
ภาคีจัดการดูแล

คนกรุงเทพฯ
ในสถานการณ์

โควิด 19



สรุปสาระส�าคัญจาก 3 Forum
Forum 1  รูปธรรม บทเรียนการท�างาน และการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยภาคีพัฒนา

 ร่วมจัดการโควิด 19 (วันที่ 30 สิงหาคม 2564)

Forum 2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: สรุปบทเรียนและข้อเสนอ

 เพื่อการพัฒนา (วันที่ 6 กันยายน 2564)

Forum 3 การบริหารจัดการและอภิบาลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร 

 (วันที่ 17 กันยายน 2564)

สนับสนุนการจัดท�าเอกสารสรุปสาระส�าคัญเพื่อเผยแพร่โดย 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สนับสนุนโดย ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เรียบเรียงโดย  
ทัศนีย์ ญาณะ, พฤกษา บุกบุญ และ ลฎาภา วุฒิสาร

อ�านวยการผลิตและเผยแพร่โดย 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)



คณะท�างานวิชาการ
•	 พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน

•	 นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

•	 ทัศนีย์ ญาณะ นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

•	 พฤกษา บุกบุญ นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วิทยากร
•	 นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

•	 พญ.สายรัตน์ นกน้อย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

•	 พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา เลขาธิการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไท

•	 นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

•	 คุณนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)

•	 คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป

•	 นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

กระทรวงสาธารณสุข

•	 ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 คุณปฏิพัทธ์ สุส�าเภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Opendream

•	 คุณปรเมศวร์ มินศิริ CEO กระปุกดอทคอม

•	 ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพ่ือสุขภาพ (HII) 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) 

	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

•	 คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

•	 คุณดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

•	 ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)



•	 นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ CEO โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 3 (เครือข่าย BDMS) 

 ภาคตะวันออก

•	 ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบ�าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยรังสิต

•	 พญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน 

 ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

•	 พลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด

•	 นพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 เขต 13 กรุงเทพมหานคร

•	 นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู ้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงสาธารณสุข

•	 คุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม อดีตผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่บางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

•	 นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร

•	 คุณสมชาย กระจ่างแสง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 

(อปสข.) 

•	 นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

เพื่อผู้สูงอาย ุกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

•	 ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม อดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup 

 ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเป็ดไทยสู้ภัย

•	 ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

•	 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก  ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



ค�าน�า

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ปักหมุดรับมือกับโรคระบาด “โควิด 19” ในวันที่ 

4 มกราคม 2563 จนกระทั่งวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการยืนยันพบผู้ป่วยโควิด 19 

รายแรกในไทย ก่อนที่จะเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายแรกในไทย เมื่อวันที่ 1 

มีนาคม 2563 จากนั้นสถานการณ์ก็ยืดเยื้อ ทวีความรุนแรงหลายระลอกอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2564)

ส�าหรบัสถานการณ์วกิฤตโิควดิ 19 ในพ้ืนทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานครซึง่เป็น

พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด 19 มากที่สุด และเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 

19 หลายระลอก การจัดการที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้มีการรับมือโดยการพัฒนาระบบ

บรกิารสาธารณสุข โดยเฉพาะระดบับรกิารปฐมภมู ิและพฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่

การสือ่สารข้อมลูข่าวสาร เพือ่ดแูลผูป่้วยและผูม้คีวามเส่ียงในการติดเชือ้ท้ังเชงิรับและ

เชงิรกุอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังมกีารประสานสร้างความร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานส่วน

กลาง หน่วยงานสาธารณสขุตัง้แต่ระดับตตยิภูม ิทุตยิภูม ิปฐมภมู ิไปจนถงึภาคเีครอืข่าย

ภาคส่วนอื่นๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาค

ประชาสังคม เพื่อให้การท�างานเท่าทันต่อสถานการณ์เหมาะสมและตอบโจทย์บริบท

การท�างานในพ้ืนทีเ่ขตเมืองซึง่มคีวามซบัซ้อนของประชากรทีอ่ยูอ่าศยั ความหลากหลาย

ของบริบทพื้นที่ และความยากในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโดยมี 

เป้าหมายส�าคัญคือ การที่ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการดูแลบริการสุขภาพ

และสังคมได้อย่างสะดวก เหมาะสมและรวดเร็วที่สุด

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ได้รับการ

สนับสนุนจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ



กรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ในการท�าหน้าที่เป็นหน่วยวิชาการ รวบรวมข้อมูล จัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาร่างข้อ

เสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเป็นระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

ผ่านการจดัการประชุมหวัข้อหลกัเรือ่ง “ภาคจีดัการดแูลคนกรงุเทพฯ ในสถานการณ์

โควิด 19” ในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 

โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 3 Forum มีหัวข้อดังต่อไปนี้

Forum 1 รูปธรรม บทเรียนการท�างาน และการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ

โดยภาคีพัฒนาร่วมจัดการโควิด 19 (ประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2564)

Forum 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: สรุปบทเรียนและ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (ประชุมวันที่ 6 กันยายน 2564)

Forum 3 บทเรียนการบริหารจัดการและอภบิาลระบบบรกิารสขุภาพปฐม

ภูมิในกรุงเทพมหานคร (ประชุมวันที่ 17 กันยายน 2564)

โดยคณะผู้จัดท�าได้รวบรวม เรียบเรียง สรุปเนื้อหาสาระจากรูปธรรม บทเรยีน 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม “ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ  

ในสถานการณ์โควิด 19” ขึ้นมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะก่อให้เกิด

การเรียนรู้และน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทพื้นที่ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกันในการ

จัดการการดูแลทุกคนในกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)



Forum 1
Forum 1 รูปธรรม บทเรียนการท�างาน และจัดบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ โดยภาคีพัฒนาร่วมจัดการโควิด 19 (วันที่ 30 สิงหาคม 2564)
2 การจัดการระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19
6 COVID-19 Primary care Hub (ศูนย์กลางดูแลหน่วย 
 ปฐมภูมิด้านโควิด 19 
               โดย พญ.สายรตัน์ นกน้อย รองประธานราชวทิยาลยัแพทย์
 เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
13  การดูแลแบบ Home Isolation (การแยกกักตัว)

   โดย พญ.ศรินิภา ศิรพิร ณ ราชสมีา เลขาธกิารสมาคมแพทย์
 เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

22  รปูธรรมการจดัการเครอืข่าย โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 
 67 ทวีวัฒนา 

   โดย พญ.สธุ ีสฤษฎิศ์ริ ิผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 
 67 ทวีวัฒนา

25 รปูธรรมการจดัการเครอืข่าย โดยโรงพยาบาลราชพพิฒัน์
   นพ. ภรูทิตั แสงทองพานชิกุล รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
 ราชพิพัฒน์

34 มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) กับบทบาทการท�างาน
 สุขภาพช่วงวิกฤติโควิด
               คุณนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 (มพศ.) เขตสายไหม

สารบัญ



38 เครือข่ายจัดการโควิด 19 ในพื้นที่คลองเตย 
              คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป

มุมมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
41  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
43 ข้อเสนอมุมมองจากบทเรียนเครือข่ายพัฒนาสุขภาพ
 ปฐมภูม ิในสถานการณ์โควดิ 19 สูก่ารจดัระบบบรกิาร
 สุขภาพปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
50 เติมเต็มมุมมองการพัฒนา 

Forum 2
Forum 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: สรุปบท
เรียนและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา (วันที่ 6 กันยายน 2564)
55 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรับมือ
 สถานการณ์โควิด 19

เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร 
เข้าถึงบริการจัดระบบเพื่อวางแผนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด 19 และสร้างการมีส่วนร่วมการท�างานกับภาคีเครือข่าย 
ผ่าน 7 รูปธรรม
59 Chatbot “สบายดบีอต” (แอดไลน์ @sabaideebot)

    คุณปฏิพัทธ์ สุส�าเภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Opendream
64 Thai Care เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดูแล 
               คุณปรเมศวร์ มินศิริ CEO กระปุกดอทคอม



72  A-MED Telehealth ระบบบริการทางการแพทย์
 ทางไกล นวัตกรรมรับมือโควิด 19
               ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและ 
 ข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) 
               ศนูย์วจิยัเทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกและเคร่ืองมอื
 แพทย์ (A-MED) 
               ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
76  Application “C-site”/ Website 
 “C-sitereport.com”/รายการนักข่าวพลเมอืง C-site 
               คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่าย
 สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
81 ช่องทางการช่วยเหลือเข้าถึงบริการและคุ้มครองสิทธิ
 ผ่านศนูย์สายด่วน สปสช. 1330/ ระบบLine Official 
 Account (Line OA)
               คุณดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักบริการ
 ประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 
              ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
85  การสือ่สารเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้เรือ่งการดแูลตนเอง 
 โดยเครือข่ายเภสัชกรร้านยาคุณภาพ 
               ดร.ภญ.ศริริตัน์ ตนัปิชาต ินายกสมาคมเภสัชกรรมชมุชน 
 (ประเทศไทย)
87 Line OA “@CoCare” เทคโนโยลีดิจิทัลเพื่อการ
 ปรับตัว และส่งเสริมการดูแลตนเองของประชาชน 
               นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ CEO โรงพยาบาลกรุงเทพ
 กลุ่ม 3 (เครือข่าย BDMS) ภาคตะวันออก



มุมมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
93  ข้อเสนอ มุมมองจากบทเรียนด้านระบบเทคโนโลยี
 การสื่อสาร เพื่อพัฒนาการจัดระบบบริการ 
               สุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร
107  ประเด็นเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม
108  สรุปประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

Forum 3
Forum 3  บทเรียนการบริหารจัดการและอภิบาลระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร (วันที่ 17 กันยายน 2564)
ประสบการณ์และบทเรียนการจดัการประสานระบบเพือ่ตอบสนอง
สถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานคร
115 บทเรียนจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

    นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้บริหารเครือข่าย
 ระบบบริการปฐมภูมิ 
 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โซนกรุงเทพเหนือ

121  บทเรียนจากส�านักงานเขตพื้นที่บางกอกน้อย
               คุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน
 เขตพื้นที่บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
123 บทเรียนจากภาคประชาชน
               คุณสมชาย กระจ่างแสง คณะอนุกรรมการ
 หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) 
               กรุงเทพมหานคร
124 บทเรียนการบริหารจัดการและอภิบาลระบบเพื่อ 
 แก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด 19
               นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร



132  การประสานระบบบริการจากพื้นที่ สู่การเข้าระบบ
 ของโรงพยาบาล
               นพ.สกานต์ บุนนาค กรมการแพทย์
138  บทบาทภาคเอกชนในการท�างานร่วมกับภาครัฐ
               ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม อดีตนายกสมาคม 
 Thailand Tech Startup 
 ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเป็ดไทยสู้ภัย

มุมมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
144 มุมมองและข้อเสนอเชิงการพัฒนา
147  สรุปประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
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Forum

1
รูปธรรม บทเรียนการท�างาน

และการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
โดยภาคีพัฒนาร่วมจัดการโควิด 19 

(วันที่ 30 กันยายน 2564)



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 192

การจดัการระบบบรกิารสขุภาพในสถานการณ์โควดิ 19

การจัดการระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 พบว่าทุกภาคส่วน

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม มีการ

ตืน่ตวัเรือ่งการเช่ือมร้อยประสานการท�างานร่วมกนัเป็นอย่างด ีเนือ่งจากสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น ท�าให้ต้องมีการประสานสิบทิศเพื่อดูแลผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

เป็นงานที่หนักพอสมควร เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน

โรค COVID-19 หรือ PUI (PUI : Patient Under Investigation หมายถึงผู้ป่วยที่มี

อาการไข้ร่วมกับมีอาการไอ มีน�้ามูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด รวม

ทัง้มปีระวตักิารเดนิทางไปยงัประเทศกลุม่เสีย่ง) มจี�านวนมาก อกีทัง้ยงัต้องมกีารสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจ ในการดแูลและป้องกนัการตดิเชือ้ให้กบัครอบครวัญาตผิูป่้วย เพือ่น

บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างที่มีการกักตัว หรือมีการดูแลรักษาผู้ป่วย

ที่บ้านอีกด้วย 

ประเดน็ทีส่�าคญัทีสุ่ดของการด�าเนนิงานบรหิารจัดการระบบบรกิารสขุภาพ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคทีเ่ร็วและรนุแรง คอืการออกตรวจคดักรอง

ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และการจัดระบบการรักษาผู้ป่วยโดยแยกตามอาการหนัก-เบา 

โดยมีการแยกผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอ่อนและสีเขียวไปรักษาที่บ้าน ตามแนวทาง Home 

Isolation (การกักตัว ดูแลรักษาที่บ้าน) และ Community Isolation (การกักตัว 

ดูแลรักษาที่ศูนย์แยกโรคชุมชน) ซึ่งท�าให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น สามารถจัดการโรคได้อย่างรวดเร็ว สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับ

การดูแลอย่างดี

ส่วนการบริหารจัดการผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและสีเหลืองเข้มในโรงพยาบาลก็มี

ระบบการประสานการท�างาน ทัง้การตรวจโรค และการรบั-ส่งต่อผูป่้วยทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น 

นอกจากนีย้งัมกีารสร้างความร่วมมอืกนัระหว่างภาคทีกุภาคส่วน ในการจดั

ระบบการดแูลส่งอาหารและยาให้กบัผูป่้วย การตดิตามและประเมนิอาการ การหาเตยีง
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และออกซิเจน รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล การสร้างโรง

พยาบาลสนาม รวมทัง้ศนูย์พกัคอย เพีอ่ให้ผูป่้วยได้รบับริการทีร่วดเร็ว ต่อเนือ่ง และ

มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยงัพบการเชือ่มร้อยองค์ความรู ้ข้อมลู ความคดิเหน็ บคุลากร 

งบประมาณ ยา วัคซีน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสถานที่อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ข้ึนมา เพื่อจัดการระบบการ

บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งคนท�างานที่สะท้อนบทเรียนที่

เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด 19  คือการเกิดรูปธรรมความร่วมมือจากภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาคชุมชนที่เข้ามาร่วมจัดการ เตรียมการ เพื่อรับมือกับ

สถานการณ์ร่วมกันอย่างจริงจัง

โดยภาคเอกชนท่ีเข้ามาท�างานร่วมกัน แม้จะไม่ได้ด�าเนินงานด้านสุขภาพ

โดยตรง แต่ก็มีการปรับตัว ศึกษาองค์ความรู้ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ 

พฒันานวัตกรรมการสือ่สาร จดัท�าระบบการจดัการและประสานงานเพือ่พร้อมท�างาน

ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่อเนื่อง

ขณะทีภ่าคประชาชน โดยเฉพาะแกนน�าชมุชนก็เขา้มามบีทบาทส�าคญัในการ

เป็นหัวเรอืใหญ่ด้านการประสานดูแลตามแนวทาง Home Isolation และ Community 

Isolation ซ่ึงถือเป็นภาพประสบการณ์การด�าเนินงานด้านสุขภาพร่วมกันที่กลมกลืน

ผสานเป็นเนื้อเดียวที่งดงาม เพราะทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะเชื่อมร้อยกัน ท�าความ

เข้าใจกนัและกนั และปรบัตวัเข้าหากันเพือ่ให้ไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั คอืการดแูลสขุภาพ

ผู้ป่วยโควิด 19 และสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้ได้เร็วและดีที่สุด 

นี่คือภาพในอุดมคติที่เป็นจริง เป็นช่วงเวลาวิกฤติิที่เกิดโอกาสในการสร้าง

บทเรียนร่วมกันเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอีกขั้นของระบบบริการสุภาพของไทย



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 194

รูปธรรมเพื่อการจัดการสุขภาพ
ของคนกรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์โควิด 19

 องค์กรส่วนกลาง

 เครือข่ายบริการภาครัฐ

 องค์กรพัฒนาเอกชน
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รูปธรรมจากองค์กรส่วนกลาง
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว 

แห่งประเทศไทย
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COVID-19 Primary care Hub 
(ศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้านโควิด 19)

พญ.สายรัตน์ นกน้อย 

รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

บทบาทของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ในช่วงวิกฤติิโควิด 19
 นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด 19 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนการท�า Home Isolation ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิได้ง่าย และเพื่อเชื่อมโยงระบบบริการ

ปฐมภมิูให้สามารถท�างานร่วมกับระบบบรกิารอืน่ๆ และภาคประชาชน ส�าหรบัดแูลผูต้ดิ

เชื้อโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวใจส�าคัญคือ การเชื่อมผสมผสาน Public 

Health และ Primary Care ร่วมกับทุกภาคส่วน

โดยในช่วงที่ผ่านมา (9 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2564) ราชวิทยาลัยแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการพัฒนางานหลายส่วน ได้แก่

 เป็นศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้านโควิด หรือ COVID-19  

Primary care Hub

 จัดการรับสมัครอาสาสมัครวิชาชีพต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ

ของภาครฐั ซึง่ประกอบด้วยแพทย์สาขาต่างๆ พยาบาล เภสชักร และ

ทันตแพทย์ เข้าโครงการ Home Isolation กว่า 3,228 คนเพื่อท�า

หน้าที่ดูแลรักษา และติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว/กลุ่มสีเหลือง 

ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยระบบการแพทย์ทางไกล

 พัฒนามาตรฐานการท�างานตามแนวทาง Home isolation (การ

ดูแลให้ค�าปรึกษาและติดตามอาการผู้ป่วยท่ีรักษาท่ีบ้านด้วยระบบ

การแพทย์ทางไกล)
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 พัฒนาเครื่องมือ และระบบบันทึกข้อมูลการดูแลและรักษาผู้ป่วย

โควิด 19 ที่รักษาที่บ้าน  (Telemedicine for Home Isolation) 

โดยลงข้อมูลผ่าน Google Form

 พฒันาระบบการบรกิารของคลนิกิระดับปฐมภมูใินภาคเอกชน หรือ 

“คลินิกอบอุ่น” ที่มีแพทย์ 1 คน ต่อ ประชากร 10,000 คน ท�างาน

ร่วมกับทีมสุขภาพ

COVID-19 Primary Care Hub: ศูนย์กลางประสานสิบทิศ พัฒนา

อาสา คุมคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ กระจายงบ สปสช. และส่งต่อยา 

Favipiravir
เพือ่สร้างประสทิธภิาพในการดแูลผูป่้วยโควดิ และผู้ป่วยทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวน

โรคโควิด 19 ที่เรียกว่า PUI (Patients Under Investigation) ในชุมชน สมาคมแพทย์

เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัย

และนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้พัฒนา COVID-19 Primary Care Hub หรือ 

ศูนย์กลางดูแลหน่วยบริการปฐมภูมิด้านโควิด 19

โดยมีหลักการส�าคัญคือ การถักทอเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด 19 ซึ่งมีอาการ

มีไข้ร่วมกับมีอาการไอมีน�้ามูกเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งมี

ประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันการติด

เชื้อโควิด 19 ตามแนวทาง Home Isolation และ Community Isolation อย่าง

มีมาตรฐาน และส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ไปยังโรงพยาบาลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายฯ ตาม

โอกาส และความจ�าเป็น 

โดยมภีาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

o สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย/ราช

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ทีมแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว
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o สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ประกอบด้วยทีมแพทย์ 

พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร

o คลินิกชุมชนอบอุ่น ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ

สาธารณสุข

o บุคลากรจิตอาสา ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์จาก

องค์กรต่างๆ

o ชุมชน แกนน�าชุมชนในพื้นที่ และ อาสาสมัครขององค์กรต่างๆ เช่น องค์กร

พัฒนาเอกชน (NGOs)

COVID-19 Primary Care Hub หรือ ศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้าน

โควิด 19 ยังมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพ และควบคุม

คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิด้านโควิด 19 โดยรับงบประมาณจาก สปสช. มากระจาย 

ต่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชนที่ท�างานร่วมกัน รวมทั้งรับยา favipiravir เพื่อ

จ่ายต่อให้กับผู้ป่วยทีด่แูลตามแนวทาง Home Isolation และ Community Isolation
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 ซึ่งจะช่วยคลายปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการท�างานตามแนวทาง Home 

Isolation ในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ได้รับการสะท้อนจากคลินิกชุมชน

อบอุ่น ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นประเด็น

o ขาดการสนับสนุนยา Favipiravir ที่ต่อเนื่องและเพียงพอ

o ขาดการสนับสนุนความรู้ทั้งด้านวิชาการ และความรู้เชิงเทคนิค

o ปัญหาความกังวลเรื่องหากรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง สีแดงแล้วจะ

ไม่สามารถส่งต่อได้

o ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และความเชื่อมั่น (Relationship and Trust) 

ระหว่าง สปสช.และคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยเฉพาะความไว้วางใจเรื่อง

การเบิกจ่ายงบประมาณกับ สปสช.ว่าท�างานแล้วอาจไม่ได้แม้แต่ต้นทุน 

จึงคิดว่า การรับผู้ป่วยเป็นสิ่งท่ีไม่คุ้มค่าส�าหรับการเสียเวลา ถึงแม้ว่า 

มีความตั้งใจและอยากช่วยแก้ไขปัญหา

o ปัญหาการท�างานด้วยความสัมพันธ์แบบพันธมิตร (Partnership) 

ที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นลักษณะของผู้ซื้อบริการ (Purchaser) ที่มีอ�านาจ 

(Authority) มากกว่า ท�าให้คลินิกภาคเอกชน ขาดความสนใจในการร่วม

งานกับ สปสช.ซึง่ทัง้ฝ่ายผูซ้ือ้บรกิาร (สปสช.) และหน่วยบริการทกุรูปแบบ          

ทั้งรัฐและเอกชนซึ่งจ�าเป็นต้องมีความโปร่งใสชัดเจน
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4 องค์ประกอบส�าคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่
สิ่งที่ COVID-19 Primary Care Hub หรือ ศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้าน

โควิด 19 ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 องค์ประกอบส�าคัญ 

ซึ่งจะเป็นมาตรฐานให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และทีมแกนน�าชุมชน รวมทั้งจิต

อาสาชุมชน (virtual community volunteer) ได้น�าไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ และ

เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกันและกัน อันจะท�าให้การด�าเนินงานเกิด         

ความราบรื่นมากยิ่งขึ้น  

โดย 4 องค์ประกอบส�าคัญมีรายละเอียดดังนี้

1) เตรียมชุมชน (โดยแกนน�าชุมชน & จิตอาสา): สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วย  

เตรียมคนในบ้าน เตรียมคนข้างบ้าน เตรียมผู้ดูแลอาการทางคลินิก จัดหา

อาหาร ปัจจัยในการแยกตัว ประเมินและจัดการประเด็น Stigma &  

Discrimination และการถูกละเมิดสิทธิ ประเมินการช่วยทางด้านจิตใจ  

สังคม ประสานต่อเนื่องกับทีมบุคลากรทางการแพทย์
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2) ค้นหาผู้สัมผัส (โดยแกนน�าชุมชน & จิตอาสา): ระบุ PUI เสี่ยงสูงที่สัมพันธ์กับ

ผู้ป่วย จัดหาอาหารและปัจจัยในการแยกตัว ประสานการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

และด�าเนินการส่งตรวจ PCR/Rapid Ag test

3) ให้การดูแล (โดยทีมบุลากรทางการแพทย์): เน้นเรื่องพัฒนาการท�างานแบบ

องค์รวม ที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการติดตามดูแลทางคลินิก เก็บสิ่งส่งตรวจ 

จ่ายยา ติดตามต่อเนื่อง จัดบริการวัคซีน และประสานงานกับทีมชุมชน

4) เตรียมบริการวัคซีน (โดยแกนน�าชุมชน & จิตอาสา): ท�าความเข้าใจเร่ือง

วคัซนี จดัล�าดบัความเร่งด่วนของการได้รบัวคัซนี ตดิตามการรบัวคัซนีให้ครบ

โดส ประสานการจัดบริการวัคซีนให้เหมาะกับกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย
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COVID-19 Primary care Hub
(ศูนย์กลางดูแลหน่วยปฐมภูมิด้านโควิด 19)

เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพ
และควบคุมคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิด้านโควิด 19

โดยรับงบประมาณจาก สปสช.
มากระจายต่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน

ที่ท�างานร่วมกันรวมทั้งรับยา Favipiravir เพื่อจ่ายต่อให้กับ
เคสที่ดูแลตามแนวทาง Home Isolation และ Community 

Isolation ซึ่งจะช่วยคลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในการท�างานตามแนวทาง Home Isolation ในพื้นที่ได้

พญ.สายรัตน์ นกน้อย
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การดูแลแบบ Home Isolation (การแยกกักตัว)

พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา 

เลขาธิการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

Home Isolation: รักษาอยู่บ้านแบบไกลหมอก็อุ่นใจได้
 Home Isolation หรือ การดูแลให้ค�าปรึกษาและติดตามอาการผู้ป่วยท่ี

รักษาที่บ้านด้วยระบบการแพทย์ทางไกล เป็นแนวทางการดูแลท่ีช่วยสร้างความอุ่น

ใจให้กบัผูป่้วยกลุม่ทีไ่ม่มอีาการ (กลุม่สเีขยีว) และกลุม่ทีม่อีาการทีไ่ม่รุนแรงในระหว่าง

