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แนวคิดและคว�มหม�ยภ�คประช�สังคม

แนวคิดและความหมายของค�าว ่า	 “ภาคประชาสังคม” ที่ได ้รับ

การยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน	 มาจากนิยามของนักรัฐศาสตร์ร่วมสมัยอย่าง	

แลร์รี่	 ไดมอนด์	 (Diamond,	 1996:	 228)	 ซ่ึงได้อธิบายแนวคิดประชาสังคม ว่า	

หมายถึงอาณาบริเวณ	(realm)	ที่มีการจัดตั้งขึ้นของชีวิตทางสังคมที่มีลักษณะเป็น

อาสาสมัคร	มีการเตบิโตอย่างเป็นอสิระจากรฐั	และอยูภ่ายใต้กตกิาร่วมกนัของสงัคม	

ค�าว่า	“ประชาสงัคม”	จงึแตกต่างจากค�าว่า	“สงัคม”	(society)	เพราะเป็นพืน้ทีข่อง

พลเมืองที่จะร่วมกันกระท�าการบางอย่างในพื้นที่สาธารณะ	(public	sphere)	โดย

มีประชาสังคมเป็นพื้นที่ตรงกลาง	(intermediary	entity)	ระหว่างพื้นที่ของเอกชน

และภาครัฐ	ทั้งนี้รวมถึงเป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจเอกชนและ

ภาครัฐ	ด้วยเหตุนี้ประชาสังคมจึงไม่ได้เป็นเพียงความพยายามในการจ�ากัดอ�านาจ

รัฐ	 แต่อาจเป็นพื้นท่ีส�าหรับให้ความชอบธรรมแก่รัฐก็ได้	 หากภาครัฐนั้นได้กระท�า

การอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม	และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม	 (อ้างอิง

จากประชาสังคม	-	วิกิพีเดีย	(wikipedia.org))

ในเอกสารนีใ้ห้ความหมายของค�าว่า	ภาคประชาสงัคม	และองค์กรพฒันา

เอกชน	(NGOs)	เสมือนมีความหมายเดียวกัน	และหลายครั้งใช้ทับซ้อนกันไปมาระ

หว่างประชาสังคมที่เป็น	 “พ้ืนที่สาธารณะ”	 และประชาสังคมที่เป็น	 “ตัวแสดง”		

ขององค์กรพัฒนาเอกชน
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บรบิทกรงุเทพมห�นคร กับภ�พรวมก�รจดัก�ร
วิกฤติโควิด 19

กรุงเทพมหานคร	เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย

ทางด้านประชากรทั้งด้านการใช้ชีวิต	วิถีวัฒนธรรม	ศาสนา	

การศกึษา	อาชพี	ฐานะทางสงัคม	ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชวีติ

แบบเร่งรีบ	 อาศัยอยู่ท่ามกลางภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	

มีเทคโนโลยีและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 มีความ

เหลื่อมล�้าทางสังคม	รวยกระจุกจนกระจาย	มีรูปแบบชุมชน

ที่หลากหลายตามฐานะทางสังคม	เช่น	กลุ่มคนที่มีความเป็น

ปัจเจกบคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นบ้านเด่ียว	โครงการหมูบ้่านจัดสรร	

ทาวน์เฮ้าส์	อาคารพาณิชย์	คอนโดมิเนียม,	กลุ่มคนที่อยู่กัน

เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีการลงทะเบียนชุมชน	 มีบุคคลท�างาน

ประสานเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม

เพื่อท�าโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน,	 กลุ่มคนในชุมชนแออัด

ที่มีความเปราะบาง	 และกลุ่มคนไร้บ้านที่มีคุณภาพชีวิตต�่า	

ไร้ปัจจัยพื้นฐานที่พึงมี

ปัจจยัทัง้หมดนีล้้วนส่งผลต่อวถิชีวีติ	คณุภาพชวิีต	

สุขภาวะ	และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ	ซึ่งจ�าเป็นต้อง

มีการออกแบบการให้บริการจ�าเพาะที่เหมาะสม	และสนอง

ตอบความต้องการที่แตกต่างกันไป

สังคมคนเมืองยังมีกิจกรรมกลุ ่มที่หลากหลาย	

ระดับการรวมตัวกันท�ากิจกรรมกลุ่มมีตั้งแต่ระดับการรวม

กลุ่มเล็กๆ	ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม	ไปจนถึงการรวม

กลุ่มชุมนุมระดับคลื่นมหาชน	 (กลุ่มม๊อบ)	ที่มีความเสี่ยงต่อ
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การเกิดและกระจายปัญหาด้านสุขภาพหลากหลายระดับ	

ตามความหนาแน่น	การเคล่ือนย้ายกระจายมวลชน	ไปจนถึง

พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มคน	ท�าให้มีโอกาสเกิดความชุกของ

โรคระบาดโควิด	19	ได้ง่าย

เมื่อวิกฤติโควิด 19 เริ่มคืบคลานเข้ามาสู ่

ประเทศไทยในต้นปี 2563	 กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นหน้า

ด่านและศูนย์กลางของประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่แรก

ที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อโควิด	 19	 โดยในช่วงที่มี

