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นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ปักหมุดรับมือกับโรคระบาด “โควิด 19” ใน 
วันที่ 4 มกราคม 2563 จนกระทั่งวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการยืนยันพบผู้ป่วย 
โควิด 19 รายแรกในไทย ก่อนที่จะเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายแรกในไทย  
เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2563 จากนัน้สถานการณ์กย็ดืเยือ้ ทวคีวามรนุแรงหลายระลอก
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2564)

สำาหรับสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด 19 มากที่สุด และเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด 19 หลายระลอก การจัดการที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้มีการรับมือโดย
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะระดับบริการปฐมภูมิ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเส่ียง
ในการติดเชื้อทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประสาน สร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสาธารณสุขต้ังแต่ระดับตติยภูมิ 
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ไปจนถึงภาคีเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้การทำางาน 
เท่าทันต่อสถานการณ์ เหมาะสมและตอบโจทย์บริบทการทำางานในพื้นที่เขตเมือง
ซึ่งมีความซับซ้อนของประชากรที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของบริบทพื้นที่ และ
มีความยากในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค โดยมีเป้าหมายสำาคัญ
คือ การที่ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลบริการสุขภาพและสังคมได้
อย่างสะดวก เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ได้รับการ
สนับสนุนจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ในการทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยวิชาการ รวบรวมข้อมูล 
จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเป็นระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 ผ่านการจัดการประชุมหัวข้อหลักเรื่อง “ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ 
ในสถานการณ์โควิด 19”  โดยสามารถสรุปประเด็นสำาคัญเพื่อการเรียนรู้และ
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นำาไปสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาและบริบทพื้นที่เพื่อร่วมมือกันจัดการการดูแลทุกคนใน
กรุงเทพมหานครได้ต่อไป

1) การจดัการระบบบรกิารสขุภาพในสถานการณ์โควดิ 19 ซ่ึงครอบคลุม
ประเดน็การบรหิารและประสานจดัการระบบภาพรวม รูปธรรมระบบบริการสุขภาพ
ระดับพื้นที่ ตลอดจนการประสานระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบทบาทภาคเอกชนในการทำางาน
ร่วมกับภาครัฐ 

2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีการสือ่สารเพือ่รับมอืสถานการณ์โควดิ 19  
ซึง่เน้นรปูธรรมการนำาเทคโนโลยกีารสือ่สารมาใช้จัดการสถานการณ์วกิฤตโควดิ ผ่าน
เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เช่น Chatbot และ Line Official Account และระบบการ
สื่อสารและให้คำาปรึกษาทางไกล (Telehealth) ที่พัฒนาระบบขึ้นมาโดยภาคธุรกิจ
เอกชน กลุ่มสตาร์ทอัพ องค์กรสื่อสาธารณะ และภาคประชาชน
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1) การจัดการระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19
 

การจัดการระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 พบว่าทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
มีการต่ืนตัวเรื่องการเชื่อมร้อยประสานการทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้ต้องมีการประสานสิบทิศเพื่อดูแลผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นงานที่หนักพอสมควร เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วย และผู้ป่วย 
ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 หรอื PUI (PUI : Patient Under Investigation 
หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ร่วมกับมีอาการไอ  มีน�้ามูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย 
อย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง) มีจำานวน
มาก อีกทั้งยังต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การดูแล และป้องกันการติดเชื้อ
ให้กับครอบครัว/ญาติผู้ป่วย เพื่อนบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างที่มี
การกักตัว หรือมีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้านอีกด้วย 

ประเด็นท่ีสำาคัญที่สุด ของการดำาเนินงานบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคที่เร็วและรุนแรง คือ การออก
ตรวจคดักรองทัง้เชงิรกุและเชงิรบั และการจดัระบบการรักษาผูป่้วยโดยแยกตาม
อาการหนัก-เบา โดยมีการแยกผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอ่อน และสีเขียวไปรักษาที่บ้าน 
ตามแนวทาง Home Isolation (การกักตัว ดูแลรักษาที่บ้าน) และ Community 
Isolation (การกักตัว ดูแลรักษาที่ศูนย์แยกโรคชุมชน) ซึ่งทำาให้การดูแลและรักษา
ผูป่้วยมีประสทิธิภาพมากขึน้ สามารถจดัการโรคได้อย่างรวดเรว็ สร้างความอุน่ใจให้
กับประชาชนว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี

ส่วนการบริหารจัดการผู้ป่วยกลุ่มสีแดง และสีเหลืองเข้ม ในโรงพยาบาล
ก็มีระบบการประสานการทำางาน ท้ังการตรวจโรค และการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคีทุกภาคส่วน ใน
การจัดระบบการดูแลส่งอาหารและยาให้กับผู้ป่วย การติดตามและประเมินอาการ  
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การหาเตยีงและออกซิเจน รวมท้ังการส่งต่อผูป่้วยเพือ่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล 
การสร้างโรงพยาบาลสนาม รวมท้ังศนูย์พกัคอย เพีอ่ให้ผูป่้วยได้รบับรกิารท่ีรวดเรว็ 
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังพบการเช่ือมร้อยองค์ความรู้ ข้อมูล                 
ความคิดเห็น บุคลากร งบประมาณ ยา วัคซีน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมถึง
สถานที่อีกด้วย 

นอกจากน้ี ยังเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดการระบบการ
บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคนทำางานที่สะท้อนบทเรียน
ที่เกิดขึ้นการทำางานในสถานการณ์โควิด - 19  คือ การเกิดรูปธรรมความร่วมมือ
จากภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคชมุชนทีเ่ข้ามาร่วมจดัการ เตรยีมการ 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ร่วมกันอย่างจริงจัง 

โดยภาคเอกชนท่ีเข้ามาทำางานร่วมกันแม้จะไม่ได้ดำาเนินงานด้านสุขภาพ
โดยตรงแต่กม็กีารปรบัตวั ศกึษาองค์ความรู ้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องจากหน่วยงานภาครัฐ 
พฒันานวตักรรมการสือ่สารและจัดทำาระบบการจดัการและประสานงานเพ่ือพร้อม
ทำางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคประชาชน โดยเฉพาะแกนนำาชุมชนก็เข้ามามีบทบาทสำาคัญ
ในการเป็นหัวเรือใหญ่ด้านการประสานดูแลตามแนวทาง Home Isolation และ  
Community Isolation ซึง่ถอืเป็นภาพประสบการณ์การดำาเนนิงานด้านสขุภาพร่วมกนั 
ทีก่ลมกลืนผสานเป็นเนือ้เดยีวทีง่ดงาม เพราะทกุฝ่ายมคีวามพยายามทีจ่ะเช่ือมร้อย
กัน ทำาความเข้าใจกันและกัน และปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด 19และสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ 
ให้ได้เร็วและดีที่สุด 

น่ีคือภาพในอุดมคติที่เป็นจริง เป็นช่วงเวลาวิกฤติที่เกิดโอกาสในการ
สร้างบทเรยีนร่วมกนัเพ่ือนำาไปสูก่ารพัฒนาอกีขัน้ของระบบบริการสุขภาพของไทย
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ประเด็นรปูธรรมเพ่ือการจดัการสุขภาพของคนกรงุเทพมหานคร
ในสถานการณ์โควิด 19

1.1 กลไกการบริหารจัดการและประสานการทำางานพื้นที่
 ช่วงทีก่รงุเทพมหานครมกีารระบาดหนกัระลอกที ่2-3 แม้ว่าภาคเีครือข่าย
ทกุฝ่ายจะทำางานกนัทกุวนัแต่กไ็ม่สามารถรบัมอืกับสถานการณ์ความรุนแรงได้อย่าง
อยู่หมัด เนื่องจากยังไม่มีการบูรณาการทำางานในระบบการควบคุมโรค และระบบ
การรักษา

 ต่อมารฐับาลได้มกีารจดัตัง้ “ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)” หรือ ศบค. ขึ้นเพื่อเป็นกลไกบริหาร
จัดการสถานการณ์ หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้จัดต้ังศูนย์
บูรณาการขึ้นมา เพื่อบูรณาการงานในทุกมิติ ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และด้านการรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำาหนดให ้
ผูอ้ำานวยการเขตเป็นผู้ท่ีมบีทบาทในการเช่ือมร้อยการทำางานร่วมกับภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม NGOs และภาคเอกชน 