รอการประสานส่งต่อ (กลุ่มสีเหลืองอ่อน) เพราะมีระบบการดูแลและติดตามอาการ

อย่างใกล้ชิด โดยอาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การใช้โทรศัพท์ 

หรือ Application Line เป็นเครื่องมือสื่อสารในการค�าปรึกษาและติดตามอาการตาม

แนวทางปฏิบัติที่สร้างมาตรฐานเอาไว้

 โดยขั้นตอนการดูแลในแนวทาง Home Isolation จะมีการพัฒนามาตรฐาน

การท�างาน มีการสร้างแนวทางปฏบัิตเิพือ่ให้เหน็รปูธรรมเส้นทางการดแูลผูป่้วยทีช่ดัเจน

ว่าต้องผ่านขั้นตอนอย่างไร มีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง แต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่

อย่างไร ที่ส�าคัญคือจะมีการประสานงานอย่างไรให้ไร้รอยต่อที่สุด

การท�างานนีใ้ห้ส�าเรจ็จึงจ�าเป็นต้องมกีารท�างานร่วมกนัจากภาคเีครอืข่ายหลาย

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และต้องมีการ

ด�าเนินงานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ทั้งการคัดกรอง ค้นหา ดูแล ประคับ

ประคอง ประสานส่งต่อ เตรียมบ้าน เตรียมชุมชน ไปจนถึงการเตรียมบริการฉีดวัคซีน 

มาตรฐานการท�างาน Home Isolation
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มีแนวทางการ

พฒันาการท�างานแบบองค์รวม เพือ่ให้เกดิ Patient-centred care/Family Oriented 

care and Community Oriented care ที่ครอบคลุมผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI 
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โดยมีกระบวนการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยทั้งในโรงพยาบาล คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile 

clinic) รวมถึงใช้ตรวจเชิงรุกในชุมชนด้วย 

ระหว่างที่รอผลตรวจ จะมีกระบวนการประเมินความเข้าใจ สภาพจิตใจ  

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และความพร้อมในการดูแลที่บ้านและชุมชน 

หากมกีารตรวจพบเช้ือ จะมีการประเมนิอาการเพือ่แยกระดบัความรนุแรงของ

ผู้ป่วย เป็น 3 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีเขียว กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง โดยจะมีการสร้าง

แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยแต่ละกลุ่มสีเป็นมาตรฐานเอาไว้

การประเมนิอาการเพือ่แยกระดบัความรนุแรงของผูป่้วยและแนวทางปฏบิตัิ

ในการรักษา

กลุ่มสี

เขียว

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

 รักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ 

 แนะน�าให้รับประทานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร ขนาด 180 mg 

แบ่งกิน 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 5 วัน 

 วัด SpO2 วันละ 1 ครั้ง 

ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบ 

 รักษาตามอาการ 

 พิจารณาส่ง X Ray ปอด และ Lab พื้นฐาน 

 วัด SpO2 วันละ 2 ครั้ง 

 พิจารณาการรักษาด้วย Favipiravir ที่บ้าน
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กลุ่ม

สีเหลือง

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เป็นโรครนุแรง หรอืมีโรคร่วมทีส่�าคัญ หรอืผูป่้วยมอีาการปอดบวม

เล็กน้อย 

 ประสานส่งต่อโรงพยาบาล 

 เร่ิมการรักษาด้วย Favipiravir ท่ีบ้านทันทีเป็นเวลา 5 วัน

ระหว่างรอประสานส่งต่อ

กลุ่มสี

แดง

ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม หายใจเร็ว SpO2<96%

 ต้องประสานส่งต่ออย่างเร่งด่วน 

 หากยังส่งต่อไม่ได้ระหว่างรอการส่งต่อให้เริ่มการรักษาด้วย 

Favipiravir ที่บ้านทันทีเป็นเวลา 5-10 วัน 

 ประเมินอาการโดยการวัด SpO2 วันละ 4 ครั้ง
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“ทีมพริบตาคลินิก” แนวร่วมตั้งรับ ขับเคลื่อนงาน Home Isolation เชิง

รุกและเชื่อมประสาน
“ทีมพริบตาคลินิก” คือ หนึ่งในภาคีด�าเนินงานภายใต้การดูแลของสถาบัน

เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และเครือข่าย โดยทีมพริบตาคลินิกจะ

ประกอบด้วยทีมอาสาสมัครสหสาขาวิชาชีพที่มาร่วมกันท�างานเพ่ือรองรับวิกฤติิโควิด 

19 ที่ถาโถมเข้ามาในปัจจุบัน ประกอบด้วย 

ทีมหลัก ได้แก่ ทีมอาสาคัดกรอง ทีมแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา เภสัชกร

อาสา 

ทีมสนบัสนนุ ได้แก่ ทมี Admin Line ทมีอาสาส่งของ แพทย์อาสาหาของ ทมี

หาเตียง ทีมเบาหวาน ทีมชุมชน ทีม Back office ทีมรับโทรศัพท์ ทีมวิชาการ ทีม IT 

Support ทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมฟื้นฟู ทีมดูแลระยะสุดท้ายในกลุ่มคนไข้ที่สีแดงขั้น

วิกฤติิ คนไข้สูงอายุ หรือคนไข้ที่มีโอกาสได้เตียงน้อย 
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โดยทีมพริบตาคลินิกจะท�าหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ เช่น 

 ตรวจคัดกรองและดูแล ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองอ่อน 

 ประสานให้เกดิการดแูล ผูป่้วยโควดิกลุม่สีเหลอืงอ่อนและกลุม่สเีขยีว 

ตามแนวทาง Home Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล ประเมิน 

และติดตามอาการท่ีบ้านด้วยระบบการแพทย์ทางไกลเนือ่งจากผูป่้วย

ทีก่ลบัไปดแูลตวัเองต่อทีบ้่านยงัคงมอีาการเหนือ่ยล้า บางรายต้องได้

รับออกซิเจน หรือบางรายยังต้องได้รับการประเมินเพ่ือรักษาต่อใน

ขั้นต่อไปซึ่งอาจต้องมีการส่งต่อกลับมารักษาในระบบโรงพยาบาล

ในอนาคต 

 ประสานหาออกซิเจน และส่งต่อสู่โรงพยาบาล ในกลุ่มสีเหลืองแก่ 

และกลุ่มสีแดง 

 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ทีมพริบตาคลินิกจะได้รับการสนับสนุน

องค์ความรูว้ชิาการเพือ่ให้ผูป่้วยในพืน้ทีต่่างๆ ได้รบัมาตรฐานการดแูลรกัษาทีเ่หมอืนกนั 



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 1918

บทเรียนที่ได้รับจากการท�า Home Isolation

นับตั้งแต่มีการท�าโครงการ Home Isolation ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม –  

20 สงิหาคม 2564 มีอาสาสมคัรวชิาชพีในระบบบรกิารสขุภาพของภาครฐั ซึง่ประกอบ

ด้วยแพทย์สาขาต่างๆ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการ Home  

isolation กว่า 3,228 คนมีผู้เข้าร่วมการคัดกรองโรคกว่า 23,631 คน โดยเข้าร่วม 

Home Isolation 19,071 คน และร่วม Community Isolation 705 คน เกิดการ

สนับสนุนอาหารให้ผู้ป่วย 177,550 มื้อ จัดส่งชุดแรกรับ 8,817 ชุด

และจากการด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมาพบว่า ทมีชมุชน ผูป่้วยและญาต ิเพือ่น

บ้าน คือกลไกส�าคัญในการท�า Home Isolation ให้ประสบความส�าเร็จ 

หากชุมชนมีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ สามารถท�างานร่วมกันภายใต้

ศักยภาพของแต่ละคน และมีความเชื่อมั่นในทีม ให้ความร่วมมือกับทีมอาสาต่างๆ 

ช่วยประเมิน ติดตามสังเกตอาการ สื่อสาร/รายงานให้กลุ่มอาสาแพทย์ได้ ก็จะ

สามารถท�าให้การดูแลรักษาท�าได้อย่างต่อเนื่อง

ดงันัน้จงึต้องมีการส่งเสริม สนบัสนนุ และสร้างโอกาสให้เกดิการท�างานร่วม

กัน ภายใต้ศักยภาพของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน 

ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 พัฒนาข้อเสนอเพื่อใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริม 

ป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพประชาชน

 พัฒนาข้อเสนอเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กรงุเทพมหานคร เพือ่การจดัสรรออกซเิจนและเวชภัณฑ์ทีจ่�าเป็น ส�าหรับการ

ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 เสรมิศกัยภาพและความพร้อมของทีมบรกิารสขุภาพปฐมภมูใินส่วนของคลนิกิ

เพื่อลงชุมชน เพราะการตรวจแบบ Telemedicine มีข้อจ�ากัดการเช่ือมต่อ 

ควรท�าได้อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมภูมิท่ีหลากหลาน ซึ่งมีรากฐานส�าคัญอยู่ในภาค
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เอกชน คือ คลินิกชุมชนอบอุ่น เภสัชกรในร้านยาชุมชนอบอุ่น สร้างความเข้ม

แขง็ทางวชิาการฐานราก ความรูท้างเวชศาสตร์ครอบครัวท่ีมคีวามหลากหลาย

 เชือ่มประสานเครอืข่ายการท�างานและการพฒันาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มต่างๆ ร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายชุมชน

 ศนูย์วชิาการเวชศาสตร์ครอบครัว มทีศิทางพฒันาระบบสุขภาพปฐมภมูทิีต่อบ

สนองต่อความต้องการของชุมชน และอยู่เคียงข้างประชาชน

โดยสรปุ COVID - 19 Primary care Hub เป็นรปูแบบเพือ่ตอบสนองกบัความ

ต้องการของประชาชนที่หลากหลาย เข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ บนฐานเครือข่ายวิชาชีพ

ท่ีเข้ามาร่วมประสานงานเครือข่ายวิชาชีพ บุคคล อุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย และ

สามารถเชือ่มต่อกบัระบบการบรหิารจดัการของส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ร่วมกบั ระบบบรกิารและวชิาการหน่วยบรกิารสขุภาพของกรงุเทพมหานครและหน่วย

บริการในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม หนุนเสริมกัน

และกัน ภายใต้ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์

ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
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ทีมชุมชน ผู้ป่วยและญาติ เพื่อนบ้าน
คือกลไกส�าคัญในการท�า Home Isolation

ให้ประสบความส�าเร็จ
หากชุมชนมีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ

สามารถท�างานร่วมกันภายใต้ศักยภาพของแต่ละคน 
และมีความเชื่อมั่นในทีม ให้ความร่วมมือกับทีมอาสาต่างๆ

ช่วยประเมิน ติดตามสังเกตอาการ สื่อสารรายงาน
ให้กลุ่มอาสาแพทย์ได้

ก็จะสามารถท�าให้การดูแลรักษาท�าได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาส

ให้เกิดการท�างานร่วมกัน ภายใต้ศักยภาพของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ

พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
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รูปธรรมจากเครือข่ายบริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
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รปูธรรมการจดัการเครอืข่าย โดยศนูย์บรกิาร
สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ 

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

การจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เริ่ม

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันหลายทีม เช่น หน่วยสอบสวนโรค ศูนย์

การแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 

แนวคิดหลักคือ “ต้องรู้โรคสอบสวนโรค และด�าเนินการควบคุมโรคได้เร็ว 

เน้นการตรวจเชงิรกุ” ให้คนไข้รับยาเรว็ เพ่ือลดการเพิม่จ�านวนผูป่้วยจากกลุม่สเีหลอืง

เป็นกลุ่มสีแดง โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ผ่านแกนน�าชุมชน มีการเรียนรู ้

วิชาการการควบคุมการระบาดโดยแยกคนป่วยออกจากพ้ืนที่ และประสานงานกับ 

เทศกิจในการช่วยส่งยาและอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน 

บทบาทของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เน้นในด้านวิชาการ โดย

ประสานความรู้ที่ถูกต้องกับกรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซึ่งจะ

ท�าให้ได้ข้อมูลส�าคัญท่ีสามารถน�ามาออกแบบวางแผนรูปแบบการจดับรกิารในพืน้ทีไ่ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนที่ดูแลอยู่

การออกแบบการท�างาน มีทีมงานที่วางแผน และท�างานส่งต่อกันเป็น Team 

work มศีนูย์จดัการประสานงานเรือ่งโควดิ 19 โดยเฉพาะ มีพืน้ทีจ่ดัให้เป็นวอร์รมูเพือ่

ง่ายต่อการสั่งการ และออกปฏิบัติการโดยทีมสอบสวนโรค ทีมจัดอุปกรณ์ ทีม Home 

Isolation ทมีแพทย์ พยาบาล ซึง่จดุนีเ้องท�าให้เกดิการประสานทมีงาน พร้อมทัง้มกีาร 

Update สถานการณ์ความรู้ใหม่ๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ เน้นมาตรการการควบคุมที่ช่วยลดพื้นที่เสี่ยง และการจัดการกับ

กลุม่ป่วย กลุม่เสีย่งให้จ�ากดัวงให้แคบลง ไม่ขยายการติดเช้ือไปบ้าน ชุมชนข้างเคยีง
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 ดังนัน้เมือ่เกดิพืน้ทีร่ะบาดในชุมชน สิง่แรกทีต้่องประสานและจดัการคอืการ

ค้นหาแกนน�าในชมุชนให้พบ ซึง่ลักษณะเฉพาะของแกนน�าคอืต้องมคีวามสามารถท่ี

จะตดิต่อ ประชาสมัพนัธ์ สร้างความเชือ่มัน่ มัน่ใจให้คนในชุมชนยามเกิดการระบาด

ของโรคได้อย่างดี และไม่ท�าให้คนในชุมชนเกิดความไม่มั่นใจ

ส�าหรับการสอบสวนโรค และวางแผนเชิงรุกในพ้ืนที่เพื่อการควบคุมทาง

ระบาดวิทยา ประเด็นที่ให้ความส�าคัญคือ การท�าทะเบียนบุคคล โดยในช่วงเริ่มต้น 

ได้มีการหาองค์ความรู้จาก ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ใน

การจัดท�ารูปแบบการจัดทะเบียนบุคคล ท�าระบบทะเบียนด้วยการพัฒนา Wrist 

bands ช่วยในการติดตามอาการผู้ป่วยในระยะ14 วัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม มี

การท�างานร่วมกับฝ่ายเทศกิจของส�านักงานเขตช่วยส่งยา ชุดเยียวยา และอาหาร

แห้งตามชุมชน ครอบครัว และหากพบผู้ป่วยก็จะมีการด�าเนินการแยกผู้ป่วยออก

จากพื้นที่ จะท�าการควบคุมการระบาดได้อย่างเร็ว เครือข่ายอื่นที่ท�างานร่วมมือกัน

คือ แพทย์ในหน่วยบริการและทีมอาสามาช่วยกันร่วมลงพื้นที่ดูแลคนไข้ในวันหยุด 

การจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นพนักงานโรงงานในพื้นที่ มีกลุ่มอาสา

สมัครดูแลแรงงาน ต่างด้าวช่วยในการสื่อสารบอกความต้องการระหว่างกันเพื่อให้

เกดิความเข้าใจกนั ท�าให้สามารถด�าเนนิการดแูลกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสม
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การจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด 
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
แนวคิดหลักคือ “ต้องรู้โรค สอบสวนโรค

 และด�าเนินการควบคุมโรคได้เร็ว เน้นการตรวจเชิงรุก” 
ให้คนไข้รับยาเร็ว เพื่อลดการเพิ่มจ�านวนผู้ป่วย

จากกลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มสีแดง โดยอาศัยความร่วมมือ
จากคนในพื้นที่ ผ่านแกนน�าชุมชน มีการเรียนรู้วิชาการการ

ควบคุมการระบาด โดยแยกคนป่วยออกจากพื้นที่ 
และประสานงานกับเทศกิจในการช่วยส่งยาและอาหาร

ให้ผู้ป่วยในชุมชน

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ
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รูปธรรมการจัดการเครือข่าย 
โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

นพ. ภูริทัต แสงทองพานิชกุล 

รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

การจดับรกิารสขุภาพช่วงท่ีเกดิสถานการณ์โควิด 19 จะใช้มติกิารท�างานของ 

Primary care ผสมผสานกับบทบาทของโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

โดยจะท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งของหน่วยบรกิารปฐมภูม ิเพราะระบบบริการไม่สามารถ

แยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด

แต่เดิมมุมมองวิธีคิด (mindset) ส่วนใหญ่ของผู้บริหารและทีมงาน มองว่า

โรงพยาบาลมีบทบาทหลักในการเป็นสถานบรกิารสุขภาพระดบัทตุยิภูมแิละตตยิภมิู 

อาจจะไม่ได้มีบทบาทหลักเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ แต่ต่อมาเกิดความ

เข้าใจอย่างชดัเจนมากข้ึนว่าในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืแม้แต่ในภาวะปกต ิ หน่วยบริการ

สขุภาพทีม่ใีนพืน้ทีทุ่กระดบัไม่สามารถแยกการท�างานได้อย่างชดัเจน ความคิดนีจึ้งเป็น

จุดเริ่มในการท�างานแบบผสมผสานกับเครือข่ายบริการในพื้นที่และภาคประชาชน จน

เกิดเป็นรูปแบบการประสานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว (Integrated primary care 

secondary care and tertiary care) ที่เข้าใจร่วมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพการ

ท�างานและจัดบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ได้

  

Mindset ใหม่ทีพ่ยายามสร้างให้ทมีงานของโรงพยาบาลในวกิฤติโิควดิ 19 

คือ เน้นการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย และสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริม

ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟ ูดแูลต่อเนือ่ง และมรีปูแบบการบรหิารงานทีส่ร้างเครอืข่าย

ทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม เพือ่ให้เกดิการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นทีร่วดเรว็กว่า

การสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
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รูปธรรมการบริหารจัดการระบบบริการ และบริหารจัดการเครือข่ายใน

สถานการณ์วิกฤติโควิด 19

 ในแต่ละระยะของการระบาด มกีารบรหิารจดัการเชือ่มโยงบทบาทหนนุเสรมิ

จากภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ช่วงระบาดใหม่ มีการบริหารจัดการร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี เกิดราช

พิพัฒน์ธนบุรี ICU มีการสนับสนุนกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ RT-PCR 

(Reverse transcription – polymerase chain reaction) ให้กับเครือข่ายที่ท�างาน

ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ทราบผลอย่างรวดเร็ว และมีการท�าช่องทางด่วน

พิเศษในกรณีที่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ช่วงแพร่ระบาดมากขึน้ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์กับส�านกังานเขตบางกอกน้อย 

มกีารจดัตัง้โรงพยาบาลสนามวดัศรสีดุาราม โดยได้รับการสนบัสนนุจากพระเทพสธิวิมิล 

เพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการดแูลผูป่้วย มกีารประสานงานด้านการส่งผูป่้วยร่วมกับศนูย์

เอราวัณ  ดังนั้นเมื่อมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ในพื้นที่ได้เร็ว ขนส่งผู้ป่วย

มาโรงพยาบาลสนามได้เรว็ ผูป่้วยทีจ่ะได้รบัการดแูลทีร่วดเรว็ นอกจากน้ียงัมกีารขยาย

การตรวจ RT-PCR มาที่โรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดารามด้วย

ช่วงแพร่ระบาดหนัก มีการตั้งศูนย ์พักคอยขึ้นเป ็นแห่งแรกๆ ของ

กรงุเทพมหานคร ภายใต้การมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขต โรงพยาบาล และภาคเอกชน

ในพืน้ที ่รวมทัง้ยงัได้รบัการสนบัสนนุรถฉกุเฉนิทางการแพทย์ รถขนส่งจากภาคเอกชน 

ท�าให้มีจ�านวนรถในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยมากขึ้น  

รูปธรรมการด�าเนินการเฉพาะที่เป็นการบริหารจัดการและท�างานประเด็น

ต่างๆ

เตรียมการเรื่องวัคซีน เขตบางกอกน้อยเป็นเขตแรก ที่น�าวัคซีน ซิโนฟาร์ม 

จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ หลังจากมีการประสานงานมา 

โรงพยาบาลกไ็ด้จดัการวางระบบและจัดเตรยีมบคุลากรในการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้การสนับสนุน สื่อสาร ด�าเนินการร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ

ในพื้นที่อย่างเต็มที่ 
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สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)  แบ่งบทบาท
ให้ ศบส.คัดกรองและตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลท�าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจ ส่งยา/เวชภณัฑ์ต่างๆ ให้แบบทนัท่วงท ีท�าให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษา โดยพ้ืนที่
ประสานจดัการด้วยตนเอง ส่วนการท�า Home Isolation บทบาทของโรงพยาบาล คอื 
สนบัสนุนให้ ศบส.มียาและเวชภณัฑ์ทีจ่�าเป็น ในช่วงทีร่ะบบหรอืส่วนกลางยงัไม่มคีวาม
ชัดเจน มีความล่าช้า นอกจากนี้คือมีการท�างานร่วมกับภาคประชาสังคม อาสา เอกชน 
เช่น รถอาสาขนส่งยา เป็นต้น

ใช้นวัตกรรมการสือ่สารด้วยเทคโนโลยเีพือ่ลดปัญหา มกีารส�ารวจปัญหาของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และน�าปัญหานั้นมีหาทางแก้ไขปฏิบัติการจนเกิดนวัตกรรม
ต่างๆ เพื่อลดปัญหาและตอบสนองประชาชนได้ทันท่วงทีมากขึ้น เช่น การสร้างระบบ
จองคิวเข้ารับการรักษาผ่าน แอฟฟิเคช่ัน QQ การแจ้งผลการตรวจคัดกรองผ่าน
ระบบLine OA ท�าให้การแจ้งผลและน�าผู้ติดเชื้อเข้าสู่การดูแลในระบบได้รวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งการเปิดพื้นที่ตรวจ RT-PCR  ที่วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการบริการให้กับประชาชน 

ส่วนบทบาทการท�างานของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 67 และเขตทววีฒันาในช่วงสถานการณ์งานทีผ่่านมา มกีารแบ่งบทบาท
ท�างาน เป็น 2 กลุม่หลกั คอื การส่งเสรมิป้องกนั และการรกัษา ฟ้ืนฟ ูดูแลต่อเนือ่ง ดงันี้

 การส่งเสริมป้องกัน
 เน้นการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย และสร้างนวัตกรรม ในการส่งเสริม
ป้องกัน
 สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และเขตทวีวัฒนา โดย
เน้นให้ความรูก้ารสอบสวนและป้องกนัโรค แต่เมือ่มกีารระบาดทีม่ากขึน้ ศนูย์
บริการสาธารณสขุ 67 กจ็ะปรบับทบาทมาตรวจเชิงรุก ส่วนโรงพยาบาลจะช่วย
รับในส่วนที่ระบบเชิงรุกเข้าไม่ถึง จึงมีการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจองคิว
ให้เข้าถึงง่ายโดยประสานกับระบบ Application QQ และมีการแจ้งผลผ่าน 
Line OA การปรับใช้นวัตกรรมลักษณะนี้ท�าให้พื้นที่รับรู้ผลเร็วขึ้น และเข้าสู่
กระบวนการรักษาได้เร็วขึ้น
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 บทบาทเรื่องการวางแผนการฉีดวัคซีน มีทีมงานของกรุงเทพมหานคร โดยใช้

พืน้ทีว่ดัศรสีดุาราม เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางเขน บางแค ราชวทิยา

ลัยจุฬาภรณ์เข้าช่วยกันท�างาน

 ด้านงานแพทย์ทางเลอืก มกีารประสานความรูก้บักรมการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก และ สมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย

 การรักษา ฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่อง
 มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจ ATK และ LAB RT-PCR โดยรูปแบบ

บริการมีทั้ง Home Isolation ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม Hospitel/ 

Cohort Ward/ Modular ICU

 ในระยะเริม่ต้น Home Isolation ยงัไม่ชัดเจน ศนูย์พกัคอย/โรงพยาบาลสนาม 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล/วางแผนร่วมกับ PC เครือข่าย เพื่อเปิด Cohort Ward 

จัดรูปแบบ Modular ICU ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลธนบุรี) ซึ่ง

ถ้าจะให้ระบบมีประสิทธิภาพ หน่วยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ต้องมีส่วน

ร่วมภายใต้แต่ละเครือข่ายพื้นท่ีต้องมีความเข้มแข็ง และไม่ควรเกินศักยภาพ

ที่จะสามารถรับได้ (โรงพยาบาลสนับสนุนการตรวจ อุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์) 

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความพร้อม และสามารถขยายเตียงเพ่ือการดูแลรักษา

เมื่อมีความจ�าเป็นต้องการได้ 

การแก้ปัญหาในพื้นที่
สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)  แบ่งบทบาทให้ 

ศบส.คัดกรองและตรวจได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลท�าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจ ส่ง

ยา/เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แบบทันท่วงที ท�าให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษา โดยพื้นที่ประสาน

จัดการด้วยตนเอง

ส่วนการท�า Home Isolation บทบาทของโรงพยาบาล คือ สนบัสนนุให้ ศบส.