การระบาดใหม่	 ผู้คนยังไม่เข้าใจเชื้อโรค	 ยังไม่มีองค์ความรู้

เรื่องการแพร่เชื้อ	การป้องกัน	การดูแลรักษาและฟื้นฟู	ไม่รู้

รายละเอยีดชดัเจนว่าหน่วยงานไหนมบีทบาท	มภีารกจิอะไร		

ที่จะช่วยดูแลกายใจประชาชนในวิกฤติโควิด	 19	 จนเกิด

ความ	“กลวัเจบ็และตาย”กลวัการลุกลามของโรค	และกังวล

เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน	

ชุมชน	ประเทศไปจนถึงระดบัโลกซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ	

ปากท้องของบุคคลและครอบครัว
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สิ่งเหล่านี้ท�าให้ประชาชนเกิดความโกลาหล	

สับสนวุ่นวาย	 ไม่รู้ว่าจะต้องท�าตัวอย่างไร	 เกิดความสงสัย

ในสขุภาพของตวัเองและผูอ้ืน่	ท�าให้เกดิผลกระทบด้านอืน่ๆ	

นอกวงสุขภาพ	เช่น	ความสั่นสะเทือนในระดับความสัมพันธ์		

มุมมองและการแสดงออกต่อบุคคลในสังคมที่เกี่ยวพันธ์กับ

เช้ือโควดิ	19	ทัง้ตวัผูป่้วย	ครอบครวัและญาตผิูป่้วย	ไปจนถงึ	

ผู้ให้บริการสุขภาพ	หรือบุคคลในภาคส่วนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการแก้ไขปัญหาโควิด	 เน่ืองด้วยเหตุผลต่างๆ		

ก่อเกิดเป็นความตึงเครียด	รู้สึกไร้ทางออก	

สถานการณ์ดงักล่าวข้างต้น	สอดคล้องกบัองค์การ

อนามัยโลก	 (WHO)	 ที่ได้ประกาศภาวะระบาดทั่วโลก		

(Pandemic)	จากการแพร่ระบาดของโควิด	19	อย่างรวดเรว็

ด้วยจ�านวนผูต้ดิเชือ้และผลกระทบด้านต่างๆ	ทัง้ยงัมลัีกษณะ

เฉพาะของภัยพิบัติที่ยากจะรับมือ	กล่าวคือ	

1.	ไม่สามารถคาดการณ์ได้และมีความไม่แน่นอน

สูง	(Unpredictable	and	Uncertainty)	ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น

ทีไ่หน	เมือ่ไหร่	ประชาชนไม่มัน่ใจว่าตดิเชือ้หรอืไม่	หรอืตดิมา	

อย่างไร	และจะแพร่กระจายไปที่ไหนบ้าง	

2.	 มีลักษณะท่ีเป็นพลวัต	 และไม่เป็นเชิงเส้น		

(Dynamics	 and	 Non-linearity)	 เมื่อเกิดขึ้นแล้วขยาย

ตัวอย่างทวีคูณ	สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อาจจะเรียงล�าดับ

แตกต่างกันไป	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละ

ชุมชน	กลุ่มเศรษฐกิจ	และชนชั้นทางสังคม	

3.	เกิดผลกระทบวงกว้าง	และ/หรือ	มีขนาดใหญ่	

(Large	Scale)	
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4.	 มีความสับสนอลหม่าน	 (Chaos)	 โดยเฉพาะ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับปัจเจกบุคคลที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์	 ท�าให้เกิดการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป	
เช่น	 การตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ	 ความหวาดกลัว	 ภาวะ
ความเครียด	 การกักตุนเสบียงอาหาร	 และอาจลามไปถึง
ขั้นก่อการจลาจล	 นอกจากนี้การสื่อสารและการก�าหนด
มาตรการรับมือท่ีไม่ชัดเจนของรัฐบาลก็ยิ่งเป็นการกระตุ้น
ให้สถานการณ์ยิง่สบัสนอลหม่าน	และยิง่ยากแก่การควบคมุ	
เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด�าเนินไปจนถึงจุด 
ที่ประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่,  
ฐานวถิชีวีติใหม่”	ซ่ึงหมายถึง	รปูแบบการด�าเนนิชวีติแบบใหม่	
ที่แตกต่างจากเดิม	ซึ่งเกิดจากสถานการณ์โควิด	19	ที่สร้าง
ผลกระทบในวงกว้าง	จนท�าให้ประชาชนต้องปรับพฤตกิรรม	
รูปแบบการใช้ชีวิต	 การปฏิสัมพันธ์กับผู้คน	 และการปฏิบัติ
ตัวในสถานที่ต่างๆ	 ในวิถีแบบใหม่	 ภายใต้หลักมาตรฐาน
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

ในบริบทสาธารณสุขของประเทศไทยท่ามกลาง
สถานการณ์ดังกล่าว	มีการจัดตั้ง	“ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019”	 หรือ	
ศบค.	 ท�าหน้าที่ประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุม	
การระบาดของโควิด	 19	 ที่ทุกคนต้องให้ความส�าคัญและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการรับและแพร่เชื้อ	
เช่น	สวมใส่หน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยัเสมอ	เว้นระยะห่าง		
2	 เมตร	 ล้างมือบ่อยๆ	 พกเจลแอลกอฮอล์	 และหลีกเลี่ยง	
สถานที่แออัด
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นอกจากนีย้งัมกีารปรบัตวัในอกีหลากหลายบรบิท	