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโควิด 19 ระดับกลุ่มเขตพื้นท่ี ที่
เข้ามาเช่ือมร้อยเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือกัน
และกันระหว่างแต่ละเขต ท้ังนี้เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการทีมงานต่างๆ ใน
พื้นที่ให้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที
และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นทีมสอบสวน
โรค ทีม Home Isolation และ Community Isolation ทีมบริหารจัดการเตียง 
ทีมสนับสนุนออกซิเจน ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยศูนย์เอราวัณ ทีมตรวจหาเชื้อเชิง
รุก และทีมสนับสนุน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยทุกทีมจะมีผู้รับผิดชอบ  
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และ Comprehensive Covid-19 Response Team(CCRT) ทำาหน้าทีป่ระสานงาน 
บูรณาการข้อมูลกันระดับเขต 

ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกมาตรการเพ่ือป้องกันปัญหา
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ โรงงาน แค้มป์คนงาน
ก่อสร้าง แหล่งชุมชนอยู่อาศัย และพื้นที่อาคารพาณิชย์ต่างๆ เมื่อมีการระบาดหนัก
จนโรงพยาบาลไม่สามารถรับมือได้ เพราะมีคนไข้ล้นโรงพยาบาล จึงมีการสร้าง
โรงพยาบาลสนาม(Field Hospital/Cohort Center) สร้างสถานที่เฝ้าระวัง
ในโรงแรม (Hospitel) เพื่อดูแลผู้ป่วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ท่ีจัดสรรงบประมาณครอบคลุม
การดูแลเรื่องการแพทย์ อาหาร 3 มื้อของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนับสนุน
การแพทย์ต่างๆ รวมทั้งมีการนำาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 
ที่จัดสรรจากสปสช.มาใช้ในการดำาเนินงาน community Isolation ด้วย 

ส่วนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรุงเทพมหานครมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) หมื่นกว่ารายกระจายใน 50 เขต โดย อสส.จะทำาหน้าที่
ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นผู้ช่วยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที ่แต่ถึงแม้ว่า
กรงุเทพมหานครจะม ีอสส. หมืน่กว่าราย กย็งัไม่เพยีงพอต่อการทำางานทีค่รอบคลมุ 
เพราะ อสส.เหล่านีเ้ป็นอาสาสมคัรทีม่าจากชมุชนทีข่ึน้ทะเบยีนจำานวนหนึง่พันกว่า
ชุมชน ซึ่งจะสามารถดูแลคนในชุมชน แต่จะไม่สามารถเข้าไปเข้าถึงกลุ่มประชาชน
ที่อยู่ในคอนโด และหมู่บ้านจัดสรรได้ เนื่องจากคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้มี
การขึ้นทะเบียนชุมชน

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และภาคีเครือข่าย ก็ได้มี
การอบรมอาสาสมคัรโควดิ 19 ขึน้มาเป็นเฉพาะ ซึง่ถอืเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วม
กับภาคประชาชนมากขึ้น ทำาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น 
การมีส่วนร่วมด้านการให้โดยการเติมตู้ปันสุข แต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ที่ต้องมีการทำางานอย่างเป็นระบบ มีการรวมกลุ่ม หรือมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
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ชุมชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับทางภาครัฐอย่างเป็นระบบชัดเจน ต่อเนื่อง พร้อมกับ
ข้อจำากัดเรื่องศักยภาพในการทำางานที่ต้องเพิ่มขึ้น เท่าทันกับการทำางานสร้างความ
ร่วมมือ ดแูลสขุภาพประชาชนในพืน้ทีร่่วมกบั ข้อจำากดัการเข้าถงึกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพกรงุเทพมหานคร เพือ่ร่วมจดับรกิารสขุภาพปฐมภมูเิชงิรกุร่วมกบัหน่วยงาน
ของภาครัฐในพื้นที่ได้

1.2 รูปธรรมการจัดระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่
• COVID-19 Primary care Hub: ศนูย์กลางการดูแลผูป่้วยตามแนวทาง 

Home Isolation
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้พัฒนา 

“ศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้านโควิด หรือ COVID-19 Primary care Hub” 
ขึน้ โดยทำางานร่วมกบั สถาบนัเพือ่การวจัิยและนวัตกรรมด้านเอชไอว ี(IHRI) คลินกิ
ชุมชนอบอุ่น บุคลากรจิตอาสา แกนนำาชุมชนในพื้นที่ และ อาสาสมัครขององค์กร
ต่างๆ เพื่อทำาหน้าท่ีเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการดูแลผู้ป่วย 
โควิด-19 ในชุมชน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 หรือ รวมทั้ง
ดแูลผูท้ีม่ปีระวตัใิกล้ชดิกบัผูท้ีย่นืยนัการตดิเชือ้ COVID-19 ตามแนวทาง Home 
Isolation และ Community Isolation 

ทีผ่่านมาได้เปิดรับสมคัรอาสาสมคัรวชิาชพีต่างๆ ในระบบบรกิารสขุภาพ
ของภาครฐั ซึง่ประกอบด้วยแพทย์สาขาต่างๆ พยาบาล เภสชักร และทนัตแพทย์ เข้า
ร่วมโครงการ Home Isolation กว่า 3,228 คน เพือ่ทำาหน้าทีด่แูลรกัษาและตดิตาม
อาการผูป่้วยกลุม่สเีขยีวและกลุม่สเีหลอืง ทีพ่กัรกัษาตวัอยูท่ีบ้่านทางโทรศพัท์ หรือ 
Application Line ตามมาตรฐานแนวทาง Home Isolation 

นอกจากนี้ COVID-19 Primary care Hub ยังทำาหน้าที่ประสานส่งต่อ 
ผูป่้วยโควดิไปยงัโรงพยาบาลท่ีเชือ่มต่อกับเครอืข่ายฯ ตามความจำาเป็น และทำาหน้าที่
พัฒนาศักยภาพ และควบคุมคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิด้านโควิด-19 โดยรับ 
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งบประมาณจาก สปสช. มากระจายต่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนที่ทำางาน
ร่วมกัน รวมทั้งรับยาต้านเชื้อไวรัสยาฟาวิพิราเวียร ์ (Favipiravir) เพื่อจ่ายต่อให้กับ
ผู้ป่วยที่ดูแลตามแนวทาง Home Isolation และ Community Isolation 

หน้าท่ีท่ีสำาคัญอีกอย่าง คือการพัฒนามาตรฐานแนวทาง Home 
Isolation เพื่อให้เห็นรูปธรรมเส้นทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจนว่าต้องผ่านขั้นตอน
อย่างไร มีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง แต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ที่สำาคัญ
คอืจะมีการประสานงานอย่างไรให้ไร้รอยต่อทีส่ดุ โดยมกีระบวนการดแูลทีส่ำาคญัดงันี้

1. ตรวจ Swab เพื่อวินิจฉัยทั้งในโรงพยาบาล คลินิก และการตรวจเชิง
รุกในชุมชน  

2. ระหว่างที่รอผลตรวจ มีการประเมินความเข้าใจ สภาพจิตใจ  
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และความพร้อมในการดูแลที่บ้าน
และชุมชน 

3. หากมีการตรวจพบเชื้อ มีการประเมินอาการเพ่ือแยกระดับความ
รุนแรงของผู้ป่วย เป็น 3 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีเขียว กลุ่มสีเหลือง และ
กลุ่มสีแดง โดยจะมีการสร้างแนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยแต่ละ
กลุ่มสีเป็นมาตรฐานเอาไว้ 

โดยกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการประเมนิให้อยูใ่นกลุ่มสีเขยีวและสีเหลือง จะต้อง
ลงทะเบยีนเข้าระบบ Home Isolation เพือ่รกัษาตัวทีบ้่าน และจะได้รบัการดแูลจาก
อาสาสมัครที่เป็นแพทย์สาขาต่างๆ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ในการให้คำา
ปรึกษา ติดตามและประเมินอาการผ่านทางโทรศัพท์ และ Application Line โดย
จะมีการบันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาผู้ป่วย(Telemedicine Home Isolation) 
ผ่านทาง  google form  ทำาให้อาสาสมัครซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
ติดตามข้อมูลผู้ป่วยเพื่อรักษาได้ทันที

