ท�ำความสะอาด
ต่อมาภายหลังเมื่อสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เพิม่ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ส�ำหรับรถเมล์ทุกชนิดด้วยการน�ำเทปกาวมาแปะทับบน
เก้าอี้ผู้โดยสาร ขณะที่กระทรวงคมนาคม ด�ำเนินการให้มี
การเว้นระยะนัง่ หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยกรม
การขนส่งทางบกได้ก�ำชับให้ส�ำนักงานขนส่งทุกแห่งด�ำเนิน
การตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรมการ
ขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้ก�ำหนดมาตรการ ให้
ประชาชนผู ้ ใช้ บ ริ ก ารระบบขนส่ ง ทางราง จะต้ อ งสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เข้มงวด
ในการด�ำเนินการตามนโยบายมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคมส�ำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นกัน
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การขนส่งสาธารณะ

การขนส่งสาธารณะ คือ บริการคมนาคมขนส่งผูโ้ ดยสารทีส่ ามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึง่ แตกต่างจากรถแท็กซี่ รถร่วมบริการ
หรือรถเมล์เช่าเหมาคันทีจ่ ะไม่รบั ผูโ้ ดยสารแปลกหน้าหากไม่มกี ารตกลงกันก่อนล่วงหน้า วิธกี ารขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงรถประจ�ำทาง
สาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ แล้วยังหมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือข้ามฟาก สายการบิน
รถทัวร์ และรถไฟระหว่างเมือง
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Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน
แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
เริ่มให้มีการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรน โดยแบ่งกิจการ
ต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม มีการประเมินทุก 14 วัน และแบ่ง
การผ่อนปรนเป็น 4 ระยะ กรมอนามัยจึงออกแนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�ำหรับพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับการใช้
แพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID-19” เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้มั่นใจในการ
เปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification)
และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ประชาชน
ได้รบั ความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบ
การ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อ
เลือกใช้บริการและร้องเรียน

ตั้ง

• แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ สวน
สาธารณะเพื่อออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
• แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�ำหรับตลาดสด
ตลาดนัด และตลาดน�้ำ
• แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�ำหรับร้านสะดวก
ซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินมิ าร์ท ร้านขายของช�ำ ร้านค้าปลีก/
ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน
• แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�ำหรับร้านอาหาร
หรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย
• แนวทางปฏิบัติส�ำหรับสถานศึกษา
โดยการมีแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน ท�ำให้
การเข้าสู่มาตรการการผ่อนคลายต่างๆ ด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรการการผ่อนปรนมีหัวใจส�ำคัญคือ การผ่อนปรนให้ด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างภายใต้การด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก�ำหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานที่หรือการด�ำเนินกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีค�ำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 และตามข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สามารถเปิดด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรม
บางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักร ตามความสมัครใจและความพร้อม
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หลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
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กรมอนามัย แนะ ปชช.ทั่วไป

– ไม่ป่วย

เลื อ กสวมหน้ า กากผ้ า ป้ อ งกั น ซั ก สะอาด
ใช้ซ�้ำได้ ลดเพิ่มขยะ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก ค�ำแนะน�ำในการบริหารจัดการ

5

เขตติ ด โรคอั น ตรายและพื้ น ที่ ที่ มี ด้ า นสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ การ
การระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกต บริจาค
อาการที่บ้าน (Home Quarantine)
3

4

6

กรมอนามัย แนะ ‘รถเร่พุ่มพวง’ ปฏิบัติตาม
9 ข้อ สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
การออกหน่วยสุขศึกษา

งาน

สุขศึกษาในประเทศไทยมีประวัติ
ย้อนกลับไปถึง พ.ศ. 2459 แต่มาลง
หลั ก ปั ก ฐานได้ อ ย่ า งมั่ น คง เมื่ อ มี ก ารตั้ ง กรม
สาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาในปี พ.ศ. 2466
มีการจัดตั้ง กองบรรณาธิการ ท�ำการผลิตสื่อพิมพ์
ในยุคแรก เช่น รายงานประจ�ำปีกรมสาธารณสุข
หนั ง สื อ “แถลงการณ์ ส าธารณสุ ข ” รายเดื อ น
ส�ำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในท้อง
ถิ่น มีการผลิตเอกสารความรู้เฉพาะเรื่อง ผลิต
ใบปลิว โปสเตอร์รณรงค์ เขียนบทความเผยแพร่
และมีการจัดรายการวิทยุ เป็นต้น
ในยุคต่อๆ มาเมือ่ เกิดกองสุขศึกษาขึน้ ก็มกี าร
ขยายงานผลิตสือ่ อืน่ ๆ เช่น สไลด์ ภาพโฆษณา และ
ภาพยนตร์ มีการจัดสร้างภาพยนตร์ 16 มม. เรื่อง
วัยคะนอง ที่ได้รับความนิยมสามารถน�ำไปฉายใน
โรงภาพยนตร์ทั่วไป และน�ำรายได้มาใช้ในการ
ท�ำงานของกองสุขศึกษาได้อีกด้วย

งานในส่วนภูมิภาคมีการออกไปรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้วย
การฉายภาพยนตร์ หรือทีเ่ รียกกันว่า “การออกหน่วยฉายหนัง” ซึง่
เริม่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2467 โดยมีการจัดหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปตัง้ ท�ำการ
ในชุมชนนานคราวละ 3-4 เดือน แล้วจึงย้ายทีไ่ ปเรือ่ ยๆ ในสมัยแรก
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ช่วงก่อนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 การออกหน่วยฉายหนังของกองสุขศึกษายังได้รบั ความช่วย
เหลือด้านอุปกรณ์จาก MSA (Mutual Security Agency) ท�ำให้
การออกหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ คล่องตัวขึ้น ในบางพื้นที่ก็ขอให้
น�ำภาพยนตร์ออกไปฉายในงานเทศกาลท้องถิ่นหรืองานประจ�ำปี
ต่างๆ เช่น งานพระปฐมเจดีย์ งานพระพุทธบาท งานพระเจดียก์ ลาง
น�้ำ ฯลฯ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 งานสุขศึกษาได้รับการสนับสนุนทั้ง
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)
ท�ำให้การรณรงค์ดา้ นสุขศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการออก
หน่วยเพื่อรณรงค์ด้านสาธารณสุข ทั้งในเวลาปกติและยามที่มีโรค
ระบาด
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แนวคิดเรื่องสุขศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากการออกหน่วยให้สุขศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการรณรงค์มาเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างกลุ่มเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือกันเอง การตลาดเชิงสังคม
(Social Marketing) การใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อการสร้างสุขภาพดีทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพของสังคมโดยรวม
สุขศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจากแนวคิด “แพทย์เป็นผู้สอน” มาเป็น “การเรียนรู้ไปด้วยกัน” ปรับจากการให้ข้อมูล
(Information dissemination) มาเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ขยายขอบเขตจากการให้การศึกษา
เป็นรายบุคคลมาเป็นการเสริมพลังอ�ำนาจของกลุ่มและชุมชน (Collective empowerment) โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ
การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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3.5
การฟื้นฟูเยียวยา

ผลกระทบและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ภาพรวมเหตุการณ์

การ

ท�ำงานอีกด้านหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการรับมือ
กับภาวะวิกฤตของการระบาดของโรคโควิด 19 ใน
ประเทศไทยคือการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากโรค
ระบาดโดยตรงและจากบริบทสังคมและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ผลกระทบทางสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต และผลกระทบ
ทางสังคมซึ่งการฟื้นฟูเยียวยาเป็นการท�ำงานที่ร่วมกันของหลาย
ภาคส่วน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมสุขภาพจิต
หน่วยงานองค์กร และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกภาคส่วน ทัง้ นี้ กล่าว
ได้ว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผลกระทบทางสังคมของผู้คนนั้นรุนแรงไม่ต่างจาก
ผลกระทบในแง่ความเจ็บป่วยทางกาย กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ
และผลกระทบทางสังคมที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคนแต่ละ
กลุ่ม ทันเวลาและมีประสิทธิภาพจึงมีความส�ำคัญ ทั้งการออก
มาตรการรับมือการกระจายตัวของข่าวลือและข่าวปลอมที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ การรณรงค์รบั มือกับการตีตราทางสังคมจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฟื้นฟูจิตใจด้วยการด�ำเนิน
งานเชิงรุกด้านสุขภาพจิต ลดความเครียด ลดความเสีย่ งในการฆ่า
ตัวตาย
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นอกจากนี้ องค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งในการรับมือกับ
วิกฤตครั้งนี้ คือ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” การท�ำงาน
อย่างเข้มแข็ง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
ที่ท�ำหน้าที่ไปส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อของกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเกิดขึ้นของ 4
จิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่กลายเป็นการท�ำงานร่วมกันของภาครัฐและ
ภาคประชาชน จนกล่าวได้ว่าในการร่วมมือร่วมใจในภาวะวิกฤต
โรคโควิด 19 นี้คือสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ร่วมกัน
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Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1
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ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ความ

สับสนอลหม่านของความไม่รู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 ทีท่ ำ� ให้เกิดข้อมูลทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทข่าวลือ
และข่าวปลอมได้รับการเผยแพร่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งข่าวลือเกี่ยวกับการระบาดภายในประเทศ และข่าวปลอม
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษารูปแบบต่างๆ ที่ผิดเพี้ยนไปจากค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในขณะทีอ่ งค์ความรูอ้ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา การกระจายตัวของข่าวลือและข่าวปลอมในวงกว้างลักษณะ
นี้จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เกิดความกลัวและวิตกกังวลอย่างรุนแรง และเบียดบังพืน้ ทีก่ ารน�ำเสนอข่าวจริงทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง
ของประชาชน ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ทมี่ กี ารระบาดของโรคระหว่างประเทศในครัง้ ก่อนๆ ทีก่ ารระบาด
ไม่ได้รุนแรงกว้างขวางมากนัก ในช่วงแรกนี้กรมสุขภาพจิต จึงเน้นออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับข่าวลือและ
ข่าวปลอม เพื่อลดปัญหาความตื่นตระหนก (panic) ที่เกิดจากความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการช่วยเหลือ
ให้ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญของการดูแลผลกระทบทางจิตใจของประชาชน
ในระยะแรกนี้
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ข่าวปลอม หรือ Fake News คือ การใส่ร้ายหรือหลอกลวงด้วยข่าวสาร การรายงานหรือน�ำเสนอด้วยข้อมูลเท็จ หรือการ
บิดเบือนข้อมูลข่าวสารส�ำหรับใช้โจมตีหรือท�ำลายฝ่ายตรงข้าม ไม่วา่ จะกระท�ำเป็นการเฉพาะเจาะจงทีต่ วั บุคคล กลุม่ บุคคล
หรือมุ่งให้เกิดความล่มสลายต่อเนื่องของระบบ ซึ่งในปัจจุบันการรับมือกับ Fake News มีความยากล�ำบากมาก เนื่องมา
จากการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีการสือ่ สารเป็นไปอย่างไร้ขอบเขตและรวดเร็ว โดยความหมายของ
ข่าวปลอมประกอบด้วย การเชื่อมโยงผิดๆ (False connection) การท�ำให้เข้าใจผิด (Misleading) การท�ำให้ผิดบริบท
(False Context) การเสียดสีหรือท�ำให้ตลก (Satire) การสร้างเนื้อหาหลอกลวง (Impostor Content) การปลอมข่าวขึ้นมา
ทั้งหมด (Fabricated Content) ดังนั้น การรับมือกับข่าวปลอมจ�ำเป็นที่ผู้รับสื่อต้อง (1) รับข่าวจากสื่อที่น่าเชื่อถือได้
(2) ไม่อ่านข่าวหรือรับข่าวจากสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงด้านเดียว และ (3) อย่ากดแชร์ข้อมูลที่เราไม่รู้แหล่งที่มา
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Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย”

เมื่อ

การแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019
ในประเทศไทยเริม่ ทวีความรุนแรงขึน้ โดย
เฉพาะหลังจากการแถลงข่าวยืนยันการแพร่เชื้อ
ภายในประเทศในวันที่ 31 มกราคม 2563 ท�ำให้
ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
(surgical mask) เพือ่ ป้องกันการติดต่อของเชือ้ ใหม่
นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ เริ่ม
มีปัญหาการขาดแคลนทั้งส�ำหรับประชาชนทั่วไป
และบุคลากรทางการแพทย์ แม้รัฐบาลจะพยายาม
ออกมาตรการแก้ไขก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ เช่น
การสั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย และให้ผู้ผลิต
ของรัฐทั้งหมดส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็น
ศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยจุดเดียวของรัฐบาล
โดยให้ซอื้ ได้ไม่เกินคนละ 4 ชิน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
นี้ ท�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์ซงึ่ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วาม

เสีย่ งสูงทีส่ ดุ ยิง่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ศัลยแพทย์ผา่ ตัดหลายโรงพยาบาล
ต้องน�ำหน้ากากอนามัยมาใช้ซ�้ำหลายครั้ง หลายโรงพยาบาลต้อง
ประยุกต์อปุ กรณ์ใช้เฉพาะหน้า บุคลากรทางการแพทย์ตา่ งออกมาเรียก
ร้องรัฐบาลถึงวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาซ�ำ้ ซ้อนขึน้ ด้วยกรณีการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่ท�ำให้วิกฤตความขาดแคลนหน้ากากอนามัย
รุนแรงขึ้น
ในท่ามกลางสถานการณ์ความขาดแคลนหน้ากากอนามัยของ
โรงพยาบาลนี้เอง ที่ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาค
ประชาชนในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยมีการลุกขึ้นมาช่วยกันระดมทุนและจัดหาหน้ากาก
อนามัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์อนื่ ๆ ส่งให้กบั สถานพยาบาล
ที่ขาดแคลน เป็นพลังของภาคประชาสังคมและจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่
เป็นความตืน่ ตัวในการท�ำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย อันเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในภาวะวิกฤตครั้งนี้
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หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (surgical mask) หมายถึง หน้ากากแบบแบนหรือจีบที่ใช้ขณะผ่าตัดหรือทําหัตถการ
(บางแบบมีรปู ทรงเหมือนถ้วย) และมีสายรัดเพือ่ ยึดกับศีรษะ หน้ากากเหล่านีผ้ า่ นการทดสอบตามวิธกี ารทดสอบมาตรฐาน
(ASTMF2100, EN14683 หรือมาตรฐานเทียบเท่า) ซึ่งออกแบบให้มีคุณสมบัติการกรองสูง ในขณะเดียวกันต้องมีความ
สามารถในการระบายอากาศ (breathability) สูงด้วย และควรสามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ (คุณสมบัติเสริม)

7
10
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การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19

ใน

ขณะทีก่ ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายของโรคติดต่อ
เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเป็นสิง่ จ�ำเป็นใน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกัน
ไปด้วยคือปัญหาการตีตราทางสังคมและการกีดกันรังเกียจ
(stigmatization and discrimination) การป้องกันและ
แก้ไขเยียวยาการตีตรานี้จึงเป็นส่วนส�ำคัญของการจัดการ
ในภาวะวิกฤตของการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งปัญหานี้
ปรากฏให้เห็นชัดเจนในหลายกรณี เช่น กรณีการตีตรา
แรงงานไทยในเกาหลีใต้ทลี่ กั ลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งทยอยเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม
2563 รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ ผู้ที่เคยป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ ต้องเผชิญกับปัญหาทัศนคติของคนรอบข้าง การไม่
ยอมรับ การถูกเลือกปฏิบตั จิ ากคนในชุมชน เป็นต้น ในการ