เช่น	 บริบทเศรษฐกิจ	 การท�าธุรกิจ	 ค้าขาย	 การจับจ่ายซ้ือ

ของต่างๆ	ก็ต้อง	“ซื้อออนไลน์”	หรือผู้ขายก็ต้องปรับตัวส่ง

ของออนไลน์	 หรือขายแบบ	 “เดลิเวอรี่”	 กันมากขึ้น	 ด้าน

การท�างานผู้คนต้องท�างานรูปแบบ	“Work	from	Home”	

ส่วนบริบทการศึกษานักเรียนก็ต้อง	 “เรียนออนไลน์”	 ด้าน

ไลฟ์สไตล์	ช่วงล็อคดาวน์	ต้องงด	“ดูหนัง”	ในโรงภาพยนตร์		

งดการจัดคอนเสร์ิต	และงดจดัแสดงมหรสพต่างๆ	ทีเ่ป็นการ

รวมตัวของฝูงชนจ�านวนมาก	เป็นต้น

ด้านการรับมือเร่ืองการดูแลประชาชนโดย

ภาคส่วนต่างๆ ที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และ

มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยเีพ่ือการสือ่สารข้อมลูข่าวสาร

เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งเชิงรับ

และเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งมีการประสานสร้างความ

ร่วมมือกันทุกภาคส่วน	 ท้ังหน่วยงานส่วนกลาง	 หน่วยงาน

สาธารณสุขต้ังแต่ระดับตติยภูมิ	 ทุติยภูมิ	 ปฐมภูมิ	 ไปจนถึง

ภาคีเครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ	 ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ		

ท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	 และ	 องค์กรชุมชน	

เพือ่ให้การท�างานเท่าทันต่อสถานการณ์และตอบโจทย์บรบิท

การท�างานในพืน้ทีเ่ขตเมอืงซึง่มคีวามซบัซ้อนของประชากร	

ทีอ่ยูอ่าศัย	มีความหลากหลายของบรบิทพืน้ท่ี	และมคีวามยาก	

ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด	 โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญคือ การที่ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการ

ดูแลบริการสุขภาพและสังคมได้อย่างสะดวก เหมาะสม

และรวดเร็วที่สุด
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ช ่วงที่ผ ่านมาถือว ่ามีการตื่นตัวเร่ืองการ 

เชือ่มร้อยประสานการท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี	เนือ่งจาก

สถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน	ท�าให้ต้องมกีารประสานสบิทศิเพือ่ช่วย

กันจัดการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว	 รวม

ทั้งจัดการระบบสนับสนุนต่างๆ	 	 โดยภาคประชาสังคมและ

เครือข่ายจิตอาสา	ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าที่

ต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	 น�าพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาท่ีบ้านหรือ

ชุมชนท่ีเรียกว่า	 Home	 Isolation	 และ	 Community		

Isolation	

	 สือ่สารสร้างความรู้ความเข้าใจในการดแูลและ

ป้องกันการติดเชื้อให้กับครอบครัว/ญาติผู้ป่วย	 เพ่ือนบ้าน	

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างที่มีการกักตัว	หรือมี

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้านและที่ชุมชน

	 เป็นตัวกลางที่เชื่อมประสานระหว่างหน่วย

งาน	 องค์กรด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมในพื้นที่เพื่อ	

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด	19

	 ร่วมดแูลและจดัการเรือ่งการสร้างโรงพยาบาล

สนาม	Hospitel	ศูนย์กักตัว/ศูนย์พักคอยในชุมชน

	 ประสานจัดหาเตียง	 หาออกซิเจน	 อุปกรณ์

ทางการแพทย์ทีจ่�าเป็น	และเคร่ืองอปุโภคบริโภคเพ่ือให้การ

ช่วยเหลือผู้ที่มีความจ�าเป็นต้องการ	รวมทั้งจัดการเรื่องของ

บริจาคต่างๆ	

	 สร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดการระบบการดูแล	

ติดตามอาการ	 ให้ค�าปรึกษา	 แยกกลุ่มผู้ป่วย	 และจัดการ

ระบบหลังบ้านของเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพ	
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	 บริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครท้ังท่ีม	ี

อยู่เดิมและแสวงหากลุ่มจิตอาสาเพิ่มเติม	

	 ประสานการเข้าถึงสทิธแิละสวสัดิการ	รวมทัง้

ให้บริการดแูลคนต่างด้าว	หรอื	ผูท้ีม่ปัีญหาสถานะการเข้าถงึ

สิทธิ

ทั้งหมดนี้คือรูปธรรมการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น		

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท�างานในลักษณะของเครือข่าย

ที่มีการเชื่อมต่อกันเพื่อให้งานเดินหน้าอย่างรวดเร็วและ	

ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด	

ซ่ึงเร่ืองราวประสบการณ์การท�างานเครือข่าย

ท่ามกลางวิกฤติโควดิ 19	และมมุมองแนวคดิจากเครือข่าย

ภาคประชาสงัคมและจิตอาสา	ถอืเปน็บทเรยีนส�าคญัทีเ่ผย

ให้เห็น	 “ปัจจัยเอื้อ”	 ในการด�าเนินงานหรือหนุนเสริมงาน

ร่วมกัน	ระหว่างเครือข่ายจิตอาสาและภาครัฐ	เพื่อร่วมสร้าง

สขุภาวะในสถานการณ์ชวีติวถีิใหม่	โดยส่ิงเหล่านีส้ามารถน�า	

ไปจัดการความรู ้/สกัดเป็นหลักคิดและแนวทางในการ	

ต่อยอดการท�างานของฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ต่อไปได้	
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การจัดการปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในช่วง 2 ปี 