เพื่อให้การดำาเนินงานภาพรวมเป็นไปอย่างราบร่ืน COVID-19 Primary 
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care Hub ได้จัดทำาองค์ประกอบสำาคัญในการดูแลประชาชนช่วงโควิด 19 เป็น
แนวทางมาตรฐานให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทีมแกนนำาชุมชน และ virtual 
community volunteer ได้นำาไปปฏิบัติใช้ โดยมีรายละเอียดการดำาเนินการ ดังนี้

1. เตรยีมชุมชน (โดยแกนนำาชมุชน & virtual community volunteer) 
: สร้างความเข้าใจกบัผูป่้วย เตรยีมคนในครอบครวัทีบ้่าน เตรยีมเพือ่น
บ้าน เตรียมผู้ดูแลอาการทางคลินิก จัดหาอาหาร สนับสนุนปัจจัยใน
การแยกพื้นที่ในการพักอาศัย ประเมินและจัดการประเด็นการตรา
หน้าและถูกรังเกียจ (Stigma & Discrimination) และการถูกละเมิด
สิทธิ ประเมินการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ สังคม ประสานต่อเนื่องกับ
ทีมบุคลากรทางการแพทย์

2. ค้นหาผูส้มัผสั (โดยแกนนำาชมุชน & virtual community volunteer) 
: ระบุผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่มี
ความเสี่ยงสูงและสัมพันธ์ครอบครัว จัดหาอาหารและปัจจัยในการ
แยกตัว ประสานการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ และดำาเนินการส่งตรวจ PCR/
Rapid Antigen test

3. ให้การดูแล (โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์) : เน้นในเรื่องพัฒนาการ
ทำางานแบบองค์รวม ที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการติดตามดูแลทาง
คลินิก เก็บสิ่งส่งตรวจ จ่ายยา ติดตามต่อเนื่อง จัดบริการวัคซีน และ
ประสานงานกับทีมชุมชน

4. เตรียมบริการวัคซีน (โดยแกนนำาชุมชน & virtual community 
volunteer)  : ทำาความเข้าใจเรื่องวัคซีน จัดลำาดับความเร่งด่วนของ
การได้รับวัคซีน ติดตามการรับวัคซีนให้ครบ ประสานการจัดบริการ
วัคซีนให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย

จากการดำาเนินงานของ COVID-19 Primary care Hub ในช่วงที่ผ่านมา
พบว่า ทีมชุมชน ผู้ป่วยและญาติ เพื่อนบ้าน คือ กลไกสำาคัญในการทำา Home 
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Isolation ให้ประสบความสำาเร็จ หากชุมชนมีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ 
สามารถทำางานร่วมกันภายใต้ศักยภาพของแต่ละคน และมีความเช่ือมั่นในทีม             
ให้ความร่วมมือกับทีมอาสาต่างๆ ช่วยประเมิน ติดตาม สังเกตอาการ สื่อสาร/
รายงานให้กลุ่มอาสาแพทย์และสหวิชาชีพได้ ก็จะสามารถทำาให้การดูแลรักษา
ทำาได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

โดยสรุป COVID-19 Primary care Hub เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
และการดูแลเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย เข้าถึงได้
อย่างมีคุณภาพ บนฐานเครือข่ายวิชาชีพที่เข้ามาร่วมประสานงานเครือข่ายวิชาชีพ 
บุคคล อุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนทั้ง
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและหนุนเสริมกันและกัน 
ภายใต้ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

• ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา บทบาทที่หลากหลายเพื่อรับมือ
สถานการณ์โควิด 19
การจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 

เริ่มเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันหลายทีม เช่น หน่วยสอบสวน
โรค ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค  รวมทั้งอีกหลายองค์กร
ทั้งภายในและนอกชุมชน ทั้งที่เป็นเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน

แนวคิดหลักคือ “ต้องรู้โรค สอบสวนโรค และดำาเนินการควบคุมโรคได้
เร็ว เน้นการตรวจเชิงรุก” ให้คนไข้รับยาเร็ว เพื่อลดการเพิ่มจำานวนผู้ป่วยจากกลุ่ม
สีเหลืองเป็นกลุ่มสีแดง โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ผ่านแกนนำาชุมชน  
มีการเรยีนรูว้ชิาการเพือ่การควบคมุการระบาด โดยแยกคนป่วยออกจากพ้ืนที ่และ
ประสานงานกับทีมเทศกิจในการช่วยส่งยาและอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน 

บทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เน้นในด้านวิชาการ  
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โดยประสานความรูท่ี้ถกูต้องกบักรมควบคมุโรค และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ซึง่จะทำาให้ได้ข้อมลูสำาคญัทีส่ามารถนำามาออกแบบวางแผนรปูแบบการจดับริการใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการทำางาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 มีบทบาทหลักในประเด็น
การเป็นศูนย์จัดการประสานงานเรื่องโควิด 19 โดยเฉพาะ มีพื้นที่จัดให้เป็นห้อง
บัญชาการเฉพาะกิจ (War room) เพื่อง่ายต่อการสั่งการ และออกปฏิบัติการโดย
ทีมสอบสวนโรค ทีมจัดอุปกรณ์ ทีม Home Isolation ทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งทำาให้
เกิดการประสานทีมงาน พร้อมทั้งมีการติดตาม ให้ข้อมูลและสถานการณ์ความรู้
ใหม่อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เน้นมาตรการ
การควบคุมที่ช่วยลดพื้นที่เสี่ยง และการจัดการกับกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงให้จำากัด
วงให้แคบลง ไม่ขยายปัญหาไปยังบ้าน และชุมชนข้างเคียง

 เมือ่เกดิพืน้ทีร่ะบาดในชมุชน สิง่แรกท่ีทำาคอื ค้นหาและประสานงานแกน
นำาในชุมชน เพือ่ให้แกนนำาทำาหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์ และสร้างความเชือ่ม่ันให้กบั
คนในชุมชน และ ประสานทำางาน ดูแลช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำาทะเบียนบุคคล และจัดทำา wrist bands เพื่อ
ช่วยในการติดตามอาการผู้ป่วยในระยะ14  วัน รวมทั้งมีการทำางานร่วมกับฝ่าย
เทศกิจของสำานักงานเขตเพื่อช่วยส่งยา ชุดเยียวยา และอาหารแห้งให้กับผู้ป่วย
ที่รักษาตัวในบ้าน/ชุมชน 

 ส่วนการจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นพนักงานโรงงานในพื้นที่ มีกลุ่ม
อาสาสมัครดูแลแรงงานต่างด้าวช่วยในการส่ือสารบอกความต้องการระหว่าง
กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ทำาให้สามารถดำาเนินการดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ได้อย่างเหมาะสม
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• ระบบการสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิในวิกฤติโควิด 19 โดย โรง
พยาบาลราชพิพัฒน์ 
แต่เดิมมุมมองวิธีคิด(mindset) ส่วนใหญ่ของผู้บริหารและทีมงาน มองว่า

โรงพยาบาลมีบทบาทหลักในการเป็นสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติย
ภูมิ อาจจะไม่ได้มีบทบาทหลักเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ แต่ต่อมาเกิด
ความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแม้แต่ในภาวะปกติ 
หน่วยบริการสุขภาพท่ีมีในพื้นท่ีทุกระดับไม่สามารถแยกการทำางานได้อย่างชัดเจน  
ความคดินีจ้งึเป็นจดุเริม่ในการทำางานแบบผสมผสานกับเครือข่ายบริการในพ้ืนทีแ่ละ
ภาคประชาชน จนเกิดเป็นรูปแบบการประสานเชือ่มโยงเป็นหนึง่เดยีว (Integrated 
primary care secondary care and tertiary care) ท่ีเข้าใจร่วมกนัเพือ่เสรมิ
ประสิทธิภาพการทำางานและจัดบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ได้
  

Mindset ใหม่ที่พยายามสร้างให้ทีมงานของโรงพยาบาลในวิกฤติ 
โควดิ- 19 คือ เน้นการวเิคราะห์ วางแผน สร้างเครอืข่าย และสร้างนวตักรรมในการ
ส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารงานที่สร้าง
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนที่
รวดเร็วกว่าการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