มียา/เวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น ในช่วงที่ระบบหรือส่วนกลางยังไม่มีความชัดเจน มีความล่าช้า 

รวมทัง้ การท�างานร่วมกับภาคประชาสงัคม อาสา เอกชน เช่น รถอาสาขนส่งยา เป็นต้น
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 อัตราการตายน้อยสุดส�าหรับการดูแลในสถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing 

Home) ทุกแห่งในพื้นที่ 

 ประชาชนมั่นใจ ปลอดภัย มีระบบอาสาสมัครฉุกเฉินในระบบดูแล EMS ที่

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

 ท�าเป็นระบบการดูแลรักษาที่เชื่อมโยงอย่างครอบคลุม ทั่วถึง เข้าถึงง่าย

 Health Promotion ท�าในพืน้ทีไ่ด้ด ีการตรวจรกัษารวดเรว็ คลอบคลมุในพืน้ที่

 มีการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม วางแผนการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการ

ท�างานจากส่วนกลาง

 ได้รบัการสนับสนนุทนุจากภาคประชาสงัคมหลากหลาย ตรงตามความต้องการ  

เช่น รถฉกุเฉนิ ยาฟ้าทลายโจรจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

ยา Favipiravir และบริษัทไทยรุ่ง ดูแลด�าเนินการขนส่งยาให้ทั้งหมด

 มีความพร้อมเป็นเครือข่ายดูแลระยะสุดท้ายของผู้ป่วยโควิด 19 (Covid 19 

Palliative Care) กับกระทรวงสาธารณสุข

กลไก ปัจจัย ส�าคัญที่ท�าให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ส�าเร็จ
 การท�างานภายใน ทีมโรงพยาบาล – ทีมพื้นที่ (Teamwork)

 การสื่อสารทีมโรงพยาบาล – ทีมพื้นที่ โดยไม่มีขั้นตอน ลดขั้นตอนประชุม

ทางการ ตัดสินใจได้ทันที

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 และภาคีท่ีเข้าพื้นที่เชิงรุกไปคัดกรองได้อย่าง

รวดเร็วท�าให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ ลดอัตรา

การเสียชีวิต

 ทีมงานจากรัฐ เอกชนที่มีความเข้าใจ สื่อสารได้ ด�าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

 นวัตกรรมการท�างาน สร้างความร่วมมือ กับภาคประชาสังคมช่วยกัน ใช้เวลา

ไม่นาน ได้ประโยชน์ร่วม

 มีความสามารถ (Productive) และประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อสร้าง

ความร่วมมือ “เป็นการประสานงาน” ไม่ใช่การสื่อสารเพื่อ “ประสานงา”
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ข้อเสนอและโอกาสพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในพื้นที่ ภายใต้ระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

เป็นรูปธรรมที่สะท้อนความส�าเร็จในพื้นที่

สร้างเป้าหมายและแนวทางร่วมของผู้บริหารแต่ละสังกัด แต่ละหน่วยท่ี

เกี่ยวข้องเปิดใจร่วมมือกัน จริงจังและจริงใจ เป็นเครือข่ายท่ีท�าประโยชน์ให้

ประชาชน ประกอบกบัลกูทมีของแต่ละภาคส่วน ม ีMind set เชงิบวก ท�างาน

เชิงรุก (Proactive)

จัดให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเข้าใจตรงกัน เช่น การจัดล�าดับ

ความส�าคัญของปัญหาจากกรณีผู้ป่วย หรือ สถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

พัฒนาระบบและกลไกการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ตอบสนอง

ต่อปัญหาได้รวดเรว็กว่ารอการจดัการจากส่วนกลาง บทบาทส่วนกลางควรเน้น

การสนับสนุนที่รวดเร็วเช่นเดียวกัน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อให้ระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิเข้าถึงปัญหาและจัดการแก้ไข ตอบสนองปัญหาได้รวดเร็ว
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Mindset ใหม่ที่พยายามสร้าง
ให้ทีมงานของโรงพยาบาล คือ

เน้นการวิเคราะห์ วางแผน สร้างเครือข่าย
และสร้างนวัตกรรม ในการส่งเสริมป้องกัน 

รักษาและฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่อง
มีรูปแบบการบริหารงานที่สร้างเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว

นพ. ภูริทัต แสงทองพานิชกุล
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รูปธรรมจากองค์กรพัฒนาเอกชน
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เขตสายไหม

มูลนิธิดวงประทีป
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มูลนิธิพฒันาท่ีอยู่อาศยั (มพศ.) กับบทบาทการท�างาน
สุขภาพช่วงวิกฤติิโควิด

คุณนพพรรณ พรหมศรี 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เขตสายไหม

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนางานเกี่ยว

กบัทีอ่ยูอ่าศยัของผูค้นชมุชนกลุม่เปราะบาง ซึง่เป็นงานทีไ่ม่ใช่ประเด็นสุขภาพโดยตรง 

แต่เมื่อสถานการณ์ของโควิด 19 เข้ามา  มูลนิธิฯ จึงมีการปรับเพิ่มบทบาทการท�างาน

ร่วมกับองค์กรภาคีท่ีหลากหลายเพื่อผ่านวิกฤติิน้ีไปให้ได้ โดยการด�าเนินงานแบ่งออก

เป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 ด�าเนินการอบรมแกนน�าโควิด 19 ชุมชน ให้ความรู้เรื่อง โควิด 19 

การฉีดวัคซีน การประเมินอาการฯลฯ ในศูนย์พักคอยเพ่ือแยกตัว รอการส่งเข้า

โรงพยาบาล ร่วมกับการจัดทีมชุมชนสนับสนุนด้านอาหาร สิ่งจ�าเป็นในการยังชีพ

ส�าหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ระยะท่ี 2 การส่งต่อเป็นไปได้ยาก เนือ่งจากระบบเตม็ จงึเปลีย่นแนวทางเน้นดแูล

ผู้ป่วย ชะลอความรุนแรงของโรค ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดูแลผู้ติดเชื้อ - กลุ่มเสี่ยง 

ในชุมชน

•	 ชุมชนจับคู่กับคลินิกพริบตาภายใต้ IHRI เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ

ที่บ้าน

•	 อบรมแกนน�าชุมชน สร้างก�าลงัใจ เพือ่ลดความเครยีดความกงัวล 

การติดตามดูแลอาการในช่วง 14 วัน รวมท้ัง การใช้เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง

ระยะที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการตรวจเชิงรุกในชุมชน ร่วมกับ สปสช. ทีมแพทย์

ชนบท และมลูนธิเิข้าถงึเอดส์ ส่งเสรมิบทบาทแกนน�าอาสาโควดิ 19 ร่วมประเมนิอาการ 
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ณ จุดตรวจ และส่งเข้าระบบการรักษา จ่ายยาร่วมกับทีมแพทย์

ระยะที่ 4 เน้นติดตามเฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มที่แสดงอาการ/ติดเชื้อเพิ่มในชุมชน 

เพื่อควบคุมการระบบแพร่กระจาย ร่วมกับ สปสช.เป็นหลัก, ตรวจ ATK ตามบ้าน ตาม

ด้วย RT-PCR ,น�าเข้าระบบการรักษาเพื่อให้ได้รับยา, การจัดอาหารซึ่งพัฒนาให้ชุมชน

บริหารจัดการเอง

เป้าหมายระยะต่อไป (ระยะที่ 5) ชุมชนปลอดเชื้อ เข้าถึงการรักษา ได้รับยา

เร็วเมื่อเจ็บป่วย อยู่ร่วมในชุมชนและสังคมอย่างเข้าใจ ลดความกลัวหรือกังวลมากเกิน

ไปต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตปกติร่วมกับโควิด 19 และร่วมกันท�าให้เศรษฐกิจ

ภาคประชาชนในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนได้

ข้อเสนอจากบทเรียนการด�าเนินงาน

ด้วยความเชือ่มัน่ว่า “ชมุชนมศีกัยภาพในการจดัการปัญหาและดูแลสุขภาพ

ได้” มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถสร้างการจัดกาเพื่อรองรับความหลาก

หลายของชมุชน/ประชาชน ท�าให้ความเหล่ือมล�า้ในการเข้าถงึบรกิารลดลง รวมทัง้ช่วย

ลดภาระของหน่วยบริการ ด้วยกระบวนการด�าเนินงาน ดังนี้

1. หน่วยบริการลงพืน้ท่ีร่วมกบัแกนน�าชมุชน จติอาสาทัง้จากที่

ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครต่างๆ และแกนน�าตามธรรมชาติ ติดตามเฝ้าระวัง 

น�าเข้าสู่การรักษาได้รวดเร็ว

2. ฝึกอบรม อสส. แกนน�าชุมชนให้ตรวจโควิด 19 ได้เอง ให้

เฝ้าระวังคัดกรอง และน�าผู้ป่วยเข้าสู่ข้ันตอนการรักษาที่เหมาะสมได้ทัน

ท่วงที

3. การกระจายชุดตรวจลงชุมชน ให้แกนน�าตรวจคัดกรองได้

เร็ว เพื่อลดการแพร่กระจาย

4. กระจายวัคซีนลงฉีดตามชุมชน

5. พฒันาระบบการดแูลสขุภาพให้มคีวามยดืหยุน่ คล่องตวั เพ่ือ

การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมายการด�าเนินงานในระยะต่อไป 
ชุมชนปลอดเชื้อ เข้าถึงการรักษา 

ได้รับยาเร็วเมื่อเจ็บป่วย 
อยู่ร่วมในชุมชนและสังคมอย่างเข้าใจ 

ลดความกลัวหรือกังวลมากเกินไปต่อผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
 สามารถใช้ชีวิตปกติร่วมกับโควิด 19

เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้

คุณนพพรรณ พรหมศรี
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เครือข่ายจัดการโควิด 19 ในพื้นที่คลองเตย 

คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ 

ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป

ต้นปี 2563 เริ่มค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยร่วมงานกับเครือข่าย “คลองเตยดีจัง” 

มูลนิธิดวงประทีป และภาคส่วนอื่นๆ เป็นการตรวจเชิงรุก 300 กว่าคน ช่วงนั้นยังไม่

พบผู้ติดเชื้อ มาพบในช่วงปลายปี 2563 โดยในช่วงแรกมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยที่วัด

สะพาน ส�าหรับให้ผู้ป่วยรอในช่วงจัดหาเตียงในหน่วยบริการ ขณะเร่ิมจัดตั้งศูนย์พัก

คอยดแูลรบัได้ 200 คน ต่อมาเพิม่ข้ึนเป็น 300 คน และปัจจบุนัศนูย์พกัคอยแห่งนีร้บัได้ 

500 คน จากนั้นเริ่มท�า Home Isolation โดยประสานกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เพื่อให้ค�าปรึกษากับผู้ป่วย ขอรับการสนับสนุนเรื่องยา และประสานเรื่องเตียง เพื่อส่ง

ต่อผู้ป่วยที่มีอาการเข้าพักรักษา

ช่วงปลายเดอืนกรกฎาคม 2564 เร่ิมเข้าสู่ภาวะวกิฤติ ิมกีารประสานร่วมกบั

ทมีอาสาหน่วยบรรเทาสาธารณภัยไปปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ให้ออกซเิจน) ประสาน

ทมีสภาองค์กรชมุชน สถาบนัพฒันาชมุชน (พอช.) เข้าตรวจเชิงรุก เร่งจดัหา/ให้ยา

ในกลุม่ผูป่้วยสีเหลือง สส้ีม ประสานกรมท่าเรือส่งมอบพืน้ทีบ่างส่วนเพือ่จดัตัง้ “ศนูย์

ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชุมชนคลองเตย: Community Covid-19 Care Center” 

รองรบัผูป่้วยได้ 300 เตยีง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจ�านวน 240 เตยีง (แยกชาย-หญงิ) 

และศูนย์ Community Isolation จ�านวน 60 เตียง ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน 

(โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลนวเวช) สามารถจ่ายยาได้ทันที 

โจทย์ส�าคัญที่ต้องท�า คือ การกระจายข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องให้กับชุมชน 

ส่งเสริมให้เกิดการดูแลป้องกันตัวเองได้ 
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กลไกความร่วมมือ มีทีมอาสาสมัครสาธารณสุข, ทีมวิจัยจากเครือข่าย  

นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท จากกระทรวงสาธารณสุข, สภาองค์กรชุมชน, วัดสะพาน,  

มลูนธิดิวงประทปี, เครอืข่าย “คลองเตยดจีงั” ทมีอาสาของมลูนธิฯิท�าหน้าทีข่ยายแกน

น�าในพื้นที่ ทีม IT ประสานงาน ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ ทีมพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

เชื่อมประสานภายในพื้นที่ ภาคเอกชน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สนับสนุนพื้นที่เพื่อ

การจดัตัง้โรงพยาบาลสนามรวมทัง้เป็นสถานทีเ่พือ่จดักิจกรรม ให้การดแูลรกัษา จดัยา 

ฉีดวัคซีน และแจกถุงยังชีพ ฯลฯ

 

โจทย์ที่ต้องท�า คือ
การกระจายข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องให้กับชุมชน 

ส่งเสริมให้เกิดการดูแลป้องกันตัวเองได้

คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
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มุมมองความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

FORUM 1
รูปธรรม บทเรียนการท�างานและจัด

บริการสุขภาพปฐมภูมิโดยภาคีพัฒนา
ร่วมจัดการโควิด 19
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 
ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายดูแลจัดการ

1. ประสานสนับสนุนหน่วยรวบรวมก�าลังคนและรวบรวมทรัพยากรใน

กรุงเทพมหานคร ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และกระจายตามเขตต่างๆ โดยให้

ความส�าคัญกับหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล/องค์กรชุมชน/ภาคประชาชน

ที่หลากหลายที่สะท้อนและเข้าถึงวิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานคร

2. สร้างองค์ความรู้และจัดระบบพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและญาติ ด้วยความ

เชื่อมั่นและวางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลในระดับครอบครัว ชุมชน

3. สร้างองค์ความรูแ้ละจดัระบบพฒันาศกัยภาพของแกนน�าชมุชน และบคุลากร

สขุภาพระดบัปฐมภมูใินระดบัพืน้ที ่ให้ร่วมปฏบัิติงานท่ีภาคประชาชนสามารถ

ช่วยท�าแทนได้ในบางกจิกรรม เช่น ตรวจเชิงรกุด้วยชดุตรวจโควดิ 19 แบบเร็ว

4. จัดระบบสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ชุดแรกรับ ฯลฯ ทั้ง

ระบบจัดเก็บ ระบบการเบิกจ่าย ระบบการขนส่งและการส่งมอบให้ผู้ป่วย ได้

อย่างถูกต้อง เพียงพอ รวดเร็ว ลดขั้นตอน เน้นกระจายอุปกรณ์และวัคซีนให้

เข้าถึงชุมชน ลดการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดรับบริการ

5. จัดระบบเชื่อมต่อระหว่างการดูแลแบบไม่มีการสัมผัส (Virtual Healthcare/

Telemedicine) กับทีมดูแล/หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี ที่สามารถเข้าถึง

ชุมชนและบ้านผูป่้วยได้รวดเรว็ เพือ่ให้สามารถดแูลในภาวะวกิฤติไิด้ทนัท่วงที 

โดยมีระบบสื่อสารและการตัดสินใจรวดเร็วลดขั้นตอน

6. ประสานร้านยาในชมุชนเข้ามาร่วมอยูใ่นเครอืข่ายดูแลผูป่้วยในระดับชมุชนให้

เพิ่มมากขึ้นในทุกชุมชน

7. สร้างระบบ เครือข่าย และกลไกการท�างาน (Work flow) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญการสอบสวนควบคุมโรค หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ 

หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ แกนน�าชุมชน และแกนน�าอาสาสมัครอื่นๆ โดยมี

ระบบสื่อสารและการตัดสินใจรวดเร็วลดขั้นตอน
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8. สร้างระบบ เครอืข่าย และกลไกการจดัการดแูลกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส 

เช่น ผูต้้องขงั แรงงานต่างด้าว แรงงานก่อสร้าง ชมุชนแออดั ผูพ้กัอาศยัในสถาน

พยาบาล (Nursing Home)

9. เชื่อมต่อระบบดูแลรักษาสู่ระบบเยียวยาช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ 

และความช่วยเหลืออื่นๆ

ด้านการพัฒนามาตรฐานการดูแลจัดการ

1. สร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน หรือแนวทางการจัดการดูแลรูปแบบต่างๆ คือ 

มาตรฐาน Home Isolation/ Community Isolation, มาตรฐานโรงพยาบาล

สนาม Hospitel, Cohort word ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านรวม

ถึงด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

2. จัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับชุมชน โดยใช้ประสบการณ์จากพื้นที่ต้นแบบการ

จัดการภาวะวิกฤติิโควิด 19 มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ให้ชุมชนอื่นๆ น�าไป

ปรับใช้

3. จดัท�าแนวปฏบิตัสิ�าหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นมาตรฐานน�าไปใช้ได้ทันทีทุกหน่วยบริการ

ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร

1. องค์กรส่วนกลางจัดท�าชุดองค์ความรู้ส�าหรับประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

ชัดเจน ทันสถานการณ์

2. ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเร่งสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาพให้ประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบฐานข้อมูล (ภาพรวมเพื่อการก�ากับติดตาม

สถานะสขุภาพและฐานข้อมลูสขุภาพรายบคุคล) และระบบส่ือสารด้วย Digital 

platform อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง ไม่ซ�้าซ้อนและสามารถใช้ประโยชน์

ได้จริง
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ข้อเสนอมุมมองจากบทเรียนเครือข่ายพัฒนาสุขภาพ
ปฐมภมิู ในสถานการณ์โควิด 19 สูก่ารจดัระบบบรกิาร
สุขภาพปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 

นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ 

ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข คือ การอภิบาลระบบและส่งเสริมสุขภาพในเขตเมือง 

ภารกิจหลัก 

 สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน ดูแลประชาชนด้านสุขภาพ 3 ฉบับ 

 พฒันาวชิาการและนวัตกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัระบบบรกิารสขุภาพปฐม

ภูมิในเขตเมือง 

 พัฒนาศักยภาพโดยใช้ Health Literacy เป็นเครื่องมือในการสร้าง

องค์ความรู้ ความรอบรู้ให้กับประชาชนทั่วไป 

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด 19 ในช่วงแรก ณ สนามมวยและสถาน

บนัเทงิในเขตกรงุเทพมหานคร หลายหน่วยงานรวมทัง้สถาบนัพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง

ได้มีการปรับตัวให้ทันต่อการรับมือ 

ระยะแรก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ท�างานร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

เรื่องการดูแล State Quarantine ซึ่งในช่วงนั้นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ได้เข้าพักที่ State Quarantine สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้จัดทีมดูแลเรื่อง

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่พักที่เป็นโรงแรม โดยดูแลเร่ืองน�้าเสีย ขยะ และ

การท�าความสะอาดร่วมกับกรมควบคุมโรค 

ระยะท่ีสอง มีการระบาดในสถานประกอบการและตลาด โดยการติดเชื้อ

ระบาดมาจากกลุม่แรงงานต่างด้าวทีช่ายแดน ท�าให้มกีารร่วมมอืกบักรุงเทพมหานคร 
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ในการดูแลตลาดและออกมาตรการในสถานประกอบการ 

ระยะท่ีสาม มีการระบาดในวงกว้าง ท�าให้เกิดการสร้างมาตรฐานเรื่อง 

Hospitel/โรงพยาบาลสนาม และล่าสดุท่ีเกดิคอื Community Isolation และ Home 

Isolation ซึ่งท�าใหม้ีการประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตัวอย่าง แนวมาตรฐานที่ให้โรงพยาบาลสนามปฏิบัติ คือ 

 สร้างความรอบรู้และให้ค�าแนะน�าการจัดการน�้าเสีย/มูลฝอยติดเชื้อ

 สนบัสนนุชดุทดสอบภาคสนาม เช่น ชดุตรวจคลอรีนคงเหลือและน�า้ยาฆ่าเชือ้

 สร้างความรอบรู้ด้านอาหารและออกก�าลังกาย

 พัฒนาหลักสูตร สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด ใช้ในโรงพยาบาลสนาม
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ตัวอย่าง แนวทางการจัดมาตรฐานงานในชุมชน 

ระยะก่อนเกิดการระบาดในชุมชน 

 จัดเตรียมสื่อ/คู่มือการกักตัวที่บ้าน

ระยะเกิดการระบาดในชุมชน 

 ประเมินสถานการณ์ชุมชน 

 สื่อสารให้ความรู้วิธีการกักตัวที่บ้านผ่านเครือข่าย อสส.ประธานชุมชน 

 ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 

 สนับสนุนแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักคอย ตลาด

คลองเตย 

 สนับสนุนสื่อความรู้ เจลแอลกอฮอล์ ถุงแดง หน้ากากอนามัย น�้ายาฆ่าเชื้อ 

และชุดถุงผ้า Home Quarantine 

 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเปราะบางในชุมชน
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ตัวอย่าง แนวทางการจัดมาตรฐานที่ Hospitel

 ให้ค�าแนะน�า การจัดการน�้าเสีย/มูลฝอยติดเชื้อ

 สนบัสนนุชดุทดสอบภาคสนาม เช่น ชดุตรวจคลอรีนคงเหลือและน�า้ยาฆ่าเชือ้

 ให้ข้อแนะน�าด้านอาหาร ออกก�าลังกาย

 พัฒนาหลักสูตร “สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด” ใช้ใน Hospitel

ช่องทางความรู้ ช่องทางการสื่อสาร และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

โควิด 19 

มีหลายรูปแบบ และหลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุข

ภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ในหน้าต่างที่ชื่อว่า “COVID-19 รู้ทัน ป้องกันได้” เนื้อหา

ความรู้ที่เป็นคู่มือการกักตัวส�าหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ฉบับประชาชน 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลป้องกันตนเองส�าหรับประชาชนทั่วไปและสถาน

ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
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บทเรียน และเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับบริการปฐมภูมิในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

. 1 การพฒันาระบบปฐมภมูใินเขตเมอืง กรงุเทพมหานครต้องกลบัมาสนใจ New 

Partnership ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย

. 2 การพฒันาระบบปฐมภูมใินพืน้ท่ีเขตเมอืงกบัการระดมทรพัยากรมาใช้อย่างทัว่

ถึง พบว่า เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ทรัพยากรมีมาก ไม่ได้ขาดแคลน 

แต่ปัญหาอยูท่ีค่วามทัว่ถงึของทรัพยากร (ภาคมีมีาก แต่หน่วยงานทีจ่ะรวบรวม

มีน้อย)

. 3 การท�างานระบบปฐมภูมิในพื้นท่ีเขตเมืองจุดเด่นคือการเข้าถึงเทคโนโลยีง่าย

กว่าต่างจังหวัด ประชาชนมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือหรือ Application 

ต่างๆ ได้มาก และคล่องตัวกว่าต่างจังหวัด

4. Health Literacy เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้ประชาชนเกิดการดูแลตัวเองได้ดี

ในบริบทเขตเมือง

ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

จากบทเรียน “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี พัฒนาสู่ ชุมชนร่วมใจต้าน

ภัยโควิด” พบว่า ต้องมีระบบสนับสนุน/เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ Primary care 

Secondary care and Tertiary care ที่ผสมผสานกัน ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1) การส�ารวจชมุชน/ครวัเรือนเพือ่ประเมนิค้นหากลุม่เป้าหมาย และการให้ความ

รู้เบื้องต้นในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2) การประเมินและคัดกรองสุขภาพ

3) การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการเยี่ยมบ้าน และเครือ

ข่ายกัลยาณมิตร เข้าร่วมในการช่วยสร้างให้เกิด Health Literacy ในบุคคล 

และชุมชน
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รปูธรรมตัวอย่าง ศนูย์ฟ้ืนฟชูมุชนบ้านครวั พืน้ท่ีมกีารสร้าง Health Literacy ให้เกดิ

ในทีมอาสา และมีการจัดการแบ่งบทบาทหน้าที่ หลักๆ ดังนี้ 

1) ทีมต้นน�้า (รู้จักคน รู้จักบ้าน รู้จักพื้นที่) บทบาทของทีม ประกอบด้วย

• ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน 

o ข้อมูลบ้าน สมาชิกในบ้าน ความเป็นอยู่ พฤติกรรมเสี่ยง

o ส�ารวจกลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

o ส�ารวจข้อมูลจุดเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง

o ส�ารวจเส้นทางกรณีฉุกเฉิน

o เฝ้าระวังสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• ส�ารวจข้อมูลช่วงโควิด 19

o ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง

o ติดตามอาการผู้ติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง ทุกวัน

o เฝ้าระวังคัดกรองการติดเชื้อในชุมชน

o ตรวจคัดกรอง ATK

o ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นในการอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านกับผู้ติดเช้ือ 

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
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2) ทีมดูแลและฟื้นฟู (ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว)

3) ทีมตอบโต้และต่อลมหายใจ (ตามจุดวางถังออกซิเจน)

4) ทมีศาสนา สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามกฎหมาย ระเบยีบ ช่วยเจรจาไกล่เกล่ีย