ที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เครือข่ายภาคประชาสังคม

และจิตอาสา” คือ หัวใจส�าคัญของความส�าเร็จในการ

จัดการปัญหาระดับพื้นที่ 

โดยมีบุคคลและองค์กรต่างๆ	 ที่ทุ ่มเทกายใจ	

ทุนทรัพย์	 ความสามารถ	 ทั้งในรูปแบบลุยเดี่ยว	 สู่การสาน

เครือข่าย	และรูปแบบการท�างานเป็นทีม	สร้างระบบ	เสริม

ความเข้มแขง็	และเสรมิก�าลงัพลจติอาสา	เพือ่ร่วมกนัสกดักัน้

ปัญหาโควิด	19	ไม่ให้ขยายวงกว้าง	รวมทั้งอุดจุดเสีย	เคลียร์

อุปสรรค	และสร้างสรรค์สิง่ดีๆ	ทีจ่ะช่วยลดแรงกระแทกและ

ผลกระทบจากวกิฤตโิควดิ	19	ให้รวดเรว็ทีส่ดุ	ตอบโจทย์ทีสุ่ด	

รวมทั้งสร้างโอกาส	 สร้างความร่วมมือให้เครือข่ายมีความ	

เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น	

เครือข่�ยภ�คประช�สังคมและจิตอ�ส�กับ
บทบ�ทก�รดูแลผู้ ได้รับผลกระทบโควิด 19
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บุคคลและองค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคม

และจิตอาสาประกอบด้วย

	 เจ ้าหน้าที่รัฐ/ผู ้จัดการเครือข่าย ได้แก่		

เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยบริการ	 (คนในระบบที่ท�างานทะลุ

กรอบ)	 ผู ้ประสานการจัดการเครือข ่ายจิตอาสากลุ ่ม

พื้นที่		

	ภาคเอกชน ได้แก่	วิสาหกิจเพื่อสังคม	(Social	

Enterprise)	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 ที่ท�างาน	

เฉพาะประเด็น

	 ภาคประชาชน ได้แก่	พลเมอืงอาสา/จิตอาสา	

(เดี่ยว	คณะบุคคล	เครือข่ายชัดเจน)	และผู้น�าองค์กรชุมชน

ในพื้นที่

บุ คคลทั้ งหมดนี้ ล ้ วน เป ็ นฮี โร ่ ในชี วิ ตจริ ง	

สถานการณ์จริง	 เป็นผู้น�าทั้งในระบบ	 นอกระบบ	 ที่พร้อม

ท�างานลุยติดดิน	 ยืดหยุ่น	 ว่องไว	 เข้าใจคนในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบ	เข้าใจเครือข่ายทีท่�างานร่วมกนั	และแม้บางคนจะ	

ไม่ได้ลงมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี	 ไม่ได้พบเจอผู้ป่วยหรือ	

เครอืข่ายในสถานทีจ่รงิ	แต่พวกเขากท็�างานเบือ้งหลงั	ท�างาน

หลังบ้านผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการส่ือสารดิจิทัล	

รวมท้ังตั้งรับเรื่องการประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์

ต่างๆ	 อย่างทุ่มเทและใส่ใจรายละเอียด	 โดยยึดหลักการให้

บริการที่ตอบโจทย์ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ	 รวมท้ังลดงานและ

ลดความซ�้าซ้อน/ซับซ้อนในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

สุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด	 บางคนทุ ่มเททั้ง	

แรงกายแรงใจ	ทุ่มทุน	เป็นผูใ้ห้ทีไ่ม่หวงัผลตอบแทนใดๆ	มอง

ความยากล�าบากของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	

13บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



ที่หน้างานเป็นที่ตั้ง	 มีความกล้าที่จะเดินหน้าให้ความช่วย

เหลือผู ้อื่น	 ปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม		

บางคนเริ่มจากการลุยเดี่ยว	 จนกระทั่งมีแนวร่วมเข้ามารวม

เป็นเครอืข่ายในภายหลงั	ท�าให้เกิดการขยายต้นทนุทีใ่หญ่ขึน้	

สามารถกระจายความช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น	

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	

(มสพช.)	โดยการสนับสนุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญใน

การด�าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา

ในช่วงสถานการณ์โควิด	19	ที่ผ่านมา	จึงได้จัด	“เวทีจัดการ

ความรูแ้ละสรปุบทเรยีนเครอืข่ายภาคประชาสังคมและจติ

อาสาเพื่อร่วมมือจัดการโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร”	

ในวันที่	 7	 ธันวาคม	 2564	 เพื่อสกัดเนื้อหาสาระส�าคัญจาก

ประสบการณ์ตรง	 รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอส�าหรับน�ามา

พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในการท�างานด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสาใน

บริบทกรุงเทพมหานคร	ภายใต้สถานการณ์โควิด	19	
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โดยได้มกีารสงัเคราะห์เนือ้หาออกมาเป็น	บทบาท