รูปธรรมการบริหารจัดการระบบบริการและบริหารจัดการเครือข่ายใน
สถานการณ์วิกฤติโควิด 19
ในแต่ละระยะของการระบาดมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงบทบาทหนุนเสริมจาก
ภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ช่วงระบาดใหม่ มีการบริหารจัดการร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี เกิดราช
พิพัฒน์ธนบุรี ICU มีการสนับสนุนกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ  
RT-PCR (Reverse transcription – polymerase chain reaction) ให้กบัเครอืข่าย 
ที่ทำางานตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ทราบผลอย่างรวดเร็ว และมีการทำา
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ช่องทางด่วนพิเศษในกรณีที่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ช่วงแพร่ระบาดมากขึ้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับสำานักงานเขต

บางกอกน้อย มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม โดยได้รับการสนับสนุน
จากพระเทพสธิวิมิล เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการดแูลผูป่้วย มกีารประสานงานด้าน
การส่งผูป่้วยร่วมกับศนูย์เอราวณั ดงันัน้เมือ่มกีารตรวจทางห้องปฏบิตักิาร RT-PCR 
ในพ้ืนที่ได้เร็ว ขนส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลสนามได้เร็ว ผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแล
ที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการขยายการตรวจ RT-PCR มาที่โรงพยาบาลสนามวัด
ศรีสุดารามด้วย

ช่วงแพร่ระบาดหนัก มีการตั้งศูนย์พักคอยขึ้นเป็นแห่งแรกๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การมีส่วนร่วมของสำานักงานเขต โรงพยาบาล และภาค
เอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนรถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถขนส่ง
จากภาคเอกชน ทำาให้มีจำานวนรถในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยมากขึ้น  

นอกจากนี้ รูปธรรมการดำาเนินการเฉพาะท่ีเป็นการบริหารจัดการและ
ทำางานประเด็นต่างๆ เช่น

เตรยีมการเรือ่งวคัซนี เขตบางกอกน้อยกเ็ป็นเขตแรก ทีน่ำาวคัซีน ซิโนฟาร์ม 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ หลังจากมีการประสานงาน
มา โรงพยาบาลก็ได้จัดการวางระบบและจัดเตรียมบุคลากรในการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมท้ังให้การสนับสนุน สื่อสาร ดำาเนินการร่วมกับหน่วย
บริการปฐมภูมิในพื้นที่อย่างเต็มที่ 

สร้างความร่วมมอืระหว่างศนูย์บรกิารสาธารณสขุ (ศบส.)  แบ่งบทบาท
ให้ ศบส.คัดกรองและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลทำาหน้าที่สนับสนุน
การตรวจ ส่งยา/เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แบบทันท่วงที ทำาให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษา 
โดยพื้นที่ประสานจัดการด้วยตนเอง ส่วนการทำา Home Isolation บทบาทของ
โรงพยาบาล คือ สนับสนุนให้ ศบส.มียาและเวชภัณฑ์ที่จำาเป็น ในช่วงที่ระบบหรือ
ส่วนกลางยังไม่มีความชัดเจน มีความล่าช้า นอกจากนี้คือมีการทำางานร่วมกับภาค
ประชาสังคม อาสา เอกชน เช่น รถอาสาขนส่งยา เป็นต้น
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ใช้นวตักรรมการส่ือสารด้วยเทคโนโลยเีพ่ือลดปัญหา มกีารสำารวจปัญหา
ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และนำาปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขปฏิบัติการจนเกิด
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหาและตอบสนองประชาชนได้ทันท่วงทีมากข้ึน เช่น  
การสร้างระบบจองควิเข้ารบัการรกัษาผ่าน แอปพลเิคชนั QQ การแจ้งผลการตรวจ
คดักรองผ่านระบบLine OA ทำาให้การแจ้งผลและนำาผูต้ดิเช้ือเข้าสูก่ารดูแลในระบบ
ได้รวดเรว็ขึน้ รวมทัง้การเปิดพืน้ท่ีตรวจ RT-PCR  ทีว่ดัศรสีดุาราม เขตบางกอกน้อย 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน 

1.3 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรภาคเอกชน
ระดับส่วนกลาง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 

(อปสข.) กรุงเทพมหานคร เป็นกลไกหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการการแก้ไขปัญหาและจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรงุเทพมหานครเพือ่สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อการ
ทำางานสร้างเสรมิสขุภาพและแก้ไขปัญหาภายใต้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ในพื้นที่

นอกจากนี ้ในสถานการณ์ดงักล่าวอปสข.ร่วมกบัองค์กรทีเ่ก่ียวข้องได้มกีาร
จดัหาทมีวชิาการเพือ่จดัทำาหลักสตูรสือ่สารเรือ่งโควดิ 19 ให้กบัแกนนำาชุมชน เพือ่
ให้แกนนำาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินอาการผู้ป่วย ประเมินความ
เสี่ยง และมีความรู้ในการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ ต่อมามีการพัฒนา
เรื่องการเตรียมความพร้อมในการทำา Community Isolation มีการทบทวน
องค์ความรู้ต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาจากหลากหลายองค์กร จนตกผลึกว่า “ชุมชนต้อง
ดูแลตัวเอง” เพื่อไม่ให้มีผู้ตดิเชื้อเพิ่มมากขึน้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการทำางานร่วมที ่
หลากหลายขององค์กรภาคเอกชนในการทำางานร่วมกับภาครัฐ
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รูปธรรมภาคเอกชนในการทำางานร่วมกับภาครัฐ 
• เครือข่าย “เป็ดไทยสู้ภัย” ร่วมใจสู้โควิด 19

เครอืข่ายทมี “เป็ดไทยสู้ภัย” คอืกลุ่ม Startup ภาคประชาสงัคมทีร่วมตัวกนั 
เมื่อกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้มีโอกาสทำางานร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยหลักคิด 
การทำางานคือ “ทำาอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างรวดเร็ว”  

ในช่วงเริ่มต้นสถานการณ์โควิดเมื่อปี 2563 ผู้คนมีความต่ืนตระหนก 
เพราะไม่เข้าใจโรค จึงได้เริ่มต้นทำางานด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีการรวบรวมข้อมูล  
“ชัวร์ก่อนแชร์” มีการเช็คข้อมูลกับกรมควบคุมโรคก่อนสื่อสารออกไป ต่อมาพบ
ว่าประชาชนไม่ได้ต้องการข่าวสารทีถ่กูต้องชดัเจนเพียงเท่านัน้ แต่ประชาชนต้องการ
รูว่้าตวัเองมคีวามเสีย่ง หรอื ตดิเช้ือโควดิ 19 ด้วยหรอืไม่ ซึง่ในฐานะภาครฐัจำาเป็นจะ
ต้องตอบคำาถามเพือ่คลายความกงัวลของประชาชนให้ได้ จงึมกีารใช้ระบบคดักรอง
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาเป็น Chatbot (@Line) 
แต่การตอบคำาถามไม่สามารถตอบแบบฟันธงได้ สามารถตอบได้เพียงว่าเป็นกลุ่ม
เสี่ยงหรือกลุ่มสีเหลือง ทำาให้ประชาชนไม่หายกังวล จึงได้พัฒนาต่อให้สามารถเข้า
ถึงบริการได้ด้วยการเชื่อมกับเครือข่ายโรงพยาบาล ให้คนกลุ่มที่เข้าข่ายการติดเชื้อ
สามารถจองคิวเพื่อไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ และโรงพยาบาลราชวิถี
เพื่อรับการบริการต่อเนื่องได้เลย

เมื่อภาวะวิกฤติโควิดเข้าสู ่ระยะท่ี 3 โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้มีการทำา 
โรงพยาบาลสนามคร้ังแรก เครือข่ายทมี “เป็ดไทยสูภ้ยั” ได้นำา chatbot ดงักล่าว 
มาใช้สื่อสารกับผู้ป่วย และนำาข้อมูลจากการสื่อสารมาบริหารจัดการเตียงใน
หอพกั รวมทัง้ใช้ดขู้อมลูเพือ่ตดิตามการรกัษาของผูป่้วยว่าได้รับการดูแลอย่างไร  
ย้ายออกจากโรงพยาบาลสนามหรือยัง เป็นต้น ทำาให้เกิดระบบการบรหิารจดัการ
โรงพยาบาลสนามไปด้วย ตรงตามเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ คือ คนทำางานหน้า
งานต้องทำางานน้อยลง
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หลักคิดน้ีได้ถูกนำามาใช้กับการแก้ไขปัญหาสายด่วน 1422 สายด่วนกรม
ควบคุมโรคด้วย โดยมีการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการใช้บุคลากร
ในการรับสาย ซึ่งแต่เดิมที สถิติแต่ละวันจะมีสายเข้า 5,000 สาย แต่บุคลากร
สามารถรับได้แค่ 400 สาย แต่พอเข้ามาจัดการปัญหานี้ทำาให้สามารถรับสายได้ 
5,000 สายต่อวัน ตัดปัญหาบุคลากรที่มีอย่างจำากัดลงไปได้ 