ในบางกรณี สื่อสาร ประชาสัมพันธ์

บทเรียน และเงื่อนไขส�าคัญที่พบ คือ

1. เงือ่นไขส�าคญัคอื การเสริมพลงัชมุชนในมุมมองด้านสาธารณสขุ และ การสร้าง

ความรอบรู้

2. การมีข้อมูลร่วม เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (กลุ่มออมทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (พอช.) ภาคีอื่นๆ ในชุมชน) เพื่อให้มีการน�าข้อมูลมารวม เชื่อมโยงกัน 

ใช้ข้อมูลที่แท้จริง เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้น�าชุมชน ศาสนา เพื่อการเรียนรู้ 

ตัดสินใจ วางแผน ด�าเนินงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่ือสารระหว่าง

บคุคลได้อย่างทนัสถานการณ์ โจทย์ท้าทายคอื ท�าอย่างไรให้เกดิระบบข้อมลู 

เกิดแผนที่เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงที่ชัดเจน

3. จ�าเป็นต้องสร้างผู้น�าและจิตอาสาในชุมชนที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ สามารถ

เกิดเป็น Health Literacy Community (มีข้อมูลที่ท�าให้ภาคประชาชน และ

แกนน�าสามารถมาใช้ข้อมลูร่วมกนั อาจเป็นข้อมูลดิจิทลัทีน่�ามาจัดการและใช้

ประโยชน์ร่วมกัน)

4. มีการเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างด้านการสร้างประเด็นความ

รอบรู้ เช่น อาสาด้านสิ่งแวดล้อม อาสาด้านการป้องกัน ฟื้นฟูจิตใจ อาสาด้าน

การสร้างอาชีพเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น

	 	ชุมชนบ้านครัว เคลื่อนด้วยกลุ่มออมทรัพย์ ขับเคลื่อนด้านอาสาที่ติดเชื้อ 

 แล้ว ผู้น�าศาสนา  ทีม EMS ต่อลมหายใจ

 	ชุมชนมะกอกส่วนหน้า ขับเคลื่อนด้วยวัด และอาสาที่มีความรอบรู้ด้าน 

 สุขภาพ

5. การจัดการท่ีดใีนวกิฤติฉิกุเฉนิ ต้องมคีวามรวดเรว็ และแต่ละหน่วยงานต้องไม่

วิ่งชนกัน
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6. พบว่าชมุชนมคีวามซบัซ้อน และผูน้�าชุมชนมคีวามสนใจในบางเร่ืองไม่เหมอืน

กัน บทเรียนการท�างานในชุมชนแออัด คือ “โมเดลขนมครก” หมายถึง ท�า

เป็นคลัสเตอร์ เป็นก้อนให้ปลอดภัยไปทีละจุด เช่น โรงน�้าแข็งปลอดภัย ตลาด

ปลอดภัย ร้านค้าปลอดภัย เป็นต้น

เติมเต็มมุมมองการพัฒนา
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 ควรพัฒนาระบบปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครแบบเชิงรุก (พัฒนา/ส่งเสริม/

ป้องกัน) 

 ควรเพิ่มภาคีส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ เข้าร่วมเป็น

ผู้อภิปราย และสะท้อนข้อมูลโดยคาดหวังว่าเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้งาน

กรุงเทพมหานคร ประสบความส�าเร็จ 

 สิ่งที่น�ามาเล่า เป็นเรื่องการ “ท�าอะไร” ที่น่าชื่นชม แต่เสนอว่า ควรมีการแชร์ 

“ท�าอย่างไร” 

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 Hub ทีส่�าคญัในการขับเคลือ่น คอื เครอืข่ายภาคประชาชนทีอ่ยูใ่นแต่ละชมุชน

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน

 ต้องเชื่อมต่อการท�างานร่วมกันระหว่างภาคบริการ และภาคประชาชน 

 ต้องท�าให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาท และเป้าหมายร่วมกัน
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กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบ�าบัด

 ควรมทีมีด�าเนนิการทีม่คีวามยดืหยุน่ ส�าหรบัแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

 ควรแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 ควรมีการเก็บข้อมูลคนไข้ที่คืนกลับสังคม/ชุมชนเพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง 

นพ.พงศ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ ์ผู้ประสานงานคลินิกชุมชนอบอุ่น เขตกรุงเทพมหานคร

 ประเด็นเง่ือนไขที่ระบุว่า “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ลงชุมชนไม่ได้ เป็นเรื่องผิด

กฎหมาย ควรได้รับการปรับแก้ไข โดยควรยกเว้นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ควรสร้างระบบใหญ่ในกรงุเทพมหานคร ให้มทีัง้ฝ่ายบรหิาร ระบบบรกิาร และ

องค์การภาควิชาการ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นอีก

 

นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

(อสส.) 

 ชืน่ชมการดแูลผูป่้วยทัง้ประชาชนคนไทยและต่างชาติ ช่วงแรกท�าได้ดีมาก พอ

ภาครฐัประกาศนโยบาย หน่วยงานกเ็ริม่ต้นน�าร่องอย่างเป็นรูปธรรม เมือ่ระบบ

นโยบายรัฐลงถึง ศบส. ก็สามารถประสานงานส่งต่อ ศบส. ได้อย่างไร้รอยต่อ 

บทบาท อสส.ในพื้นที่เติมเต็มการท�างานได้เป็นอย่างดี

พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

 การรักษาต้องท�าควบคู่กับการควบคุมโรค ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาด ติดเชื้อ 

โดยใช้ข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทุกภาคส่วนทุกสังกัดที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าถึง หรือได้รับการรายงาน 

 Nursing home เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยง มีผู้สูงอายุจ�านวนมาก ผู้ดูแลมี

โอกาสติดและกระจายเชื้อได้ ข้อเสนอคือ ควรมีการจัดท�ามาตรฐานการดูแล 

มีหน่วยงานระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิจับคู่การดูแลกับศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

ในพื้นที่
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 มาตรฐานการตรวจ: ATK ตรวจเชิงรุกในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่พบว่า false 

negative ประมาณร้อยละ 8 เสนอว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงควรตรวจ 

RT-PCR ควบคู่ไปด้วย และพบกลุ่มที่มีอาการชัด ผล ATK เป็นบวก แต่ผล

ตรวจ RT-PCR ตรวจไม่พบ (not detected)

นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 ภาคนโยบายควรท�างานให้รวดเร็ว ต่อด้วยการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน 

ของ) 

 การสือ่สารจากส่วนกลาง/ราชการทีท่�าให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ตรงกนั และ

ถูกต้อง รวมถึงการแปลงภาษาวิชาการให้เป็นภาษาที่ง่ายต่อการสื่อสาร

พญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน ส�านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร

 ควรเปิดพื้นที่ให้ชุมชนแสดงความเห็น  

 ควรปรับนโยบายให้มีความยืดหยุ่น 

 กระทรวงสาธารณสขุ (กรมควบคมุโรค กรมสขุภาพจิต) และกรุงเทพมหานคร 

ควรท�างานเชิงรุกร่วมกัน 

 ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนมีความส�าคัญอย่างมาก ควรมีการท�างาน

เชิงรุกในรูปแบบเครือข่าย เช่น เร่งการฉีดวัคซีน การตรวจรักษา คัดกรองและ

ประสานหน่วยบริการต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนหลากหลายแง่คิดต่อการท�างาน

จัดการโควิด 19 ในประเด็น

 ชื่นชมการท�างานขององค์กรที่เกี่ยวข้องในช่วงที่โควิด 19 โดยเฉพาะคลินิก

พริบตา มีการท�างานที่รวดเร็ว มีความคล่องตัวสูงมาก

 ควรมี One top service ตรวจ คัดกรอง จ่ายยา ท�าระบบข้อมูล ฉีดวัคซีน 

ของหน่วยบริการในชุมชน



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 19 53

 ควรมีนโยบายการเข้าถึงการตรวจ RT-PCR ประสานเครือข่ายการแพทย์แผน

ไทย เพื่อจ่ายยาในเชิงต�ารับส่งให้ประชาชนระหว่างรอเข้าตรวจ ชะลอความ

รุนแรงของโรค กรณีที่มีการรอคอย น�าแพทย์แผนไทยมาบูรณาการอย่างเป็น

ระบบมากกว่านี้ 

 การจัดบริการด้านสังคมสงเคราะห์ มีการท�าเฉพาะบางพื้นที่ ในเชิงระบบยัง

ไม่มีการดูแลจัดการอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะพื้นที่/ครอบครัวที่ท�า Home 

Isolation การส่งของอุปโภคบริโภค 

 ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องใบรับรองแพทย์ บางหน่วยงานยังไม่ยอมรับ เช่น เบิก

สวัสดิการของบริษัท เบิกประกัน 

 การดแูลกลุม่แรงงานข้ามชาตท่ีิไม่มบัีตร/สทิธิต่างๆ กลุม่นีย้งัไม่ได้รบัการตรวจ 

ATK /RT-PCR อย่างเต็มที่ ควรเข้ามาดูแลในกลุ่มนี้ด้วย

 โดยสรปุ ภาพรวมในการด�าเนนิงานเพือ่ร่วมกันจดัการสถานการณ์โควดิ 19 ของทกุ

ภาคส่วน จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมือของทุกภาคี ทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน ภาควิชาการ

และภาคประชาสังคม โดยด�าเนินงานตามจุดแข็งและเติมเต็มบทบาทซ่ึงกันและกัน 

โดยมเีป้าหมายส�าคัญ คือ การย�า้หลักคดิและเป้าหมาย เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบั 

(Empower) ภาคประชาชน ประชาสังคม การจัดการภาคีพันธมิตร (Partnership 

Management) ในการท�างานเพือ่สร้างความร่วมมอืพฒันาสขุภาวะของชมุชนในเขต

เมือง โดยเสริมสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health  Literacy) แต่ละมิติ  

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย แต่ละบริบทอย่างจ�าเพาะและมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการที ่

น�าข้อมูลทางการและไม่ทางการซึ่งมีประโยชน์ สามารถใช้ได้กับทุกเครือข่าย เพื่อ

น�าไปใช้เป็นทางเลือกของการจัดการระบบข้อมูลส�าคัญ เพ่ือออกแบบชุดข้อมูลและ 

การท�างานในเขตเมืองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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Forum

2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:
สรุปบทเรียนและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

(วันที่ 6 กันยายน 2564)
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรับมือ
สถานการณ์โควิด 19

“ระบบเทคโนโลยกีารส่ือสาร” เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยเชือ่มโยงผูใ้ห้บรกิารได้พบ

กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการเดินทางเพื่อ

การส่ือสาร ท�าให้สามารถช่วยเหลือ ดูแล และคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว

และสะดวกขึ้น

จุดส�าคัญในการสร ้างและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรับมือ

สถานการณ์โควิด 19 คือ ต้องท�าให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และอาสา

สมคัรสามารถเข้าถงึได้ง่ายทีส่ดุ ตอบโจทย์ทีส่ดุ เป็นระบบทีไ่ม่ซบัซ้อนสามารถเช่ือม

โยงข้อมูลถึงกันได้ (เข้าถึงได้ตามระดับสิทธิ์เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล) 

ท�าให้เกิดการจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว   

ในช่วงวิกฤติิโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563-2564 ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่ม Startup 

องค์กรสือ่สาธารณะและภาคทีีม่กีารจดัท�าช่องทางในรปูแบบ Website, Application, 

Chatbot ผ่านระบบ line Official Account มาใช้เป็นช่องทางการสือ่สาร และเชือ่มโยง

ข้อมูลส�าหรับจัดการสถานการณ์โควิด 19 โดยมีรายละเอียดภาพรวมการใช้ประโยชน์

หลายด้านดังนี้

ด้านการส่ือสารข้อมูล สามารถเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโค

วิด 19 ดังนี้

 สถานการณ์ภาพรวม ข่าวสารอพัเดต มาตรการต่างๆ ทีอ่อกมารบัมอื

กับสถานการณ์โควิด 19

 การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลตัวเอง การประเมินความเสี่ยง การ

เข้าสู่การรักษา

 ฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังการระบาดที่ประชาชนร่วมแจ้งจุดที่พบ

ผู้ติดเชื้อ

 แจ้งข้อมูลภาพรวม จุดปักหมุด จุดให้การช่วยเหลือ
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 หน่วยงาน เช่น สภาเภสัชกรรม และ คณะกรรมการอาหารและยา 

สามารถปักหมดุให้ข้อมลูสถานทีต้ั่งและการเดินทางไปร้านยาคณุภาพ

ในกรุงเทพมหานคร

 เป ิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส ่วนร ่วมในการเป็นผู ้รายงาน

สถานการณ์ และกระจายข่าวสารต่างๆ เช่น การรายงานจุดที่พบผู้

ป่วย หรือจุดที่เปิดให้การช่วยเหลือ

 ช่องทางการรับฟังปัญหา หรือเก็บสถิติต่าง เพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ 

ให้ดีขึ้น 

 โดยการให้ข้อมลูมทีัง้รปูแบบการให้ข้อมลูผ่านระบบอตัโนมตั ิและแบบการให้

ข้อมูลโดยตรงผ่านการสื่อสารออนไลน์กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อคัดกรองอาการ

กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยก่อนประสานสู่การส่งต่อเพื่อรับรักษา

ด้านการลงทะเบียน/การจัดเก็บชุดข้อมูลผู้ป่วย มีการน�าระบบเทคโนโลยี

การสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือดังนี้ 

 ลงทะเบียนผู ้ป่วย ท�าบันทึกข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสุขภาพของ 

ผู ้ป ่วย (โดยมีการคุ ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยในระบบข้อมูล 

ส่วนบุคคล ของทุกกลุ่มประชากร)

 ท�าแบบบันทึกสุขภาพออนไลน์ติดตามอาการ 14 วัน

 ท�าแบบฟอร์มเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 

 จัดกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนเป็นสีเขียวเหลือง แดง

 สนับสนุนงานของอาสาสมัครติดตามอาการและช่วยอัพเดท

สถานการณ์ดูแลให้เป็นปัจจุบัน

 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบการวินิจฉัยโรค การรักษาทาง

ไกล เช่น การสั่งเอกซเรย์ การสั่งยา ระบบกรองข้อมูลสัญญาณชีพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทย์และพยาบาล
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 ช่องทาง Line Official Account ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วย

 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation/Community Isolation

ด้านการประสานงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่างๆ ดังนี้

 ประสานสู่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่จะเข้าสู่การรักษา

 เช่ือมกับอาสาสมัครประสานช่วยหาเตียง หรือน�าเข้าสู่การดูแลรูป

แบบที่เหมาะสม เช่น ส่งต่อโรงพยาบาลสนาม หรือส่งให้กักตัวและ

รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 ช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสิทธิ์

 จองวัคซีน

 ประสานร่วมจัดการดูแลกับภาคีอื่นๆ เช่น กลุ่มอาสาเส้นด้าย ไทยพี

บีเอส ฯลฯ

 ประสานสถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิและศนูย์ปฏิบัตกิารฉกุเฉนิ

ในภาวะโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือเร่งด่วนกรณี

ป่วยหนัก
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เรียนรู้การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร เข้าถึงบริการ
จัดระบบเพื่อวางแผนการดูแล
ผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

และสร้างการมีส่วนร่วมการท�างาน
กับภาคีเครือข่าย
ผ่าน 7 รูปธรรม
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Chatbot “สบายดีบอต” (แอดไลน์ @sabaideebot)

คุณปฏิพัทธ์ สุส�าเภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Opendream

บริษัท Opendream เป็นกลุ่ม Start Up  ผู้พัฒนา Application ด้านสุขภาพ

ทีเ่น้นเร่ืองการเรียนรูด้แูลสขุภาพด้วยตวัเอง โดยในช่วงวิกฤติิโควดิ 19 ได้พฒันา Chat-

bot “สบายดีบอต” หรือ แอดไลน์ @sabaideebot

โดย Chatbot “สบายดีบอต” (แอดไลน์ @sabaideebot) จะมีฟังก์ชั่นต่างๆ 

ทั้งการบันทึกสุขภาพเพื่อเฝ้าระวัง, บันทึกกิจกรรม/ติดต่อกับสังคม, ติดตามข้อมูลการ

ระบาดของโควดิ 19 ในไทยและทัว่โลก โดยข้อมลูจากกรมควบคมุโรค, ให้ข้อมลูเกีย่วกบั

โควิด 19 ทั้งเรื่องการดูแลตัวเอง การป้องกันการแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ, ดูประวัติการบันทึก

สุขภาพ ย้อนหลัง 14 วัน และดูประวัติการบันทึกกิจกรรม ย้อนหลัง 10 วัน และฟัง

ก์ชั่น ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด 19

 หลังจากที่พัฒนา Application สบายดีบอตมาระยะหนึ่ง Opendream ได้

มาท�างานร่วมกับกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อต่อยอดระบบดูแล โดย

มีการท�างานประสานร่วมกับ กลุ่มอาสาเส้นด้าย เพื่อน�า Application สบายดีบอตมา

ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลที่บ้าน
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ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 19 63



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 1964

Thai Care เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดูแล 

คุณปรเมศวร์ มินศิริ CEO กระปุกดอทคอม

จากประสบการณ์ภาคเอกชนสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูล “ศูนย์ปฏิบัติการ

รวมพลังคนพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด” ซึ่งจัดตั้งโดยคณะอนุกรรมการสุขภาพ

แห่งชาต ิสูก่ารพฒันาเวบ็ไซต์ Thai.Care “ไทยแคร์ชมุชน” ของภาคประชาสังคม เป้า

หมายคอื เป็นระบบข้อมลูเพือ่การประสานงานการดแูลประชาชนในพ้ืนท่ี จากบทเรียน

รปูธรรมการท�างานในสถานการณ์โควดิ 19 ในพืน้ทีว่ดัสะพาน ชมุชนคลองเตย เริม่จาก

หลักคิดตั้งต้น คือ “ถ้าชุมชนมีข้อมูลเป็นของตัวเองได้ ชุมชนก็จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้น 

และมีการมีส่วนร่วมมากขึ้น” 

การพัฒนาระบบข้อมูลรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีมาแทนแบบฟอร์มต่างๆ 

ช่วยอ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลชุมชนและการจัดการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ที่ใช้เชื่อมโยงกับทุกฝ่าย กระปุกดอทคอมเป็นภาคเอกชนที่เป็นหน่วยหลักในการ

พัฒนาและประมวลข้อมูล โดยส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง

สาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ไทยแคร์เป็นระบบสารสนเทศทีเ่ริม่จาก“การประสานงานระดับชุมชน” โดย

มีบทบาทค้นหากลุ่มเสี่ยง ระบุผู้ติดเชื้อ จัดการดูแล และช่วยประสานจัดหาเตียงใน

ระบบบริการ “ไทยแคร์หาเตียง รออย่างปลอดภัย” และเมื่อสถานการณ์โควิด 19 

วกิฤติมิากขึน้ กต้็องขยายเสียงของคนทีต้่องการความช่วยเหลือให้มากขึน้ (Patient 

Advocacy) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยช่องทางสื่อสารในระบบ Facebook และ 

Line โดยมีบุคลากรวิชาชีพจิตอาสา (พยาบาล เภสัชกร แพทย์ที่ปรึกษา) ที่ผ่านการ

ตรวจสอบตัวตน การลงทะเบียน และ การรักษาความปลอดภัยด้วยระดับการเข้าถึง

สิทธิ์ในระบบข้อมูลของ case manager/case worker รวมทั้งมีการอบรมผู้น�าชุมชน 

กลุม่จติอาสาในชมุชน การก�าหนดกตกิาร่วมระหว่างบุคลากรจิตอาสาและแกนน�าทีร่่วม

งานกนั เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูชมุชน การตดิต่อสือ่สารและให้การช่วยเหลือผ่านช่องทาง

สังคมออนไลน์ที่จัดท�าขึ้น 
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A-MED Telehealth ระบบบริการทางการแพทย์ 
ทางไกล นวัตกรรมรับมือโควิด 19 

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ 

หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

A-MED Telehealth เป็นระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth) ส�าหรับ

รายงานสุขภาพประจ�าวันของผู้รับบริการ และเป็นระบบที่ให้บุคลากรสาธารณสุข

สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสื่อสารบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยบริการระดับโรงพยาบาล การดูแลที่บ้าน (Home Isolation) และ

การดูแลของโรงพยาบาลสนามในชุมชน โดยเชื่อมโยงภายใต้ระบบโปรแกรมที่พัฒนา

หลากหลายช่องทาง เป็นที่ยอมรับในการด�าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน จนได้รูปแบบ

การเชื่อมโยงและข้อมูลระบบบริการการดูแลครบวงจรทั้งระบบ โดยความร่วมมือของ

กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันกรมการแพทย์ได้น�า A-MED Tele-health มาใช้กับโรงพยาบาลใน

สังกัดได้แล้วกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ และส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ที่ดูแลศูนย์

อนามัย คลินิก และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานาคร ได้ติดต่อเข้ามาขอใช้ระบบ 

A-MED Telehealth ส�าหรบัการกกัตวัท่ีบ้าน หรือ Home Isolation เช่นกนั โดยแต่ละ

หน่วยงานจะมกีารเปลีย่นชือ่ระบบ AMED Telehealth ให้สอดคล้องกบัหน่วยงานต้น

สังกัด เช่น DMS Home Isolation หรือ BBK H-iCare เป็นต้น
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Application “C-site”/ Website “C-sitereport.
com” / รายการนักข่าวพลเมือง C-site 

คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อ�านวยการส�านักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ “C-site report” มีหน้าที่ “เสริมพลังให้กับเครือ

ข่าย” และ “เชือ่มต่อความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ” โดยคาดหวงัว่า การช่วยเหลือทีเ่กิด

ขึน้จะน�าไปสู่การท�าให้ประชาชนลุกขึน้ยนืสามารถช่วยเหลือตวัเองและคนสังคมได้

“C-site report” สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่น�าเสนอข่าวโดยนักข่าวพลเมือง ภาย

ใต้แนวคิดการกระจายอ�านาจการจัดการ การพึ่งพากันเองในภาคประชาชน มีการน�า

เสนอข่าวสารจากแหล่งข่าวที่หลากหลาย และการสื่อสารสนับสนุนการท�างานช่วย

เหลือประชาชนในพื้นที่เฉพาะ เช่น ชุมชนคลองเตย ที่มีอาสาสมัครเข้าไปท�างาน และ

มีนักข่าวพลเมือง C-Site เป็นผู้น�าเสนอข่าวสารจากพื้นที่

มีช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทางหลักคือ 

1) สื่อหลักที่ใช้ platform ทีวี วิทยุ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ

2) สื่อสารบน platform online ท่ีประชาชนได้ใช้จริง ผ่าน application 

C-site ที่พัฒนาต่อเนื่อง 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 Application “C-site” ได้

จัดท�าฟังก์ชั่น ชุมชนสู้โควิดขึ้น เพื่อให้นักข่าวพลเมืองได้มีการรายงานข่าวสารเกี่ยว

กับโควิด 19 ในชุมชน รวมทั้งชี้พิกัดรายละเอียดตู้ปันสุข ตู้เต็มใจ นอกจากนี้ยังม ี

ฟังก์ชั่นที่เอื้อให้นักข่าวพลเมืองได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแบ่งปันเจลแอลกอฮอล์

และหน้ากากอนามัย รวมทั้งยังมีการน�าเนื้อหาข่าวที่ได้จากการรายงานโดยนักข่าว

พลเมืองใน Application“C-site” มาเผยแพร่ต่อใน Website “C-sitereport.com” 

และรายการ “นักข่าวพลเมือง C-site”ทางช่อง Thai PBS ด้วย
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ช่องทางการช่วยเหลือเข้าถึงบริการและคุ้มครองสิทธิ 
ผ่านศูนย์สายด่วน สปสช. 1330/ ระบบ Line Official 
Account (Line OA) 

คุณดวงนภา พิเชษฐ์กุล 

ผู้อ�านวยการส�านักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เดมิระบบสายด่วน 1330 เกดิขึน้เพือ่ให้ข้อมลูความเข้าใจชุดสทิธปิระโยชน์แก่
ประชาชนตั้งแต่ปี 2545 และเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ระบบ CRM (Costumer 
Relation Management) ซึ่งเป็นระบบที่เก็บข้อมูลส�าหรับประชาชนผู้รับบริการที่
ติดต่อมาที่สายด่วน 1330  ทดลองใช้เมื่อ 1 มกราคม 2564 มีคู่สายทั้งหมด 300 คู่สาย 
มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 60 คนตลอด 24 ชั่วโมง 

ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์โควิด 19 เมื่อต้นปี 2563 มีปริมาณสายเข้าเฉลี่ยวันละ 
1,500 สาย และมีอัดตราสายที่ไม่ได้รับบริการประมาณร้อยละ 5- 15 โดยเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 60 ในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

ต่อมาในปัจจุบัน 1330 ได้มีการเพิ่มคู่สายเป็น 3,000 คู่สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ 
สปสช.ทัง้ทีเ่ป็นบคุลากรทางการแพทย์และไม่ใช่บคุลากรทางการแพทย์ รวมทัง้จติอาสา
องค์กรพัฒนาเอกชน ให้บริการรับสายประชาชนประมาณ 700 คน โดยมีอัตราสาย 
ที่ไม่ได้รับบริการเฉลี่ยร้อยละ 6-7