ด�ำเนินการกับปัญหานี้กรมสุขภาพจิตจึงมีมาตรการต่างๆ
ออกมา เช่น การรณรงค์ให้สถานศึกษาและสถานที่ท�ำงาน
งดใช้โรคโควิด 19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกัน การเสนอ
ให้รบั มือกับการตีตราเหล่านีด้ ว้ ยการพูดคุยสนทนากันในวง
เล็กๆ ท�ำความเข้าใจซึง่ กันและกันในสถานการณ์ลา่ สุด เพือ่
การระบายความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ในใจ เช่น ความกลัว ความ
วิตกกังวล ความเศร้า ตรวจสอบความเข้าใจว่าเป็นผลจาก
ข่าวลือหรือข่าวปลอมหรือไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็น
ว่าการจัดการกับภาวะวิกฤตของโรคระบาด จ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญกับการป้องกันและฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบใน
ด้านจิตใจและสังคม ควบคูก่ นั ไปกับการด�ำเนินงานด้านอืน่ ๆ
ด้วย
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การแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม มีแนวทาง 3 ข้อ ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ ได้แก่
1) การเลือกใช้ค�ำ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ค�ำเรียกที่เชื่อมโยงกับสถานที่หรือกลุ่มคน เช่น จากเดิมเคยมีการเรียก
โรคนี้ว่า “โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น” เป็นชื่อมาตรฐานคือ “โรคโควิด 19” ส�ำหรับสังคมไทยควรหลีกเลี่ยงการตอกย�้ำสถาน
ที่ที่เคยเกิดการระบาดในอดีต เช่น ชื่อเฉพาะของสถานบันเทิง สนามมวย และพิธีทางศาสนา
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และด้านที่
เป็นบวกของสถานการณ์ เช่น จ�ำนวนผู้ที่หายป่วย หรือความส�ำเร็จในการรักษา
3) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดการแพร่ของข่าวลือหรือข่าวปลอมและสร้างความสมัครสมานในสังคม
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“อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19”

การ

มีส่วนร่วมที่ส�ำคัญของภาคประชาชน คือ
การท� ำ งานของเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีน่ อกจากการมีสว่ นร่วม
ในงานด้านการส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคแล้ว
ยังมีบทบาทในด้านการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย โดย
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบส่วนหนึง่ คือผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องงดการเดินทางไปทีโ่ รงพยาบาล เพือ่ ลดความแออัดและ
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท�ำให้มี
ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดยาหรือไม่ได้
รับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง และจากมาตรการ
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนมากได้รับ
ผลกระทบทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบทางจิตใจ
ดังนัน้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีด่ แู ล
เครือข่าย อสม. จึงได้มนี โยบายสนับสนุนให้ อสม. ท�ำหน้าที่
ส่งยาให้กับผู้ป่วยเรื้อรังถึงที่บ้านและดูแลผลกระทบทาง

จิตใจของประชาชน โดยในการให้บริการน�ำยาไปส่งให้ผปู้ ว่ ย
ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลนัน้ เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) จะรับยาเดิมจากโรงพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วย
เรื้อรังที่มีสภาวะชีพคงที่ แล้วส่งต่อให้ อสม. น�ำมาส่งต่อให้
ผู้ป่วยตามหลังคาเรือนที่ตนรับผิดชอบ ในขณะที่ อสม. เอง
ซึง่ มีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กับประชาชนในพืน้ ทีท่ แี่ ต่ละคน
ดูแล จึงสามารถคัดกรองและให้ความช่วยเหลือผลกระทบ
ทัง้ ด้านจิตใจและสังคมได้อย่างรวดเร็ว กระจายความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึง ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ทางสั ง คมในชุ ม ชน เช่ น การจั ด พิ ธี ก รรมต่ า งๆ และ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปได้อย่างมั่นใจว่า อสม. เป็นเครือข่ายประชาชนที่มี
บทบาทส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยประสบความส� ำ เร็ จ
ในการรั บ มื อ กั บ ภาวะวิ ก ฤตการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 6 เดือนแรกนี้ที่ควรได้รับ
การยกย่อง
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“ส่งยาให้ ไม่ต้องมา รพ.”
การให้ อสม. เป็นผู้น�ำยามาส่งให้ที่บ้านผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลที่เริ่มมีมา
ก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 โดยที่ในขั้นตอนการรับยา อสม. เป็นผู้รับยาไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อผู้ป่วยไม่ต้องเสีย
เวลารอรับยาเอง โดยจะพิจารณาเฉพาะรายที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แล้วและสามารถส่งยาไปให้ที่บ้านได้
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จิตอาสาร่วมสู้วิกฤตโควิด 19

ใน

ระยะที่ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระจายไปทัว่ ประเทศและมีการยกระดับมาตรการ
การควบคุมโรคในประเทศไทย โดยการประกาศปิดเมือง
การประกาศภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิว และการรณรงค์ให้
ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น ในด้านหนึ่ง
ได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมต่ อ
ประชาชนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่
สามารถท�ำงานที่บ้านได้ และลักษณะงานที่ต้องเสี่ยงออก
มาพบคนจ�ำนวนมากจึงจะมีรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน
บริการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น คนขับแท็กซี่
พนั ก งานขั บ รถสาธารณะ พนั ก งานท� ำ ความสะอาด

พนักงานร้านอาหาร ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยัง
คงต้องท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูงท่ามกลางความขาดแคลน
ต่างๆ ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ ท�ำให้
กลุ่มจิตอาสาทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จ�ำนวนมาก
ที่ อ อกมาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ในด้านต่างๆ เช่น
เรื่องอาหาร เกิดกลุ่มจิตอาสา “แจกอาหารฟรี” ขึ้น
จ�ำนวนมากเพือ่ ช่วยเหลือคนหาเช้ากินค�ำ่ ทีต่ กงาน ขาดราย
ได้ ไม่มแี ม้แต่เงินซือ้ ข้าวกิน หลังจากค�ำสัง่ ปิดห้างร้านต่างๆ
ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งเป็นการแจกอาหารปรุงส�ำเร็จ การแจก
“คูปองแลกอาหาร” ที่กลุ่มจิตอาสาจะเลือกร้านค้าใน
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ชุมชน เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของช�ำ แผง
ค้าขายผัก เป็นต้น หรือ “ปันกันอิ่ม” ที่จะมีการจ่ายเงินไว้
จ�ำนวนหนึง่ ทีร่ า้ นอาหารโดยก�ำหนดราคาเป็นอิม่ ละ 20-40
บาท และแปลงเป็นคูปอง ติดไว้ที่ร้านอาหาร เมื่อผู้ที่เดือด
ร้อน ต้องการรับประทานอาหาร สามารถฉีกคูปองใช้แทน
เงินสดได้ รวมถึง “ตู้ปันสุข” เป็นการน�ำตู้ไปตั้งในชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้น�ำอาหารมาใส่ในตู้ แบ่งปัน
ส�ำหรับผู้ขาดแคลนด้วยแนวคิด เช่น “หยิบไปแต่พอดี ถ้า
ท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”
การสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ให้กับบุคลากร เป็น
งานทีก่ ลุม่ จิตอาสาจ�ำนวนมากมีการระดมทุน ระดมสิง่ ของ
เพือ่ กระจายส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นการตอบสนอง

ต่อความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ป้องกันตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรือ่ งทีพ่ กั โรงแรมหลายแห่งเมือ่ ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วและ
ผูเ้ ข้าพักทีโ่ รงแรม จึงเปลีย่ นห้องว่างเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คม
บางแห่งก็เปิดให้เป็นทีพ่ กั ของผูป้ ว่ ยอาการไม่รนุ แรง บางแห่ง
ก็เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี
การเกิดขึน้ ของกลุม่ จิตอาสาเหล่านี้ ท�ำให้ภาวะวิกฤต
การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นช่วงเวลาแห่งความร่วมมือ
ร่วมใจ ที่ใครมีความสามารถหรือมีทรัพยากรด้านไหนก็จะ
น�ำมาแบ่งปันกันและกัน เป็นการเกิดความรู้สึกร่วมของ
สังคมไทยที่ต้องการให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดย
ไม่มีโครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
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ความเครียดและโควิด 19

ส

ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียดอย่างมากต่อคนในสังคม
ทั้งจากสาเหตุเพราะโรคโควิด 19 เป็นโรคใหม่ เป็นสิ่งที่สังคมยังไม่เข้าใจ จนน�ำไปสู่ความรู้สึกกลัว รังเกียจ
คนป่วย นอกจากนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะวิกฤตการณ์นี้ก็ยิ่งสร้างความเครียด
กรมสุขภาพจิต จึงมีการรณรงค์ให้ผทู้ มี่ คี วามเครียดสามารถโทรศัพท์มาทีบ่ ริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323
จนท�ำให้เดือนมีนาคมมีผใู้ ช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตมากถึง 600 สาย จากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ทีม่ เี พียง
20-40 สาย ส่วนใหญ่มีความเครียดและวิตกกังวลสถานการณ์โรคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดคู่สายรับฟัง
บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ 43 หมายเลข และมีการด�ำเนินการในเชิงรุก คือโทรศัพท์หากลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสอบถามอาการแทนการรอให้กลุ่มเสี่ยงโทรศัพท์เข้ามา อีกทั้งยังจัดท�ำ “คู่มือดูแลสังคมและจิตใจในภาวะ
โควิด-19 (COVID-19)” คือ “4 สร้าง 2 ใช้” ได้แก่ สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบ สร้างความหวัง
สร้างความเห็นใจ ใช้พลังให้เต็มศักยภาพ และใช้สายสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง
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กลุ่มเปราะบางทางสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทั้งทาง
จิตและทางสังคมที่จะส่งผลต่อสุขภาพจิต ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น (1)
กลุ่มคนที่มีประวัติด้านจิตเวชมาก่อน (2) ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองและผู้ได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีภาวะสมองเสื่อม (3) กลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ (4) เด็กและเยาวชน (5) บุคลากรทางการ
แพทย์ และ (6) ผู้คนที่ถูกตีตราจากปัญหาด้านจิตเวช
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7
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การฆ่าตัวตายและโควิด 19

ส

ถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด 19 ที่กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกและกระจายไปทั่วประเทศไทย เป็น
สถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวางกับคนทุกกลุ่มในสังคม เป็นสถานการณ์ทมี่ ีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าทีน่ ำ� ไปสูก่ ารฆ่าตัวตาย ทัง้ ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาโรคซึมเศร้าอยูเ่ ดิม และกลุม่ เสีย่ งใหม่ๆ ซึง่ รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องท�ำงานอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้น ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงมีการปรับแผน
เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของกลุ่มเสี่ยง โดยได้จัดท�ำแผนการฟื้นฟูจิตใจ ที่มีการเพิ่มระดับการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการรณรงค์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ ทั้งการสร้างวัคซีนใจบุคคลและการสร้างวัคซีนใจชุมชน ทั้งในกลุ่มเขตเมือง และกลุ่มนอกเขตเมือง และ
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจที่รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา platform
การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทีท่ ำ� ให้สามารถประเมินสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพจิตของประชาชน และด�ำเนินการ
ป้องกันจนสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทยลงได้ส�ำเร็จ
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“วัคซีนใจ”
เป็นมาตรการด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตเผยแพร่ โดยส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนใจในระดับต่างๆ ได้แก่
(1) วัคซีนใจในระดับบุคคล เน้นในเรือ่ งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟืน้ ฟู (2) วัคซีนใจในระดับครอบครัว
เน้นในเรือ่ ง 3 พลัง ได้แก่ พลังบวก โดยการมองสถานการณ์ให้เป็นในเชิงบวกเพือ่ พร้อมทีจ่ ะรับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
พลังยืดหยุ่น เป็นบทบาทที่จะสามารถสร้างการปรับตัวและท�ำหน้าที่ทดแทนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
และ พลังร่วมมือ เป็นพลังในการสร้างความปรองดองและก้าวผ่านวิกฤตไปได้ และ (3) วัคซีนใจในระดับชุมชน
โดยสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนที่มีความหวัง สร้างชุมชนที่รู้สึกสงบ สร้างชุมชนที่เข้าใจและโอกาส
ใช้ศกั ยภาพของชุมชน พัฒนาเครือข่ายในการช่วยเหลือสือ่ สารและใส่ใจทีจ่ ะแก้ไขปัญหา และใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน
เพื่อก�ำหนดเป้าหมาย ไว้ใจ ให้ก�ำลังใจ และส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันในสังคม
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8
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มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ

บท

บาทส�ำคัญของรัฐบาลในการจัดการกับภาวะ
วิกฤตโรคระบาด คือ การป้องกันและเยียวยา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับประชาชน
อย่างกว้างขวาง ดังนั้นนับแต่ช่วงกลางเดือน มีนาคม 2563
ที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรง
ขึน้ รัฐบาลจึงมีการด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ
อาทิ
มาตรการเกี่ยวกับการท�ำงาน เช่น การลดเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้
ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เพิ่มเงินชดเชย
กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง การเยียวยากลุ่มแรงงาน
ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ชดเชยรายได้คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
โดยเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
ตัง้ งบจ้างงาน ส�ำหรับการจ้างงานประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะเวลา
การจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน และอัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน
9,000 บาท และ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ประชาชน เช่น การลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลด
การเก็บเงินเข้ากองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง มาตรการลดค่าไฟฟ้า
และน�้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
เป็นเวลา 3 เดือน
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1
นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดสายด่วน “1765” ให้ค�ำ
ปรึกษาสุขภาพจิตและตอบค�ำถามมาตรการช่วยเหลือ เพือ่
คอยแนะน�ำข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการให้
ความช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะโครงการเราไม่ทิ้งกัน
มาตรการช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ มาตรการช่วยเหลือ
ของสถานธนานุเคราะห์ และมาตรการช่วยเหลือของการ
เคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเยียวยาเหล่านี้ เป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อความอยู่รอดของผู้คนที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะ
บาง (vulnerable populations) ที่มีทั้งกลุ่มเปราะบางที่
มีอยู่เดิมและกลุ่มเปราะบางใหม่ๆ ในสถานการณ์นี้
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การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่

เมื่อ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ผ่อน
คลายลง และรัฐบาลเริม่ ด�ำเนินมาตรการผ่อนปรน
ตามล�ำดับ นับแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 25653 เป็นต้นมา
แต่ในช่วงเวลานีเ้ องทีส่ งิ่ ทีเ่ รียกว่า “คลืน่ ลูกทีส่ ”ี่ ของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ นั่นคือ
ปัญหาสุขภาพจิตที่ได้แก่ ความเครียด (stress) เหนื่อยล้า
หมดไฟ (burnout) ซึมเศร้า (depression) และการฆ่าตัว
ตาย (suicide) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดสี่ลูกคลื่นรอยประทับ
ผลกระทบสุขภาพของโรคโควิด 19 (Health Footprint of
COVID-19) ทีก่ รมสุขภาพจิตได้นำ� มาใช้ในการวางแผนและ
มาตรการด�ำเนินงาน โดยได้ใช้แนวทางการฟื้นฟูจิตใจใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan:
C4)” เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพจิตอย่างเป็น
ระบบ มีการเชื่อ มโยงการดูแลระดับบุค คล ครอบครั ว
และชุมชน และการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสุขภาพจิต จึง
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งด้านงานสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและความพร้อมของสังคมไทยในการรับมือกับ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งในช่วง
6 เดือนแรกนี้และในระยะต่อไป
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หลักฐานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ

ผู้ประสบภาวะวิกฤต
ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1

2

3

คู่มือผู้น�ำชุมชน และ อสม.
4

5

6
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan C4) (ฉบับปรับปรุง)
1
2

3

มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4
8

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
มาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่บ้าน
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

6

5
9

7
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1 2

มาตรการลดภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19
3

4
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ข่าวการตั้งตู้ปันสุข ตู้แรก โดยกลุ่มอิฐน้อย

แนวทางการดูแลสุขภาวะจิตใจ บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยมีการจัดตั้ง
โรงครัวในพื้นที่ เช่น จัดตั้งโรงครัวประจ�ำจังหวัด จัดตั้งโรงครัว
ประจ�ำอ�ำเภอ จัดตั้งโรงครัวประจ�ำต�ำบล และจัดตั้งโรงครัวประจ�ำ
หมู่บ้าน/ชุมชน

3

กรมสุขภาพจิต ปรับระดับการเฝ้าระวังและ
เดินหน้าจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้น

1
2

พร้อมแสดงความห่วงใยต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน
4
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
การสาธารณสุขมูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน

การ

ส า ธ า ร ณ สุ ข มู ล ฐ า น เ ป ็ น ก า ร
เคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขระดับ
โลกที่ มี ค ว า มก้ า ว หน ้ า ม า กที่ สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในราวทศวรรษ 1980 หรือในราว พ.ศ. 2520 คือ
มีเป้าหมายที่จะท�ำให้การสาธารณสุขเป็นไปเพื่อ
ทุกคน ไม่ใช่เพื่อคนที่ได้เปรียบทางสังคมเท่านั้น
หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง แนวคิด
การท�ำประเทศให้ทันสมัยจะได้กลายเป็นเหตุผล
ส�ำคัญของการด�ำรงอยูข่ องรัฐชาติ แต่การก่อตัวขึน้
ของสงครามเย็นได้ท�ำให้โลกแบ่งขั้วออกเป็นฝ่าย
ทุนนิยม และฝ่ายสังคมนิยม ที่ต่างฝ่ายต่างช่วงชิง
การน�ำในการก�ำหนดนโยบายระดับโลก นโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานถูกน�ำเสนอโดยฝ่ายสังคมนิยม
และได้กลายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในโลกในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทีไ่ ม่เพียง
แต่ท�ำให้ทิศทางการพัฒนาสุขภาพมีความแจ่มชัด
1

2

3

ทีส่ ดุ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นยุทธศาสตร์ทใี่ ห้ความชัดเจนในเชิงอุดมการณ์
ทางสังคมที่ท�ำให้เรื่องสุขภาพนั้นไม่ใช่สิทธิพิเศษเฉพาะส�ำหรับคน
บางคนหรือบางกลุ่ม เพราะภายใต้หลักการของการสาธารณสุข
มูลฐานนั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การมีสุขภาพดีของทุกคน ตาม
ค�ำขวัญทีว่ า่ “สุขภาพดีถว้ นหน้าในปี พ.ศ. 2543” หรือ Health for
All by the Year 2000
ประเทศไทยยื น อยู ่ แ ถวหน้ า ของการด� ำ เนิ น นโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานจนกลายเป็นแบบอย่างส�ำหรับการเรียนรู้ของ
นานาประเทศ ด้วยประสบการณ์การท�ำงานควบคุมโรคมาเลเรียที่
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (community-based malaria program) ใน
ช่วงทศวรรษ 1950 และประสบการณ์งานสุขภาพชุมชนในโครงการ
น�ำร่องส�ำคัญเช่น โครงการวัดโบสถ์ โครงการสารภี และโครงการ
ล�ำปางในยุค ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) รวมทั้งบทเรียนและการ
บุกเบิกในการสร้างระบบบริการสุขภาพในระดับชุมชนที่ผ่านมา
รัฐบาลไทยได้รเิ ริม่ แผนงานสาธารณสุขมูลฐานในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ.
2520) ซึง่ เป็นปีเริม่ ต้นของแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 4
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ก่อนการประกาศนโยบายสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็น
ทางการในการประชุมที่อัลมา อตา ในปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ.
2521) การด�ำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเน้นหลักการ 3
ประการคือ
• การมีส่วนร่วมของประชาชน
• การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
• การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านต่างๆ
ในประเทศไทย มีการน�ำแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน
มาปฏิบัติ เกิดแผนงาน โครงการและกิจกรรมส�ำคัญๆ ที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
โภชนาการ การจัดหายาจ�ำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้าน การจัดหา
น�้ำสะอาดและการสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนในเด็ก การ
รักษาโรคที่พบบ่อยในชุมชน การสุขศึกษา รวมทั้งการ
อนามัยแม่และเด็กมีการตั้งกองทุนและกรรมการในชุมชน
การจั ด ตั้ ง และอบรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และผู ้ สื่ อ
ข่าวสารสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อาจกล่าวได้ว่า ในช่วง
ทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น แนวคิดและ
ปรัชญาการท�ำงานสุขภาพตามนโยบายดังกล่าว ไม่เพียง
แต่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังมีผล

อย่างส�ำคัญต่อทิศทางการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะ
ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ
ฉบับที่ 5 อย่างเด่นชัด
งานสาธารณสุขมูลฐานของไทยยังคงด�ำเนินไปและมีการปรับ
เปลีย่ นไปตามบริบททางสังคมการเมืองและนโยบายด้านการแพทย์
การสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมการพัฒนาปรับเปลี่ยน
ไปตามปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาโรคติดเชื้อ
และหนอนพยาธิ การสุขาภิบาลและอนามัยส่วนบุคคล การขาดสาร
อาหาร การคุมก�ำเนิดและการให้วัคซีนเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ
กลายเป็นปัญหาโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน
และปัญหาที่เชื่อมโยงกับสังคม เช่น ยาเสพติด การตั้งท้องในวัยรุ่น
ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาจากสังคมสูงวัย ที่มีผู้สูงอายุเจ็บป่วย
และต้องการการดูแล กิจกรรมการพัฒนาจึงเปลีย่ นแปลงไปเป็นการ
คัดกรองโรค การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม รวมทัง้ การติดตามดูแลเพือ่
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารในชุมชน แม้กจิ กรรมการดูแล
สุขภาพจะเปลี่ยนไป แต่ภารกิจใหม่ๆ เหล่านี้ก็ยังต้องพึ่งพา “อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น” หรือ อสม. ทีม่ อี ยูม่ ากกว่า 1 ล้าน
คนในทุกชุมชน ทั่วประเทศไทย ในปัจจุบัน

2
3

1
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บทเรียนและความหวัง

xavier portela photography

187 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

04
Part

188 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

189 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

4บทเรียนและความหวัง
ค�ำ

ถามที่เราควรใส่ใจมิใช่ “โรคระบาดจะเกิดขึ้นอีก
ไหม” แต่คือ “โรคระบาดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่” และ
ค�ำถามที่ส�ำคัญกว่าคือเราจะสามารถเรียนรู้เพื่อท�ำความ
เข้าใจและถอดบทเรียนประสบการณ์การรับมือกับที่ผ่าน
มาเพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ การระบาดระลอกใหม่ ไ ด้
อย่างไร และเราจะเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่าน
มาอย่างไร เพื่อเตรียมตัวรับกับการระบาดครั้งใหม่และ
ท�ำให้สงั คมไทยก้าวเข้าสูช่ วี ติ วิถใี หม่ (new normal) อย่าง
มั่นคง

4.1
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
นับเป็นความท้าทายของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก
ประเทศที่ประสบความส�ำเร็จที่แท้จริง คือประเทศที่สามารถ
สร้างความสมดุลในการควบคุมการระบาดพร้อมกับ
การประคับประคองเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความเป็นอยู ่
ของประชาชนให้มีความปรกติสุขที่สุด
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ผู้บริหาร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นความส�ำเร็จจริงๆ มันเป็นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เราสามารถระดมคนที่มีความเชี่ ยวชาญทุกรุ ่นมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึ งกันและกัน เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างดีมาก มันเป็นเหมือนลักษณะวัฒนธรรมอุ ปนิสัยของคนในประเทศไทย
ว่าเวลาประเทศมีวิกฤตจะมาระดมสมองหรือมาใช้ความรู ้ความสามารถร่วมกัน
โดยที่ไม่มีตัง้ แง่ หรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้น อันนี้ก็เป็นจุ ดแข็งที่คิดว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจ
ของสังคมไทย … และที่ลืมไม่ได้เลยคือความร่วมมือของคนไทยที่ยอม
ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ค�ำแนะน�ำ
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยพลังของคนไทยทุกคน
พวกเราช่ วยกันเขียนอนาคตประเทศไทยได้ครับ...
ขอกราบขอบพระคุณ ประชาชน บุ คลากร และหน่วยงาน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ เอกชน ทุกสังกัด
โดยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล
ที่ร่วมสานพลังแก้ปัญหาโควิด 19 ในครัง้ นี้ครับ

193 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ผู้บริหาร

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เราไม่ได้รบกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว
แต่เรารบกับความตื่นตระหนกของประชาชนด้วย
กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมให้ข้อมู ลแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัย
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

หากเกิดการติดเชื้ อระลอกสอง จะไม่เหมือนระลอกแรก
เพราะผลจากการที่เราผ่านการเรียนรู ้และควบคุมภายในประเทศมาเป็นอย่างดี เช่ น
(1) ไม่ปล่อยให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยไม่มีการจัดการควบคุม
(2) ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง
(3) ความพร้อมและประสบการณ์ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชน
ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ 3 ปั จจัยนี้ เรายืนยันว่า “ถ้าเกิดการระบาดระลอกสอง…
เราจัดการได้” และขอให้พวกเรายืนยันร่วมมือร่วมใจกันใช้ชีวิตทางสังคมและ
เศรษฐกิจแบบปกติ แต่เป็น ปกติวิถีใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม
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ผู้บริหาร

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมอนามัย

จากผลส�ำรวจ... เราเริ่มลดระดับการป้องกันตัวเองลง
เพราะอาจจะมีหลายเหตุผล หรือคลายความกังวล
ในความเสี่ยงการติดเชื้ อโควิด 19 แต่เรายังคงย�้ำเตือน
ให้เราสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ การ์ดตกก็ยกใหม่
ขอบคุณคนไทยที่ใส่ใจทัง้ ตนเองและสังคม
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ในหลายประเทศเขาใช้การรับมือการระบาดแบบการแพทย์
มันไม่ได้รับมือแบบแนวป้องกัน ของเรา... เพราะว่าการแพทย์เรา เราไม่รวย
แต่ว่าเรามีระบบป้องกันที่ดี จะเห็นได้ว่าพอประเมินการระบาดแบบนี้
การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอน ในต่างประเทศที่เน้นรักษามากๆ ก็หมด
หมดยา หมดเครื่องมือ หมด PPE อะไรเยอะแยะไปมากเลย
แต่ขณะที่เราใช้ระบบการเฝ้าระวังป้องกันของเรา
ประเทศไทยถึงมีการควบคุมโควิด 19 ได้ดี และปั ญหาทางด้านสุขภาพจิต
ก็สามารถควบคุมได้ดีเช่ นเดียวกัน เพราะเรามีระบบป้องกันคือ
Active Screening, Active Surveillance และ Active Counseling
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ผู้บริหาร

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรการส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อให้การวินิจฉัย
รักษาผู ้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ถามว่าพอใจมัย้ ก็ถือว่าเรารับมือได้ค่อนข้างดีนะครับ
ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านแล็บ
ที่ปรากฏว่าเราขยายขอบเขตได้ดี... ของเราดีอย่างหนึ่งก็คือ
ถึงแม้เราจะมีหลายหน่วยงาน แต่เวลาเราร่วมมือกันค่อนข้างง่าย
และกระทรวงสาธารณสุขถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก
ถ้าพู ดถึงส่วนแบ่งตลาดนี่มีประมาณ 60 -70%
ฉะนัน้ เวลากระทรวงสาธารณสุขขยับท�ำอะไร
คนอื่นเขาก็ท�ำตามได้ค่อนข้างง่าย
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อสม. ถือเป็นจุ ดเด่นของประเทศไทย
และเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่ย่งิ ใหญ่ท่ีท�ำให้สามารถ
ควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้
นอกจากตัวของ อสม. เองที่ควรได้รับค�ำชื่ นชม ผมคิดว่า
(การมีส่วนร่วมของ อสม. ในสถานการณ์นี้)
เป็นการปลุกภาพของประชาชน ว่าประชาชนสามารถมีส่วนช่ วยในการดูแล
ป้องกันโควิด 19 นี้ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่ามันไม่ใช่ เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ
รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน หรือบุ คลากรทางการแพทย์ทัง้ หลาย
ที่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ พอ อสม. เป็นตัวอย่าง
ทุกคนก็ดูแลตัวเองให้ดีได้ และช่ วยดูแลกันได้
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ผู้บริหาร

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กินแบบไทย อยู ่แบบไทย ห่างกันในระยะปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สู้ไปด้วยกัน การ์ดอย่าตกนะครับ
ความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือเรื่อง
ของการศึกษาวิจัยสมุ นไพรฟ้าทะลายโจร ในการน�ำมาใช้เป็นยา
ส�ำหรับรักษาโควิด 19 เป็นการที่ได้ต่อยอดองค์ความรู ้การแพทย์แผนไทย...
แต่การที่มีการสื่อสารที่อาจจะหวังดีเกินไปก็ท�ำให้วงการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเสียหาย อย่างเช่ น พอเริ่มท�ำ MOU กันว่าจะร่วมกันวิจัย
แต่ไปออกข่าวว่าท�ำส�ำเร็จแล้ว... พอมีคนมาถามผมก็ต้องตอบไปว่า
มันเป็นข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอม ในขณะที่หลายๆ ส่วนมันเรื่องจริงนะครับ
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ผู้บริหาร

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากการที่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
มีเครือข่ายภายในประเทศแล้ว เราก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีและร่วมมือกันกับ FDA ในต่างประเทศด้วย
ที่เป็นส่วนที่ท�ำให้เรารู ้สึกว่าเป็นความมั่นคง และท�ำให้เราภาคภูมิใจ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าช่ วงแรกๆ ก็มีปัญหาเยอะ เพราะเป็นเรื่องที่ใหม่
แต่พอเราจับหลักได้ว่าเราต้อง detect อะไร ไปในทิศทางไหน
แล้วก็ respond โดยเร็ว ก็ท�ำให้งานนัน้ ง่ายขึ้น
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ผู้บริหาร

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดีกรมการแพทย์

สิ่งที่ภูมิใจคือ ผลงานบริหารจัดการเตียงที่เราท�ำให้คนไข้ไม่มีปัญหา
ในเรื่องการนอนโรงพยาบาล กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการ
บริหารจัดการเรื่องของ guideline เรื่องของการรักษา ที่กรมการแพทย์เป็นแกน
เชิ ญคณะแพทย์ทุกคณะ สมาคมโรคติดเชื้ อ สมาคมอุ รเวช มาท�ำ guideline
ของประเทศไทยร่วมกัน จะเห็นว่าไม่เหมือนกับประเทศอื่น เราไม่ได้ใช้ยาทีละตัว
เราพบว่าการใช้ยาแบบค็อกเทลน่าจะได้ประโยชน์ท่ีสุด เมื่อได้ guideline ที่ลงตัว
คนไข้ท่เี สียชี วิตก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

202 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์
บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค.