เรือ่งกระบวนการเชือ่มร้อยข้อมลู เครอืข่ายทมี “เป็ดไทยสูภ้ยั” ได้มโีอกาส
ทำางานร่วมกับกรมการแพทย์ ทำาให้พบว่า ภาครัฐมีโครงสร้างข้อมูลทุกชุด โดยจะ
มีการให้บุคลากรคีย์ข้อมูลเข้าระบบ แต่ไม่ได้มีการออกแบบระบบการเชื่อมต่อ
ข้อมูลเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการเข้ารับบริการ ส่วนคนทำางานก็ให้บริการด้วยความยากลำาบาก 

เครือข่ายทีม “เป็ดไทยสู้ภัย” จึงไดอ้อกแบบระบบการทำางานที่สามารถ
เชือ่มโยงได้ดขีึน้ เป็นกระบวนการทีง่่าย ซับซ้อนน้อยทีสุ่ด และสามารถปรับเปล่ียน 
ไปตามสถานการณ์ได ้เพื่อช่วยให้คนทำางานหน้างานทำางานเบาลง ส่วนประชาชน
กไ็ด้รบัการบรกิารทีส่ะดวกสบายราบรืน่ตรงตามความต้องการ ตรงตามสถานการณ์  
เช่น เมื่อพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยลดลง สถานการณ์เปลี่ยนการทำางานจากท่ีทำาเร่ือง
การส่งยา ก็เปลี่ยนเป็นส่งชุดตรวจ ATK แทน เป็นต้น บทบาทองค์กรเอกชนจึงซึ่ง
เป็นการเข้ามาเสรมิการบรกิารของภาครฐัให้มขีัน้ตอนกระบวนการท่ีมปีระสิทธภิาพ
ตรงตามบริบทสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

ล่าสุด เครือข่ายทีม “เป็ดไทยสู้ภัย” ได้มีการจัดการเครือข่าย โดยได้
เชือ่มต่อกบัหน่วยบรกิารและภาคประชาสงัคมแล้ว ทำาให้ขัน้ตอนการดำาเนนิงาน
ตัง้แต่การตรวจคดักรองไปจนถงึการส่งต่อเข้าระบบ การรกัษาสามารถเชือ่มร้อย
การทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น 
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• มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) และบทบาทการทำางานสุขภาพช่วง
วิกฤติโควิด 19
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนางาน

เกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัยของผูค้นชมุชนกลุม่เปราะบาง ซึง่เป็นงานทีไ่ม่ใช่ประเดน็สขุภาพ
โดยตรง แต่เมื่อสถานการณ์ของโควิด 19 เข้ามา  มูลนิธิฯ จึงมีการปรับเพิ่มบทบาท
การทำางานร่วมกบัองค์กรภาคทีีห่ลากหลายเพือ่ผ่านวกิฤตินีไ้ปให้ได้ โดยการดำาเนนิ
งานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 ดำาเนินการอบรมแกนนำา COVID ชุมชน ให้ความรู้เรื่อง COVID 
การฉีดวัคซีน การประเมินอาการฯลฯ ในศูนย์พักคอยเพ่ือแยกตัว รอการส่ง
เข้าโรงพยาบาล ร่วมกบัการจดัทมีชมุชนสนบัสนนุด้านอาหาร สิง่จำาเป็นในการ
ยังชีพสำาหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ระยะที่ 2 การส่งต่อเป็นไปได้ยากเนื่องจากระบบเต็ม จึงเปลี่ยนแนวทาง
เน้นดูแลผู ้ป่วย ชะลอความรุนแรงของโรค ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดูแล 
ผู้ติดเชื้อ-กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

• ชุมชนจับคู ่กับคลินิกพริบตาภายใต้IHRI เพื่อดูแลรักษา 
ผู้ติดเชื้อที่บ้าน

• อบรมแกนนำาชุมชน สร้างกำาลังใจเพ่ือลดความเครียดความ
กังวล การติดตามดูแลอาการในช่วง 14 วัน รวมทั้ง การใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง

ระยะที ่3 ส่งเสรมิให้เกดิการตรวจเชงิรกุในชมุชน ร่วมกับ สปสช. ทมีแพทย์
ชนบท และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ส่งเสริมบทบาทแกนนำาอาสา COVID ร่วมประเมิน
อาการ ณ จุดตรวจ และส่งเข้าระบบการรักษา จ่ายยาร่วมกับทีมแพทย์

ระยะท่ี 4 เน้นติดตามเฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มที่แสดงอาการ/ติดเชื้อเพ่ิมใน
ชมุชน เพ่ือควบคุมการระบบแพร่กระจาย ร่วมกบั สปสช.เป็นหลกั , ตรวจ ATK ตาม
บ้าน ตามด้วย RT-PCR , นำาเข้าระบบการรักษาเพื่อให้ได้รับยา , การจัดอาหารซึ่ง



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 19 19

พัฒนาให้ชุมชนบริหารจัดการเอง
เป้าหมายระยะต่อไป (ระยะที่ 5) ชุมชนปลอดเชื้อ เข้าถึงการรักษา ได้รับ

ยาเร็วเมื่อเจ็บป่วย อยู่ร่วมในชุมชนและสังคมอย่างเข้าใจ ลดความกลัวหรือกังวล
มากเกินไปต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตปกติร่วมกับ COVD-19 และร่วมกัน
ทำาให้เศรษฐกิจภาคประชาชนในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนได้

• เครือข่ายความร่วมมือรัฐ-เอกชน-ชุมชนร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่
คลองเตย
ต้นปี 2563 เริ่มค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยร่วมงานกับเครือข่าย “คลองเตยดีจัง” 

มูลนิธิดวงประทีป และภาคส่วนอื่นๆ เป็นการตรวจเชิงรุก 300 กว่าคน ช่วงนั้นยัง
ไม่พบผู้ติดเชื้อ มาพบในช่วงปลายปี 2563 โดยในช่วงแรกมี การจัดตั้งศูนย์พัก
คอยที่วัดสะพาน สำาหรับให้ผู้ป่วยรอในช่วงจัดหาเตียงในหน่วยบริการ ขณะเริ่มจัด
ตั้งศูนย์พักคอยดูแลรับได้ 200 คนที่ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 300คน และปัจจุบันศูนย์พัก
คอยแห่งนี้รับได้ 500 คน จากนั้นเริ่มทำา Home Isolation โดยประสานกับโรง
พยาบาลจุฬาฯ เพื่อให้คำาปรึกษากับผู้ป่วย ให้ยาตามอาการ ประสานเตียงส่งผู้ป่วย
ที่มีอาการพักรักษาตัวโรงพยาบาล

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 เริม่เข้าสู่ภาวะวกิฤต ิมกีารประสานร่วม
กับทีมอาสาหน่วยบรรเทาสาธารณภัยไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ให้ออกซิเจน) 
ประสานทีมสภาองค์กรชุมชนเข้าตรวจเชิงรุก เร่งจัดหา/ให้ยาในกลุ่มผู้ป่วยสี
เหลือง สีส้ม ประสานกรมท่าเรือส่งมอบพื้นที่บางส่วนเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลผู้ติด
เชือ้โควิด 19 ชมุชนคลองเตย : Community Covid-19 Care Center” รองรบั
ผู้ป่วยได้ 300 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจำานวน 240 เตียง (แยกชาย-หญิง) 
และศูนย์ Community Isolation จำานวน 60 เตียง ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน  
(โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลนวเวช) สามารถจ่ายยาได้ทันที 
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โจทย์สำาคญัทีต้่องทำา คอื การกระจายข้อมลูความรูท้ีถู่กต้องให้กับชุมชน 
ส่งเสริมให้เกิดการดูแลป้องกันตัวเองได้ 