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สายด่วน 1330 ได้เปิดให้บริการช่วยประสาน
งานจัดหาเตียงกรณีฉุกเฉินเข้าสู่ระบบทุกสิทธิการรักษา รับเรื่องร้องเรียน และแจ้ง
สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ รวมท้ังระบบการเบิกจ่าย โดยแต่ละช่องสายจะมี
ประเด็นเฉพาะ เช่น 

กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ปกติ  
กด 2 บรกิารข้อมลูเกีย่วกบัโควดิ 19 ทัง้หมดต้ังแต่คดักรองไปจนถึงการจัดการ

ประสานหน่วยบริการ 
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กด 12 กรณีไม่มเีตยีงหลงัประสานการรบัย้ายโทรเยีย่มคดัแยก ติดตามอาการ

เพื่อพิจารณาความเร่งด่วนในรายฉุกเฉิน 

กด 13 จองวัคซีนโควิด มีไทยร่วมใจ กับหมอพร้อม 

กด 14 ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องการเข้า Home Isolation หรือว่าติดเชื้อแล้ว

โทร.มาหาเรา 

กด 15 แจ้งส่งผู้ติดเช้ือกลับภูมิล�าเนา (ในช่วงสถานการณ์ที่หน่วยบริการใน

กรุงเทพ ไม่เพียงพอทั้งภาครัฐและเอกชน) ประสานกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน 1330 รับเรื่องให้ 

กด 16 ร่วมกับส�านักงานประกันสังคมกรณีผู้ประกันตนที่ต้องการเข้าสู่การ

รักษา Home Isolation

นอกจากน้ียังได้เปิด Line Official Account สปสช. เพ่ิมเติมกับ 

Facebook ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งเชื่อมโยงกับ web page Community Isolation/

Home Isolation เพื่อคัดกรอง และลงทะเบียนในชุมชนที่คัดกรองเชิงรุกได้ทันที 

(ช่วงเร่งด�าเนนิการกบัชมรมแพทย์ชนบทจัดการท�างานเชงิรกุ) รวมท้ังประสานเผย

แพร่ในช่องทางตามส่ือโทรทศัน์หลายแห่ง เช่น อมัรนิทร์ทวี ีไทยพบีเีอส ช่อง 3 และ

ช่องทางเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ

บทเรียนส�าคัญ คือการปรับตัวให้รวดเร็ว คล่องตัวและมีความพร้อมรองรับ

สถานการณ์และความต้องการของประชาชน ประเด็นเนื้อหายังเป็นเรื่องการให้ข้อมูล 

การช่วยเหลือประสานการจัดการกับเครือข่ายหน่วยคัดกรอง หน่วยจัดการบริการใน

ระบบดแูลตามกรณผีูร้บับรกิาร การประสานช่วยเหลอืด้านอืน่กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น กลุม่ประกนัสังคม รวมท้ังการรบัเรือ่งร้องเรียนในระบบหลกัประกนัสขุภาพทีม่กีาร

ด�าเนินการอยู่เดิม
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การสือ่สารเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รือ่งการดูแลตนเอง
โดยเครือข่ายเภสัชกรร้านยาคุณภาพ 

ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ปัจจุบันร้านยาในเขตเมืองกรุงเทพมหานครมีประมาณ 4,800 ร้าน แต่เดิมที

เภสัชกรทีอ่ยูร้่านยาจะไม่ได้เช่ือมต่อกบัหน่วยงานภาครฐั เพราะเป็นการบรหิารจดัการ

ด้วยตนเอง ดแูลผูป่้วยด้วยตนเอง ต่อมามจีดุเปลีย่นช่วงท่ีมกีารระบาดของโรคไข้หวดันก 

มีประชาชนรายงานเรือ่งไก่ตาย นกตาย แล้วมาซือ้ยาท่ีไม่เหมาะสมเพือ่ไปช่วยไก่กบันก 

จงึได้รายงานไปทีส่�านักอนามยั ต่อมาเมือ่โรคมอืเท้าปากระบาด กไ็ด้รายงานข้อมลูทีไ่ด้

รับในพื้นที่ไปยังส�านักอนามัยอีกครั้ง ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

ข้อดีของการเชื่อมข้อมูลจากร้านยาสู่หน่วยงานภาครัฐ คือ ร้านยาจะ

สามารถเข้าถงึข้อมลูต่างๆ ได้ด ีเนือ่งจากอยูใ่กล้บ้าน คอนโด ซึง่สามารถเข้าถงึกลุม่

ประชาชนได้มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ และเป็นจุดที่โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท

ห้างร้านต่างๆ จะเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นจุดที่จะ

รับทราบปัญหาการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงรับทราบ

ปัญหาภายในโรงเรียน เช่น ปัญญาเด็กท้องไม่พร้อม 

ต่อมามีนโยบายของสภาเภสัชกรรมที่จะยกระดับ “ร้านยาคุณภาพ” 

ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากร้านยาอยู่ภายใต้มาตรฐาน อย. แต่การเป็น

ร้านคณุภาพต้องเช่ือมต่อกบัระบบประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและการทีจ่ะผลกัดนัร้านยา

เข้าเชื่อมต่อระบบได้ต้องเข้าสู่ระบบ สปสช. ดังนั้นจึงมีการผลักดันเข้าสู่การเป็น “ร้าน

ยาชุมชน” 

ร้านยาต้องการทีจ่ะให้ข้อมลูด้านยาทีถ่กูต้อง แก้ไขในข้อมลูท่ีผิดพลาดโดยการ

สื่อสารผ่านเภสัชกรไปยังประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัย และที่ผ่านมาร้านยาได้ให้

ค�าปรกึษาแก่ประชาชน มรีะบบตดิตามและส่งคนไข้เข้าสู่ระบบจ�านวนมาก เพียงแต่ไม่

ได้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานต่อภาครัฐ 
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ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Application ต่างๆ สามารถท�าหน้าที่

ดูแลสมาชิกได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ประชาชนสามารถใช้แหล่งข้อมูลของจุฬา 

หรือหมอพร้อม มาใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ร้านยา

ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมหรือเชิญประชาชนให้ใช้ Application ได้ ท�าได้เพียงการ

เชื่อมสู่สายด่วน 1330 

ที่ผ่านมาเคยมีภาคประชาชนสร้าง Application ที่สามารถปักหมุดร้านยาได้ 

เพื่อไว้ใช้ส�าหรับหาร้านยา ซึ่งสภาเภสัชกรรมก็ได้ให้การสนับสนุน และในปัจจุบันสภา

เภสัชกรรมก็ได้หารือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องการขึ้นพิกัดร้านยาท่ีข้ึนทะเบียน เพื่อให้ประชาชนรับทราบเรื่องร้านยาที่ขึ้น

ทะเบียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและชัดเจน
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Line OA “@CoCare” เทคโนโยลีดิจิทัลเพื่อการ
ปรับตัวและส่งเสริมการดูแลตนเองของประชาชน 

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ CEO โรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 3 

(เครือข่าย BDMS) ภาคตะวันออก

@CoCare เป็น Line Official Account ที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ

ใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนสอบถามข้อมลูและขอความช่วยเหลือ โดยเร่ิมให้บริการใน

เดือนมีนาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยมีทีมอาสาสมัครบุคลากรทางการ

แพทย์ (อาสาสมัคร Cocare) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา พยาบาล 

เภสัชกร นักสาธารสุข แพทย์แผนไทย เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพร

และนักจิตวิทยาช่วยดูแลให้ค�าแนะน�าผ่านระบบแชท โทร และวีดีโอคอล

ที่ผ่านมาได้มีการดูแลประชาชนเข้ามาในระบบวันละประมาณ 5-4 พันคน 

โดยมีการออกแบบการจัดการบุคลากรท่ีมาดูแลประชาชนเสมือนเป็นโรงพยาบาล

ทีป่ระชาชนสามารถเข้าระบบมาปรกึษาปัญหาสขุภาพกับบคุลากรทางการแพทย์ได้

เมื่อสถานการณ์โรคโควิด 19 รุนแรงขึ้น ไดม้ีการขยายช่องทางเพิ่มเติม เพื่อ

รองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก (Covid Positive) ให้ได้เข้า

รบัการดูแล ติดตามอาการได้อย่างต่อเนือ่งและรวดเร็วมากข้ึน พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า

แนวทางในการปฏิบัติตนท่ีถกูต้องในการแยกกกัตวัทีบ้่าน (Home Isolation) ผ่าน 

Line Official Account @CoCarePlus

โดยมีการประสานงานเชื่อมโยงกับสภากาชาดไทย ในการส่งข้อมูลผู้ป่วย

และความต้องการต่างๆ ของผู้ป่วยไปให้สภากาชาด จากนัน้สภากาชาดจะด�าเนนิงาน

ต่อ เช่น ส่งอาหาร ยา ปรอทวดัไข้แบบดจิติอล หรอืเครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้ เป็นต้น

นอกจากนีย้งัมกีารเชือ่มต่อกบัหน่วยงานและอาสาสมคัรอืน่ๆ เพือ่ประสาน

เรื่องการจัดหาเตียงหลังจากท่ีแพทย์ได้ท�าการประเมินและตรวจคัดกรองคนไข้

เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นที่เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 คือ ประชาชนมี

การฉีดวัคซีนจ�านวนมาก และมีความต้องการสอบถามข้อมูลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการฉีดวัคซีน เช่น ถามว่า ทานยาตัวนี้แล้วฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ต้องหยุดยาหรือเปล่า 

เนือ่งจากประชาชนไม่สามารถเข้าถงึข้อมูลเหล่านีไ้ด้จงึเกดิแนวคดิว่า ท�าอย่างไรจงึ

จะสามารถให้ค�าตอบที่ง่ายและรวดเร็วกับประชาชน โดยที่สามารถลดภาระของ

ระบบสุขภาพได ้เพราะถ้าหากสามารถตอบค�าถามประชาชนได้ 1,000 คน ประชาชน

ก็ไม่ต้องเข้ามาน่ังรอที่โรงพยาบาล 5 ชั่วโมงเพื่อถามค�าถาม 2 ค�าถามแล้วกลับบ้าน 

สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้

ปัจจุบันทีมงานยังไม่มีระบบการจัดการบริการที่ดีพอ คงต้องมีการพัฒนา

โดยการออกแบบระบบบริการที่ดีมากขึ้นกว่านี้ เป็นความท้าทายในอนาคต
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Visual Note: สรุปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร 

เข้าถึงบริการ และจัดระบบเพื่อวางแผนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

และสร้างการมีส่วนร่วมการท�างานกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 รูปธรรม
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มุมมองความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

FORUM 2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร : สรุปบทเรียนและข้อเสนอ

เพื่อการพัฒนา
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ข้อเสนอ มุมมองจากบทเรียนด้านระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 
คณบดีคณะกายภาพบ�าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

การพฒันาการจดัระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมกิรงุเทพมหานครโดยภาคเอกชน
หรือกลุ่มคน เป็นการพัฒนาที่ไม่ติดกรอบ ท�าให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการแก้ไข
ปัญหาในภาวะเร่งด่วนได้ดี มีความชัดเจน และเห็นการเปลี่ยนแปลงสู่ทางเลือกต่างๆ 

สิ่งที่ท้าทายคือ เมื่อสถานการณ์วิกฤติิโควิด 19 จบลงแล้วจะท�าอย่างไรให้
สิ่งดีๆ เหล่านี้ยังคงอยู่ และถูกน�าไปใช้พัฒนาจนเกิดตัวอย่างดีๆ เกิดพื้นที่ต้นแบบ 
หรือเกิดระบบที่คนทั่วโลกสามารถน�าไปใช้ได้

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมาใช้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มีข้อจ�ากัดเรื่อง
กลุ่มคนเปราะบางไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนี้เพื่อเข้าระบบได้ เช่น กลุ่มผู้สูง
อายุ และกลุ่มคนงานต่างชาติ ต่างด้าว ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะต้องขบคิดและ
พัฒนากันต่อไป เพื่อให้คนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายที่สุด และ
ในระบบบริการปฐมภูมิจะต้องมี Dashboard ที่สามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างทุกมิติโดย
มีการบริหารจัดการที่ไม่ซ�้าซ้อน 

ส่ิงท่ีจะต้องพฒันาควบคูก่นัไปคอืการท�าให้ประชาชน ชมุชน มข้ีอมลูมอีงค์
ความรู้ในการดูแลตนเอง เป็นการท�าให้ประชาชนมีอ�านาจในการบริหารจัดการ
ตนเองได้ เพราะที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นแต่เรื่องพัฒนาระบบบริการประชาชน ดังนั้นจึง
ต้องมุ่งเน้นการพฒันาเนือ้หา และการให้ความรูป้ระชาชนเร่ืองการดูแลตัวเองให้มาก
ขึ้น ทั้งการจัดการไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ การดูแลตัวเองยามป่วย การปรับพื้นที่สภาพบ้าน            
การไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งอาจจะต้องใช้นักวิชาการในวิชาชีพอื่นๆ เช่น 
นักส�ารวจอาหาร นกัออกก�าลงักาย นกักายภาพบ�าบดัหรือบคุลากรด้านอืน่ๆ ทีม่คีวาม
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รู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตัวเอง เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารที่เหมาะสม 

สอดคล้องกบัวถิกีารเรยีนรู้ของประชาชนทีห่ลากหลายด้วย เพราะประชาชนแต่ละคน
จะมวีธิกีารเรยีนรูท้ีไ่ม่เหมอืนกนับางคนเรยีนรูไ้ด้ดจีากการดคูลปิวดีโีอ บางคนเรยีนรูไ้ด้ดี
จากการฟังคนอธบิาย บางคนเรยีนรูไ้ด้ดจีากการอ่าน และบางคนเรยีนรูไ้ด้ดจีากการฟัง 

ประเดน็การจัดการโควดิ 19 ท่ีสามารถพัฒนาได้ คอืระบบโควดิ 19 Track-
ing System ซึง่จะเป็นการจัดการระบบบคุคล ซึง่ถ้าหากพบผู้ติดเชือ้ ระบบ Tracking 
จะสามารถรู้ได้เลยว่า บุคคลนั้นไปที่ไหนบ้าง และมีใครอยู่บริเวณนั้นบ้าง เพ่ือท่ีจะ
สามารถแจ้งและติดตามให้คนเหล่านั้นกลับมาจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้

เรือ่งสดุท้ายคือเรือ่งเกีย่วกับกลุม่คนจติอาสา ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีส�าคญัมาก มผีล
ต่อความส�าเร็จในการจัดการโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งควรมีระบบหรือกลไกที่หล่อ
เลี้ยงให้สามารถมีก�าลังใจในการท�างานอาสาต่อไปได้ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้สังคมได้
เรียนรู้เรื่องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
 จากประสบการณ์ที่ท�าอยู่ มีการท�า “SPIRIT COIN” ให้กับอาสาสมัคร โดย
อาสาสมัครจะได้รับทุกครั้งที่ท�างานอาสา ซึ่งสามารถน�าไปเป็นส่วนลดในการรับ
ประทานอาหารกับร้านอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีอยากช่วยเหลือดูแลกลุม่อาสากลุ่มนี ้
นี่คือกลไกใหม่ทางสังคมที่จะต้องสร้างขึ้น เพราะเรื่องจิตอาสาเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย ซึ่งถ้าเราสามารถหล่อเลี้ยงระบบอาสาสมัครหรือจิตอาสาได้มากขึ้น 

กจ็ะเป็นสิ่งที่ดี
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สิ่งที่ท้าทายคือ
เมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 จบลงแล้ว 

จะท�าอย่างไรให้สิ่งดีๆ เหล่านี้ยังคงอยู่ 
และถูกน�าไปใช้พัฒนาจนเกิดตัวอย่างดีๆ เกิดพื้นที่ต้นแบบ 

หรือเกิดระบบที่คนทั่วโลกสามารถน�าไปใช้ได้

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
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พญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 เดือนที่ผ่านมา การท�างานในสถานการณ์โควิด 19 ระดับปฐมภูมิใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน่วยบริการประมาณ 327 แห่ง ดูแลคนไข้ประมาณ 79,000 

คน ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีปัจจัยความส�าเร็จอันเกิดจากการน�า

เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบบริการใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการฐานข้อมูล ท�าให้การดูแลคนไข้

แบบ Home Isolation เกิดขึ้นได้จริง ประสบความส�าเร็จ และได้รับ

การยอมรับจากประชาชน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความ

ต้องการที่หลากหลายท�าให้มีค�าถามว่า Home Isolation จะตอบโจทย์

หรือไม่? ประชาชนจะยอมรับได้หรือไม่? แต่สุดท้ายการดูแลคนไข้แบบ 

Home Isolation ก็ได้รับการยอมรับ ประชาชนมีความไว้วางใจ ซึ่งความ

ส�าเรจ็นีส่้วนหนึง่เกดิจากเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาสนบัสนนุการส่ือสารและการ

ท�าฐานข้อมูล ท�าให้คนท�างานสามารถวางแผนการท�างานได้ดีเนื่องจาก

เห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังหมด จึงสามารถเข้าถึงการดูแลประชาชน 

แบบคนต่อคนได้อย่างง่าย รวดเร็ว และทันเวลา

2. เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการฐานข้อมูล ท�าให้ทุกภาคส่วน

สามารถท�างานเชือ่มกนัได้ การทีม่ผีูใ้ห้บริการหลายภาคส่วน ไม่ว่าแพทย์ 

พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ทางด้านเครือข่าย

ต่างๆ สปสช. จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ทหาร ต�ารวจ ผู้น�าชุมชน 

อสส. แม้กระทั่งฝ่ายปกครอง ส�านักงานเขตทุกแห่ง เข้ามาท�างานร่วมกัน 

หัวใจส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้ให้บริการทุกภาคส่วนสามารถท�างานร่วมกันและ

เชือ่มต่อกนัได้ คอืการมรีะบบการจดัการข้อมลูและเทคโนโลยกีารส่ือสาร

ที่ดี ที่ผ่านมาได้มีการใช้ระบบข้อมูลของ AMED จากเวอร์ชั่น 28 ถึง 82 

ซึ่งระบบเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นคือสามารถพัฒนาระบบได้อย่างเท่าทัน 

ต่อสถานการณ์  
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3. เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการฐานข้อมูลท�าให้เห็นฐานข้อมูล 

Database ซึ่งจะท�าให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาปัญหา และจัดการ

ปัญหาโดยการสนองตอบความต้องการแก่ผูร้บับริการได้อย่างตรงจดุทีสุ่ด 

ท�าให้ผูร้บับริการเกิดความพอใจยอมรบั และไว้ใจการบรกิาร เนือ่งจากเขา

สามารถเข้าถึงได้จริง สัมผัสได้จริง

แง่มมุการพฒันาในอนาคต สามารถน�าเทคโนโลยแีละระบบข้อมลูเหล่านีม้า

เพ่ิมศักยภาพและประสทิธภิาพในการท�างานของ  Primary health care ได้  เพราะ 

Primary health care  ไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือ

ระบบสขุภาพ แต่สามารถเป็นผูน้�าในระบบปฐมภมูด้ิานการให้ความรู้ด้านสุขภาพได้ 

ทัง้นีข้้อมูลทีจ่ะส่งต่อให้กบัประชาชนควรเป็นข้อมลูท่ีได้รับการกลัน่กรอง มคีวามน่าเชือ่

ถือ ไว้วางใจได้ ไม่ก่อให้เกิดการสับสน และตรงกับความต้องการของพื้นที่ 

Primary Health Care เป็นหน่วยบริการสุขภาพท่ีท�างานแบบองค์รวมทุก

มติ ิตัง้แต่ป่วยเป็นโรคจนกระทัง่เสยีชวีติ มกีารเชือ่มต่อกบัส�านกังานเขต เพ่ือดูแลทกุข์-

สขุของประชาชนทกุเพศ ทกุวยั จดัสรรเครือ่งอปุโภคบริโภค และยงัท�างานร่วมกบัทหาร 

ต�ารวจ องค์กร NGOs ในพื้นที่ มูลนิธิ รวมทั้งผู้น�าชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข 

 ดังนั้น Primary Health Care จึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส�าคัญและหากมีการ

เสริมแรงด้วยเทคโนโลยี และ ฐานข้อมูลที่ดี จะท�าให้ Primary Health Care 

สามารถพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นเมอืงท่ีมีความซบัซ้อนและมคีวามหลากหลายได้อย่างตรงบรบิท และตรงความ

ต้องการของประชาชนได้ดีมากขึ้น
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แง่มุมการพัฒนาในอนาคต
สามารถน�าเทคโนโลยีและระบบข้อมูลเหล่านี้มาเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการท�างานของ  Primary Health 
Care ได้  เพราะ Primary Health Care  

ไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ สาธารณสุข 
หรือระบบสุขภาพ แต่สามารถเป็นผู้น�าในระบบปฐมภูมิ

ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพได้

พญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์ 
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พลโทณัฐพงษ์  เพราแก้ว 
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ถือว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรก และถ้า

ไม่มีเทคโนโลยี ทั้ง voice/Line/Website มาช่วย การติดกระดุมเม็ดแรกก็คงจะ

ท�าล�าบาก เนื่องจากต้องรองรับการจัดการสุขภาพให้กับประชาชนจ�านวนมาก ใน

ช่วงเดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2564 ดังนั้น ถือว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีส่วน

ส�าคัญมาก 

เทคโนโลยยัีงช่วยให้หน่วยบรกิารปฐมภมูทิ�างานตรวจคัดกรองได้สะดวกมากขึน้ 

อกีทัง้ยงัช่วยเรือ่งการออกแบบการดแูลรกัษาและตดิตามอาการผูป่้วยโดยแบ่งตามกลุม่

สแีดง ส้ม เหลอืง เขยีว ช่วยให้สามารถดแูลผูป่้วยกลุม่สเีขยีวทีบ้่านได้ ซึง่จะเป็นการลด

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และลดการระบาดได้ดียิ่งขึ้น ท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น

เทคโนโลยีจะช่วยจัดการระบบฐาน ในการท�า Home Isolation และ 

Community Isolation ท�าให้ส�านกังานเขตเหน็ข้อมลูทัง้หมด และสามารถติดตาม

ได้ว่าผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ระดับไหน ถ้ามีอาการรุนแรงเข้าข่ายกลุ่มสี

แดงก็จะมีการจัดหาเตียงให้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท�างาน ท�าให้ผู้บริการ

สามารถจัดบริการได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้ป่วย 

ส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงท่ีมีอาการหนักมาก สามารถโทรมาสายด่วน 1669 

จะมีรถไปรับ ถ้าอาการไม่หนัก เป็นกลุ่มสีเขียวจะมีการแนะน�าให้โทรไป 1330 ของ 

สปสช. ก่อน

ถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีส้ม สีเหลืองจะมีบริการส่งต่อผู้ป่วยมารอที่ระบบ Co-link 

ที่ท�าเรื่อง Community Isolation และ Home Isolation ซึ่งตรงนี้มีการปรับเป็นโรง

พยาบาลสนามประจ�าเขต ถ้าอยู่ครบ 14 วัน หายก็จบ แต่ถ้าอยู่ 3-5 วัน แล้วอาการ

รุนแรงขึ้นจะมีการเชื่อมต่อส่งตัวมาที่ Co-link ซึ่งจะมีทีม Bed Management ดูจอใน 

Co-link และจะมีการติดต่อกลับไปหาผู้ป่วยอีกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลจะได้จัดเตรียม

เตียงและออกซิเจนตามความต้องการของผู้ป่วยได้
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ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ท้ังหมดเป็นการเชือ่มต่อในระบบของกรงุเทพมหานคร  

ร่วมกบัส�านกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิทัง้เรือ่ง Co-ward, Co-ambulance, 

Co-lab 

ข้อเสนอแนะ

 1. ประเด็นที่ในอนาคตไม่ควรมองข้าม คือ การที่มีมิจฉาชีพแฝงโทรเข้ามา

โดยที่ไม่ได้ป่วยจริง โดยมีจุดประสงค์ที่จะได้รับอาหาร 3 มื้อ หรือได้ยาเพื่อน�าไปขาย 

ซึ่งในอนาคตควรจะต้องคิดถึงการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย

 2. ภาครัฐต้องเป็นผู ้สนับสนุนการท�างานร่วมกัน รวมทั้งเป็นผู ้อ�านวย 

ความสะดวกให้ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

 3. เรื่องการสื่อสาร สื่อมีผลกับการท�างานเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างกรณ ี

ผูป่้วยมีภาพจ�าจากการน�าเสนอข่าวห้องน�า้ในโรงพยาบาลสนามไม่สะอาด ท�าให้มผีูป่้วย 

หลายรายปฏิเสธการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งประเด็นภาพลักษณ ์

ที่สื่อสารออกมาไม่ดี ต่อให้ท�าระบบการรักษาดีแค่ไหนก็อาจเปล่าประโยชน์ได้
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การลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ 
ถือว่าเป็นการติดกระดุมเม็ดแรก