การท�างานท่ีส�าคัญของ เครือข่ายภาคประชาสังคมและ 

จิตอาสา ในภาวะวิกฤติโควิด 4 ด้าน ดังนี้

1) บทบาทในการ ส่ือสาร เ พ่ื อรั บมื อกั บ

สถานการณ์โควิด	19	

	 สือ่สารให้เกดิความเข้าใจเรือ่งโรค	และสทิธใิน

การเข้ารับการรักษา

	 สื่อสารเพ่ือวางแผนเดินหน้ารับมือและแก้ไข

ปัญหา	

	 จดัท�าฐานข้อมลูชมุชน	เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนด

นโยบายการจัดสรรทรัพยากร	 และการเยียวยา	 ดูแลช่วย

เหลือในพื้นที่

2) บทบาทการเปิดพื้นที่กลางเพื่อรองรับการ

ช่วยเหลือ	ตามบริบทความจ�าเป็นต้องการในพื้นที่	

	 เปิดรับศูนย์บริจาคและกระจายสิ่งของ	

	 เปิดพื้นที่รับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจ	

	 สร้างครัวกลางจากร้านอาหารในชุมชน	

	 สร้างศูนย์อบรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ	

	 จัดพื้นที่เรียนรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชน

3) บทบาทการปลกุหรือกระตุ้นส�านึกความเป็น

พลเมืองตื่นรู	้

	 ส่งเสริมการเป็น	“ผู้ให้”	

	 สร้างส�านึกทางสังคม	

	 ปฏิบัติงานในพื้นที่	กระตุ้นพลังชุมชน
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4) บทบาทในการส่งเสรมิให้ชมุชนพึง่ตนเองได้	

	 ส่งเสริมให้ชุมชนตั้งรับปัญหา	 หาทางฟื้นตัว

จากวิกฤติ	และเดินหน้าเพื่อก้าวต่อไป	

	 ประสานเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับภาคีภาค

รัฐ	 ภาคเอกชน	 องค์กรชุมชน	 ที่อาจต้องพิจารณาการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้าง	การบริหารจัดการทรัพยากร	

	 หนุนเสริมวิชาการเพื่อให้เอื้อต่อการท�างาน

อย่างทันท่วงที	

	 สร้างความโปร่งใส	 และเพิ่มประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลการท�างาน

โดยสาระส�าคัญทั้ง 4 บทบาทนี้ ได้ถูกบอกเล่า 

ผ่านตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา 
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จ�กบทบ�ทรูปธรรม 
สู่บทเรียน

	จิตอาสาภาคประชาชน
	จิตอาสาภาคประชาสังคม
	จิตอาสาภาคเอกชน
 (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
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จิตอ�ส�อิสระ เจ้�ของธุรกิจร้�นอ�ห�ร
คุณศักดิ์ดา ถวัลย์วรกิจ 

จุดเริ่มต้น เดิมที	คุณศักดิ์ดา ถวัลย์วรกิจ หรือ  

คุณก้าน	 จิตอาสาอิสระ	 เจ้าของร้านอาหาร	 บุหลันดั้นเมฆ		

เป็นร้านอาหารทีม่ดีนตรสีด	เมือ่เกิดสถานการณ์วกิฤตโิควดิ	19	

รัฐบาลออกมาตรการสั่งปิดร้านอาหารท�าให้เกิดความเครียด

เพราะมีภาระต้องเสียค่าเช่า	 และต้องเลี้ยงดูลูกน้อง	 7	 คน	

(จ่ายเงินเดือนเต็ม)	แต่เมื่อได้ฟังข่าวจากสื่อต่างๆ	แล้วพบว่า

มีคนอื่นที่ล�าบากกว่าตัวเองจึงคิดว่าไม่ควรนิ่งดูดาย	และมอง

ว่าตัวเองมีต้นทุนเรื่องอุปกรณ์	 วัตถุดิบ	 และประสบการณ์

ด้านการท�าอาหาร	 จึงเกิดความคิดเรื่องท�าอาหารแจกผู้ที่มี	

ความยากล�าบากกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด	 19	

ในพื้นที่ต่างๆ	 ที่มีคนเดือดร้อน	 โดยมีภาคีเครือข่ายช่วย	

ชี้เป้าพื้นที่ที่เดือดร้อน	 เช่น	 โรงพยาบาลสนามคลองเตย	

โรงพยาบาลสนามครูประทีป	 และมีกลุ่มเพื่อน	 พระสงฆ	์

ให้การสนับสนุนข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 ต่อมาได้มีเครือข่าย	

Food	for	Fighters	ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนผู้ได้

รบัผลกระทบจากโควิด	19	เข้ามาร่วมสนบัสนนุวตัถดุบิอาหาร	

รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มเติม	

ต่อมาคุณก้านได้เพิ่มบทบาทโดยการช่วยจัดหา

และจัดการประสานน�าของบริจาคจากกลุ่มเพื่อนๆ	 ส่งต่อ

ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด	 19	 และเจ้าหน้าที่ที่ต้อง

จิตอ�ส�ภ�คประช�ชน

บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                      
ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร
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ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 เช่น	 ยาฟ้าทลายโจร	 ถังออกซิเจน	

100	ถัง	และชุดอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล		(PPE:	Personnel	

Protective	Equipment)

 “ผมว่าผมเป็นคนปกติ ผมไม่ต้องรูส้กึว่ามนัต้อง

ภาคภูมิใจอะไร มันเป็นสิ่งที่คนปกติควรต้องท�า ถ้าคุณเป็น

คนปกติคุณก็ต้องช่วยคน”