กลไกความร่วมมือ มีทีมอาสาสมัครสาธารณสุข, ทีมวิจัยจากเครือข่าย
นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาทจากกระทรวงสาธารณสุข, สภาองค์กรชุมชน, วัดสะพาน, มูลนิธิ
ดวงประทีป, เครือข่าย “คลองเตยดีจัง” ทีมอาสาของมูลนิธิฯทำาหน้าที่ขยายแกน
นำาในพื้นที่ ทีมIT ประสานงาน ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ ทีมพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)
เชื่อมประสานภายในพื้นที่ ภาคเอกชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สนับสนุนพื้นที่
เพือ่การจดัตัง้โรงพยาบาลสนามรวมท้ังเป็นสถานท่ีเพือ่จดักจิกรรม ให้การดแูลรกัษา 
จัดยา ฉีดวัคซีน และแจกถุงยังชีพ ฯลฯ
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2) การพฒันาระบบเทคโนโลยกีารส่ือสารเพ่ือรบัมือสถานการณ์
โควิด 19 

“ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร” เป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ให้บริการ
ได้พบกับผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโควดิ 19 โดยลดขัน้ตอนและความยุง่ยากในการเดนิ
ทางเพือ่การสือ่สาร ทำาให้สามารถช่วยเหลอื ดแูล และคลีค่ลายสถานการณ์ต่างๆ ได้
รวดเร็วและสะดวกขึ้น 

จุดสำาคัญในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรับมือ
สถานการณ์โควิด 19 คอื ต้องทำาให้ประชาชน บคุลากรทางการแพทย์ และอาสา
สมัครสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ตอบโจทย์ที่สุด เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ (เข้าถึงได้ตามระดับสิทธิ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล) ทำาให้เกิดการจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563-2564 ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่ม  
Startup องค์กรสื่อสาธารณะ และภาคีที่มีการจัดทำาช่องทางในรูปแบบ Website, 
Application, Chatbot ผ่านระบบline Official Account มาใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสาร และเชื่อมโยงข้อมูลสำาหรับจัดการสถานการณ์โควิด 19 โดยมีรายละเอียด
ภาพรวมการใช้ประโยชน์หลายด้านดังนี้

ด้านการสื่อสารข้อมูล สามารถเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
โควิด 19 ดังนี้

 สถานการณ์ภาพรวม ข่าวสารอัพเดต มาตรการต่างๆ ท่ีออกมา
รับมือกับสถานการณ์โควิด 19 

 การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลตัวเอง การประเมินความเสี่ยง  
การเข้าสู่การรักษา 
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 ฐานข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังการระบาดที่ประชาชนร่วมแจ้งจุด 
ที่พบผู้ติดเชื้อ

 แจ้งข้อมูลภาพรวม จุดปักหมุด จุดให้การช่วยเหลือ

 หน่วยงาน เช่น สภาเภสัชกรรม และ คณะกรรมการอาหารและ
ยา สามารถปักหมุดให้ข้อมูลสถานที่ตั้งและการเดนิทางไปร้านยา
คุณภาพในกรุงเทพฯ

 เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู ้รายงาน
สถานการณ์ และกระจายข่าวสารต่างๆ เช่น การรายงานจุดที่พบ
ผู้ป่วย หรือจุดที่เปิดให้การช่วยเหลือ

 ช่องทางการรับฟังปัญหา หรือเก็บสถิติต่าง เพ่ือพัฒนางานด้าน
ต่างๆ ให้ดีขึ้น 

 โดยการให้ข้อมลูมท้ัีงรปูแบบการให้ข้อมลูผ่านระบบอตัโนมตั ิและแบบการ
ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านการสื่อสารออนไลน์กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อคัดกรอง
อาการกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยก่อนประสานสู่การส่งต่อเพื่อรับรักษา

ด้านการลงทะเบยีน/การจัดเกบ็ชดุข้อมลูผูป่้วย มกีารนำาระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือดังนี้ 

 ลงทะเบียนผู้ป่วย ทำาบันทึกข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสุขภาพของ 
ผู้ป่วย (โดยมีการคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยในระบบข้อมูลส่วน
บุคคล ของทุกกลุ่มประชากร)

 ทำาแบบบันทึกสุขภาพออนไลน์ ติดตามอาการ 14 วัน 

 ทำาแบบฟอร์มเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 

 จัดกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนเป็นสีเขียว เหลือง แดง

 สนับสนุนงานของอาสาสมัครติดตามอาการ และช่วยอัพเดท
สถานการณ์ดูแลให้เป็นปัจจุบัน
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 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบการวินิจฉัยโรค การรักษา
ทางไกล เช่น การสัง่เอกซเรย์ การสัง่ยา ระบบกรองข้อมลูสญัญาณ
ชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทย์และพยาบาล

 ช่องทาง Line Official Account ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วย

 ลงทะเบียนเข้าสูร่ะบบ Home Isolation/Community Isolation
ด้านการประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่างๆ ดังนี้

 ประสานสู่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยที่จะเข้าสู่การรักษา

 เชื่อมกับอาสาสมัครประสานช่วยหาเตียง หรือนำาเข้าสู่การดูแล
รูปแบบที่เหมาะสม เช่น ส่งต่อโรงพยาบาลสนาม หรือส่งให้รักษา 
ตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 ช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสิทธิ์

 จองวัคซีน

 ประสานร่วมจดัการดแูลกบัภาคอีืน่ๆ เช่น กลุม่อาสาเส้นด้าย ไทย
พีบีเอส ฯลฯ

 ประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในภาวะโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือ 
เร่งด่วนกรณีป่วยหนัก
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ตวัอย่างเทคโนโลยีการสือ่สาร ท่ีช่วยจดัการสถานการณ์โควดิ

• Chatbot “สบายดีบอต” (เพิ่มเพื่อน @sabaideebot)
โดย บริษัท Opendream
บริษัท Opendream เป็นกลุ่ม Start Up  ผู้พัฒนา Appication ด้าน

สุขภาพที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง โดยในช่วงวิกฤติโควิด 19 ได้พัฒนา 
Chatbot “สบายดีบอต” หรือ @sabaideebot 

โดย Chatbot “สบายดีบอต” @sabaideebot) จะมีฟังก์ชั่นต่างๆทั้ง
การบันทึกสุขภาพเพื่อเฝ้าระวัง, บันทึกกิจกรรม/ติดต่อกับสังคม, ติดตามข้อมูล
การระบาดของ COVID-19 ในไทยและทั่วโลก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค, ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ทั้งเรื่องการดูแลตัวเอง การป้องกันการแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ,            
ดูประวัติการบันทึกสุขภาพ ย้อนหลัง 14 วัน และดูประวัติการบันทึกกิจกรรม ย้อน
หลัง 10 วัน และฟังก์ชั่น ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงตรวจ COVID-19
  หลงัจากท่ีพฒันาสบายดบีอตมาระยะหนึง่ Opendream ได้มาทำางานร่วม
กบักรมการแพทย์ และโรงพยาบาลในสงักดั เพือ่ต่อยอดระบบดูแล โดยมกีารทำางาน
ประสานร่วมกบั กลุม่อาสาเส้นด้าย เพือ่นำา “สบายดบีอต”มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ดูแลที่บ้าน 

• Line Official Account “@CoCare”
โดย ทีมโรงพยาบาลกรุงเทพ
@CoCare เป็น Line Official Account ทีพ่ฒันาโดยโรงพยาบาลกรงุเทพ 

ใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ ในสถานการณ์
โควิด 19 โดยมีทีมอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ (อาสาสมัคร Cocare) ซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสชักร และนกัสาธารสุข ช่วยดูแลให้คำาแนะนำาผ่าน
ระบบแชท โทร และวีดีโอคอล 

เม่ือสถานการณ์โรคโควดิ 19 รนุแรงขึน้ ได้มีการขยายช่องทางเพิม่เตมิ เพือ่
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รองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ให้ได้เข้ารับการดูแล ติดตามอาการได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาแนวทางในการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องในการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผ่าน Line Official Account 
นอกจากนี้ ยังมีระบบที่คล้ายคลึงกันที่เรียกว่า @CoCarePlus ที่มีการประสาน
งานเชื่อมโยงกับสภากาชาดไทย ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยและความต้องการต่างๆ ของ 
ผู้ป่วยไปให้สภากาชาดเพื่อดำาเนินงานต่อด้วย เช่น การส่งอาหาร ยา ปรอทวัดไข้
แบบดิจิตอล หรือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น 