และถ้าไม่มีเทคโนโลยีทั้ง voice /Line /Website มาช่วย 
การติดกระดุมเม็ดแรกก็คงจะท�าล�าบาก 
เนื่องจากต้องรองรับการจัดการสุขภาพ

ให้กับประชาชนจ�านวนมาก

พลโทณัฐพงษ์  เพราแก้ว 
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ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

Home Isolation ติดตลาดเร็วมาก ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกก็เริ่มมีการน�า 

ผูป่้วยเข้าไปในระบบ มรีะบบตดิตามผูป่้วย ผูป่้วยสามารถติดต่อสือ่สารกบัหน่วยบรกิาร

ได้ ท�าให้รูสึ้กไม่ส้ินหวังแม้ต้องรกัษาตวัอยูท่ีบ้่าน อกีทัง้ยงัมอีปุกรณ์พืน้ฐาน 2 ชิน้ ได้แก่ 

เทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ที่ให้ผู้ป่วยไปด้วย มีการพูดคุยกันทาง

โทรศพัท์ หรอืบางคลนิิกมกีารพดูคุยกนัผ่าน Line Official Account ท�าให้ผูป่้วยรูส้กึอุน่

ใจท่ีมเีจ้าหน้าทีโ่ทรมาตดิตามอาการเช้า-เยน็ เหมอืนนอนอยูท่ีส่ถานพยาบาล เพยีงแต่ไม่

ได้เห็นหน้าแพทย์แบบเผชิญหน้า รู้สึกว่าผู้ป่วยพอใจ บางครอบครัวพอเข้าได้พูดคุยกับ 

ผูป่้วยรายแรกก็พบว่าในบ้านมอีกี 10 กว่าชีวติทีต่ดิเชือ้หมด กไ็ด้รับการดูแลทัง้ครอบครัว 

ท่ามกลางวิกฤติ ิมกีารมองเหน็โอกาสของ Primary care ทีก่่อร่างสร้างตัว

สร้างเครดิตให้กับระบบงานปฐมภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วย แต่ดูแล

คนทางบ้านด้วย รวมท้ังยังมกีารพูดคยุสอบถามสารทกุข์สขุดิบ มกีารดูแลจดัการส่ิง

แวดล้อมที่บ้าน ดูแลเรื่องการแยกตัว ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้านทั้งหมด 

คอื งานบรกิารสขุภาพปฐมภมูทิีพ่ยายามฟมูฟักมาหลายปี ซึง่เหน็ผลชัดเจนในช่วง

วิกฤติิโควิด 19 ครั้งนี้

ประเด็นเทคโนโลย ีทีผ่่านมาเคยมกีารท�าโครงการย่อยเป็นโครงการนวตักรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งยาทางไปรษณย์ี/ส่งผ่านขนส่งเอกชน/Line Man/Panda เมือ่

เกิดวิกฤติิโควิด 19 สิ่งที่เคยท�าเป็นโครงการย่อยได้น�ามาใช้ทั้งหมด มีการส่งข่าว ส่งยา 

ซึ่งเป็นการบริการท่ีท�าให้ผู ้ป่วยมีความอุ่นใจและมั่นใจกับระบบการดูแลปฐมภูมิ 

รูปแบบนี้มากขึ้น

ประเด็นความเหลื่อมล�้าการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนช่วงวิกฤติิโค

วิด 19 พบว่าระบบการจ่ายเงินและสิทธิประโยชน์จะเริ่มจากสิทธิบัตรทอง ตามด้วย

สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ โดยช่วงแรกได้มีการประกาศว่าสถานพยาบาล

สามารถรบัผูม้สีทิธบิตัรทองและประกนัสงัคมเข้าระบบได้เลย จะมกีารจ่ายเงนิแน่นอน 

แต่ต่อมามปัีญหาเรือ่งการเบิกจ่ายของประกนัสงัคมเกดิความล่าช้า ท�าให้สถานพยาบาล
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ตดัสนิใจไม่รบัผูม้สีทิธิประกนัสงัคมเข้าระบบ ขอรบัแค่ผูป่้วยท่ีมสิีทธบัิตรทองเท่านัน้ จึง

เกดิความเหลือ่มล�า้ในระบบบรกิารข้ึน ในความเป็นจรงิเราสามารถใช้โอกาสนีท้�าให้เกดิ 

Single command หรือ Single system เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านสิทธิได้ 

เป็นการรวมทกุสทิธใิห้เป็นเน้ือเดยีวกนั ซึง่อาจจะท�าให้สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ดี

ประเด็น Post COVID-19 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองอาจจะต้องฟื้นฟู

สุขภาพประชาชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจชุมชน หรือเรื่อง

ปากท้องชาวบ้าน เพราะประเด็นเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพของประชาชนไม่

ว่าสถานการณ์วิกฤติิโควิด 19 หรือไม่ก็ตาม 

สุดท้าย เรื่องการใช้เทคโนโลยี การใช้ข้อมูลจะต้องมี “นักจัดการ” ที่สามารถ

จัดการเทคโนโลยี จัดการข้อมูล จัดการการดูแลระบบได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่น หาก

ขาดคนลักษณะแบบนี้ ความลงตัวการเชื่อมประสานคงไม่เกิดขึ้น 
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ท่ามกลางวิกฤติ 
มีการมองเห็นโอกาสของ Primary care 

ที่ก่อร่างสร้างตัวสร้างเครดิตให้กับระบบบริการปฐมภูมิ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วย แต่ดูแลคนทางบ้านด้วย 

รวมทั้งยังมีการพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบ 
มีการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ดูแลเรื่องการแยกตัว 

ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้าน 
ทั้งหมด คือ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ที่พยายามฟูมฟักมาหลายปี 
ซึ่งเห็นผลชัดเจนในช่วงวิกฤติโควิด 19 ครั้งนี้

ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ 
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นพ.อนันต์ กนกศิลป์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายของการเดินหน้าในระยะถัดไป หรือการแก้ปัญหาในระยะยาว 

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งของการอภิบาลระบบ (Governance) คือ “ความยั่งยืนของ

ระบบ” ซึง่ต้องย้อนกลบัมาดทูีก่ลไกหลกัของระบบสขุภาพ ทีต่อนนีย้งัเป็นแบบแยก

ส่วนกัน และบทบาทภารกิจที่ออกแบบมาตามโครงสร้างขององค์กรก็อาจจะยังทับ

ซ้อนกันอยู่ 

อีกส่วนที่เห็นชัดคือ ระบบสุขภาพถูกขับเคลื่อนด้วยกองทุน ในขณะเดียวกัน

กองทุนก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างที่ไม่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท�าให้การ

ท�าให้เป็นระบบเด่ียว (Single System) เป็นเร่ืองท่ียากมาก เพราะที่ผ่านมาเราไม่มี

ศกัยภาพในการจดัการ ไม่มีอ�านาจพอทีจ่ะท�าให้ระบบสุขภาพ (Health System) เปน็

ระบบเดีย่ว ดังน้ันหากจะท�าให้ระบบสขุภาพเกดิความยัง่ยนือาจจะต้องมกีารจดัการ

เทคโนโลยี และข้อมูลที่ชัดเจน 

 บทเรียนโควิด 19 กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภาคเอกชน กรณีการ

ระบาดรอบแรก มี Startup มากมายที่พยายามมาท�า Application มาจัดการกับผู้ที่

มีความเสี่ยง แต่พอท�าแล้วจะเอาขึ้น Store กลับถูกปฏิเสธเพราะ Apple กับ Google 

มีกฎว่าคนที่จะท�า Application เรื่องนี้จะต้องมีความรู้เรื่องโควิด 19 ทุกมิติ และจะ

ต้องเป็นองค์กรของภาครัฐ แสดงถึงการให้ความส�าคัญเร่ืองการก�าหนดให้ภาครัฐของ

แต่ละประเทศเป็นผู้จัดการระบบ 
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เป้าหมายของการเดินหน้าในระยะถัดไป
หรือการแก้ปัญหาในระยะยาว

สิ่งส�าคัญประการหนึ่งของการอภิบาลระบบ 
(Governance) คือ “ความยั่งยืนของระบบ” 

ซึ่งต้องย้อนกลับมาดูที่กลไกหลักของระบบสุขภาพ 
ที่ตอนนี้ยังเป็นแบบแยกส่วนกัน 
และบทบาทภารกิจที่ออกแบบมา

ตามโครงสร้างขององค์กร ก็อาจจะยังทับซ้อนกันอยู่

นพ.อนันต์ กนกศิลป์ 
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ประเด็นเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม
นพ.อนันต์ กนกศิลป์

 ถ้ามีการท�าระบบข้อมูลให้ดีพอ ประชาชนจะมีอ�านาจและศักยภาพมากข้ึน 

ระบบบริการจะเปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากเดิม หากระบบข้อมูลดีขึ้น 

 แนวคิดทางเวชศาสตร์ครอบครัวจากเดิมที่ทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูและ

ประชาชน 1 คน อาจต้องปรับเป็นคนไข้ 1 คน มีหมอดูแล 10 คน โดยแต่ละ

คนจะให้ข้อมลูความรูเ้รือ่งสขุภาพ เช่น ความรู้เร่ืองการนอน เร่ืองอาหาร เร่ือง

การออกก�าลังกาย เรื่องสุขภาพจิต เป็นต้น

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก (สสส.)

 สสส. อยากเห็นเรื่อง Personal health record for health solution ที่

เป็น individual health solution ได้จริง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโอกาสและ

มีทรัพยากรมากพอ ดังนั้น Post COVID 19 น่าจะต่อยอดได้เลย ถ้าเป็นสิทธิ

ประโยชน์เรื่องงานสร้างเสริมสุขภาพ (PP) หรือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

ป้องกนัโรค ส�าหรบัคนไทยทกุคนจะได้สทิธิเ์หล่านีอ้ยูแ่ล้ว ยกเว้นต่างด้าว ถ้าเรา

จะดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการ Health promotion และ prevention 

เราสามารถใช้ Data base ในการ TAG รายบุคคลได้ ไม่ว่าเขาจะใช้สิทธิไหน 

เป็นโอกาสอันดีที่จะบูรณาการร่วมกัน ซึ่ง สสส.ยินดีสนับสนุน 

คุณพิมธิภา

 เภสัชกรอาสาได้ท�างานเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนต้ังแต่ช่วงแรกของ 

โควิด 19 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนเรื่องของ Home Isolation 

และเป็นเครือข่ายของ Home Isolation ซึ่งมูลนิธิยินดีให้ความร่วมมือเรื่อง

การให้ข้อมูลและการสร้างระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสุดในนามของมูลนิธิ 

ร่วมกับ สสส.
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คุณณัฐพล ประธานชุมชนเคหะร่มเกล้า 

 ชมุชนเคหะร่มเกล้า ประธานชุมชน และกรรมการ อสส.ได้ร่วมมอืกบัส�านกังาน

เขตลาดกระบัง ท�าศูนย์แยกตัว เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน แต่ประชาชน

ไม่ค่อยอยากเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องอาหารการกินที่ 

ไม่พร้อม ไม่มคีวามสะดวกสบาย และมคีวามแออดั ทางศนูย์ฯ จงึได้การจดัการ

กับปัญหา โดยได้การประสานงานพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Home Isolation  

รวมทั้งส่งตัวผู้ป่วยไปอยู่ในศูนย์พักคอยต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐจัด

 มีปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ ชุด EPP ส�าหรับอาสาสมัครก็ไม่เพียง

พอ ท�าให้ผูป้ฏิบัตงิานเสีย่งต่อการตดิเชือ้ เพราะต้องใกล้ชดิกบัผูป่้วย ส่วนเรือ่ง

ข้าว 3 มื้อ บางทีให้มาพร้อมกันทีเดียวทั้ง 3 มื้อท�าให้ข้าวบูด 

 ด้านการจัดการท่ัวไป ชุมชนมีความเช่ือว่าสามารถจัดการกันเองได้เพียงแต่

ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐต้องการ

ให้ชมุชนเป็นศนูย์กลาง ให้ชุมชนสามารถจดัการตนเองได้ หน่วยงานก็ต้องคอย

ให้ความช่วยเหลือหนุนเสริมในส่วนที่ขาดด้วย

สรุปประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

1. ทุกฝ่ายเห็นความส�าคัญของการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

สนับสนนุการสือ่สารให้มปีระสทิธิภาพ เพ่ือส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิาร เพือ่

จัดระบบวางแผนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และเพื่อก�ากับ

ติดตามประเมินผลการท�างานร่วมของภาคีเครือข่าย

2. ลักษณะของประชากรในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และมีข้อ

จ�ากัดในด้านความรอบรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบางต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทุกชุมชน

3. ประชาชนมีปัญหาในประเด็นการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ชัดเจน บางครั้งสับสน 

บางกลุม่มข้ีอจ�ากดัการเข้าถงึองค์ความรูแ้ละข้อมลูการบริการต่างๆ แม้ว่า
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มีหลากหลายช่องทางแต่ไม่มั่นใจความถูกต้อง ชัดเจน ขาดที่ปรึกษาหรือ

ผู้ท�าหน้าที่สร้างความเข้าใจที่ท�าให้มั่นใจ “ใกล้บ้านใกล้ใจ”

4. เกิดความริเริ่มของภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มสตาร์ทอัพ วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

ภาคประชาสังคมที่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน

5. ขาดหน่วยงานเจ้าภาพท่ีท�าหน้าท่ีประสานการบริหารจัดการข้อมูลทั้งใน

ระดบัพืน้ที ่และ ในด้านการน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในมติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดการแก้ไขปัญหา

6. เกิดรูปธรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่อง

ทางหลากหลาย มากมายเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ซึง่มทีัง้ข้อมลู

ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ระดบับุคคล ครอบครวั ชมุชน หน่วยบรกิาร โดย

เฉพาะอย่างยิง่มกีารด�าเนินการจดัท�าชุดข้อมลูและใช้ประโยชน์อย่างเชือ่ม

โยงในระดับเขตพื้นที่บางแห่งของกรุงเทพมหานคร และช่องทางที่กว้าง

ขวางโดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

7. ประเด็นข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในช่องทาง

ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 มีหลากหลายมิติ ดังนี้

7.1 ข้อมูลเสริมบทบาทการดูแลตนเองของประชาชน (กรณี Co-Care, 

Application LINE สบายดีบอต) ข้อมูลท่ีเชื่อมประชาชน ชุมชน 

ประชาสังคมและหน่วยบริการ (กรณี Thai Care)

7.2 ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการในหน่วยบริการ (Virtual 

Medical Record: A-MED Telehealth)

7.3 เครอืข่ายข้อมลูเพือ่การก�ากบัตดิตามประเมนิผลและบรหิารจัดการ

ทรัพยากร (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

8. รูปธรรมการท�างาน

8.1 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ง่ายในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 19110

8.2 การพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บชุดข้อมูลสารสนเทศโดยบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนเพื่อชี้กลุ่มเป้าหมายที่มีความส�าคัญจ�าเป็นต่อการ

ดูแลในมิติต่างๆของสุขภาพ (กายจิต สังคม เศรษฐกิจ สิทธิด้านสุข

ภาพอ่ืนๆ) การสือ่สารระหว่างภาคใีนชมุชน และวางแผนด�าเนนิการ

เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

8.3 การพัฒนาความเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องของ

เครือข่ายระบบจิตอาสาชมุชน แกนน�าชมุชน บคุลากรจติอาสาและ

บุคลากรวิชาชีพด้วยระบบข้อมูลดิจิทัลแบบง่าย เป็นมิตร เข้าถึง

ได้ตามระดับสิทธิ์เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่ือมโยงกับ

บทบาทที่แตกต่างกัน เช่น care worker/care manager/system 

manager เป็นต้น

8.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแล (Tele-health) 

ผู้ป่วยรายบุคคล ข้อมูลระบบบริการในทุกลักษณะหน่วยบริการ 

(สังกัดรัฐ เอกชน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย รวมทั้งในระดับ

การดูแลสุขภาพชุมชน ระดับบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงกับระบบ

บริการที่สูงกว่าในกรุงเทพมหานคร) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงสู่

การจัดการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบสนับสนุนต่างๆ จาก

กระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8.5 การช่วยเหลือเข้าถึงบริการและคุ้มครองสิทธิผ่านศูนย์สายด่วน 

สปสช. 1330/ระบบ LINE OA ที่เป็นช่องทางกลางในการสื่อสาร 

ประสานงาน รับฟังเรื่องและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ

และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนมี รวมทั้งบริการประสาน

ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนเครือข่ายประชาสังคม กลุ่ม

คนรักหลักประกันสุขภาพเป็นต้น

8.6 องค์กรสื่อสาธารณะมีบทบาทขับเคล่ือนเครือข่าย เพื่อเปิดพื้นที่

การเรียนรู้เครือข่ายสื่อสารสาธารณะนี้ท�าหน้าที่ “เสริมพลังให้
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กับเครือข่าย” และ “การเชื่อมต่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ” 

โดยเป้าหมายคาดหวังว่า การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมันจะน�าไปสู่การ

ท�าให้ประชาชนลุกข้ึนมายืนได้ และสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง 

ช่วยเหลือคนอ่ืนในสังคมได้ด้วย ทั้งระบบการสื่อสารสาธารณะ 

วงกว้างแบบคุ้นเคยและช่องทางออนไลน์ผ่าน Application ต่างๆ 

สถานการณ์ท�าให้เกิดการเรียนรู้ระบบช่องว่าง และโอกาสการ

ท�างานเพื่อสังคมของทีมสื่อสาร (หมายถึงประชาชนทุกคน ไม่เพียง

เฉพาะคนท�างานสือ่) ท่ีรวมพลงัเพือ่แก้ไขท�าให้สถานการณ์ทกุอย่าง

ในสังคมดีขึ้น

9. ประเด็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

9.1 ชดุข้อมลูทีต้่องครอบคลมุประชากรแฝง/คนไทยไร้สญัชาติ/คนไทย 

ไร ้สิทธิจากการขาดเอกสารสิทธิยืนยันตัวตน ท่ีอาศัยอยู ่ใน

กรงุเทพมหานคร เพือ่ให้สามารถเข้าถงึสทิธิไ์ด้อย่างถูกต้อง และช่วย

มาตรการการจัดการระบบสุขภาพในสถานการณ์วิกฤติิ

9.2 การคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยในระบบข้อมูลส่วนบุคคลของทุก

กลุ่มประชากร ทั้งในและนอกระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

9.3 การพัฒนาทดลองและพัฒนาใช้ AMED Telehealth ในบริบท

ของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร เพื่อ

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของประชาชนและพัฒนาศักยภาพ

ระบบให้เกดิประสทิธภิาพมากข้ึน ด้วยการบรหิารจดัการข้อมลูและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร

9.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพรูป

แบบใหม่ท่ีเป็นมิตรระหว่างทีมบริการสุขภาพ ทีมพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรชุมชน

9.5 การเสริมช่องทางในระบบกรณี 1330 เพื่อให้เป็นพื้นที่ค�าปรึกษา

ส�าหรับประชาชนในด้านการสร้างความเข้าใจ สื่อสารเชิงบวก 
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ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเครือข่ายบุคลากรวิชาชีพจิต

อาสาเสริมบทบาทของบุคลากรและกลุ่มจิตอาสาด้านหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานและคุม้ครองสิทธิด้์านหลัก

ประกันสุขภาพของประชาชน

9.6 การใช้ระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายช่องทาง แต่เชื่อมโยงกันได้

จะเสริมศักยภาพให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถได้รับ

ประโยชน์ เพิม่ความรอบรูด้้านสขุภาพ เพ่ิมช่องทางการปรึกษา การ

เข้าถงึสทิธิด้์านสขุภาพ โดยเฉพาะส่งเสริมการเข้าถงึบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิองค์รวมที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนและ

ชุมชนได้
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Forum

3
บทเรียนการบริหารจัดการ

และ อภิบาลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในกรุงเทพมหานคร 

(วันที่ 17 กันยายน 2564) 
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ประสบการณ์และบทเรียน
การจัดการประสานระบบ

เพื่อตอบสนองสถานการณ์
โควิด 19 กรุงเทพมหานคร
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บทเรียนจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล 

ผู้บริหารเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โซนกรุงเทพเหนือ

การบริหารจัดการโควิด 19 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ท�างานทั้งในส่วนทุติย

ภูมิและตติยภูมิ มี Co-hot word  และ ICU โดยบริหารจัดการร่วมกับโรงพยาบาล

ธนบุรี เกิดเป็น “ราชพิพัฒน์ธนบุรี ICU”

ช่วงที่โควดิระบาดใหม่ๆ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ไดส้นับสนุนการตรวจแลบ 

RT-PCR ให้กับศูนย์ฯ และเขตที่ไปท�างาน Primary care ตรวจคัดกรอง ซ่ึงการ

สนบัสนนุนีจ้ะท�าให้ผูป่้วยได้รบัทราบผลตรวจทีร่วดเรว็น�าไปสูก่ารสอบสวนป้องกนัโรค

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จะรับผู้ป่วย

มาดูแลผ่านช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วย และเพ่ือให้ผู้

ป่วยได้รับประโยชน์มากขึ้น 

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับเขตบางกอกน้อย  

ได้จดัตัง้ “โรงพยาบาลสนามวดัศรีสุดาราม” โดยได้รบัการสนบัสนนุจากท่านเจ้าอาวาส 

เพื่อใช้พื้นที่นี้ในการตรวจคัดกรองโควิด 19 ซึ่งหากพบผลเป็นบวกก็จะมีการส่งผู้ป่วย

มาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์อย่างรวดเร็ว โดยการท�างานร่วมกับศูนย์เอราวัน 

เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรวจแล็บ RT-PCR ได้เร็ว ขนส่งผู้ป่วยได้เร็ว ผู้ป่วย

ก็จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ท�าให้ผู้ป่วยที่เปล่ียนจากกลุ่มสีเขียวเป็นสีเหลือง

น้อยลง เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น

ต่อมาได้มีการขยายจุดตรวจแลบ RT-PCR เพิ่มในโรงพยาบาล โดยการ

สนบัสนนุของภาคเอกชน และเพ่ิมจุดตรวจแลบ RT-PCR อกีจดุทีโ่รงพยาบาลสนาม

วัดศรีสุดาราม รวมทั้งมีการพัฒนาการแจ้งผลออนไลน์ ท�าให้ประชาชนเข้าถึงง่าย 

และได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วมากขึ้น



ภาคีจัดการดูแลคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์โควิด 19116

ช่วงที่มีการระบาดหนัก ที่เขตบางกอกน้อยมีการจัดต้ังศูนย์พักคอยข้ึนเป็น

ที่แรกๆ ของกรุงเทพมหานคร ท�าให้การแก้ปัญหาลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นความ

ส�าเร็จของพื้นที่

การตั้งโรงพยาบาลสนามและจุดพักคอย เป็นความร่วมมือระหว่างเขต โรง

พยาบาล และภาคเอกชนในพื้นที ่ ใช้เวลาจัดเตรียมอุปกรณ์และจัดตั้งประมาณ 3-5 

วัน มีรถ EMS คอยให้บริการรับส่ง ซึ่งล่าสุดภาคเอกชนได้สนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยกลุ่ม

สีเขียวเพิ่มเติม ท�าให้โรงพยาบาลและเขตมีรถให้บริการรับส่งผู้ป่วยมากขึ้น

เมือ่ภาครฐัน�าวคัซนีเข้ามาในประเทศมากขึน้ เขตบางกอกน้อยกเ็ป็นเขตแรกๆ 

ที่น�าวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งประสานขอจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้ประชาชน

ในพื้นที่

นอกจากการรับนโยบายจากผู้บริหารมาปฏิบัติให้เกิดผลแล้ว ยังมีการส�ารวจ

ปัญหาของภาคประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีซึง่น�ามาสูก่ารคดิค้นวตักรรมเพือ่แก้ไขปัญหา

ต่างๆ ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี

เช่น 

สร้าง Application ในการจองตรวจคดักรองโรค เพือ่แก้ปัญหาการเข้า

ถึงการจองตรวจโควิดที่โรงพยาบาลได้ยาก 

มีการเปิดพื้นที่ตรวจแลบ RT-PCR เพิ่ม ที่โรงพยาบาลสนามวัด

ศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย 

ปัจจัยความส�าเร็จ

ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลราชพพิฒัน์ เขตบางกอกน้อย และศนูย์

บริการสาธารณสุข มีมุมมอง Positive Thinking โดยมีแนวคิดหลัก

ส�าคัญคือ แก้ปัญหาให้ประชาชนเร็วที่สุด

เน้นน�าแนวทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับบน มาอธิบายให้ผู้ปฏิบัติ

เกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และผลักดันพร้อมติดตามผลให้ได้ตาม 

เป้าหมาย 
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มีการจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาทั้งฝั่งเขต Primary care  และ

โรงพยาบาล รวมทั้งมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วม

กัน เพื่อให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาล ส�านกังานเขต ศนูย์บริการสาธารณสขุ มคีวามเข้าใจบรบิท

หน้าที่ของกันและกัน และมีความเข้าใจภาคประชาชน 

เป็นเครือข่ายที่เน้นประสานงาน มากกว่าประสานงา ผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติมีบุคลิกท่ีเน้นประสานงาน มีการทบทวนและแก้ปัญหาร่วมกัน