ความคิดส่วนตัวในการท�างานที่ผ่านมาคือ“ตั้งใจ

ท�าเอง ไม่ได้ท�าร่วมกับใครอยากท�าเองเท่าที่ท�าได้” เพื่อ

ให้ผูค้นทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ	19	ได้รับการ

ดแูลทีร่วดเรว็และเหมาะสม	ไม่เน้นการมส่ีวนร่วม	ไม่เน้นการ

ท�างานร่วมกบัภาครฐั	แต่ต่อมาเมือ่เครือข่ายเหน็ว่าท�าจริง	จึง

ให้การสนบัสนนุ	และช่วยแจ้งข้อมลูของผูท้ีต้่องการความช่วย

เหลือในพื้นที่ต่างๆ	 ท�าให้คุณก้านสามารถท�างานช่วยเหลือ

ผู้คนที่ได้รับผลกระทบได้มากขึ้น

19บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



จิตอ�ส� Taxi ในเครือข่�ยอ�ส� Taxi ห่วงใย 
ช่วยภัยโควิด 19
คุณบวรภัค เลี่ยมยองใย 

คุณบวรภัค เลี่ยมยองใย เป็นจิตอาสาเจ้าของ	

อู่รถแท็กซี่	 ที่มีแนวคิดต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด	 19	 ที่

ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ติดปัญหาว่าถ้าเรียกรถ

ฉุกเฉินมารับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแพง	 หรืออาจท�าให้ผู้คน

ละแวกนัน้เกิดความแตกตืน่และรงัเกยีจเมือ่ได้รูว่้าเพือ่นบ้าน

ป่วยเป็นโควดิ	เพราะช่วงท่ีเกดิวกิฤติผูค้นท่ัวไปจะกลวัติดเชือ้	

และบางคนก็รังเกียจผู้ติดเชื้อ	ท�าให้ผู้ป่วยบางคนไม่อยากให้

ใครทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด	ดังนั้นการให้รถฉุกเฉินมารับ

อาจท�าให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจได้	

ด้วยเหตนุี	้คณุบวรภัคจงึได้จดัรถแทก็ซ่ีบางส่วนมา

ให้บริการผู้ป่วยโควิด	19	โดยการให้บริการจะอยู่บนพื้นฐาน

ของการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเชือ้โรค	และการป้องกัน

อย่างถูกต้อง	 รวมไปถึงมีความใส่ใจผู้ป่วย	 ช่วยพูดคุยเพื่อให้

ก�าลังใจและคลี่คลายความกังวลต่างๆ	 ของผู้ป่วยในระหว่าง

การเดินทาง	ท�าให้ผู้ป่วยมีความสบายใจมากยิ่งขึ้น

“ผมจะไปคลี่คลายความกังวล และให้ความ

มั่นใจกับคนป่วย โดยบอกเขาว่า เราอยู่ร่วมกันได้นะ หรือ

แม้คุณจะป่วยแต่คุณก็สามารถเดินทางได้นะ ผมสามารถ

ให้บริการได้”

บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                      
ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร
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หลังจากที่ท�าหน้าที่จิตอาสาแท็กซี่	 เพ่ือบริการ

ผู ้ป่วยโควิด	 19	 ไปได้ระยะหนึ่ง	 คุณบวรภัคก็ได้รับการ

สนบัสนนุชุดอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล	(PPE:	Personnel		

Protective	 Equipment)	 จากโรงพยาบาล	 และได้รับการ

สนบัสนนุฉากกัน้รถแทก็ซ่ีจาก	สสส.	(สสส.จัดสรรงบประมาณ

ให้เครือข่ายแท๊กซี่อาสาจ�านวน	 20	 คัน	 ปัจจุบันยังมีแท็กซ่ี

อาสาที่ให้บริการอยู่	1-2	คัน)	ส่วนเรื่องบทบาทการประสาน

เครือข่าย	 คุณบวรภัคจะได้รับการประสานรับส่งผู้ป่วยจาก	

นักสงัคมสงเคราะห์	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ	

ท�าให้มีงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งสร้างความ	

ภาคภูมิใจแก่คุณบวรภัคเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น		

ในช่วงวิกฤติเช่นนี้

“ในช่วงเวลาวิกฤติ ผมได้แบ่งปัน ได้ช่วยเหลือ 

ได้ให้สิ่งดีๆ กับผู้คน ซึ่งถ้าผมไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเลย มัน

ก็จะดูเอาเปรียบกันเกินไป ผมมองว่าเรามาช่วยเหลือกัน 

ดกีว่า อะไรทีเ่ราให้ได้โดยทีเ่ราไม่เดือดร้อน ก็ให้ไปเถอะ ถ้า

มันรอดก็คือรอดทั้งหมด แต่ถ้ามันไม่รอด รถของผมที่มีอยู่

อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้    ผมรับส่งทั่วประเทศนะ ถ้าเขามี

เบอร์ผม และโทรมา ผมก็พร้อมให้บริการ”

นอกจากงานขับรถไปส่งผู้ป่วยแล้ว	 คุณบวรภัค

และกลุ่มเครือข่ายแท๊กซ่ีอาสา	 ยังมีส่วนร่วมในการดูแล 

ผูป่้วยและครอบครวัร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการเป็น  

“ผูช่้วยเครอืข่ายนกัสงัคมสงเคราะห์”	ท�าหน้าทีน่�าถงุยงัชพี

ไปส่งให้ผูป่้วยท่ีบ้าน	รวมทัง้น�าองค์ความรู้เรือ่งการดูแลผูป่้วย

ทีเ่รยีนรูม้าไปเผยแพร่ให้ผูป่้วยและครอบครวัได้รบัทราบด้วย		

21บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



จิตอ�ส�มัสยิดด�รุ้ลอิบ�ดะห์ คลองส�มว� 
คุณเรืองฤทธิ์ พรพูน ผู้ช่วยแพทย์จัดการดูแลผู้ป่วย