• Website “Thai.Care” 
โดย กระปุกดอทคอม
กระปกุดอทคอมเป็นภาคเอกชนทีเ่ป็นหน่วยงานในการพฒันาและประมวล

ข้อมูล โดยสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิและกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มหีลกัคดิตัง้ต้นว่า “ถ้าชมุชนมข้ีอมลูเป็นของตวัเองได้ ชมุชนกจ็ะดแูลตวั
เองได้ดีขึ้น และมีการมีส่วนร่วมมากขึ้น”  ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ได้มีการพัฒนา
เว็บไซต์ โดยเวอร์ชั่นแรก ๆ  เรียกว่า “Thai Care.ชุมชน” มีบทบาทเก็บข้อมูลกลุ่ม
เส่ียงและผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ซึ่งอาสาสมัครและผู้นำาชุมชนได้ไป
สำารวจบันทึกข้อมูลด้วยโทรศัพท์มือถือ ส่งข้อมูลเข้าระบบแล้วมาทำาการประมวล
ผลให้เห็นภาพรวมของจุดหรือบริเวณที่มีการแพร่ระบาด จนเกิดศูนย์พักคอย และ
เกิดระบบ Home Isolation เว็บไซต์นี้จะทำาหน้าที่
เป็นพื้นที่ของระบบประสานงานเพื่อการดูแลจัดการการแพร่ระบาดโควิด 19 ใน
ระดับชุมชนและระดับบุคคล 

ต่อมาพัฒนาเป็น  “Thai.Care ช่วยหาเตียง” ตามแนวคิด “เราจะช่วย
กนัดแูลจนกว่าคุณจะถงึมอืหมอ” ประชาชนเข้ามาลงทะเบยีนขอเข้าสูก่ารรกัษาเอง
ได้ และต่อมาเป็น Thai.Care Social Network ซึ่งเวอร์ชั่นนี้จะสามารถเข้าระบบ
ผ่านบัญชี Facebook และ Line ทำาให้เชื่อมต่อกันได้ง่ายและเร็วมากขึ้น
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• ระบบบริการการแพทย์ทางไกล “A-MED Telehealth” 
โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ 
(A-MED) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
A-MED Telehealth เป็นระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth) สำาหรับ

รายงานสุขภาพประจำาวันของผู้รับบริการ และเป็นระบบที่ให้บุคลากรสาธารณสุข
สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสื่อสาร บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการระดับโรงพยาบาล  การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) และ
การดแูลของโรงพยาบาลสนามในชมุชน โดยเชือ่มโยงภายใต้ระบบโปรแกรมทีพั่ฒนา
หลากหลายช่องทาง มีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆในการทำางานให้ครอบคลุมและตอบ
โจทย์ผู้ใช้งานในระบบอย่างต่อเนื่อง ที่สำาคัญ เป็นท่ียอมรับในการดำาเนินการร่วม
กับทุกภาคส่วน จนได้รูปแบบการเชื่อมโยง ข้อมูลระบบบริการการดูแลครบวงจร
และการบรหิารจัดการได้ทัง้ระบบ โดยความร่วมมอืของกรงุเทพมหานคร กระทรวง
สาธารณสุข และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“ระบบ A-MED Telehealth ที่ช่วยให้คนไข้ได้รับการติดตามโดยไม่หลุด 
เพราะการหลุดอาจหมายถึงลมหายใจที่ถูกพรากไปตลอดกาล” จุดเด่นของระบบนี้
เป็นเรื่องการสื่อสารและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) ที่ทำาให้
แพทย์กับพยาบาลและผู้รับบริการที่สามารถมองเห็นกันได้ ทำาให้รู้สึกอุ่นใจ 

ในส่วนของการบันทึกข้อมูลสุขภาพท่ีคนไข้ต้องบันทึกเพื่อรายงานข้อมูล
สัญญาณชีพทางไกล (Tele-vital Sign Monitor) ให้กับทางแพทย์ผู้รักษา ไม่ว่าจะ
เป็นอุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความ
ดันโลหิต รวมถึงอาการผิดปกติต่างๆ ที่สำาคัญก็ทำาได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ในทุกวันผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account) ทำาให้แพทย์สามารถสั่ง
การการรักษาทางไกล ลดความเสี่ยงการติดเช้ือ และยกระดับการรักษาผู้ป่วยได ้
ทุกที่ทุกเวลา และได้ทันท่วงที
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ปัจจุบันกรมการแพทย์ได้นำา A-MED Telehealth มาใช้กับโรงพยาบาลใน
สังกัดได้แล้วกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ และสำานักอนามัย กทม. ที่ดูแลศูนย์อนามัย 
คลินิก และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ใช้ระบบ A-MED Telehealth 
สำาหรับการกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เช่นกัน โดยแต่ละหน่วยงานจะมี
การเปลี่ยนชื่อระบบ A-MED Telehealth ให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น 
DMS Home Isolation หรือ BBK H-iCare เป็นต้น

• Application “C-site” / Website “C-sitereport.com” / รายการ
นักข่าวพลเมือง C-site 
โดย สำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
“C-site report” สร้างข้ึนเพื่อเป็นพื้นท่ีนำาเสนอข่าวโดยนักข่าวพลเมือง 

ภายใต้แนวคิดการกระจายอำานาจการจัดการ การพึ่งพากันเองในภาคประชาชน 
มีการนำาเสนอข่าวสารจากแหล่งข่าวท่ีหลากหลาย และการสื่อสารสนับสนุนการ
ทำางานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เฉพาะ เช่น ชุมชนคลองเตย ที่มีอาสาสมัคร
เข้าไปทำางาน และมนีกัข่าวพลเมอืง C-Site เป็นผูน้ำาเสนอข่าวสารจากพืน้ท่ีและด้วย
สถานการณ์โควดิ 19 ทีเ่กดิขึน้อย่างเร่งด่วน ทมีงานจากสำานกัเครือข่ายส่ือสาธารณะ
กเ็ป็นผูเ้รยีนรู ้เกดิประสบการณ์ใหม่จากการทำางานจรงิในพ้ืนทีแ่ละสามารถส่ือสาร
กับประชาชนทั่วไปได้อย่างเข้าใจ ทั้งยังสร้างความร่วมมือการทำางาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 Application “C-site” 
ได้เพิ่มฟีเจอร์ในหน้าเพจที่ชื่อ“ชุมชนสู้โควิด”ขึ้น เพื่อให้นักข่าวพลเมืองได้มีการ
รายงานข่าวสารเกี่ยวกับโควิด 19 ในชุมชน รวมทั้งชี้พิกัดรายละเอียด “ตู้ปันสุข” 
“ตูเ้ตม็ใจ” นอกจากนีย้งัมฟัีงก์ชัน่ท่ีเอือ้ให้นกัข่าวพลเมอืงได้ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม
การแบ่งปันเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยด้วย และยังมีการนำาเนื้อหาข่าว
ที่ได้จากการรายงานโดยนักข่าวพลเมืองใน Application “C-site” มาเผยแพร่
ต่อใน Website “C-sitereport.com” และรายการ “นักข่าวพลเมือง C-site”  
ทางช่อง Thai PBS ด้วย
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• การจัดการปรับปรุงเบอร์โทรสายด่วนในระบบ 1669 
โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
บทเรียนการจัดการเบอร์โทรสายด่วน ในช่วงแรกเร่ิมท่ีมีการระบาดของ
โควิด 19 ประชาชนจะมีความตื่นตกใจ สับสนกับข้อมูลต่างๆ และต้องหา
คำาตอบอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการติดต่อสายด่วน ทุกสายด่วน ไม่ว่าจะเป็น

 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668

 สายด่วนศูนย์เอราวัณ สำานักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 1669

 สายด่วน สปสช. 1330 
ประชาชนได้สะท้อนปัญหาเรื่องโทรติดยาก และเล่าปัญหาเร่ืองการโทร

ไปหาเตียงหลายโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เตียง ซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหาเรื่องความยุ่ง
ยากซับซ้อนในการประสานงานที่ประชาชนต้องติดต่อไปเองหลายที่ และยังไม่ได้
คำาตอบที่ชัดเจน