ค่อนข้างรวดเร็ว มีการสื่อสารโดยการโทรประสานงานกันทั้งผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกัน ท�าให้เกิดการแก้

ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

บทสรุป การที่ส�านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขต

บางกอกน้อยท�างานด้าน Primary Care ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประกอบ

กบัโรงพยาบาลให้การทีส่นบัสนนุและท�าหน้าทีเ่ป็นทตุยิภมูกัิบตตยิภูมใินระบบอย่าง

เต็มที่ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ Primary Care มีความมั่นใจในการดูแลประชาชน

มากขึ้น
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เมื่อมีการตรวจแลบ RT-PCR ได้เร็ว 
ขนส่งผู้ป่วยได้เร็ว

ผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว 
ท�าให้ผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากกลุ่มสีเขียวเป็น
สีเหลืองน้อยลง เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น

นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล
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บทเรียนจากส�านักงานเขตพื้นที่บางกอกน้อย

คุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่บางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 

จากประสบการณ์ ที่เป็นผู้อ�านวยการเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อยเป็น
พื้นที่แรกๆ ที่มีการระบาดของโควิด 19 มีผู้ป่วย 3,400 กว่าคน นับว่าค่อนข้างสูง

แนวคดิหลกัในการท�างานของส�านกังานเขตบางกอกน้อยคอื ท�าอย่างไรให้
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็ว 
โดยท�าหน้าที่สร้างความร่วมมือ อ�านวยการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ได้รับการ
รักษาหรือว่าการส่งต่อผู้ป่วย โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่มีการจัดตั้งสถานที่กักตัวในโรง
พยาบาลพนมอนิทร์ และต่อมามกีารจดัตัง้โรงพยาบาลสนา โดยพระเทพสธิวิมิล ร่วมกบั 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และมีการเปิด
ศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก 
วดัศรสีดุาราม ภาคเอกชน ภาคประชาชน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศนูย์สาธารณสุข
ในพื้นที่

ด้านการด�าเนินงานมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วย และฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนให้มากที่สุด ซึ่ง
มีประชาชนได้รับวัคซีนทั้งสิ้นประมาณ 20,000 คน ในการฉีด 3 รอบ (เริ่มฉีดรอบแรก
ในวนัที ่22 กรกฎาคม 2564) โดยได้รบัความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ในการ
ส่งบุคลากรมาฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 

ปัจจุบันเขตบางกอกน้อยมีจ�านวนผู้ป่วยในพื้นท่ีลดลง เนื่องจากมีการฉีด
วัคซีน มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วย และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อให้
บริการประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วัด 
เอกชน โดยมสี�านกังานเขตร่วมประสานงานซึง่บคุลากรในส�านกังานเขตหลากหลาย
ฝ่าย ที่พร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทเดิมสู่การท�าภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน
สถานการณ์โควิด 19 และความร่วมมือร่วมใจนี้ได้ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส�าเร็จ 
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แนวคิดหลักในการท�างาน
ของส�านักงานเขตบางกอกน้อย คือ 
ท�าอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับภูมิคุ้มกัน
อย่างรวดเร็ว 

คุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม
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บทเรียนจากภาคประชาชน

คุณสมชาย กระจ่างแสง 

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) กรุงเทพมหานคร

ในนามของตัวแทนภาคประชาชน เรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิ เดิมท�างานใน

นาม  “กลุม่คนรกัหลกัประกนัสขุภาพ” เพ่ือขับเคลือ่นประเดน็การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ 

ต่อมาเมือ่มสีถานการณ์โควดิ 19 เข้ามา ได้มกีารขบคดิถึงแนวทาง “ชุมชน

ดูแลตัวเอง”แต่ไม่มีข้อมูลความรู้ จึงเริ่มจากการหาทีมวิชาการ เพ่ือท�าหลักสูตร

ในการสื่อสารท�าความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิด 19 และวัคซีน และอบรม

หลักสูตรนี้ให้กับแกนน�าชุมชนเพื่อให้แกนน�าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็น

ต่างๆ สามารถประเมนิอาการผูป่้วย ประเมนิความเสีย่ง และมคีวามรูใ้นการป้องกนั

ตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ 

ต่อมามีการพัฒนาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการท�า Community 

Isolation มีการทบทวน องค์ความรู้ต่างๆ โดยมีที่ปรึกษาจากหลากหลายองค์กร จน

ตกผลึกเรื่อง “ชุมชนต้องดูแลตัวเอง” เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 

การท�า Community Isolation ในช่วงแรก ท�าในเครือข่ายชุมชน

กรุงเทพมหานคร 20 แห่ง พบว่าประสบความส�าเร็จพอสมควร ชุมชนไหนที่ไม่

พร้อมก็สนับสนุนการท�า Home Isolation แต่ต้องมีหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบ

จบัคูก่บับ้านในชมุชนด้วย โดย สปสช.ให้ค่าบรกิารวนัละ 1,000 บาท ส�าหรับการลงมา 

ติดตามดูแลอาหาร 3 มื้อ กล่องอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นและหน่วยบริการปฐมภูมิต้องเข้าไป

ดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 14 วัน 

ปัญหาที่พบคือ บางชุมชนยังเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 

คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ หรือคลินิกชุมชนอบอุ่นไม่ได้ ท�าให้ไม่ได้ท�า Community  

Isolation แต่ก็มีพัฒนาการด�าเนินการ Community Isolation ในช่วงระยะหลัง 

ที่เพิ่มมากขึ้น 
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บทเรียนการบริหารจัดการและอภิบาลระบบ
เพื่อแก้ ไขปัญหาสถานการณ์โควิด 19

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร

การจัดตั้งศูนย์บูรณาการเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด 19

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงที่โควิด 19 ระบาดระยะแรกๆ กรุงเทพมหานครยังสามารถควบคุม

สถานการณ์ได ้เพราะช่วงนั้นประชาชนยังมีความตกใจ และยังไม่รู้จักว่าโควิด 19 คือ

อะไร ท�าให้การระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กระแทกความรู้สึกประชาชน

อย่างเฉียบพลนั ประชาชนอยูใ่นภาวะชอ็ค ดงันัน้รฐับาลบอกอย่างไรประชาชนกพ็ร้อม

ท�าตามทั้งเรื่องไม่ให้ออกจากบ้าน เรื่องปิดร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ประชาชนก็

ยินดีแต่โดยดี

ช่วงที่มีการระบาดรอบที่ 3 รอบที่ 4 ประชาชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้าน

พฤติกรรมที่ตรงข้าม ประชาชนเริ่มอยากออกนอกบ้าน และอยากเปิดร้าน ท�าให้

สถานการณ์เปลี่ยนไป กรุงเทพเริ่มไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

ต่อมาจึงเริ่มมีการพูดถึงมาตรการสาธารณสุขร่วมกับมาตรการด้านเศรษฐกิจ 

เพราะว่าภาคประชาชนและภาคเอกชนมคีวามเดอืดร้อนเรือ่งเศรษฐกจิ บางคนต้องหา

เช้ากินค�่า บางคนขาดรายได้ เนื่องจากวิกฤติิโควิด 19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

สูงมาก

เมือ่กรงุเทพมหานครเริม่ควบคมุโรคไม่อยู ่กเ็ริม่หาสาเหตกุนัว่าท�าไมถงึสกดั

กัน้โรคไม่ได้ จงึพบว่ายงัไม่มกีารบรูณาการการท�างาน รฐับาลจงึได้จดัตัง้ ศนูย์บรหิาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ ระดับ

ประเทศขึน้มา และต่อมาได้มกีารจัดตัง้ศนูย์บรูณาการเพือ่แก้ไขสถานการณ์โควดิ 19 

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปริมณฑลขึน้ โดยนายกรฐัมนตรเีป็นผูอ้�านวยการศนูย์ฯ 

โดยจะท�างานบูรณาการ 2 ด้าน คือ
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1. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค มีคณะอนุกรรมการ และมีอธิบดี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 

2. ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟ ูมีคณะอนุกรรมการ และมีอธิบดีกรม

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

 

การท�างานจะมกีารขบัเคลือ่นแบบบรูณาการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 3 คณะ

อนกุรรมการ โดยคณะอนกุรรมการทัง้ 2 ด้าน จะมกีารลงมตกิารท�างานทัง้ 2 ด้าน จาก

นั้น“คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ” น�ามติจากทั้ง 2 คณะมาขับเคลื่อนในพื้นที่อย่าง

จริงจัง โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ขับเคลื่อนงาน 

 ในระดับพื้นที่จะมีศูนย์ปฏิบัติการระดับกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขตที่ต้องเชื่อมร้อย

การท�างานกัน เพื่อบูรณาการบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละกลุ่ม

จะมรีองส�านักงานเขตเป็นหัวหน้าศูนย์ และมรีองส�านักงบประมาณเข้ามาดแูลเรือ่งศนูย์

ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด 19 ระดับเขต ส่วนในระดับเขตมอบหมายผู้อ�านวยการเขต

เป็นประธาน

การท�างานบริหารจัดการจะมีการรวมทีมต่างๆ ที่อยู ่ในพ้ืนที่ มีคณะ

ท�างานที่เข้ามาเชื่อมร้อยกันหลายๆ คณะ ไม่ว่าจะเป็นทีมการสอบสวนโรค ทีมดูแล  

Community Isolation และ Home Isolation ทีมบริหารจัดการเตียงและออกซิเจน 

ศนูย์เอราวณัทีท่�าหน้าทีเ่คลือ่นย้ายผูป่้วย รวมทัง้ ชดุปฏิบติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

โควิด 19 เชิงรุกหรือ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) และ

ทีมสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 

ทุกทีมจะมีผู้รับผิดชอบทีมท่ีท�าหน้าท่ีประสานและบูรณาการข้อมูลระดับเขต

โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานเขตซึ่งได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการ ท�าหน้าที่เป็นแกน

หลักในการเชื่อมร้อยการท�างานกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ที่

ต้องการสนับสนุนการท�างาน

ทั้งหมดนี้ คือกลไกการบูรณาการการท�างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขสถานการณ์

โควิด 19
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การก�าหนดกรอบ และ แนวทางด�าเนินงานตามมาตรการที่เก่ียวข้องเพ่ือ

การจัดการวิกฤติิโควิด19 มีหลากหลายกลไกด�าเนินงาน ทั้งมิติขอการป้องกัน การ

เฝ้าระวัง และ ควบคุมโรคระบาด ประกอบกับมาตรการทางสังคม ดังนี้
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สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่หลายหน่วยงานได้มาท�างานร่วมกันคือ 

 แต่ละหน่วยงานเริม่เข้าใจข้อจ�ากดัของกนัและกนั กรุงเทพมหานครเข้าใจ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขมากขึ้น และเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ จับ

มือไปด้วยกันด้วยความจริงใจ 

 มีการหาฉันทามติร่วมกัน เป็นการสื่อสารข้อความที่ไปในทิศทางเดียวกัน

การสื่อสารสาธารณะ 

 มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขึ้นมา 

 มีการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการส่ือสารของส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคีเครือข่ายสถานี

โทรทัศน์ช่องต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้สื่อสารมวลชน

เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ การท�างานบูรณาการต่างๆ มากขึ้น 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสส.) จ�านวนหมืน่กว่าคน ซ่ึงกระจายตัวอยูใ่น 

50 เขต ท่ัวกรุงเทพมหานคร อสส. คือก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่ 

องค์ความรู้ เป็นผู้ช่วยของบุคลากรสาธารณสุข แต่มีข้อจ�ากัดเรื่อง อสส.

คืออาสาสมัครท่ีอยู่ในชุมชนท่ีข้ึนทะเบียน ซ่ึงมีอยู่ประมาณมากกว่า 

1,000 ชุมชน และในชุมชนดังกล่าวมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน 

ส่วนประชากรที่เหลืออาศัยอยู่ตามคอนโด บ้านเดี่ยว ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  

ท�าให้ อสส.ไม่สามารถท�างานเชิงรุกกับประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ ซ่ึง

ถือเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ�านวนมากพอสมควร แนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ 

ต้องมีการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาทั้งหมด โดยต้องออกกฎหมายให้การ

สร้างคอนโด และหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่ง จะต้องมีนิติบุคคล และ

มีตัวแทนนิติบุคคลที่ท�าหน้าที่เหมือน อสส. เป็นตัวแทนเช่ือมร้อย 

กับภาครัฐ
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 ภาคประชาชนที่นอกเหนือจาก อสส. ที่ผ่านมาพบว่า สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายได้มีการสร้างอาสาสมัครโควิด 19 เพิ่ม

ขึ้น ซึ่งการท�างานจะไม่ใช่รูปแบบเดียวกับ อสส.ที่ผ่านการอบรมเฉพาะ 

ถือเป็นการให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมช่วยเหลือ

ชุมชน เช่น การช่วยกันเติมตู้ปันสุขที่อยู่ใน 50 เขต เป็นต้น

มาตรการและงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วิกฤติิโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมามีหลายระลอก เริ่มจากการแพร่ระบาดที่ร้าน

อาหาร ที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ ต่อมามีการกระจายมาที่ตลาด แคมป์ก่อสร้างที่อยู่รวม

กลุม่กนั จนในทีส่ดุพบในสถานท่ีท่ัวไป เช่น ท่ีบ้าน ท่ีท�างาน ต่อมากระทรวงสาธารณสุข

จงึออกมาตรการ เพือ่รบัมอืกบัวกิฤติโิควิด 19 ในกลุม่เป้าหมาย เช่น กลุม่สถานประกอบ

กิจการ โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น แต่เชื้อโควิด 19 แพร่ระบาดไปมาก ท�าให้เกิน

ศักยภาพโรงพยาบาลที่จะเพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จากนัน้รฐับาลได้มนีโยบายจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community 

Isolation และ Home Isolation โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก สปสช. ครอบคลมุ

ทุกมิติทั้งการรักษา อาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหากขาดงบประมาณจาก สปสช. ก็

คงท�าให้เกิดรูปธรรมเช่นนี้ยาก เพราะการด�าเนินงานทุกอย่างต้องอาศัยงบประมาณ

เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเงินงบประมาณนี้จะถูกน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายการแพทย์ อาหาร 

3 มื้อ อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ 

นอกจากนี ้สปสช.ยงัมแีนวทางทีจ่ะน�างบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

กรงุเทพมหานครที ่สปสช.จดัสรรงานด้านส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคมาต่อเนือ่ง 3 

ปี จ�านวน 1,600 ล้านบาท มาใช้ในการด�าเนนิการเรือ่ง Community Isolation โดยไม่

ซ�้าซ้อนกับการเบิกจ่ายงบประมาณปกติ หรืองบประมาณของ สปสช. ที่ให้ส�าหรับการ

พัฒนาปรับปรุง จัดกิจกรรมงานปฐมภูมิเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหาโควิด 19 
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บทสรุปและทิศทางในอนาคต

การบริหารจัดการในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือกันตั้งแต่

ต้นน�า้ มภีาคเีครอืข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมกระบวนการ โดยมบีทบาทเฉพาะตามภารกจิ

และบทบาทที่หนุนเสริมกันและกัน ดังนี้

กระทรวงสาธารณสขุ ท�าหน้าทีส่นบัสนนุองค์ความรูว้ชิาการเพือ่หน่วยบรกิาร

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

สปสช.และท้องถิน่ ท�าหน้าทีส่นบัสนนุด้านงบประมาณ ทกุภาคส่วนมบีทเรยีน

ร่วมกันในการฝ่าวิกฤติิ และลา่สุดได้มีความพยายามที่จะท�าเรื่อง smart living และ 

smart control and living with Covid-19 

ทิศทางในอนาคต ต้องเอาบทเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการรองรับปัญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเมืองกรุงเทพมหานครท่ีจะถึงในเร็ววันนี้ (1 พฤศจิกายน 

2564) ซึ่งอาจจะมีการลด Community Isolation และ Hospitel ลง เนื่องจากเมื่อ

เปิดประเทศแล้วโรงแรมก็จะเริ่มรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้

ทนัการณ์ ดงัน้ันทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ทมีภาคเีครอืข่าย จะต้องเตรยีมการ

ต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติิที่อาจเกิดข้ึนอีกระลอก ซึ่งถ้าหากสถานการณ ์

วกิฤติเิกดิขึน้อีกครัง้ จะต้องผลกัดนัผูป่้วยเข้าสูร่ะบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูทิีเ่หมาะสม 

ให้รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์  

ดูแลป้องกันตนเองและครอบครัว พร้อมกับอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างมี

ความสุขมากขึ้น
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การประสานระบบบรกิารจากพืน้ท่ี สูก่ารเข้าระบบของ
โรงพยาบาล

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค กรมการแพทย์

บทเรยีนการประสานระบบบรกิารจากพืน้ที ่สูก่ารเข้าระบบของโรงพยาบาล 

เริ่มต้นจากปัญหาการประสานงานสายด่วนที่มีความซับซ้อน และซ�้าซ้อน 

โดยในช่วงแรกเริ่มมีการระบาด ประชาชนมีความสับสนเรื่องข้อมูล และมี

ความตื่นตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงท�าให้อยากหาค�าตอบ น�าไปสู่การติดต่อ

สายด่วน ตัง้แต่เบอร์ 1668 สายด่วนกรมการแพทย์ 1669 สายด่วนศนูย์เอราวณั ส�านกั

การแพทย์  กทม. สายด่วน และ 1330 สายด่วน สปสช. 

มีการสะท้อนปัญหาผ่านผู้ป่วยที่โทรเข้ามาสายด่วน เร่ืองโทรไปหาเตียงท่ี 

โรงพยาบาลต่างๆ ประมาณ 48 แห่ง แต่หาเตียงไม่ได้ นั่นหมายความว่าแทนที่คน 1 

คนจะโทรไปท่ีเดยีว แล้วมีการตอบรบัพร้อมประสานงานไปยงัจดุต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

กลับกลายเป็นว่าคน 1 คน โทร 50 เบอร์ อันนี้คือปัญหาที่ต้องแก้ที่ระบบ

ปัญหาทีพ่บ เกิดจากความซบัซ้อน และซ�า้ซ้อนของการประสานงาน และพบว่า 

ผู้ป่วยไม่รู้ว่าสายด่วนเบอร์ไหนให้บริการเรื่องอะไร รู้แค่ว่าเป็นสายด่วนเก่ียวกับ 

โควิด 19 ดังนั้นจึงน�าไปสู่การหาทางออกในการจัดการปัญหานี้ โดยการนัดประชุม

เพื่อหารือการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง 3 สายด่วน 

จากการพดูคยุหารอืระหว่าง 3 สายด่วน พบว่าสถติิทีม่กีารโทรเข้ามาทีส่ายด่วน 

1668 ในช่วงแรกเฉลีย่วันละ 1,200 -1,300 ราย โดยแบ่งเป็นกลุม่ผูป่้วยทีต้่องการเตียง

แค่ 300-400 รายที่เหลือเป็นการโทรมาปรึกษาเรื่องอื่น ท�าให้สายไม่ว่าง 

การแก้ปัญหา มีการบริหารจัดการจัดกลุ่มของสายที่โทรเข้า หากเป็นเรื่อง

ที่นอกเหนือจากโควิด 19 จะโอนสายไปที่หน่วยงานน้ันๆ โดยตรง โดยที่ทางทีม

งานจะกรองข้อความความต้องการก่อนในขัน้แรก พอจดัการเรือ่งระบบการรบัเรือ่ง 

ร้องทุกข์ พบว่า ท�าให้
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 ปัญหาที่เข้ามาจากการส่ือสารของประชาชน ถูกจัดการให้เป็น

ระบบมากขึ้น

 ภาระงานเบาลง ท�างานได้ดีขึ้น

ส่วนเรื่องการปรับตัวในรอบนี้ของสายด่วน 1669 มีการประสานงานกับ

กรุงเทพมหานครในเชิงนโยบาย โดยจัดให้มีเวทีหารือเรื่องโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และ

มีการแบ่งบทบาทภาระหน้าที่งาน เช่น 

o การค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก เป็นบทบาทของกรุงเทพมหานคร

o  in-service เป็นบทบาทภาคเอกชน 

o การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สปสช. ช่วยรับไปด�าเนินการ 

o ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เช่น สบายดีบอต และหลากหลายภาคี ดูแล

เฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง สีเขียว 

o ผู้ป่วยสีแดงส่งมาให้ 1668 

นอกจากจะมีการแบ่งงานหลักของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และพยายามจัดสรร

ไม่ให้มีการท�างานซ�้าซ้อนแล้ว ยังมีการแบ่งโซน แบ่งพื้นที่การท�างานด้วย ประเด็นที่

มีศูนย์ทีท่�างานคล้ายๆ กนัอยู ่3 ศนูย์ ก็มกีารแก้ไขปัญหาโดยการขดีเส้นแบ่งหน้าทีแ่บ่ง

ภารกิจกันให้ชัดเจน ซึ่งพบว่าระบบช่วยท�าให้งานราบรื่นกว่าเดิมมาก 

เรื่องการขยาย Hospitel และ โรงพยาบาลสนาม ที่ไม่ทันกับสถานการณ ์

มีการท�าระบบ Home Isolation และ Community Isolation ขึ้นมารองรับการ

ดูแลแบบปฐมภูมิในคนไข้กลุ่มสีเขียวและสีเหลือง

หลังจากท�าระบบ Home Isolation และ Community Isolation แล้ว 

พบว่า เคสสีเขียว ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ส่วนเคสสีเหลืองมีเพียง

บางส่วนทีต้่องรับมาโรงพยาบาลสนาม ท�าให้โรงพยาบาลสนามมเีวลาดแูลเคสเหลอืง

และเคสแดงได้มากขึ้น 

ประกอบกับการตรวจเชิงรุกด้วยการท�า ATK มากขึ้น เมื่อได้ระบบ Home 

Isolation และ Community Isolation มารองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหนักมากเอา

ไว้ก่อนจึงท�าให้ระบบการจ่ายยาท�าได้รวดเร็วขึ้น ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้เร็วข้ึน ท�าให้

ผลลัพธ์สุขภาพกลุ่มผู้ป่วยสีแดง สีเหลืองดีขึ้น การน�าเข้าสู่ระบบการพักรักษา 
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มีประสิทธิภาพการดูแลท่ีดีข้ึนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความส�าเร็จอย่างหนึ่งของการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งเรื่องการสื่อสาร และ การจัดเครือข่ายบริการในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

12/18/202118/12/202112/18/2021 ประชาชนสุขภาพด ี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนก ร ม ก า ร แ พ ท ย์
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S
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1668 Tel2Tell

Front line call center

13231422 1330 1669

บรหิารจัดการเตยีงและขอ้มลู

ทมีประเมนิอาการ

Admit & Recheck

ศนูยร์าชวถิี
ศนูยเ์อราวณั

ตดิตาม
Admit

การบรหิารจดัการเตยีง 

สบายดบีอท
1330
1422

UHosNet
191
PAC

Hospitel / รพ.สนาม
Cohort ward

ปรกึษาเรื�องอื�นๆ

ประเมนิอาการแยกสี

ลงขอ้มลู

Bed and Data 
Management 

System

LAB กรมวทิย์

12/18/2021 518/12/2021 512/18/2021 ประชาชนสุขภาพด ี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนก ร ม ก า ร แ พ ท ย์
D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S
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ระดับความรุนแรง ของผู้ติดเช้ือรอจัดสรรเตียงในระบบ Call Center 

(รอเกิน 3 วัน , 235)

(รอเกิน 2 วัน , 192)

(รอเกิน 1 วัน , 61)

หน่วย : ราย หน่วย : ราย

12/18/202112/18/202118/12/202112/18/2021 ประชาชนสุขภาพด ี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนก ร ม ก า ร แ พ ท ย์

D E P A R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S

(รอเกิน 1 วัน , 61)

แหล่งข้อมลู ระบบ Colink 13 ส.ค. 2564 เวลา 20.00 น.* Call Center = 1668, 1669, 1330, 191, PAC, สปคม., Lab/รพ., VIRH, สนอ, สบส 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการด�าเนินการต่อเนื่อง

1. ในสถานการณ์ฉุกเฉินควรมีระบบการท�างานที่เป็น single command 

เป็น flow เดียวภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

(กรุงเทพมหานคร  ควรเป็นเจ้าภาพหลัก)

2. หลังผ่านพ้นสถานการณ์ฉุกเฉิน เทคโนโลยีที่จัดท�าขึ้นควรได้รับการพัฒนา 

ต่อยอด เช่น

2.1 ควรน�าระบบ telemedicine ทั้งในระบบ โรงพยาบาลหลัก และ คลินิก

ปฐมภูมิที่ดูแล Home Isolation มาใช้เป็นช่องทางในการเพิ่มการเข้าถึง

บริการในกลุม่ทีเ่ข้าถึงยาก เช่น เดนิทางล�าบาก หรือ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

(program: สวทช./กรมการแพทย์, service: ศูนย์บริการสาธารณสุข 

กทม./คลินิกอบอุ่น สปสช./โรงพยาบาลต่างๆ)

2.2 โปรแกรม Co-link และ Co-ward มาใช้ในการบริหารจัดการเตียงโรง

พยาบาลร่วมกัน โดยอาจน�าไปใช้ในโรคที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉินก่อน เช่น 

MI/stroke/sepsis (program: ศูนย์ Tech ส�านักปลัดกระทรวง สธ./ 

กรมการแพทย์/GBDI ของกระทรวง DE, service: ศูนย์เอราวัณ กทม./

โรงพยาบาลต่างๆ)

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม ผ่าน

ทางการท�างานร่วมกัน ภายใต้คณะกรรมการร่วม (ทุกภาคส่วน)
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บทบาทภาคเอกชนในการท�างานร่วมกับภาครัฐ

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม 

อดีตนายกสมาคม Thailand Tech Startup ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเป็ดไทยสู้ภัย

เครือข่ายทีม “เป็ดไทยสู้ภัย” คือกลุ่ม Startup ที่รวมตัวกัน เมื่อกุมภาพันธ์ 

2563

แรกเริ่ม หน่วยงานแรกที่เข้าไปท�างานด้วยคือ กรมควบคุมโรค ในช่วงนั้น

สถานการณ์เข้มข้นเหมือนช่วง กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 ที่มีสถานการณ์เรื่องเตียง

ล้นโรงพยาบาล 

จุดแข็งของทีมคือ มี Solution ที่จะน�ามาออกแบบให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในช่วงนั้นจ�านวนมาก 

ทางกรมควบคุมโรค ได้สะท้อนให้ทราบว่า

ทีมเป็ดไทยสู้ภัยมีการท�างานที่แตกต่างกับบริษัทไอทีทั่วไป คือไม่ได้น�า 

Solution เหล่านั้นไปบังคับใส่มือ แต่ส่ิงที่ท�าคือถามว่า “Operation จริงๆ คือ

อะไร?” และ “ปัญหาหน้างานคืออะไร?” 