มาตรการของไทยมีหลายส่วนประกอบกัน โดยเฉพาะชุ ดข้อมู ลที่น�ำมาบอกกล่าว
ในแต่ละวัน ท�ำให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น
ดังนัน้ การสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ รวมทัง้ ในต่างจังหวัดสามารถควบคุม
และสั่งการให้ทุกฝ่ ายร่วมมือกันแก้ไข และไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีมากว่า 100 ปี
ที่วางไว้ได้ผลดีมาก ดูแลตัง้ แต่ระดับล่างสุด คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู ่บ้าน (อสม.) ที่ส�ำคัญประชาชนร่วมมือกัน เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่อง
ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่ วยกันถึงจะส�ำเร็จ
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บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ผู ้อ�ำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

เราต้องมีสติในการที่จะติดตามข้อมู ลข่าวสาร คิดวิเคราะห์ และเชื่ อมั่นว่า
ทุกอย่างจะมีทางออกที่เหมาะสม หากคนไทยร่วมมือกัน เหมือนช่ วงเดือนที่ผ่านมา
ก็สามารถที่จะท�ำให้สถานการณ์ภายในประเทศไทยดีขึ้น ซึ่ งจะเป็นประโยชน์กับทุกคน
และประสบความส�ำเร็จด้วยกัน หากเกิดการระบาดขึ้นในระลอก 2 หรือ 3
เมื่อผ่านระลอกแรกมาได้แล้ว ก็น่าจะรับมือกับระลอกต่อไปได้ดีขึ้น
โดยใช้สติและปั ญญาในการแก้ไขสถานการณ์ ก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้
ช่ วยกันคิด ช่ วยกันวางแผน ร่วมมือกัน ก็จะมีโอกาสบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
เพราะเมื่อเกิดโรคระบาดยังไงก็ต้องมีความเสียหาย แต่จะต้องท�ำให้เสียหายน้อยที่สุด
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์
บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากการแพร่ระบาดของเชื้ อโรคเหมือนไฟไหม้บ้าน
สิ่งแรกที่ทุกคนต้องท�ำไม่ใช่ การหาว่าใครเป็นต้นเพลิง แต่ต้องร่วมมือกันเร่งดับไฟ
ในการท�ำสงครามของประชากรโลกกับโรคระบาด ทุกประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อความอยู ่รอด ไม่แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย สิ่งส�ำคัญในการต่อสู้กับโควิด 19 ของประเทศไทย
คือ มาตรการป้องกันต้องเข้มแข็ง คนไทยทุกคนต้องอดทนและช่ วยเหลือกัน
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บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมย�้ำอีกครัง้ เราจะเลือกอะไร คนไทยทุกคนนี่แหละเป็นผู ้เลือก
เราจะเลือกให้วันที่ 15 เมษายน 2563 มีผู้ติดเชื้ อ 3.5 แสนราย หรือ
จะเลือก 2.4 หมื่นราย ต้องการให้คนนอนโรงพยาบาล 5.2 หมื่นคน
หรือแค่ประมาณ 3,600 คน ต้องการมีผู้ป่วยหนัก 1.7 หมื่นราย หรือ 1,200 ราย
และจะเลือกให้มีผู้เสียชี วิตประมาณ 7,000 ราย หรือตายน้อยกว่า 500 คน
เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
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เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์
บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุ บัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นี่คือภาวะสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้ อไวรัส
เราทุกคนต้องพร้อมรบ
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บุคคลผู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์

ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านก�ำลังคนสาธาณสุข
หัวหน้าส�ำนักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การท�ำงานครัง้ นี้เป็นงานที่เป็นวิกฤตจริงๆ เรารับมือกับโรคที่ไม่รู้จัก
มารวดเร็ว กระจายวงกว้าง... ประทับใจในความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละ
ของบุ คลากร เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน ในการท�ำงานของเรา
(กระทรวงสาธารณสุข) ได้รับความช่ วยเหลือจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เวลาไปขอความช่ วยเหลืออะไรใครก็มักจะได้ค�ำตอบว่า
“อะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ขอให้บอก”... สังคมไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆ
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สิ่งที่ดีใจคือ พอชาวบ้านเขารู ้ว่าเราจะน�ำยา
ออกไปส่งให้ถึงบ้านนัน้ ได้มีการช่ วยกันบริจาคเงิน
ซื้ อกล่องยาที่ใช้บรรจุ ยาหลังรถจักรยานยนต์ 4 กล่อง
และยังช่ วยกันเย็บถุงผ้าเพื่อน�ำมาใส่ยา เพื่อตอบแทนน�้ำใจ
ให้กับ อสม. ที่เข้ามาท�ำหน้าที่ในการดูแลชาวบ้าน

บุคคลผู้มีบทบาทในพื้นที่

5,000 บาท
ถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอ
แต่มันก็ยังได้ประทัง
ส�ำหรับคนที่ไม่มีจริงๆ

อาเขาก็เสียชี วิตไปแล้ว
ถ้าเรียกร้องก็คงไปเรียกร้องกับยมบาล
เพราะมันสายไปแล้ว มันไม่ทันแล้ว

เคาะไปหลายรอบแล้ว ปกติเฉลี่ย
เราจะไปสัปดาห์ละครัง้ ตอนนี้เดินเกือบจะ
ทุกวันถ้าว่างเมื่อไหร่ อสม. ก็กลัวว่าจะมี
คนป่ วยหลุดออกมา ต้องคัดกรอง
ดีท่สี ุดแล้ว แต่ไม่กังวลหรือกดดัน

ตรงไหนเป็นโซนสะอาด ตรงไหนเป็นโซนสกปรก
ต้องนั่งวาดผังในวอร์ดนัน้ ใหม่ ตรงนัน้
เป็นโซนสีเขียวนะ จะต้องใส่ชุดหรือแมสก์
แบบไหน แค่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
พอไหม โซนเหลืองจะต้องมี N95
โซนแดงที่ต้องมีการสัมผัสกับคนไข้จะต้อง
ใส่ชุด PPE อะไรแบบนี้ อันนี้ท�ำกันในคืนนัน้
จ�ำได้ว่าคืนนัน้ อยู ่กันถึง ตี 1-2

มีการปรับพฤติกรรมป้องกันโรคชั ดเจน
ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย
ยืนซื้ อของในชุ มชน เว้นระยะห่างกัน เด็กวัยรุ ่น
ก็ไม่มามั่วสุม ทุกคนรับรู ้ข่าวสารและ
ช่ วยกันป้องกันตัวเอง แม้แต่เด็กเล็ก

สถานการณ์เปลี่ยนตลอด ตัวเราต้องทันต่อสถานการณ์
ทันต่อเหตุการณ์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ในการปรับแผน ปรับแผนไม่เฉพาะเรื่องคน
ปรับในเรื่องของงาน ในเรื่องระบบ
ปรับเรื่องอุ ปกรณ์ด้วย
สิ่งนี้เป็นเรื่องจ�ำเป็นและส�ำคัญมาก

เครียดมาก ไม่รู้ว่า
จะสั่งหยุ ดยาวไปถึงเมื่อไหร่

จะดีกว่าไหม ถ้าภาครัฐหาวิธี
การแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารสามารถ
ยืนห่างกันได้ นั่งห่างกันได้
ลดการแพร่กระจายของเชื้ อโรค
ที่เรากังวลกันมากๆ อยู ่ตอนนี้

เรารู ้สึกว่าเราจะป่ วยไม่ได้ เพราะถ้าเราป่ วย
เพื่อนที่เหลืออยู ่เขาจะต้องท�ำงานหนักมากขึ้น
ช่ วงแรกๆ ที่ต้องอยู ่ห้องเดี่ยวมันมีความทรมาน
คิดไปต่างๆ นานา วิตกกังวลไปทุกอย่าง ทัง้ ที่เรา
ก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่มันอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส
ที่ท�ำให้ท้องเสีย กระวนกระวาย ผะอืดผะอม
ระบบหายใจพัง

ในสภาวะวิกฤต ชาวบ้านไม่สามารถ
ที่จะรอรัฐได้ รัฐอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิด
ต้องท�ำมาก จนท�ำให้บางเรื่อง โดยเฉพาะ
ปั ญหาของคนชายขอบ คนเล็กคนน้อย อาจไม่อยู ่
ในภารกิจแรกๆ ของรัฐ เป็นหน้าที่ของเรา
ในการลุกขึ้นมามองว่าในบ้านเมืองเรา
มีคนเดือดร้อนหรือเปล่า
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มันเหนื่อยแล้วก็หดหู่ขึ้นทุกวัน...
ถ้าเพื่อนโดนกักตัวมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่เหลืออยู ่
ก็ต้องเพิ่มงานไปเรื่อยๆ จะมีวันไหนไหมที่มีใครสักคน
มาท�ำหน้าที่แทนเรา ซึ่ งพอคิดไปคิดมามันยากมาก
ที่จะหาคนอื่นมาแทนได้นอกจาก (แพทย์)
อินเทิร์นด้วยกันเอง มันบั่นทอนมากค่ะ

ท�ำไมคนปกาเกอะญอถึงท�ำบุ ญเป็นข้าว
เพราะคนปกาเกอะญอไม่มีเงิน ไม่มีเงินเก็บ
ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร

เพื่อนฝู ง ครอบครัว คนใกล้ชิดพังไปด้วยหมด
มีแต่คนรังเกียจ แอนตี้ แต่เราอยากให้ความรู ้
ที่ถูกต้องกับคน การป้องกันนัน้ ส�ำคัญ แต่ต้อง
ไม่ใช่ การมาแอนตี้กันแบบนี้ อย่าลืมว่าโรคแบบนี้
จะอยู ่กับเราไปตลอดชี วิต ก็เหมือนกับไข้หวัดอื่นๆ
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมด

ณ ตอนนัน้ ถามว่าน้องๆ กลัวไหม
เราคิดว่าตอบว่าไม่กลัว ไม่มี เป็นไปไม่ได้
ทุกคนมีความกลัวอยู ่ในใจ
แต่น่นั ... เมื่อมีความกลัวเราก็จะมีสติ
ว่าโรงพยาบาลเรารับตรงนี้
เรามีความตระหนักมากกว่า

หนูและเพื่อนๆ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่ วยเหลือสังคมในยามที่เป็นช่ วงเวลาที่ทุกคน
เดือดร้อน ได้ลงพื้นที่ในชุ มชนพร้อมมอบ
ข้าวสารและชุ ดยังชี พเบื้องต้น ให้กับชาวบ้าน
ในชุ มชนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้ท�ำหน้ากากผ้า
ส�ำหรับเด็กเพื่อแบ่งปั นให้กับน้องๆ
ในชุ มชนอีกด้วย

พอลงพื้นที่จริงๆ เพิ่งไปได้เห็นว่า บางคนไม่มีทาง
่ทีจะได้เห็นเงินก้อนของรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะว่าบางคน
ไม่มีแม้กระทั่งมือถือ... เขาไม่มีทางที่จะได้เงินตรงนี้
แต่เขาจะต้องมีข้าว พวกเขาต้องกิน จริงอยู ่ในชุ มชนนัน้
ไม่มีใครเป็นโควิด แต่เขาก�ำลังจะอดตาย
เพราะเขาไม่มีการจ้างงาน

สิ่งที่อร่อยที่สุดคือข้าว
่สิงที่งดงามที่สุดคือน�้ำใจคน

ก็อยากจะบอกว่า วิกฤตครัง้ นี้เป็น
วิกฤตทดสอบจิตใจ ซึ่ งจะผ่านไป
ขอเพียงคนไทยรู ้จักการให้
ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน
อดทนอีกนิดครับ
๋
เดียวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บุคคลผู้มีบทบาทในพื้นที่

ช่ วงแรกยอมรับว่ากังวลนะ แต่ไม่กลัว
เพราะตัวเองอาสามาเป็นจิตอาสา เรารู ว้ ธิ ที ่จี ะป้องกันตัวเอง
ทัง้ ใส่หน้ากากอนามัย และใส่เฟซชิ ลด์ และหมั่น
ท�ำความสะอาดล้างมือบ่อยๆ ไม่ให้ตัวเองป่ วย
เพื่อจะได้ดูแลคนอื่น

4.2
สรุปบทเรียน

จาก
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การทบทวนเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในระยะ 6 เดือนแรก อาจ
สรุปได้ว่าการที่สังคมไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ในช่วงแรกนี้มาได้ มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้
1. ความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพไทย
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานที่ต้องเข้าใจคือ ในระบบ
สุขภาพมีการด�ำเนินงานสองส่วนทีค่ ขู่ นานแต่ตอ้ งเชือ่ มประสานกันอยูเ่ สมอ คือ การแพทย์และการสาธารณสุข
โดยส่วนที่เป็นด้านการแพทย์มีจุดเน้นที่การดูแลรักษาความเจ็บป่วยของคนไม่กี่คนด้วยสิ่งที่ดีที่สุด (best
for few) และส่วนที่เป็นด้านการสาธารณสุข ที่จุดเน้นที่การดูแลสุขภาพของชุมชนหรือคนจ�ำนวนมากด้วย
สิ่งที่ดีส�ำหรับคนทุกคน (good for all) ซึ่ง “ทั้งสองส่วนนี้เป็นรากฐานส�ำคัญที่ถ้าประเทศไหนไม่เข้มแข็งพอ
ก็จะเป็นปัญหา เป็นเรื่องซึ่งเราเชื่อว่าที่เราเดินมาอย่างนี้ได้ เพราะว่าเราเข้มแข็งทั้งคู่ เราพัฒนามาทั้งคู่”
และชี้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ มีสิ่งที่โดดเด่นที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย 4 ประการ ได้แก่
		 (1) ระบบสาธารณสุข (public health system) ในสถานการณ์นี้มี 2 ส่วน ที่ส�ำคัญ คือ
			 ก. การตอบสนองทางระบาดวิทยา (epidemiological response) ทัง้ ด้านการป้องกัน (prevent)
			 การคั ด กรองและค้ น หา (detect) และการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
			 อย่างรวดเร็ว (response) โดยเฉพาะการท�ำงานของเครือข่ายนักระบาดวิทยาภาคสนาม
			 ที่เป็นคนที่พร้อมจะลงพื้นที่ออกไปติดตามค้นหาผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลยี
			 ท�ำแทนไม่ได้ และ ข. ระบบสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) ที่ประเทศไทยมี
			 การพัฒนามานาน โดยเฉพาะการมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
			 นับล้านคนที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
		 (2) ระบบบริการสุขภาพ (health service system) มีเครือข่ายการบริการทางการแพทย์
			 ทั้งสถานพยาบาลหลายระดับและบุคลากรหลายสาขาที่กระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
		 (3) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage) ทีพ่ ฒ
ั นามาเกือบ 20 ปี
			 ที่ท�ำให้คนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็นได้โดยไม่มีปัญหาทางการเงิน
			 มาขัดขวาง
		 (4) ภาวะผู้น�ำและระบบบริหารจัดการ (leadership and governance) ที่ส�ำคัญคือ การมี
			 ผูน้ ำ� ประเทศทีใ่ ห้ความไว้วางใจและเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
			 ท�ำให้การก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจและการด�ำเนินมาตรการต่างๆ เป็นไปโดยมีหลักวิชาการ
			 มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และการพิจารณาอย่างรอบคอบ
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2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและความเข้มแข็งของพลังของจิตอาสา
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุม
ป้องกันโรค ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ที่ท�ำให้ประเทศไทยมีความร่วมมือของประชาชนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
และการท�ำงานของจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่ต่างลุกมาให้ความช่วยเหลือกันในหลากหลายรูปแบบ เป็นพลังที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้
3. การมีหัวใจรวมพลัง สู้ไม่ถอย
ด้วยการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งในระบบสุขภาพเป็นความร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร บุคลากรทุกสาขา และเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ที่ต้องท�ำงานกันอย่างต่อเนื่องแทบไม่มีโอกาสได้หยุดพักตลอดระยะเวลาหลายเดือน แม้หลายครั้งที่อาจมีความ
เหนื่อยล้าหรือเกิดความขัดแย้ง แต่ไม่ยอมถอดใจ รวมทั้งมีการยอมรับและให้อภัยในข้อผิดพลาดของกันและกัน ท�ำให้
ทุกฝ่ายยังคงร่วมสู้มาด้วยกัน
4. การมองเห็นครบทุกมิติ
โดยมีการวางแผนและออกแบบการท�ำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเอาใจใส่และการพยายามท�ำความเข้าใจอย่าง
รอบด้าน ทั้งการควบคุมโรค การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบทั้งในด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะการใส่ใจดูแลกลุ่มเปราะบางในทุกๆ มิติ จึงเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการรับมือกับโรคระบาดที่ไม่ได้ส่งผลกระทบ
เพียงทางกายหรือเพียงความเจ็บป่วย
5. การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แม้การด�ำเนินงานและการออกแบบมาตรการต่างๆ ที่ต้องท�ำด้วยความรวดเร็ว ยังคงมีจุดอ่อนจ�ำนวนมากทั้ง
ในประเด็นความครอบคลุมและการเข้าถึงความช่วยเหลือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความพยายามในการออกมาตรการต่างๆ
เพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อทุกคนด้วยความรุนแรงเท่ากัน
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ด้วยรากฐานอันมั่นคงและยาวนานของระบบสุขภาพไทยที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา
บนความร่วมมือของทั้งภาครัฐและประชาชน และความสามารถในการน�ำจุดเด่นเหล่านี้มาใช้รับมือกับภาวะวิกฤต
การระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ ท�ำให้สังคมไทยสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากล�ำบากมาได้ร่วมกัน
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บทส่งท้าย