ในศูนย์พักคอยชุมชน 

คุณอัครเดช  ฮีมนวลศรี เวชทะเบียนรับผิดชอบดูแล

ระบบข้อมูลในพื้นที่

เริ่มต้นด้วยแนวคิด	“เป็นพี่น้องกัน ทิ้งกันไม่ได้”	

มีการขับเคลื่อนงานโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้

กับแกนน�าชุมชนที่เป็นอาสาสมัครของมัสยิด	(แกนน�าชุมชน

มาจากกลุม่การเมืองในอดตี)	เน้นเรือ่งการท�างานร่วมกับแกน

น�าชุมชน/โต๊ะอิหม่าม	 ท�าให้เกิดบทบาทและรูปธรรมงานใน

พื้นที่หลากหลาย	

การรวมกลุม่	จติอาสาในศนูย์พกัคอยชมุชนมสัยดิ

ดารุล๊อบีาดะห์ (สามวา) เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร	

เริ่มจากการได้รับการประสานงานจากทีมแพทย์ชนบทที่

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกใน	 5	 ชุมชน	 ในช่วง

เดือนมิถุนายน	 2564	 โดยมีการตรวจประชาชนในชุมชน	

1,000	กว่าคน	พบผู้ติดเชื้อโควิด	19	ประมาณ	200	คน	จึงมี

การน�าเสนอปัญหาและปรกึษาโต๊ะอหิม่ามและคณะกรรมการ

มสัยดิดารุล้อบิาดะห์	จนเห็นสถานการณ์	และเกดิเป็นแนวคดิ 

การท�า Community Isolation	ในที่สุด

ด้านการบริหารจัดการ	 มีการก�าหนดโครงสร้าง

การบริหารและบทบาทของคณะกรรมการศนูย์ฯ	ร่วมกนั	โดย

มีการแต่งตั้งประธาน	 รองประธาน	 ฝ่ายกิจกรรม	 ฝ่ายดูแล	

ผู้ป่วย	 และฝ่ายดูแลเรื่องอาหาร	 จนกระท่ังเปิดให้บริการ	

บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                      
ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร
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โดยในช่วงแรกมผีูป่้วยเข้ามาพักอาศยัอยูภ่ายในศนูย์ฯ	จ�านวน	

30	คน		

จากนั้นจึงได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายชุมชน

และฝ่ายการเมือง	 เรื่องการจัดต้ังศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิด	

ดารุ๊ลอีบาดะห์	 (สามวา)	 เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	

โดยมหีลักคดิ	“ดแูลทกุคนดุจญาติพ่ีน้อง”		เง่ือนไขส�าคญัคอื	

ผูป่้วยทีจ่ะเข้ามาอยูใ่นศนูย์ฯ	ต้องไม่เสพส่ิงเสพตดิ	ไม่สบูบหุรี่	

ไม่ดืม่สรุาภายในศนูย์ฯ	เพราะเป็นพืน้ทีใ่กล้มสัยดิ	ต้องปลอด

สิง่เสพตดิ	เหล้า	บุหร่ี	นอกจากนี	้มสัยดิยงัท�า	“โครงการมสัยดิ

ปลอดบุหรี่”	 โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จนมัสยิดที่นี่กลาย

เป็น“ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่”เมื่อ	3	ปีที่แล้ว

“เรื่องสิ่งเสพติด เรามีเง่ือนไขกับผู้ป่วยว่า คุณ

ต้องไม่เสพยาระหว่างการรักษา เราใช้ค�าแบบชาวบ้าน

เลยว่า จะตายอยู่บ้าน หรือจะมารักษา ถ้ามารักษาต้องรับ

เงื่อนไขเราได้ ส่วนเรื่องความกังวลว่าจะมีญาติผู้ป่วยแอบ

ส่งใบกระท่อมมาให้ผู้ป่วยในศูนย์หรือไม่ ต้องชี้แจงว่าทาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยที่น่ีจะมีการคัดกรองของก่อนส่งให้

ผู้ป่วย แล้วเราก็ให้เหตุผลว่า กระท่อมห้ามนะ กินไม่ได้นะ 

เพราะเราต้องให้ยา เขาก็หยุดกินได้ เปลี่ยนพฤติกรรมได้”

เป้าหมาย ดแูลไม่ให้ผู้ป่วยเกดิอาการทีรุ่นแรงและ

เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ

จุดประสงค	์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่ได้รับเชื้อ

ในชมุชน	ในการดแูลจดัการตัวเอง	และท�าหน้าทีป่ระสานงาน

ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ	 เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับเชื้อคลายความ

กังวลลงไปบ้าง	
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การดแูลผูป่้วยภายในศนูย์ฯ จติอาสาจะท�าหน้าที่

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเอง		การประเมิน

อาการของตัวเองอย่างถูกต้องแก่ผู้ป่วย	 โดยช่วงท่ีอาศัยอยู่

ภายในศูนย์	ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเองในเบื้องต้น	และจะต้อง

มีการตรวจวัดค่าต่างๆ	 รวมทั้งการบันทึกผลการตรวจด้วย

ตัวเองในทุกเช้า	ซึ่งหากพบว่ามีค่าความดันหรือออกซิเจนผิด

ปกต	ิก็สามารถแจ้งเพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่าตรวจวดัซ�า้และให้การ