ทีมเป็ดไทยสู้ภัยมวีธิคีดิแบบ Startup คอื ท�าอย่างไรถงึจะแก้ไขปัญหาหน้า

งานได้อย่างรวดเร็ว 

เมือ่ปี 2563 ทมีรูว่้า หวัใจส�าคญัทีป่ระชาชนต้องการ คอืเรือ่งข่าวสาร เนือ่งจาก

คนมีความตระหนก เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 ปีที่แล้วจึงเน้นท�าเรื่อง

ข่าวสารก่อน 

โดยการท�างานจะมีการรวบรวมข้อมูลร่วมกับ “ชัวร์ก่อนแชร์” และมีกรม

ควบคุมโรคเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่จะส่งต่อ

หลังจากนั้น ทีมได้รู้ว่าประชาชนไม่ต้องการทราบข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่

ประชาชนมีค�าถามต่อตัวเองว่า “ติดเชื้อหรือยัง?” ซึ่งค�าถามและความสับสนเหล่านี้

จะพบเจอตามช่องทางสื่อสารในสังคมออนไลน์ ในฐานะภาครัฐก็ต้องตอบประชาชน

ให้ได้ ซึ่งจุดนี้ได้น�ามาสู่การน�าระบบคัดกรองของกรมควบคุมโรคมาท�าเป็น Chatbot 
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แต่สิ่งที่พบคือ ปีที่แล้วมีคนท�า chatbot เป็นจ�านวนมาก ทีมจึงมีความคิดว่า 

“ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดความซ�า้ซ้อน?” ซึง่ตอนแรกทมีไม่ได้คดิจะท�า Chatbot เนือ่งจาก

มีความคิดว่า “ถ้ามีใครท�าดีแล้ว เราจะไม่ท�า เพราะมันเสียเวลา” แต่สิ่งที่ค้นพบคือ

ประชาชนก็ยังไม่ได้รับค�าตอบอยู่ดีว่าติดเช้ือหรือยัง ท�าให้ประชาชนยังค้างคาใจ และ

มีความคาดหวังว่าจะได้รับค�าตอบที่ชัดเจน ว่าติดเชื้อหรือไม่ 

ช่วงแรกจึงมีการส่งผู้ที่ต้องการทราบผลไปตรวจกับโรงพยาบาลจุฬาฯ ซ่ึงทีม

ท�างานร่วมกันอยู่ จากนั้นไดน้�าแนวคิดเรื่องการหาเครือข่ายที่สามารถตรวจ PCR ได้ 

ไปหารอืกบักรมควบคมุโรค สดุท้ายได้โรงพยาบาลราชวถีิมาเป็นเครือข่ายช่วยเร่ือง

ตรวจ PCR ต่อมาจึงได้มีการจัดการประสานให้เกิดการจองคิวตรวจ 

จนกระทั่งเข้าสู่วิกฤติิระยะที่ 3 โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

ทีมก็ไปท�างานด้วย โดยได้ท�า Chatbot ส�าหรับสื่อสารกับผู้ป่วยเรื่องการหาเตียง 

รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เร่ืองการดูแลตัวเอง เร่ืองขั้นตอนการรักษาในระบบ เช่น 

ดูแลอย่างไร ย้ายออกจากโรงพยาบาลสนามหรือยัง ผู้ป่วยอัพเดตข้อมูลแล้วหรือ

ไม่ เป็นต้น ซึ่งจากการท�าระบบบริหารจัดการข้อมูลของเตียงในครั้งนั้น ได้น�าไปสู่

การท�าระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามไปโดยปริยาย

แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายส�าคัญของทีมไม่ใช่การได้ระบบ แต่เป็นการ

จัดการเพื่อช่วยให้คนหน้างานท�างานน้อยลง 

โดยวธิคีดินีไ้ด้น�ามาใช้กบั สายด่วน 1422 ในการประเมนิคดักรอง จากเดิมทีม่ี

สายเข้ามาวันละ 5,000 สาย สายด่วน 1422 สามารถรับสายได้แค่วันละ 400 สาย แต่

ตอนนี้สามารถรับได้ประมาณ 5,000 สายต่อวัน โดยใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ผสม

กับมนุษย์ในการบริหารจัดการสายเข้าจ�านวนมหาศาล 

แนวคิด คือ ใช้มนุษย์เท่าที่จ�าเป็น 

ส่วนการท�างานกับกรมการแพทย์ พบว่าภาครัฐมีโครงสร้างข้อมูลทุกชุด และ

โครงสร้างข้อมูลถกูออกแบบมาให้คย์ีเข้าระบบ เกบ็ข้อมลูทกุอย่างเหมอืนกนัหมด เวลา

เช่ือมกนั คือเช่ือมต่อข้อมลูกนั แต่ Operation ระหว่างกนัไม่ได้ถกูออกแบบให้เชือ่มกนั

ได้ เพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ออกแบบ Operation flow ท�าให้ทุกคนท�างานล�าบาก ต่อ

มาจึงได้พูดคุยกับทุกกรม เพื่อให้ทีมได้ท�างานออกแบบระบบให้เกิด Operation flow 
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ภายใต้แนวคิด “ต้องลดภาระคนท�างานหน้างาน และสนองตอบความต้องการของ

ประชาชน”

โดยสรปุคอื ภาครัฐมโีครงสร้างพ้ืนฐานทางข้อมลูทีพ่ร้อมอยูแ่ล้ว สามารถดงึ

ภาคเอกชน ที่เป็น Startup เข้ามาท�า Service ระหว่างโซน เพื่อท�าให้เกิดการราบ

รื่นของ Operation ได้ การท�างานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยอาจะเป็นกลุ่ม

คนเดมิแต่สถานการณ์โควดิและการจัดบรกิารมีการเปลีย่นแปลงทกุวนั กระบวนการ

บรหิารจดัการและรปูแบบการจดัการใหม่จงึมคีวามจ�าเป็น เช่น ปัจจุบนัเคสผู้ป่วยน้อย

ลง สถานการณ์เปลีย่น การบรกิารจงึเปลีย่นจากเดมิท่ีให้บริการส่งยา ตอนนีไ้ด้มกีารปิด

บริการส่งยา แต่เปิดบริการส่ง ATK แทน เป็นต้น 

ปัจจุ บันทีมเป ็ดไทยสู ้ภัยได ้ท�างานร ่วมกับกรมควบคุมโรค และ

สภากาชาดไทย โดยการอบรมคนเข้าไปคัดกรองตนเองที่สายด่วน 1422 แล้วส่ง 

ATK ไปให้ที่บ้าน ถ้าตรวจเจอผลบวกก็จะส่งต่อผู้ป่วยมาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 

68 ทันที เนื่องจากตอนนี้มีระบบการเชื่อมต่อกับหน่วยบริการสาธารสุขและภาค

ประชาสังคมเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นจะมีการส่งผู้ป่วยไปเช็คผลซ�้า กับ co-link เพื่อพาผู้ป่วยเข้าระบบ

การรักษา และข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเชื่อมกลับมาที่กรมควบคุมโรคเพื่อท�าการตรวจ

สอบ จากนั้นส่งต่อข้อมูลไปกรมการแพทย์ เป็นการเช่ือมต่อระบบเพื่อช่วยให้คน

ท�างานสามารถท�างานได้อย่างสมบูรณ์ 
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มุมมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

FORUM 3
บทเรียนการบริหารจัดการ

และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร 
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มุมมองและข้อเสนอเชิงการพัฒนา
 

ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข 
รองเลขาธิการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 เรือ่งระบบส่งต่อ ระบบบรกิารปฐมภมูใินสถานการณ์โควิด 19  มเีรือ่งใหม่ทีต้่อง

ก�าหนดระบบงานใหม่ ท้ังเรือ่งส่งยา ส่งอาหาร และเร่ืองการท�า Telemedicine 

ซึ่งกว่าจะเริ่มได้ต้องใช้เวลา เพื่อให้การจัดบริการท่ีเกี่ยวข้องลงตัวมากท่ีสุด 

และแม้ว่าตอนนี้หน่วยบริการสุขภาพจะเริ่มเข้มแข็งข้ึน แต่ส่ิงท่ีหน่วยบริการ

ยังเป็นกังวล คือ เรื่องระบบส่งต่อระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการทุกลักษณะ 

ซึ่งจะต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 

 เรื่องระบบข้อมูล ควรมีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

 เรือ่งระบบตรวจสอบติดตามการจ่ายเงนิหน่วยบรกิารทีม่รีปูแบบและบรกิารที่

หลากหลาย  ต้องพิจารณาว่ามีการจ่ายอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน อยากให้มีกระบวนการถอดบทเรียน และน�า

ไปสื่อสารสาธารณะให้เห็นว่าชุมชนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง ที่ส�าคัญหลาย

ชุมชนสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนข้างเคียงได้ 

 เรื่องการช่วยเหลือชุมชนในระยะยาว จ�าเป็นต้องมีงบประมาณมาหนุนเสริม

และพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมให้กับภาคประชาชน
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พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก  
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 หากพูดถึงระบบบริการสุขภาพ จะต้องดูท้ังระบบ ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้ง

เรื่องการส่งเสริมการคัดกรอง รักษา ฟื้นฟู การดูแลระยะสุดท้าย การดูแล

ด้านจิตใจ การดูแลระบบต่างๆ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ

การจดัการขยะและสิง่แวดล้อมต่างๆ อกีมากมาย ซึง่จะต้องช่วยกนัดวู่าระบบ

บริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครยังต้องท�าเรื่องอะไรอีกบ้าง

 สิง่ทีส่�าคญัคอือย่าทิง้เครอืข่ายทีท่�างานร่วมกนัในวนันี ้เพราะทกุคนยงัสามารถ

ร่วมมือกันปรับระบบ หรือเปลี่ยนบทบาทใหม่ได้ จุดไหนที่เชื่อมต่อกันไม่ได้

อาจต้องมองหาโอกาสถอดบทเรยีนร่วมกนัเพ่ือหาหนทางใหม่ เช่น ยกระดับ

เพื่อให้เป็นทางการมากข้ึน โดยการใช้กลไกกรรมการร่วม รวมทั้งการพัฒนา

รูปแบบการท�างานใหม่ๆ ที่มีงานวิชาการรองรับให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่ง

สสส.สามารถสนับสนุนเพื่อให้เกิดรูปธรรมความส�าเร็จได้

นาง วิศัลย์สิริ ตันตระกูล 
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร

 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรจ�านวนมาก มีความหลาก

หลาย ไม่เหมือนในชนบทต่างจังหวัดท่ีปกครองกันง่าย กรุงเทพมหานคร

ปกครอง 50 เขต มีประชาชน 10 กว่าล้านคน สิ่งที่ยากคือ การประสานงาน 

กรงุเทพมหานครควรมเีจ้าภาพหลกั เป็นศนูย์กลางเชือ่มโยงหน่วยงานด้าน

บริการทั้งหมด รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อประหยัดเวลาการท�างาน 
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ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม 
อดีตนายกสมาคมThailand Tech Startup ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเป็ดไทยสู้ภัย

 เวลาต้องการเชื่อมข้อมูลถึงกัน ภาครัฐมักจะท�า Application กลาง หรือ 

Solution กลาง เช่น app บัญชีกลางของประเทศ ซึ่งไม่ประสบความส�าเร็จ 

เพราะคนไปใช้ software อื่น

 ข้อเสนอคือภาครัฐต้องปรับปรุงตัวเอง มองตัวเองเป็นคนบริหารจัดการข้อมูล 

แต่ให้ประชาชนมีโอกาสเลือก Solution ของตัวเอง เวลามีเหตุผู้ป่วยต้องการ

ออกซิเจน/เตียง ข้อมูลควรเข้าไปที่ระบบของภาครัฐแบบ real time และส่ง

ลิงค์เข้าเครือข่ายบริการข้อมูลจากภาครัฐ ถ้าออกแบบอย่างนี้ นอกจากจะ

เปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนท�างานได้ง่ายขึ้น

นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ 
ตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น กรุงเทพมหานคร

 เรื่องระบบข้อมูล ควรมีการจัดการระบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ

ดูแลควบคุมและป้องกันโรค โดยผนวกเข้ากับงานตามพระราชบัญญัติระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเปิดกว้างเรื่องงานควบคุมโรคและงานการรักษาพยาบาล 

ถ้าน�ามาเชื่อมโยงเข้ากันได้ จะท�าให้เรามีความเข้าใจชุมชนที่ดูแลมากขึ้น 

 เรื่องระบบงบประมาณ จะต้องยกเลิกการจัดเครือข่ายบริการแบบ “Model 

5” ถ้าอยากให้ระบบปฐมภมูอิยูต่่อไปได้ เพราะระบบงบประมาณไม่มกีารเหมา

จ่าย หมายถึง คลินิกอยู่ได้เมื่อมีผู้มารับบบริการมาก และ หมายถึง โควิด 19 

ระบาด หน่วยบริการปฐมภูมิก็มีรายได้มากซึ่งสวนทางกับหลักการในการส่ง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของภารกิจเป็นอย่างมาก 

 เรื่องท�าให้เกิด demand-side ที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่ supply-side แต่โชค

ดีที่ปัจจุบันทุกคนหันมาพูดถึง demand-side ของผู้รับบริการมากขึ้นแล้ว 

เพราะสถานการณ์ประชาชนที่กลัวเจ็บ ป่วย ตาย 
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สรุปประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

การเชือ่มต่อบรกิารต้องมเีป้าหมายร่วม และมคีวามเข้าใจร่วมว่าเราต้องการ

ท�าไปเพื่ออะไร แล้วเชื่อมต่อข้อมูลกันให้ได ้ ซึ่งดูเหมือนว่ากลไกของการอภิบาลนี้ มี

ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถมองการอภิบาล

เป็นลกัษณะของพืน้ทีก่ไ็ด้ หรอืมองเป็นการเชือ่มโยงบนฐานกลไกของงาน บนฐานของ

รูปแบบระบบบริการก็ได้ แล้วแต่เราจะต่อเชื่อมโยงอะไร อย่างไร 

การเชื่อมงาน เชื่อมข้อมูล เชื่อมความเข้าใจกันและกัน ต้องมีประสบการณ์

ร่วมกนั ได้ท�างานร่วมกนั เพ่ือทีจ่ะได้เหน็ว่าใครมศีกัยภาพอะไรและจะเชือ่มต่ออะไร

กันได้บ้าง รวมทั้งต้องมีความพยายามที่จะปรับตัวและร่วมมือบนฐานเดียวกันด้วย

การออกแบบการบรูณาการร่วมกนั เพ่ือให้เป็นกลไกแบบ Single manager 

คดิว่ากรงุเทพมหานคร คงใช้รูปแบบเจ้าภาพเดยีวยาก อาจจะต้องมองกลไกการอภบิาล

ระบบและการบริหารจัดการแบบกลุ่ม (collective management) ในการเชื่อมโยง

ประสาน

การจัดการปฐมภูมิซึ่งมีความหลากหลายด้านสิทธิการรักษา เป็นประเด็น

ใหญ่ท่ีจะต้องคิดร่วมกันว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ใช้เงินก้อนไหน โดยหน่วยงานใด 

และอาจจะต้องจดัการหรอืมข้ีอตกลงร่วมกนั ว่าใครจะดูและรับผิดชอบประชากรกลุ่ม

ไหน ซึ่งคงไม่เป็นหน่วยเดียว เพราะว่าการบริการไม่ได้เกิดข้ึนท่ีหน่วยปฐมภูมิเพียง

อย่างเดียว 

การเชือ่มร้อยบรกิาร ต้องเชือ่มร้อยกลไกการบรหิารจัดการ ทัง้เงินและข้อมลู 

ให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 

ประเด็นกลไกก�ากับติดตามภาพรวมการบริการ หรือ “บริหารจัดการร่วม” 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาเคยมีข้อเสนอเรื่องกลไกการบริหารจัดการบริการ 
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หน่วยสุขภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ส่งเสริมการม ี

ส่วนร่วม ซึ่งต้องไปพิจารณาต่อว่า ควรจะท�าแบบไหน อย่างไร เพราะกรุงเทพมหานคร

เองไม่ได้มีแค่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แต่ยังมีสิทธิ์ประกันสังคม 

และสทิธิข้์าราชการ เพราะในเชงิบรกิารเราให้ทกุสทิธิใ์กล้เคยีงกนั บนฐานทีท่กุสทิธิก์ม็ ี

ข้อตกลงร่วมกันอยู่ 

ประเด็นศกัยภาพของหน่วยบรกิาร และการควบคมุโรค จะต้องมกีารถอดบท

เรียนการท�างานกับชุมชนให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้เกิดการออกแบบการเชื่อมโยง

ระบบข้อมลู รวมถงึการบริหารจดัการข้อมลูในเชงิโครงสร้างบนช่องทางต่างๆ ในอนาคต 

โดยรูปแบบอาจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือใช้ระบบบริการที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นพอ

สมควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดและค�านึงถึง ในการพัฒนาในอนาคต

ประเด็นเจ้าภาพการจัดการฐานข้อมูล ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กรุงเทพมหานคร ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในเชิงบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ ประสาน

เช่ือมโยง แต่เจ้าของข้อมลูต้องยนิดแีละยนิยอมทีจ่ะตอบรับข้อมูลของกนัและกัน เพ่ือให้

เกดิการบรกิาร ซึง่ประเดน็นีต้้องหารอืต่อเชงิการบรหิารจดัการข้อมลู หรอืการเชือ่มร้อย 

และจัดการและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการมีส่วนร่วม ชุมชน และภาคประชาสังคมต่างๆ ล้วนมีบทบาท

และความส�าคัญ การที่ผ่านวิกฤติิโควิด 19 มาได้น้ัน เป็นเพราะความร่วมมือกันของ

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน และบทเรียนนี้ก็ยังสะท้อนถึงความ

สัมพันธ์ใหม่ และ รูปแบบความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ

ชุมชนอีกด้วย 

นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท 
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ส�านักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

เรามองเห็นความหลากหลายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพราะฉะน้ันค�า

ว่า เจ้าภาพ อาจจะไม่ใช่เจ้าภาพท่ีเป็นเจ้าของ  แต่เป็นเจ้าภาพที่เป็นการสร้าง 

platform หรือพื้นท่ีการท�างานร่วมกัน ซึ่ง “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร”
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จะน�าเอาบทเรียนเหล่านี้มาสกัดว่า 

“สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในเชิงโครงสร้าง คืออะไร?” 

“อะไร ที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที ่

หลากหลาย และมี solution ที่หลากหลาย?” ดังนั้น เนื้อหาสาระที่ได้แลกเปลี่ยนใน

ทุกประเด็น เป็นสิ่งที่จะน�ามาถกแถลงร่วมกัน

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ต้องมีเวลาในการคิดร่วมกัน ท�างานร่วมกันมากขึ้น เพราะความเห็นต่างจะ

ท�าให้เกิดความงอกงาม ท�าให้เกิดการพัฒนา 

เรามีพื้นฐานความคิดที่ดีต่อกัน คือ มองความทุกข์ของประชาชนเป็นหลัก 

แล้วดูว่าจะท�าอย่างไร? 

เราก็ไม่ได้มองประชาชนเป็นเพียงประชากร ที่นับเป็นรายหัวให้จัดสรร แต่

มองว่าประชาชนมีพลังที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปัจเจกหรือเชิงกลุ่ม

อาสาต่างๆ หรือแม้แต่พลังชุมชน

สิ่งที่เห็นคือ ถ้าเราไม่มี อสส.หรือไม่มีผู้น�าจะเกิดอะไรขึ้น สถานการณ์จะหนัก

กว่านี้ไหม สิ่งที่เราท�ากันมาถือว่าเป็นต้นทุนที่ดี แต่ก็ยังต้องพัฒนาปรับตัวกันต่อไปอีก 

เรื่องการเตรียมความพร้อม ต้องคิดกันว่าจะเตรียมอย่างไร มีจุดแข็งอย่างไร 

และจะเดินหน้าอย่างไร 

เรื่องความร่วมมือ บางพื้นที่ให้ความร่วมมือดี แต่บางพื้นที่ก็มีข้อจ�ากัด ดังนั้น

จึงต้องไปประสานเพิ่มเติมว่ามีข้อจ�ากัดเพราะอะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไร

เรื่องระบบ เช่น ระบบบริการ ระบบส่งต่อ บริการปฐมภูมิ ของเดิมก็มีดี แต่

ของใหม่ก็ต้องคิดว่าจะลดข้อจ�ากัดหลายๆ เรื่องลงไปได้อย่างไร 

เรื่องการเงินการคลัง จะสนับสนุนให้ระบบปฐมภูมิเกิดความเข้มแข็ง มีความ

เป็น demand-side เพื่อที่จะท�าตาม health need  ของประชาชนได้อย่างไร

เรื่องระบบสนับสนุนต่างๆ ยังพบว่ามีช่องว่าง (GAP) อยู่
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เรือ่งบทบาทชมุชน อาสาสมคัร แกนน�าชมุชน พลังชุมชน มคีวามส�าคญัมาก 

ในอนาคตอาจจะเข้ามาร่วมกับภาคประชาสังคมที่เป็น NGOs หรือส่วนอื่นๆ 

เรื่องความเช่ือ เชื่อว่าระบบบริการปฐมภูมิไม่ใช่เป็นบริการชั้น 2 ชั้น 3 

เพราะเป็นรากฐานส�าคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน  เราเชื่อว่า Home Isolation/ 

Community Isolation พลังชุมชน ประชาสังคม มีความส�าคัญ ตอนนี้บริบทของ 

สังคมไทยและสังคมโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต  

หรือจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็แล้วแต่ ท�าให้ระบบบริการปฐมภูมิต้อง 

ปรับเปลีย่นใหม่ ให้มคีวามสมัพนัธ์กับผูค้น สังคม วัฒนธรรม และวถีิชวิีตในชมุชนมากขึน้ 

ในยุคหน้าจะเป็นยุคที่ทุกคนเข้าถึงบริการที่เป็นธรรมได้ และสามารถดูแล

ตัวเองได้ระดับหนึ่ง 

ที่ผ่านมามีต้นทุนที่ดีอยู่หลายเรื่อง ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น วันนี้คงหนักกว่านี้ 

เรื่องระบบสุขภาวะ ไม่ได้เป็นเรื่องของยา หมอ พยาบาล หรือเรื่องการแพทย์ 

การรักษาอย่างเดียว เพราะระบบสุขภาวะเป็นเร่ืองของชีวิต เป็นเรื่องของคนทุกคน  

ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมพันธ์กัน เป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเป็นเรื่องพลัง   

ดังน้ันการท่ีจะไปสู่สุขภาวะที่แท้จริง ต้องท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม ในช่วงวิกฤติ ิ

โควิด 19 ถือว่าเป็นโอกาสส�าคัญในการปฏิรูประบบและโครงสร้างระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ นี่คือโอกาสหนึ่งที่จะน�าไปสู่การต่อยอดและพัฒนากลไกหรือ

โครงสร้างใหม่ รวมถึงการจัดความสัมพันธ์ของสังคมไทยใหม่ จากความสัมพันธ์

แนวดิง่ ไปสู่ความสัมพนัธ์ในแนวราบ เราต้องเหน็พลงั และชืน่ชมพลงัซึง่กนัและกัน 

สร้างสังคมสุขภาวะร่วมกันต่อไป