คง

05
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ไม่มีใครคาดคิดว่า ข่าวในวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2562 เรื่องการเกิดโรค
ระบาดในมุมหนึ่งของประเทศจีน จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด
ใหญ่ของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก ที่เป็นเหมือนไฟที่ไหม้ลามไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว และคงไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย จะ
กลายเป็นประเทศแรกที่สามารถตรวจพบการลุกลามข้ามประเทศของการระบาด
ครั้งนี้ และเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศให้สงบลง
ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
การทบทวนข้อมูลและเรียบเรียงเป็นบันทึกเหตุการณ์ ช่วยให้เห็นว่าความ
ส�ำเร็จขั้นต้นของไทยในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในระยะ 6 เดือนแรกนี้ เป็น
ผลลัพธ์ของการท�ำงานอย่างหนักของหน่วยงาน องค์กรและผู้คนมากมายที่เชื่อม
ประสานกันเป็นระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศที่ท�ำงานร่วมกัน
เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญ คือ การ
ทีผ่ คู้ นในสังคมไทย พร้อมปรับตัว ให้ความร่วมมือกับมาตรการของสังคม และพร้อม
ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกัน
วิกฤตการณ์ในครัง้ นี้ แม้เป็นสถานการณ์ทเี่ ลวร้าย แต่กม็ สี งิ่ ดีๆ เกิดขึน้ มากมาย
และเป็นโอกาสให้สังคมไทยได้เรียนรู้และพัฒนาในหลายด้านอย่างก้าวกระโดด
หนังสือเล่มนี้ ท�ำหน้าที่ได้เพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และน�ำเสนอการ
เล่าเรื่องในแบบหนึ่งเท่านั้น มีเรื่องราวและบทเรียนอีกมากมายที่ยังรอคอยการ
รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบต่อไป
แต่บทเรียนหนึ่งที่ชัดเจนคือ แม้จะไม่มีใครคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่า
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร หากผู้คนใน
สังคมไทยหันมาร่วมมือกันแล้ว เรามีศักยภาพที่เพียงพอที่จะ “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
โอกาส” ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในครั้งนี้ หรือวิกฤตอื่นๆ ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
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ขอ

ขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย) รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
(นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์) เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ให้การ
สนับสนุนข้อมูล เอกสารหลักฐาน และภาพถ่าย ขอขอบพระคุณหัวหน้า
ส�ำนักวิชาการสาธารณสุข (ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์) ที่ช่วย
ประสานงานและผลักดันการท�ำงานชิ้นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดในทุก
ขั้นตอน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส�ำนักวิชาการสาธารณสุขทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ ขอขอบคุณ
คุณมณี สุขประเสริฐ และคุณสุภิสสา วรรธนาคม ที่ให้ค�ำแนะน�ำและ
ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านเนื้อหาและการด�ำเนินงาน และขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนการด�ำเนินงานรวบรวม
ข้อมูลเอกสารหลักฐานและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงลงได้
ซึ่งตลอดการด�ำเนินงานที่ผ่านมาคณะท�ำงานได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ที่มาของภาพ
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https://web.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/135920541359612/?type=3&theater
https://pher.moph.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/คู่มือ-ขั้นตอน-การบันทึกข้อมูล-WebEOC-version-1-April-2020-1.pdf
https://pher.moph.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/หนังสือเรียน-ผอ.เขต-10.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF
https://web.facebook.com/UncleNewin/posts/1680513118756784?__tn__=K-R
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/052/T_0013.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER068/GENERAL/DATA0003/00003087.PDF
https://www.patongcity.go.th/news/detail/62652
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.PDF
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/9420200128083518.PDF

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ภาพที่ 1
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000010617
ภาพที่ 2
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=misterhong&month=10-2006&date=10&group=9&gblog=2
หน้า 77
ภาพที่ 1
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/09/E4682065/E4682065.html
หน้า 78-79 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
3.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ภาพรวมเหตุกาณ์
หน้า 80
ภาพที่ 1
https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
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หน้า 81

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9

http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/PAG237
https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
https://covid-19.kapook.com/gallery/224756/291296
http://www.bankhaicity.go.th/gallery/detail/2094
https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
https://www.biztalknews.com/news-update/เข้มอีก-สุวรรณภูมิ-ปิดป/
https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=7329
https://www.nationtv.tv/main/content/378760879/
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening)
หน้า 82
https://www.phukhaopost.com/news/28-89-4788-จังหวัดสระแก้วตัง้ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศจับมือ-ตม.สระแก้ว-ตรวจเข้
หน้า 83
ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/142722/
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1939220/ccsa-mulls-reopening-doors%E2%80%AC
ภาพที่ 3
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
ภาพที่ 4
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1942784/thailand-logs-7-new-covid-cases-no		 deaths-monday
ภาพที่ 5
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970/
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ
หน้า 84
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1927592/251-stranded-thais-20-feverish-fly-home-from-london
หน้า 85
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1911652/new-quarantine-venues-for-returnees-in-bangkok
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1901245/pattaya-supermarket-disinfected-after		 visit-by-covid-infected-person
ภาพที่ 3
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1895675/thailand-logs-111-new-covid-cases-3		 deaths-wednesday
ภาพที่ 4
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1861199/israel-ban-irks-thailand
ภาพที่ 5
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1852989/fake-news-rife-as-coronavirus-fears-spread
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 ชะลอการระบาดภายในประเทศ
หน้า 86
https://covid-19.kapook.com/view222709.html
หน้า 87
ภาพที่ 1
https://www.ryt9.com/s/iqml/3110505
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1867909/chiang-mai-school-closed-after-parent		
visited-japan
ภาพที่ 3
https://siamrath.co.th/n/134083
ภาพที่ 4
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3770480
ภาพที่ 5
https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=khoadung&month=04-2020&date=02&group=1&gblog=411
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 ระบุพื้นที่เสี่ยง ประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี
หน้า 88
https://andro4all.com/noticias/tecnologia/timo-amazon-correos-desinfectar-paquete
หน้า 89
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1873949/thais-test-positive-after-italy-trip-lifting-local		
infection-tally-to-50
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1874954/airlines-may-face-virus-medical-bills-in-new-rules-caa
ภาพที่ 3
https://www.phukhaopost.com/news/0-0-7415-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ-เฝ้าระวังและ
		
คัดกรอง-โรคติดเชื้อไวรั
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง
หน้า 90
https://www.thairath.co.th/sport/others/1803634
หน้า 89
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1881320/narathiwat-temporary-border-checkpoints-closed
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898880/thailand-logs-28-new-coronavirus-cases-2		 deaths-monday
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 การประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการควบคุมโรค

หน้า 92
หน้า 93

http://www.thinsiam.com/archives/115582
ภาพที่ 1
https://www.sanook.com/news/8060978/
ภาพที่ 2
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 3
https://news.thaipbs.or.th/content/291761
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว
หน้า 94
https://www.77kaoded.com/news/big/1511349
หน้า 95
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1880305/buri-ram-lockdown-move-comes-despite		 having-no-infections
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1883110/more-border-closures-in-fight-against-virus
ภาพที่ 3
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898365/thai-workers-stranded-in-malaysia-to-get-cash-aid
ภาพที่ 4
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1892605/phuket-hotels-ordered-to-shut-as-infections-rise
ภาพที่ 5
https://siamrath.co.th/n/144626
ภาพที่ 6
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1894930/thailand-logs-38-new-coronavirus-cases-1		 new-death-tuesday
ภาพที่ 7
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893015/police-soldiers-enforce-nationwide-coronavirus-curfew
ภาพที่ 8
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1884040/shutdown-order-issued-for-korat
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด”
หน้า 96
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/here-s-why-thailand-s-dire-economic-outlook-is-the-worst-in-asia
หน้า 97
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935968/experts-warn-of-rainy-season-outbreaks
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935744/no-new-covid-cases-in-thailand-for-second-day
ภาพที่ 3
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1918152/shopping-malls-prepare-to-reopen-with		 robots-drones-masks
ภาพที่ 4
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1914308/pm-warns-of-virus-risk-at-packed-locations
ภาพที่ 5
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909245/thailand-logs-7-new-covid-cases-2-deaths-tuesday
ภาพที่ 6
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1905985/thailand-logs-13-new-covid-19-cases-1		 death-thursday
ภาพที่ 7
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1903640/ministry-floats-ideas-on-exit-strategy
ภาพที่ 8
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898160/majority-not-confident-in-govts-handling-of		 covid-19-poll
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การคัดกรองเชิงรุก
หน้า 98
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1919136/no-new-infections-in-phuket
หน้า 97
ภาพที่ 1
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1923472/mass-prayers-held-to-celebrate-end-of-ramadan
ภาพที่ 2
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1914220/coronavirus-testing-to-expand-as-new-cases-dwindle
ภาพที่ 3
https://www.bbc.com/thai/thailand-52557891
ภาพที่ 4
https://www.khaosodenglish.com/news/2020/06/12/govt-to-lift-curfew-as-thailand-enters-phase-4/
ภาพที่ 5
https://www.brighttv.co.th/news/local/buriram-healthy-covid-city
ภาพที่ 6
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909295/phuket-7-new-cases-one-more-death
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10 แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน
หน้า 100 https://www.dailytech.in.th/เปิดตัว-แอปไทยชนะ/
หน้า 101 ภาพที่ 1
https://today.line.me/th/article/เปิดลงทะเบียน“เว็บไทยชนะ”+ให้ข้าราชการ+พนักงานออฟฟิศ-3wLl5M
ภาพที่ 2
https://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=5636
ภาพที่ 3
https://news.trueid.net/detail/A4wAqznMp16e
ภาพที่ 4
https://www.timeout.com/bangkok/news/you-are-now-required-to-check-in-when-entering-shops		
and-malls-051820
ภาพที่ 5
https://workpointtoday.com/open-mall/
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ภาพที่ 6
ภาพที่ 7

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1927176/thailand-logs-4-new-covid-cases-sunday-all-imports
https://www.ไทยชนะ.com

หลักฐานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
หน้า 102

ภาพที่ 1-2
ภาพที่ 3-4
ภาพที่ 5-7
หน้า 103 ภาพที่ 1
		
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3-4

https://www.facebook.com/UncleNewin.
http://www.buriram.go.th/covid-19/command/command-1.pdf.
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_commands/im_commands09.pdf.
http://www.cbo.moph.go.th/cbo/index.php/post-formats/covid/covid-19?download=799:1-256318-2563&start=20
https://www.rbpho.moph.go.th/eoc2020/file/5_lawcd.pdf.
https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/20200316112105_phase3COVID-19.pdf

หน้า 102 ภาพที่ 1-5
		

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การกักกันโรค
(Quarantine). (น 134- 135). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

ข้อมูลประวัติศาสตร์

3.3 การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน
ภาพรวมเหตุกาณ์
หน้า 106 ภาพที่ 1
หน้า 107 ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
		
ภาพที่ 9

https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
https://siamrath.co.th/n/143483
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1596-19-mrna-2-4
https://www.naewna.com/local/510016
https://www.sarakadeelite.com/better-living/covid-19-vaccine/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G37.pdf?fbclid=IwAR0Vd1kdtxQpgQmXLNDF-YQifJFJKJHtbiTpeL5E7RUbAv8REhkCCJHzoo
https://twitter.com/WHOThailand/status/1276797415375413249
Phase 1 สถานการณ์ที่ 1 การตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกและเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่
หน้า 108 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand-s-campaignagainst-the-novel-coronavirus-TH
หน้า 109 ภาพที่ 1
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand		 s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
ภาพที่ 2
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand		 s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
ภาพที่ 3
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand		 s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
ภาพที่ 4
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/100-days-of-dedication-Thai
ภาพที่ 5
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/100-days-of-dedication-Thai
Phase 2 สถานการณ์ที่ 2 เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ
หน้า 110 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 111 ภาพที่ 1
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 2
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 3
https://siamrath.co.th/n/139756
ภาพที่ 4
https://www.phukhaopost.com/news/0-0-9777-ตรวจได้แล้ว!!-รพ.พระปกเกล้า-จันทบุรี-เปิดห้องปฏิบัติการ
		
อณูชีววิทยา-ตรวจ
ภาพที่ 5
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/145550/
ภาพที่ 6
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/145550/
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Phase 2 สถานการณ์ที่ 3 คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา
หน้า 112
หน้า 113

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/143023
ภาพที่ 1
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880004
ภาพที่ 2
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143872/นวัตกรรม%20“ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย%
		
202020”/
ภาพที่ 3
https://twitter.com/thaihealth/status/1257505330038288386
ภาพที่ 4
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27123
ภาพที่ 5
https://twitter.com/ThaiPBS/status/1260756087478710272/photo/1
ภาพที่ 6
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139117/วิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร/
ภาพที่ 7
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/02/141742
Phase 2 สถานการณ์ที่ 4 ปกป้องบุคคลด่านหน้า จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE
หน้า 114 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 115 ภาพที่ 1
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 2
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 3 สถานการณ์ที่ 5 แรงสนับสนุนคนรอบด้านเพื่อคนท�ำงานด่านหน้า
หน้า 116 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143456/รับมอบสิ่งของ/
หน้า 117 ภาพที่ 1
https://www.royaloffice.th/2020/03/25/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู/
ภาพที่ 2
https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.2956484077746700/2956485694413205/?type=3&theater
ภาพที่ 3
https://zh-cn.facebook.com/bagsandgloves/photos/a.110525510591672/114870723490484/?type=3&theater
ภาพที่ 4
https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.2956484077746700/2956486144413160/?type=3&theater
Phase 3 สถานการณ์ที่ 6 จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง
หน้า 118 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 119 ภาพที่ 1
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 2
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144274/สธ.ปรับระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่/
ภาพที่ 3
ไม่ทราบชือ่ ผูถ้ า่ ย, “[ภาพ งาน covid-19 ร.พ. new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 4
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ งาน covid-19 ร.พ. ward]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 3 สถานการณ์ที่ 7 ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล
หน้า 120 https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.295258373869297/2945671438827964/?type=3&theater
หน้า 121 ภาพที่ 1
https://siamrath.co.th/n/145146
ภาพที่ 2
https://www.kaojorleuk-media.com/รายละเอียด/5c99f3262c4328001c5464fe/รพธรรมศาสตร์เตรียมรับ
		