การจดัการกับปัญหานี ้ได้มกีารประชมุหารอืกันระหว่าง 3 สายด่วนดังกล่าว 
เพื่อจัดการปัญหา และพบว่าที่ผ่านมาผู้โทรไม่รู้ว่าสายด่วนแต่ละเบอร์มีบทบาท
อะไร รูแ้ค่ว่าเป็นสายด่วนเกีย่วกบัโควดิ 19 ทำาให้มสีถติกิารโทรเข้าสายด่วน 1668 
ในช่วงแรกเฉลี่ยวันละ 1,200 -1,300 ราย ซึ่งพบว่าเป็นการโทรเรื่องความต้องการ
เตียงจำานวน 300-400 ราย นอกนั้นเป็นการโทรมาเรื่องอื่นทำาให้สายไม่ว่าง แม้ว่า
จะจัดให้มีคู่สายเพิ่มขึ้นก็ตาม 

การแก้ปัญหาของระบบภายในสายด่วน มีการจัดกลุ่มสายโทรเข้าใหม่ 
หากเป็นเรือ่งอืน่ทีไ่ม่ใช่เรือ่งโควดิ 19 จะมกีารโอนสายไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
เรื่องนั้นโดยตรง เป็นการส่งต่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 
โดยทางทีมงานซึ่งมีการจัดเตรียมแนวทาง ข้อมูลความรู้เฉพาะประเด็นข้อคำาถาม
และการช่วยเหลือในลักษณะต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่รับสายด่วนทุกคน สามารถ
ช่วยเหลือ และ ตอบคำาถามได้ตรงมากที่สุด โดยมีการกรองข้อความความต้องการ
ก่อนในขัน้แรก และส่งไปยงัคูส่ายท่ีเกีย่วข้องตามแนวทางทีก่ำาหนดร่วมกนั ทำาให้การ
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จดัการเป็นระบบมากขึน้  ภาระงานเบาลง การทำางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
เรื่ องการปรับตัวของสายด ่วน 1669 มีการประสานงานกับ

กรุงเทพมหานครในเชิงนโยบาย โดยมีการจัดเวทีหารือเร่ืองโควิด 19อย่างต่อ
เน่ือง และมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีการทำางานเพื่อไม่ให้เกิดการทำางานซำ้าซ้อน 
รวมทั้งสื่อสารเพื่อปรับปรุงและพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น 

 การค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกให้เป็นบทบาทของเครือข่ายบริการ
และองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

 เร่ืองบริการทางการแพทย์ตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. รับไป
ดำาเนินการ 

 ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน เช่น สบายดบีอต รบัดแูลเฉพาะ
เคสสีเหลือง เคสสีเขียว 

 เคสสีแดงส่งมาที่สายด่วน 1668 

• การจัดการสายด่วน 1330 และ Line Official Account 
โดย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สายด่วน 1330 เป็นศูนย์กลางระบบโทรศัพท์เพื่อการบริการประชาชน ที่ 

สปสช.ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี 2545 โดยให้บรกิารกบัผู้ใช้สิทธหิลักประกนัสุขภาพใน
ด้านการบริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ การตรวจสอบสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน และ
การสนับสนุนระบบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำาหรับหน่วยบริการ 

เมื่อมีสถานการณ์โควิด 19 มีการเพ่ิมคู่สาย และให้บริการสนับสนุนการ
จดัการดแูลผูป่้วยโควดิ 19 โดยมบีคุลากรทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีป่ระจำาสปสช.และท่ีจัดจ้าง
มาเพิม่เตมิเฉพาะกจิเพือ่รองรบัการทำางานในภาวะวกิฤติเพือ่ให้เท่าทนัสถานการณ์ 
โดยจัดเพิ่มสายเฉพาะตามประเภทและความต้องการข้อมูลและบริการ เช่น 

กด 0 เจ้าหน้าที่ปกติเพื่อรับทุกประเด็น  
กด 2 บรกิารข้อมูลเก่ียวกบัโควดิ 19 ท้ังหมดตัง้แต่คดักรอง จดัการประสาน

หน่วยบริการ 
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กด 12 กรณีไม่มีเตียงหลังประสานการรับย้าย ใช้วิธีโทรเยี่ยมคัดแยก 
ติดตามอาการเพื่อพิจารณาความเร่งด่วนในรายฉุกเฉิน 

กด 13 จองวัคซีนโควิด ในระบบของ “ไทยร่วมใจ” กับ “หมอพร้อม” ซึ่ง
เป็นระบบหลัก 

กด 14 ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องการเข้าระบบ Home Isolation หรือพบว่า
ติดเชื้อแล้วโทร.มาปรึกษา

กด 15 แจ้งส่งผู้ติดเช้ือกลับภูมิลำาเนา (เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โค
วิด 19 หน่วยบริการในกรุงเทพ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีเตียงไม่เพียงพอต่อการรับ 
ผูป่้วยทัง้หมด) โดยประสานกระทรวงสาธารณสขุและสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาติรับเรื่องต่อให้ 

กด 16 ร่วมกบัสำานักงานประกนัสงัคม กรณีผูป้ระกนัตนทีต้่องการเข้าสูก่าร
รักษา Home Isolation

ล่าสุดได้มีการเพิ่มช่องทาง Line Official Account สปสช. โดยจะมีทั้ง
ระบบข้อมูลอัตโนมัติ และแบบมีเจ้าหน้าท่ีรับสายพูดคุยตอบคำาถาม  รวมทั้งมี 
ผูเ้ชีย่วชาญตอบปัญหาและจดัการดแูลทีซ่บัซ้อนจนกว่าประชาชนจะเข้าถงึการดแูล

• Application “ปักหมุดร้านยาคุณภาพ” 
 โดยภาคประชาชนร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรร้านยาคุณภาพ 

Application “ปักหมุดร้านยาคุณภาพ/ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เริ่มต้น
จากประชาชนอาสาทำาแอปพลิเคช่ันเพื่อปักหมุดหาร้านยา เน้นที่ร้านยาคุณภาพ
ที่กระจายตัวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีเป็นร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและร้านยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ก็ตาม ประชาชนจะได้รับการดูแลเบ้ืองต้น ให้ข้อมูล คำาแนะนำาด้านส่งเสริมสุข
ภาพ การกินยาและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมด้วยการพบ
กับเภสัชกรที่ร้านยาคุณภาพ/ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ซึ่งท้ังหมดเป็นของเอกชนที่มี
เภสัชกรประจำาร้าน ตั้งอยู่ในชุมชน ใกล้บ้านที่พักอาศัยเช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ 
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คอนโดมิเนียม สถานประกอบการทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและโรงงาน รวมทั้งที่ต้ัง
ใกล้วัดและโรงเรียนในพื้นที่

ในเบือ้งต้นเภสชักรทีร้่านยาคณุภาพ/ ร้านยาชมุชนอบอุ่นทำาหน้าทีส่ือ่สาร 
ประเมินภาวะสุขภาพให้ความรู้คำาแนะนำาด้านการดูแลรักษาตนเอง บางกรณีได้
จัดยาตามความจำาเป็นต่อปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน กรณีที่มีความจำาเป็นต้องส่ง
ต่อเพื่อการประเมินอย่างละเอียดหรือรับการดูแลรักษาต่อเนื่อง จะมีการเขียนใบ
ส่งต่อให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ี หรือ ส่งต่อหน่วยบริการที่ประชาชน
ขึ้นทะเบียนอยู่ เช่น กรณีคลินิกอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ  
โรงพยาบาล ทั้งนี้เป็นไปตามสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มารับบริการ พบ
ว่าประชาชนในพื้นที่จะมีความคุ้นเคยกับเภสัชกรที่ประจำาร้านยาคุณภาพ/ร้านยา
ชุมชนอบอุน่ โดยจะมีการตดิต่อ มาขอรบัคำาปรึกษา และเภสัชกรในร้านยาหลายแห่ง
ได้กลายเป็นทีป่รกึษาด้านสขุภาพของบุคคล รวมถึงคนในครอบครวัจากการทีมี่ทีต้ั่ง
ใกล้บ้าน สามารถเข้าถึงบริการคำาแนะนำาและการดูแลเบื้องต้นได้อย่างสะดวกด้วย



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 1932