คนไข้โควิด19%20พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน/5e79c8b6ee63830013c42512/langTH
ภาพที่ 3
https://siamrath.co.th/n/145146
Phase 4 สถานการณ์ที่ 8 การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย
หน้า 122 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 123 ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ
		
หาเชื้อโควิด%2019/
ภาพที่ 2
https://es-la.facebook.com/Radiation.Medical/photos/a.857183787686202/3432416166829605/
		
?type=3&theater
ภาพที่ 3
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 4
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 5
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 4 สถานการณ์ที่ 9 การส�ำรองยาและพัฒนาวัคซีน
หน้า 124 https://web.facebook.com/nvikm/photos/a.157308944444309/1598395237002332/?type=3&theater
หน้า 125 ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเยีย่ มความพร้อมผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด%2019/
ภาพที่ 2
https://web.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/a.3389295834430881/3389297957764002/
		
?type=3&theater
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ภาพที่ 3
ภาพที่ 4

https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเยีย่ มความพร้อมผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด%2019/
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเยีย่ มความพร้อมผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด%2019/
Phase 4 สถานการณ์ที่ 10 การดูแลขวัญก�ำลังใจบุคลากร
หน้า 126 http://www.netc.ac.th/2020/03/31/พวกเราชาวเทคโนภาคฯ-ขอนแ/
หน้า 127 ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
ภาพที่ 2
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/144448
ภาพที่ 3
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
ภาพที่ 4
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
ภาพที่ 5
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/144448
Phase 5 สถานการณ์ที่ 11 พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป
หน้า 128 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
หน้า 127 ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
ภาพที่ 2
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1817456
ภาพที่ 3
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124199
ภาพที่ 4
https://www.lifestyle224.com//content/20997/อภ-ผลิต-จัดหา-พัฒนายารักษาโควิด-19-เพียงพอใช้ในระยะยาว
ภาพที่ 5
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
ภาพที่ 6
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ
		
หาเชื้อโควิด%2019/

หลักฐานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
หน้า 130

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
		
หน้า 131 ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
		
ภาพที่ 4
		
ภาพที่ 5
		
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7

http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
https://th-th.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/a.3389295834430881/3389296754430789/
?type=3&theater
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g06.pdf
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g06.pdf
http://covid19.dms.go.th/backend///Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25630324214434PM_
แนวทางเวชปฏิบัติ%2021%20มีค%2063.pdf
http://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Coivid_Information/Attach/25630413101631AM_
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย%20covid-19ฉบับลงราชกิจจา.pdf
http://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Coivid_Information/Attach/25630413101631AM_
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย%20covid-19ฉบับลงราชกิจจา.pdf
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136695
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138717/

หน้า 132-135
		

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง โรคเก่า โรคใหม่ :
โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต. (น 240- 242). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

ข้อมูลประวัติศาสตร์

3.4 การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
หน้า 136
หน้า 137

https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
ภาพที่ 1-6
https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=17690&filename=index
ภาพที่ 7
https://www.nationalhealth.or.th/node/3073
ภาพที่ 8
https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=17690&filename=index
ภาพที่ 9
เพจ World Health Organization Thailand
ภาพที่ 10
อสม.com/contents/view/726

224 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
หน้า 138 https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/รวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการล้างมือในภาวะการระบาดของโควิด-19- covid-19
หน้า 139 ภาพที่ 1
นางสาวรวิวรรณ อุดเต็น พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ�ำเภอบ่อเกลือ น่าน, “[ภาพ NCD
		
Delivery, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2563 ประกวดภาพ
		
“สาธารณสุขน่านกับวิถชี วี ติ ใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 2
ศศิธร กันทะ. รพ.สต. บ้านน�้ำตวง อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ภาพที่ 3
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16204
ภาพที่ 4-5
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 6-7
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภาพที่ 8-9
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16204
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 หน้ากากสู้โควิด 19
หน้า 140 https://www.bbc.com/thai/thailand-51311296
หน้า 141 ภาพที่ 1
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16304
ภาพที่ 2
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16216
ภาพที่ 3
นางสาวโชติกา ไชยธานี “[ภาพ save my son, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ
		
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
		
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
ภาพที่ 4
นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ “[ภาพ ดูแล, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ
		
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
		
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
ภาพที่ 5
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 6
https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/1391348
ภาพที่ 7
https://www.bbc.com/thai/thailand-51311296
ภาพที่ 8
https://www.posttoday.com/social/general/613951
Phase 3: สถานการณ์ที่ 3 อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19
หน้า 142 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140273/อสม.เคาะประตูบ้าน%20ต้านโรคโควิด-19/
หน้า 143 ภาพที่ 1
นางณัฐธิยา ปัญญาเดช พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลทุง่ ช้าง อ�ำเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน , “[ภาพ
		
เยีย่ มบ้านแนวใหม่ ในยุคโควิดระบาด, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน
		
ประจ�ำปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถชี วี ติ ใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 2
รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย
ภาพที่ 3
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140273/อสม.เคาะประตูบ้าน%20ต้านโรคโควิด-19/
ภาพที่ 4
https://news.thaipbs.or.th/content/291321
ภาพที่ 5-6
https://www.thaipost.net/main/detail/64503?fbclid=IwAR0f_f5z5Ia-uMboXu0q4ktROEpP7It8OErrKjR
		
Dku1hcqg_wftgeFh_6X8
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 4 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หน้า 144 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
หน้า 145 ภาพที่ 1
https://isaanrecord.com/2020/07/14/online-education-during-the-covid19/
ภาพที่ 2
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
ภาพที่ 3
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) อ�ำเภอบ้านหลวง ฉบับที่ 8 ออกวันที่ 11 เมษายน 2563
ภาพที่ 4
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 5
https://covid19.thaipbs.or.th/infographic/?album=22468
ภาพที่ 6-7
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
หน้า 146 นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ “[ภาพ เว้นระยะห่าง ณ โรงอาหาร ม.ขอนแก่น, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563

225 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
หน้า 147 ภาพที่ 1
		
		
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
		
		
ภาพที่ 4
		
		
ภาพที่ 5
		
		
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
		
		

นายจามิกร ศรีค�ำ “[ภาพ เรียนรู้ค�ำสอน, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
https://www.thansettakij.com/content/politics/427970
นางสุธญ
ั ญา ค�ำวงศ์นกั วิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพระธาตุ อ�ำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน,
“[ภาพ ห้องเรียน ยุคโควิด 19, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ�ำปี
2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
นายอภิวัฒน์ เวียงค�ำ “[ภาพ ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกันเหมือนเดิม, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวด
ภาพถ่าย วิถีชีวิตใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
นายนรินทร์ แสไพศาล “[ภาพ Unlock Covid-19, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
https://www.thaipost.net/main/detail/60532
นายเสกสรร เสาวรส “[ภาพ ตลาดวิถีใหม่, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ
“ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ระบบส่งอาหารถึงบ้าน
หน้า 148 https://www.ngerntidlor.com/th/article/financial/investment/make-money-with-your-car.html
หน้า 149 ภาพที่ 1
https://zh-cn.facebook.com/seesankoratbaaneng/photos/pcb.2906548316238651/2906547522905397/
		
?type=3&theater
ภาพที่ 2
http://www.tcnewsstation.com/?p=59085
ภาพที่ 3
https://kunyaong-2497.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
ภาพที่ 4
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16766
ภาพที่ 5
http://www.anamai.moph.go.th/images/article/news16766/n20200326135055_59901.jpg
ภาพที่ 6
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 7
https://www.bbc.com/thai/thailand-52163423
ภาพที่ 8
http://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=51 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.
		
php?cid=76&nid=16766
ภาพที่ 9-10 https://www.bbc.com/thai/thailand-52163423
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน้า 150 https://www.m2fnews.com/media/content/2020/04/15/199955.jpeg
หน้า 151 ภาพที่ 1
https://www.posttoday.com/social/general/622361
ภาพที่ 2-5
2563http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=1711
ภาพที่ 6
https://www.posttoday.com/social/general/622361
ภาพที่ 7
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16649
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง
หน้า 152 นายสราวุธ ถิ่นวัฒนากูล “[ภาพ New Normal, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง”
ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
หน้า 151 ภาพที่ 1
https://www.posttoday.com/social/general/619272
ภาพที่ 2
https://workpointtoday.com/02-62/
ภาพที่ 3
https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
ภาพที่ 4
https://workpointtoday.com/02-62/
ภาพที่ 5
https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
ภาพที่ 6
https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
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ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12

https://workpointtoday.com/02-62/
https://www.autoinfo.co.th/online/326127/
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16649
https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
https://www.thansettakij.com/content/politics/427970
https://www.posttoday.com/social/general/619272
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน
หน้า 154 นางสาวคิมหอม ปัญญากร “[ภาพ เว้นระยะสักนิด, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชี วี ติ ใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง”
ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
หน้า 155 ภาพที่ 1-2
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17130
ภาพที่ 3
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17241
ภาพที่ 4
https://www.hfocus.org/content/2020/05/19281
ภาพที่ 5
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 6
https://www.thaipost.net/main/detail/64925
ภาพที่ 7
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 8
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17588
ภาพที่ 9
https://mgronline.com/travel/detail/9630000063011
ภาพที่ 10
http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17588

หลักฐานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
หน้า 156
หน้า 157

ภาพที่ 1-3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 1-4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6

ข้อมูลประวัติศาสตร์
หน้า 15-159		
		

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1700
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news_130263/
https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news280363/

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การออกหน่วย
สุขศึกษา. (น 185- 186). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

3.5 การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภาพรวมเหตุการณ์
หน้า 160 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
หน้า 161 ภาพที่ 1
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882739
ภาพที่ 2
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888160
ภาพที่ 3
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882739
ภาพที่ 4
https://www.naewna.com/local/483198
ภาพที่ 5
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888160
ภาพที่ 6
https://siamrath.co.th/n/153562
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน้า 162 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/
หน้า 163 ภาพที่ 1
http://www.prdmh.com/ข่าวสาร/ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต/1470-กรมสุขภาพจิต-เตือนระวังข่าวปลอมเรื่อง
		
เชื้อไวรัสโคโรนา.html
ภาพที่ 2
https://web.facebook.com/NewshawkPhuket/posts/2479156282334213/?_rdc=1&_rdr
ภาพที่ 3
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/
ภาพที่ 4
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/

227 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย”

หน้า 164
หน้า 165

https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
ภาพที่ 1
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/141299/รับมอบเวชภัณฑ์จากอุปทูตจีน/
ภาพที่ 2
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/141299/รับมอบเวชภัณฑ์จากอุปทูตจีน/
ภาพที่ 3
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143369/มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่%20ให้โรงพยาบาลศิริราช/
ภาพที่ 4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
ภาพที่ 5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
ภาพที่ 6
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
ภาพที่ 7
https://www.hfocus.org/content/2020/05/19191
ภาพที่ 8
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144106/รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์/
ภาพที่ 9
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/6405.html.
ภาพที่ 10
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143087/รับมอบหน้ากากผ้ากันน�้ำ/
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
หน้า 166 https://i.ytimg.com/vi/0u_2KuNC-7Q/maxresdefault.jpg
หน้า 167 ภาพที่ 1
https://www.facebook.com/mhorteeofficial/photos/a.336730497273651/559908644955834
ภาพที่ 2
http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=790
ภาพที่ 3
hfocus.สร้างความเข้าใจคนไทย ‘ไม่เลือกปฏิบัติ-ไม่ตีตรา’ ผู้ติดเชื้อโควิด-19,https://www.hfocus.org/
		
content/2020/04/19140
ภาพที่ 4
https://covid-19.kapook.com/view223721.html
ภาพที่ 5
https://covid-19.kapook.com/view223721.html
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 “อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19”
หน้า 168 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
หน้า 169 ภาพที่ 1
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม.ส่งยาถึงบ้าน, ขอนแก่น, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7.
ภาพที่ 2
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 3
ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 4
https://www.hfocus.org/content/2020/05/19219
ภาพที่ 5
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=900288563770284&id=154553218343826&
		
set=a.210271022772045&source=54
ภาพที่ 6
นางสาวรวิวรรณ อุดเต็น พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ�ำเภอบ่อเกลือ น่าน, “[ภาพ NCD
		
Delivery, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2563 ประกวดภาพ
		
“สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 7
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=900288563770284&id=154553218343826&
		
set=a.210271022772045&source=54
ภาพที่ 8
https://www.sdh.go.th/index.php?r=news/views&id=1000217
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 จิตอาสาร่วมสู่วิกฤตโควิด 19
หน้า 170 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน19 และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้, ภูเก็ต, มปด.,]”
ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 171 ภาพที่ 1
https://www.songkhlatoday.com/content/29394/.
ภาพที่ 2
https://www.posttoday.com/social/local/623064
ภาพที่ 3
ไม่ทราบชือ่ ผูถ้ า่ ย, “[ภาพ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน19 และผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกะทู,้
		
ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 4
ไม่ทราบชือ่ ผูถ้ า่ ย, “[ภาพ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน19 และผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกะทู,้
		
ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
ภาพที่ 5
ไม่ทราบชือ่ ผูถ้ า่ ย, “[ภาพ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน19 และผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกะทู,้
		
ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11

228 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8

https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ความเครียดและโควิด 19
หน้า 172 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/127111797305841
หน้า 173 ภาพที่ 1
https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118106391736
ภาพที่ 2
https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118246391722
ภาพที่ 3
https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118419725038
ภาพที่ 4
https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118449725035
ภาพที่ 5
https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118513058362
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การฆ่าตัวตายและโควิด 19
หน้า 174 https://www.khonkaenlink.info/home/news/10477.html
หน้า 175 ภาพที่ 1
https://www.hfocus.org/content/2020/03/18617
ภาพที่ 2
https://news.thaipbs.or.th/content/291661
ภาพที่ 3
https://news.thaipbs.or.th/content/291661
ภาพที่ 4
นางสาววิรดา การินไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร ส�ำนักงาสาธารณสุขอ�ำเภอนาหมืน่ อ�ำเภอนาหมืน่ เกลือ
		
จังหวัดน่าน, “[ภาพ ไม่ได้ขังนะครับ แต่กลัวหนี, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุข
		
จังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ
หน้า 176 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886535
หน้า 177 ภาพที่ 1
https://www.mea.or.th/content/detail/87/5322
ภาพที่ 2
https://www.ghbank.co.th/uploads/news/img/photo/AW_GHBALL_Covid_Measure5.jpg
ภาพที่ 3
https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2020/3/186861/8-มาตรการเยียวยาลูกจ้างท
ภาพที่ 4
https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2020/4/187176/กระทรวงการคลัง-ออกมาตรก
ภาพที่ 5
https://www.posttoday.com/pr/621645
ภาพที่ 6
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Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่
หน้า 178 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19195
หน้า 179 ภาพที่ 1
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ภาพที่ 6
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=43398
ภาพที่ 7
นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�ำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้าส้อ อ�ำเภอ
		
เมืองเชียงกลาง จังหวัดน่าน, “[ภาพ วิถีชีวิตใหม่เยียวยาจิตใจ หลังภัยโควิด 19, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.
		
การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ�ำปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่”
		
เขตสุขภาพที่ 1.
ภาพที่ 8
https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/กรมสุขภาพจิตจับมือเสถียรธรรมสถานฟื้นฟู
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โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การสาธารณสุข
มูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน. (น 216- 217). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.
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https://news.trueid.net/detail/YQx5l0qWnnro
นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,
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หน้า 200 https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/news/detail/49/1822
หน้า 201 https://www.infoquest.co.th/tag/covid-19/page/170
ผู้มีบทบาทในส่วนกลาง
หน้า 202 https://www.thairath.co.th/news/politic/1874567
หน้า 203 https://news.trueid.net/detail/D921ApwBVDpy
หน้า 204 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19313
หน้า 205 https://www.hfocus.org/content/2020/04/18867
หน้า 206 https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_286007
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230 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต

บรรณานุกรม
Part 01 เปิดเรื่อง
1.1 โรคโควิด 19

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019[ออนไลน์]. (2563). แหล่งที่มา:
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410[18 สิงหาคม, 2563]

1.2 ประเทศไทยในปี 2563

Elizabeth E. Cameron, Jennifer B. Nuzzo, Jessica A. Bell. Global Health Security Index[Online]. (2019). Available from: https://
www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf[22 August, 2020]

1.3 การสาธารณสุขไทยกับการรับมือวิกฤตโรคระบาด

กระทรวงสาธารณสุข. ประวัติกระทรวงสาธารณสุข[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.moph.go.th/index.php/about/moph
[10 สิงหาคม, 2563]

Part 02 ล�ำดับเหตุการณ์

ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”

31 ธันวาคม 2562 สื่อจีนรายงานพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่อู่ฮั่น
TCIJ ท�ำความจริงให้ปรากฏ. Timeline สถานการณ์ COVID-19 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.tcijthai.
com/news/2020/3/scoop/9946[5 สิงหาคม, 2563]
12 มกราคม 2563 WHO แถลงยืนยันการเกิดโรคอุบัติใหม่
World Health Organization. Novel Coronavirus-China[Online] (n.d.) Available from: https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-n
ovel-coronavirus-china/en/[5 luly, 2563]
13 มกราคม 2563 ไทยแถลงการณ์ยืนยันพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนรายแรกของโลก
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ. ย�้ำขณะนี้ไม่มีการระบาด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไทย
พบเร็ว ตรวจรักษาเร็ว[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970[5 สิงหาคม, 2563]
เปิดโปงเรื่องราวส�ำคัญจากจีนที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.scmp.com/news/hongkong/
healthenvironment/article/3045902/wuhan-pneumonia-thailand-confirms-first-case[5 สิงหาคม, 2563]
30 มกราคม 2563 WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC)
World Health Organization. ค�ำแถลงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2548)
เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.who.int/
news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)[3 สิงหาคม, 2563]

ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”

30 มกราคม 2563 ไทยพบผู้ป่วยรายแรกที่เกิดจากการแพร่เชื้อในท้องถิ่น
ไทยรัฐออนไลน์. เผยไทยรายแรก ติดเชื้อโคโรนา-เป็นคนขับแท็กซี่ (คลิป)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/
local/1761405[5 สิงหาคม, 2563]
12 กุมภาพันธ์ 2563 WHO ก�ำหนดชื่อโรคโควิด 19 (COVID-19)
BBC NEWS ไทย. โคโรนา : อนามัยโลกตั้งชื่อ “โควิด-19” ให้โรคทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:
https://www.bbc.com/thai/features-51473472[5 สิงหาคม, 2563]
1 มีนาคม 2563 รายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทย
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : ผู้ป่วยโควิด-19 คนไทย เสียชีวิตรายแรก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/
thailand-51694727[5 สิงหาคม, 2563]
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ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”

แรงงานไทยกลุ่มใหญ่เดินทางกลับจากเกาหลี
โพสต์ทูเดย์. กระทรวงการต่างประเทศเผยมาตรการรับมือแรงงานไทยกลับจากเกาหลี[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.
posttoday.com/world/616898[5 สิงหาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : “ผีน้อย” กลับไทยจาก 2 เมืองของเกาหลีใต้ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมของรัฐ ไม่ให้กลับบ้าน
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.bbc.com/thai/international-51727515[19 กรกฎาคม, 2563]
การแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่ที่สนามหมวยเวทีลุมพินี
แนวหน้า. คอลัมน์โลกธุรกิจ-โควิด-19 กับสนามมวยลุมพินี และความรับผิดชอบ[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://www.naewna.com/
business/columnist/43477[5 สิงหาคม, 2563]
11 มีนาคม 2563 WHO ประกาศเป็น Pandemic
World Health Organization. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ WHO กล่าวเปิดงานในการบรรยายสรุปของสื่อมวลชนเรื่อง COVID-19-11 มีนาคม 2563
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020[5 สิงหาคม, 2563]

ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”

กทม. ประกาศปิดสถานบริการและห้างร้าน
ข่าวไทยพีบีเอส. เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://news.thaipbs.or.th/
content/290066[5 สิงหาคม, 2563]
ประชาชนใน กทม. เดินทางกลับต่างจังหวัด
Thestandara. ประชาชนแน่นหมอชิต แห่กลับต่างจังหวัด หลัง กทม.-ปริมณฑล สั่งปิดหลายสถานที่สกัด โควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งทีม่ า: https://thestandard.co/thai-people-all-go-back-to-their-home-city-after-coronavirus-closed-down-measure-launched/
[6 สิงหาคม 2563]

ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”

13 พฤษภาคม 2563 ไม่มียอดผู้คิดเชื่อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน
ส�ำนักข่าวอิศรา.จากศูนย์ เป็นศูนย์ ไทยใช้เวลา 65 วัน ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ‘โควิด’ รายใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.
isranews.org/article/isranews/88659-COV-7.html[5สิงหาคม, 2563]
สถานการณ์ในต่างประเทศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.). สถานการณ์ COVID-19 รายวันโรคโควิด-19 ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.
nrct.go.th/covid19/daily/โรคโควิด-19-ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก[5 สิงหาคม, 2563]

Part 03 บันทึกเหตุการณ์

3.1 การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (DDC’s EOC) “ท�ำงาน24/7”

คร.สัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563. EOC กับ COVID-19 ศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1003420200429091825.pdf[19 พฤษภาคม 2563]
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 2 จัดท�ำแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน. สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019)[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://pher.moph.go.th/wordpress/22-01-2020-1/[20 พฤษภาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(Novel Coronavirus 2019) ประจ�ำวันที่ 27 มกราคม 2563[ออนไลน์] . (2563) แหล่งที่มา: https://pher.moph.go.th/
wordpress/22-01-2020-1/[18 พฤษภาคม, 2563]
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 3 ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, การประชุมทางไกล (Video
conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันที่ 22 มกราคม 2563, วาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการตอบโต้
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ภาวะฉุกเฉินโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://pher.moph.go.th/
wordpress/22-01-2020-1/[20 พฤษภาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ. ยกระดับเฝ้าระวังรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/137484/[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ
รัฐบาลไทย. รัฐบาลแจงเตรียมแอร์เอเชียรับคนไทยกลับจากอูฮ่ นั่ [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/26209[20 พฤษภาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. สธ ร่วมภารกิจน�ำคนไทยจากอู่ฮั่นกลับประเทศเน้นย�้ำเฝ้าระวังต่อเนื่อง 14 วัน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:
https://www.hfocus.org/content/2020/02/18417[20 พฤษภาคม,2563].
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 5 ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�ำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓).ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง
หน้า 1 29 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.
PDF[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 ตั้ง ศบค. บูรณาการการท�ำงานของทุกกระทรวง
ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง
หน้า26 29 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://123.242.172.6/covid19_surat/document/order/06.pdf
[20 พฤษภาคม, 2563]
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งทีม่ า: https://media.thaigov.go.th/uploads/document/66/2020/03/pdf/Doc_20200318153452000000.pdf[2 สิงหาคม, 2563]
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8064[20 พฤษภาคม, 2563]
รัฐบาลไทย.รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus;2019-nCoV) ประจ�ำวันที่
31 มกราคม 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26199[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7 Team Thailand และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
รัฐบาลไทย. อนุทินย�้ำ หยุดเชื่อเพื่อชาติ, 21 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/27615[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การประกาศใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน
รัฐบาลไทย. รัฐบาลแจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563
ยันยังไม่มกี ารประกาศเคอร์ฟวิ [ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27854[21 พฤษภาคม,
2563]
แถลงการณ์ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 24 ก หน้า 1 24 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF[21 พฤษภาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 วันพฤหัสบดีนี้, 24 มีนาคม 2020[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-52014435[21 พฤษภาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การผ่อนปรนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
NNT ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สรุปข่าวประจ�ำสัปดาห์ (27-30 เมษายน 2563)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://thainews.prd.
go.th/th/news/detail/TCATG200501181403382[2 พฤษภาคม, 2563]
คูม่ อื การปฏิบตั ติ ามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจการและกิจกรรมเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส�ำหรับประเภทกิจการ
และกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ฉบับเผยแพร่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/
viralpneumonia/file/guidelines/guideline_green_covid19.pdf [22 พฤษภาคม 2563].

ข้อมูลประวัติศาสตร์

ขวัญชาย ด�ำรงค์ขวัญ. UNSEEN กรมควบคุมโรค…เส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�ำ เรื่อง เส้นทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ. (น. 27-33). สถาบันวิจยั จัดการความรูแ้ ละมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : บริษทั
นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, 2559.
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3.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening)

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://
ddc.moph.go.th/ddce/news.php?news=11664&deptcode=[19 กรกฎาคม, 2563]
กลุม่ ภารกิจด้านข่าวและสือ่ มวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ รับมือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ[ออนไลน์].
(2563) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136675/[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ
BBC NEWS ไทย. โคโรนา : บันทึกความทรงจ�ำคนไทยทีก่ ลับจากเมืองอูฮ่ นั่ สูศ่ นู ย์กกั กันโรคทีส่ ตั หีบ, 20 กุมภาพันธ์ 2020[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-51546291[19 กรกฎาคม, 2563]
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์ไวรัสติดเชือ้ โคโรน่า 2019,ฉบับ ที่ 43 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น
[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no43-150263.pdf[19 กรกฎาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยรักษา ‘โควิด-19’ หายอีก 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจีน ส่วนคนไทยจากอู่ฮั่น พร้อมกลับบ้าน 19 ก.พ.นี้
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/02/18533[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 ชะลอการระบาดภายในประเทศ
รัฐบาลไทย. การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/index/158[20 กรกฎาคม, 2563]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า13 5 มีนาคม
2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF[19 กรกฎาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : “ผีน้อย” กลับไทยจาก 2 เมืองของเกาหลีใต้ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมของรัฐ ไม่ให้กลับบ้าน
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-51727515[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 ระบุพื้นที่เสี่ยง ประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า13 5 มีนาคม
2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF[19 กรกฎาคม, 2563]
Kapook. ราชกิจจาฯ เผยประกาศ สธ. 4 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย COVID-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://covid-19.
kapook.com/view221548.html[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง
รัฐบาลไทย. รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�ำวันที่ 19 มีนาคม 2563 [กระทรวงสาธารณสุข][ออนไลน์].
(ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27531[17 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 การประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการควบคุมโรค
ข่าวไทยพีบีเอส วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563. เปิด 3 ฉากทัศน์ คาดการณ์ COVID-19 ชี้ พ.ร.ก.ช่วยยอดติดเชื้อลด[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:
https://news.thaipbs.or.th/content/291761[17 กรกฎาคม, 2563]
The MOMENTUM. “ท�ำไมถึงยังไม่เข้าเฟส 3” ความแตกต่างระหว่างการระบาดโควิด-19 ระยะที่ 2 และ 3 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:
https://themomentum.co/phase-2-and-3-of-covid-19-outbreak/[18 กรกฎาคม, 2563]
กองนวัตกรรมและวิจยั กนว.-Fanpage. สัมมนาวิชาการเรือ่ ง โคโรนาไวรัส 2019 รูร้ อบ เท่าทัน สือ่ สารแม่นย�ำ เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/watch/live/?v=543486379707867&ref=watch_permalink [1 กรกฎาคม,
2563]
รายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. ทางสองแพร่ง “โควิด-19” ระบาด “ประเทศไทย”: ตอบโจทย์ COVID-19 (23 มี.ค. 63)[ออนไลน์].
(2563) แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=u0fZou8mRZI[23 มีนาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยมีแนวโน้มคุม ‘โควิด-19’ ไม่อยู่ ปล่อยไว้แบบนี้ป่วย 3.5 แสนใน 1 เดือน ต้องปิดเมือง 3 วีค[ออนไลน์].
(2563) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18753[27 กรกฎาคม, 2563]
ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรรี ยั ม์. บุรรี มั ย์ประกาศปิดเมือง[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: http://www.buriram.go.th/covid-19/[27 กรกฎาคม, 2563]
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ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่๕) ตั้งแต่ ๒ เม.ย.6330 เม.ย. 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyO TQzcjQyMjg1MQ==[27 กรกฎาคม, 2563]
THAIPUBLICA กล้าพูดความจริง. กทม.“สั่งปิดห้าง-ตลาดนัด-สถานบันเทิง-กีฬา” 22 มี.ค.-22 เม.ย.2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:
https://thaipublica.org/2020/03/bangkok-closed-department-store-plaza/[27 กรกฎาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. โควิด-19 : รัฐบาลอาจประกาศเคอร์ฟวิ 24 ชม. หากยอดผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนาไม่ลด ขอทุกวัน ชีฝ้ า่ ฝืนจ�ำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมืน่
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-52134560[27 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด”
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค. เรื่อง ขอความร่วมมือคัดกรองผู้โดยสารที่
เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล[ออนไลน์]. (2558) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_
commands/im_commands04.pdf[22 กรกฎาคม, 2563]
ศธ. 360. ครม. รับทราบการเลือ่ นเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: https://moe360.blog/2020/04/07/
ครม-รับทราบการเลื่อนเปิ/[22 กรกฎาคม, 2563]
กระทรวงวัฒนธรรม. วธ. ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.
mculture.go.th/th/article_view.php?nid=38749&fbclid=IwAR2NbVHrHs3Qpe58tv2LRpWHwIOkZUGJYVqCdFUCIdYYBk2ySks9IdX1Me4[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การคัดกรองเชิงรุก
กรมประชาสัมพันธ์. กรมควบคุมโรค ผนึก แกร็บ ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในผู้ขับขี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมเตรียมรับ
การเปิดเมือง วันที่ 7 พ.ค. 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1194&filename=test
[22 กรกฎาคม, 2563]
รัฐบาลไทย. สธ. ใช้แอป clicknic เฝ้าระวังโควิด 19 ในหมู่บ้านจัดสรร กทม. [กระทรวงสาธารณสุข][ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://
www.thaigov.go.th/news/contents/details/30573[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10 แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:
COVID-19) ฉบับ 15 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/
g_srrt_150563.pdf[22 กรกฎาคม, 2563]
GCC1111. แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”16 พฤษภาคม 2020][ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=10728
[22 กรกฎาคม, 2563]

ข้อมูลประวัติศาสตร์

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การกักกันโรค (Quarantine). (น 134- 135).
นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

3.3 การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกและเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่

UN Women/Pathumporn Thongking. 100 วัน แห่งการทุ่มเท[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.who.int/thailand/news/featurestories/detail/100-days-of-dedication-Thai[18กรกฎาคม, 2563]
World Health Organization. งานวิจัยค้างคาวและความพร้อมของห้องแล็บหนุนเสริมการรับมือกับไวรัสของไทย[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งที่มา: https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand-scampaign-against-the-novel-coronavirus-TH[18 กรกฎาคม, 2563]
ข่าวไทยพีบีเอส. ทีมวิจัยเปิดขั้นตอนถอดรหัส “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://news.thaipbs.or.th/
content/288358[19 กรกฎาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ. ย�้ำขณะนี้ไม่มีการระบาด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไทย พบเร็ว
ตรวจรักษาเร็ว[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ
กลุม่ ภารกิจด้านข่าวและสือ่ มวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ. เพิม่ การคัดกรองคนไทยทีท่ ำ� งานสัมผัส ใกล้ชดิ กับคนจีน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/137918[20 กรกฎาคม, 2563]
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กลุม่ ภารกิจด้านข่าวและสือ่ มวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ.จัดตัง้ คลินกิ ไข้หวัดต้นแบบในโรงพยาบาล รับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138044[20 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. อนุทิน เผยข่าวดี แพทย์ไทยรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อาการดีขึ้นใน
48 ชั่วโมงหลังรักษา[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138023[20 กรกฎาคม, 2563]
Workpointtoday. สูตรรักษาไวรัสอูฮ่ นั่ ของราชวิถตี รงกับแนวทางจีน เตรียมส่งตีพมิ พ์เป็นกรณีศกึ ษา[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://
workpointtoday.com/virus-30/[20 กรกฎาคม, 2563]
สัมภาษณ์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, อธิบดีกรมการแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 7 สิงหาคม 2563.
กลุม่ ภารกิจด้านข่าวและสือ่ มวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รบั ยาฟาวิพริ าเวียร์ (Favipiravir) จากญีป่ นุ่ เพิม่ แล้ว
4 หมื่นเม็ด[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/02/140640[20 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 การปกป้องบุคลากรด่านหน้า จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�ำวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138717/[22 กรกฎาคม, 2563]
Bangkok Life News. ระดมช่วย “หน้ากากอนามัย” ให้ รพ. ขาดแคลน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bangkoklifenews.
com/17189021/2020030103[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 แรงสนับสนุนจากรอบด้านเพื่อคนท�ำงานด่านหน้า
หน่วยราชการในพระองค์ / ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานเครือ่ งช่วยหายใจ และเครือ่ งมือแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพือ่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในประเทศไทย วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.royaloffice.th/2020/03/25/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู/[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. สธ.ยก“ปัตตานีโมเดล”น�ำร่องรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.
org/content/2020/05/19337[23 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7 ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขยายพื้นที่และบริการทางการแพทย์ รองรับ
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/140191/[24 กรกฎาคม, 256
ข่าวเจาะลึกทันเหตุการณ์. รพ.ธรรมศาสตร์เตรียมรับคนไข้โควิด-19 พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งทีม่ า: https://www.kaojorleuk-media.com/รายละเอียด/5c99f3262c4328001c5464fe/รพธรรมศาสตร์เตรียมรับคนไข้โควิด19%20
พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน/5e79c8b6ee63830013c42512/langTH[24 กรกฎาคม, 256
สยามรัฐ. รพ.บันนังสตา จ.ยะลา เปิดให้บริการตามปกติแล้ว หลังบุคลากรติดเชื้อโควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://siamrath.
co.th/n/145146[24 กรกฎาคม, 256
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ.ให้ทุกจังหวัดเปิด “1 จังหวัด-1 แล็บ-100 ห้องปฏิบัติการ” ตรวจหาโควิด-19
[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/140997[25 กรกฎาคม, 256]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 9 การส�ำรองยาและพัฒนาวัคซีน
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. อย. มั่นใจ เตรียมมาตรการพร้อม ส�ำรองยารับสถานการณ์โควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:
https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/1818[25 กรกฎาคม, 2563]
แนวหน้า. ‘สธ.’ผนึกก�ำลังองค์กรวิทย์ฯ-มหาวิทยาลัย คิดค้น‘วัคซีนโควิด-19’ คาด 6 เดือนได้ค�ำตอบ[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://
www.naewna.com/local/476124[25 กรกฎาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยพัฒนา “วัคซีนต้นแบบ” ต้านโควิด-19 ควบคู่ MOU ร่วมจีนทดสอบในมนุษย์ระยะ 3[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/04/19042[25 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 10 การดูแลขวัญก�ำลังใจบุคลากร
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. อนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรสาธารณสุขสู้ ‘โควิด-19’ ผลัดละ 1,000-1,500 บาท[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)
แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18664[25 กรกฎาคม, 2563]
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. มติ ครม เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น
ส�ำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8128[26 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 11 พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. สธ. เผยผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนของไวรัสใน
หลอดทดลอง แนะกินทันทีเมือ่ มีไข้[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/141681[22 กรกฎาคม,
2563]
Facebook องค์การเภสัชกรรม. อภ.พัฒนายาฟาวิพริ าเวียร์ ต้านโควิด-19 คาดส�ำเร็จปลายปี 64 พึง่ พาตนเองรองรับผูป้ ว่ ยระยะยาว[ออนไลน์].
(ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://web.facebook.com/gpoth.official/photos/a.879647762423872/1321088261613151/?type=3&theater
[22 กรกฎาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�ำนักสารนิเทศ. ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ผลิตชุดตรวจทดสอบหาเชื้อโควิด 19[ออนไลน์].
(ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ
หาเชื้อโควิด%2019/[23 กรกฎาคม, 2563]

ข้อมูลประวัติศาสตร์

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง โรคเก่า โรคใหม่ : โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต. (น 240- 242). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

3.4 การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย ย�้ำ ‘กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ’ สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส,
23 มกราคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news230163/ [18 กรกฎาคม, 2563]
WHO. WHO SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS IN THE CONTEXT OF COVID-19[Online]. (2020) Available from: https://www.
who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/WHO_HH-Community-Campaign_finalv3.pdf?ua=1[25 July, 2020]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 หน้ากากสู้โควิด 19
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย แนะวิธีการใส่และทิ้งหน้ากากอนามัยถูกวิธี ย�้ำ ต้องล้างมือทุกครั้ง
ก่อนใส่-หลังทิ้ง,6 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news060263/
[18 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19
คมชัดลึก. พลัง อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19,8 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.komchadluek.net/news/
regional/421203[20 กรกฎาคม, 2563]
41 ปี อสม. กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย สร้างปชต. ผ่านการมีสว่ นร่วมของชุมชน[ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: https://ptp.or.th/news/667?
fbclid=IwAR1IKa4kwtIwm4pBXwcciheV4l0MyFdbpcKcPv2QdzskLIZ_8JUwlSSHZNE[18 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 4 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กองสุขศึกษา. อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ......ได้อะไรมากกว่าที่คิด,28 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://healthydee.moph.
go.th/view_article.php?id=723[24 กรกฎาคม, 2563]
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. ‘Work From Home’ คืออะไร ช่วยให้รอดจาก ‘โควิด-19’ได้อย่างไร[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/872368[23 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ศูนย์สอื่ สารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย เข้ม Social Distancing ‘บุคคล-องค์กร-ชุมชน’ ลดแพร่เชือ้ COVID-19,
4 เมษายน 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/social-distancing-070463-01/
[18 กรกฎาคม, 2563]
ไทยรัฐออนไลน์. Social Distancing คืออะไร เว้นระยะห่างทางสังคมแค่ไหนจึงปลอดภัย, 26 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า:
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1852709 [24 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ระบบส่งอาหารถึงบ้าน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
ข้อมูลประวัติศาสตร์

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การออกหน่วยสุขศึกษา. (น 185-186). นนทบุรี
: บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

3.5 การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต เตือนระวังข่าวปลอมเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 27 มกราคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:
http://www.prdmh.com//ข่าวสาร/ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต/1470-กรมสุขภาพจิต-เตือนระวังข่าวปลอมเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา.html
[6 กรกฎาคม, 2563]
MODIFY: Technology News. Fake News คืออะไร ข่าวปลอมที่มีผลกระทบ กับสังคมออนไลน์,18 ธันวาคม 2562[ออนไลน์]. (2562)
แหล่งที่มา: https://www.modify.in.th/23823[6 กรกฎาคม, 2563]
เกลียวพันธ์ ลีละศร,ว่าด้วย Fake News, [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.secnia.go.th/2019/10/15/%E0%B8%A7%E0%B9%
88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-fake-news/[6 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย”
Thaireform. 13 รพ.ใหญ่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขอความอนุเคราะห์กรมการค้าภายในไร้ผล,5 มีนาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://www.isranews.org/isranews-news/86179-newshotpital.html[6 กรกฎาคม, 2563]
World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 6 April 2020[Online]. (2020)
Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693[6 July, 2020]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
กรุงเทพธุรกิจ. จากมิติสุขภาพ สู่มิติสังคม ไม่รังเกียจ ตีตรา ผู้ป่วยโควิด-19,4 มิถุนายน 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/883533[14 กรกฎาคม, 2563]
World Health Organization. การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19, 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.
who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf?sfvrsn=1eebbcac_0[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 “อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19”
thai PBS NEWS. สธ.เดินหน้ามาตรการลดแออัด-เว้นระยะห่างทางสังคม, 9 เมษายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://news.
thaipbs.or.th/content/290926[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 จิตอาสาร่วมสู้วิกฤตโควิด 19
VOICE online. ทั่วประเทศไทยผุด “ตู้ปันสุข”แบ่งอาหารผู้ยากไร้ช่วงโควิด-19 ระบาด, 10 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:
https://www.voicetv.co.th/read/hXtDOTqY0[14 กรกฎาคม, 2563]
thai PBS NEWS. จิตอาสา รพ.ศิริราช ซื้อคูปองอาหารให้ผู้เดือดร้อนจาก COVID กินฟรี, 5 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:
https://news.thaipbs.or.th/content/292100[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ความเครียดและโควิด 19
thai PBS NEWS. คนโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตช่วง COVID ทะลุ 600 สาย, 22 เมษายน 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://
news.thaipbs.or.th/content/291508[14 กรกฎาคม, 2563]
ICRCblog ประเทศไทย. โควิด-19-โรคระบาดใหญ่อาจท�ำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ, 19 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://blogs.icrc.org/th/2020/05/19/covid19- global-pandemic-may-increase-stress/ [14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การฆ่าตัวตายและโควิด 19
thai PBS NEWS. ปรับแผนรับมือ “ฆ่าตัวตาย” กลุ่มเสี่ยงพิษ COVID-19, 1 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://news.
thaipbs.or.th/content/291978[14 กรกฎาคม, 2563]
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ

โพสต์ทูเดย์. ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก “ไวรัสโควิด-19”, 24 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.posttoday.
com/finance-stock/columnist/618563[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต. แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
(Combat 4 th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง), พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.
dmh.go.th/intranet/p2554/แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง.pdf[14 กรกฎาคม, 2563]
Upwell health colletive. Home Health for the vulnerable, 20 march 2563 [Online]. (2020) Available from: https://upwellhealth.com.au/
healthcare-services-camberwell/upwell-home-health-melbourne/[14 July, 2020]

ข้อมูลประวัติศาสตร์

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน.
(น 216- 217). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ำกัด, 2561.

Part 04 บทเรียนและความหวัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพจ facebook. กระทรวงสาธารณสุข,วันที่ 13 มิถุนายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://web.facebook.com/fanmoph/
photos/a.769525979740426/4611000102259642/?type=3&theater[10 สิงหาคม, 2563]
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สัมภาษณ์ สาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, 22 กรกฎาคม 2563.
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทวงสาธารณสุข
ข้อความค�ำพูดของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย) จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาพถ่ายของ
ผู้บริหารและมีค�ำพูดที่คัดมาเพื่อใช้สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสื่อลักษณะหนึ่งที่ใช้กันมากในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 (หลักฐานรวบรวมในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ส.ค. 2563)
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพจ facebook. กระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://web.facebook.com/fanmoph/
photos/a.769525979740426/4779110208781963/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
เพจ facebook. ศูนย์ขอ้ มูล COVID-19, วันที่ 24 กรกฎาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: https://web.facebook.com/informationcovid19/
photos/a.106455480972785/166321778319488/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
เพจ facebook. ศูนย์ขอ้ มูล COVID-19, วันที่ 9 มิถนุ ายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่ า: https://www.facebook.com/informationcovid19/
posts/151202399831426/[14 สิงหาคม, 2563]
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
สัมภาษณ์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, อธิบดีกรมสุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Workpointtoday. สธ.ตั้งเป้าตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ได้อย่างน้อยวันละ 20,000 ตัวอย่าง เร่งขยายห้องปฏิบัติการเพิ่ม[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://workpointtoday.com/1covid-90/[14 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ โอภาส การย์กวินพงศ์, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สยามมีเดีย. บทสัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการรับมือสถานการณ์
โรคโควิด-19 (ต่อ),13 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://live.siammedia.org/index.php/article/chitchat-health/56650[4 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
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นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เว็บไซต์. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 10 มิถุนายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://web.facebook.com/
dtam.moph/photos/a.698815126802960/4278893228795114/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ มรุต จิรเศรษฐสิริ, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข, 29 กรกฎาคม 2563.
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สัมภาษณ์ ไพศาล ดัน่ คุม้ , เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข, 7 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
สัมภาษณ์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, อธิบดีกรมการแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 7 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ศบค.
Thebangkokinsight. ‘นพ.ทวีศิลป์’ ลั่น ระบบสธ.ไทยดีมา 100 ปีแล้ว คุม ‘โควิด-19’ ได้. 24 เมษายน [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://
www.thebangkokinsight.com/342020/[15 สิงหาคม, 2563]
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กรุงเทพธุรกิจ. นพ.โสภณ เอีย่ มศิรถิ าวร : ‘ทีมโควิด-19’ ไม่มวี นั ปิดความจริง[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่ า: https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/1939?utm_source=category&utm_medium=internal_referral[31 กรกฎาคม, 2563]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย. ถอดรหัส “ความรื่นรมย์แห่งชีวิต” ของ ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ มือปราบไวรัสเมืองไทย[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_Relax.aspx. [23 กรกฎาคม, 2563]
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยมีแนวโน้มคุม ‘โควิด-19’ ไม่อยู่ ปล่อยไว้แบบนีป้ ว่ ย 3.5 แสนใน 1 เดือน ปิดเมือง 3 วีค, Tue, 2020-03-24
[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18753[31 กรกฎาคม, 2563]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Adaybulletin. นพ. ธีระวัฒน์: นีค่ อื ภาวะสงครามระหว่างมนุษย์กบั เชือ้ ไวรัส เราทุกคนต้องพร้อมรบ. 14 พฤษภาคม 2563.[ออนไลน์]. (2563)
แหล่งที่มา: https://adaybulletin.com/know-coversation-thiravat-hemachudha/47781[15 สิงหาคม, 2563]
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านก�ำลังคนสาธารณสุข
และหัวหน้าส�ำนักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สัมภาษณ์ ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์, ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านก�ำลังคนสาธารณสุข
หัวหน้าส�ำนักวิชาการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 6 สิงหาคม 2563.
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จดหมายเหตุ

COVID-19
รวมพลั ง ร่ ว มใจ ฝ่ า ภั ย วิ ก ฤต
(ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563)