ช่วยเหลือได้	

ส�าหรบัผูป่้วยท่ีอาการดข้ึีนแล้ว	หรอืหายแล้ว	แต่ยงั

ต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์ให้ครบ	14	วัน	ผู้ป่วยเหล่านี้จะท�าหน้าที่

เป็น	จิตอาสาผู้ป่วย	ท�าหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วยท่านอื่นๆ	 โดย

จะมีจิตอาสาผู้ป่วยหน้าใหม่เข้ามาท�าหน้าที่ต่อแบบรุ่นต่อรุ่น	

ส�าหรับผูป่้วยทีส่ะดวกท�า Home Isolation	ทาง

ศนูย์ฯ	จะท�าหน้าทีส่่งเอกสารส�าหรบัน�าไปบนัทึกการตรวจค่า

ต่างๆ	ให้	เพือ่ส่งผลการตรวจค่าต่างๆ	ด้วยตวัเองให้ทมีแพทย์

อาสาจาก	Thai	CoCare	จากนัน้ทมีแพทย์จะ	VDO	Call	เพ่ือ

พูดคุยสอบถามอาการเพิ่มเติม	และสั่งยาให้	ส่วนทีมจิตอาสา

ของศนูย์ฯ	จะมหีน้าทีเ่ดนิทางไปดอูาการ	ส่งยา	และให้ความรู้	

เพิ่มเติมเรื่องการดูแลตัวเองที่ถูกต้องเสริมให้กับผู้ป่วยที่บ้าน

เรื่องการส่งอาหารให้ผู้ป่วย	 เนื่องจากพ้ืนท่ีคลอง

สามวา	 เป็นชุมชนอิสลามท่ีมีจิตกุศล	 มีการท�างานจิตอาสา

ในพ้ืนที่ที่หลากหลาย	 จึงไม่มีปัญหาเรื่องอาหารของผู้ป่วย	

เนื่องจากมีผู้ประสงค์บริจาคอาหารเป็นจ�านวนมาก	โดยจะมี

การจองคิวบริจาคล่วงหน้าเป็นเดือน	 และยังมีอาสาสมัครใน

ชุมชนที่คอยท�าหน้าที่ส่งอาหารให้ผู้ป่วยทั้งมื้อเช้า	เที่ยง	เย็น	
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จุดเด่นของศูนย์ฯ	 ที่อื่นจะมีหลักเกณฑ์ไม่รับเด็ก

และคนท้อง	 แต่ที่ศูนย์ฯ	 แห่งนี้จะรับผู้ป่วยทั้งหมดแบบไม่

จ�ากัด	 คือรับท้ังเด็กเล็ก	 คนท้อง	 และผู้สูงอายุ	 ซึ่งแม้จะมี	

ข้อกังวลเรือ่งแพทย์อยูบ้่าง	เนือ่งจากปกติแพทย์จะดูแลผูป่้วย

ผ่านระบบออนไลน์	ซึง่หากมเีหตฉุกุเฉนิ	แพทย์อาจจะมาดแูล

ไม่ทัน	แต่ท่ีผ่านมาก็ยงัไม่มเีหตกุารณ์ทีท่างศนูย์ฯ	รบัมอืเองไม่

ได้	 เพราะทางศูนย์ฯ	มียาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้รับสนับสนุนจาก

เครือข่ายทางการแพทย์ในพื้นที่และเครือข่ายหน่วยบริการ

ของทีมแพทย์อาสาที่ดูแลออนไลน์เตรียมพร้อมไว้แล้ว	 ส่วน

เรือ่งการดแูลเดก็	ทางศนูย์ฯ	กม็ยีาฟาวิพิราเวยีร์แบบน�า้เชือ่ม	

ส�าหรับเด็ก	 ที่ขอรับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นกัน

การประสานงานเครือข่ายภาคีร่วมดูแลในพื้นที่ 

มีการประสานหลายภาคส่วนดังนี้

1. คนในชมุชนคลองสามวา	มกีารขอความร่วมมอื	

ให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเร่ืองอาหาร	 เร่ือง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	 และเร่ืองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ	

โดยในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการน�าส่งผู้ป่วยไปตรวจ	

RT-	PCR	ที่โรงพยาบาล	ซึ่งมีระยะทางไกล

2. ทีมแพทย์อาสา Thai CoCare	 มีการ

ประสานขอแพทย์อาสาที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยในศูนย์ฯ	 และ

ขอให้มีการจัดยาฟาวิพิราเวียร์มารักษาผู้ป่วยแทนการใช้

ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในช่วงแรก	 ซึ่งท�าให้สามารถ

ลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน		

ผู้ป่วยจึงมีอาการดีข้ึน	 นอกจากนี้ยังมีการอบรมทีมจิตอาสา
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ของศนูย์ฯ	ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเรือ่ง	โควดิ	19	และการดูแล

รักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธี	

3. โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท มีการประสานงาน

จับคู่กับหน่วยบริการในระบบ	 สปสช.	 เพ่ือดูแลผู้ป่วยที่ได้

รับการดูแลที่บ้านและในศูนย์การดูแลในชุมชน	 (Home	

Isolation/Community	 Isolation)	 และประสานส่งต่อ	

ผู้ป่วยที่เข้าข่ายกลุ่มสีเหลืองและสีแดง	 ให้ได้รับการรักษา

อย่างทันท่วงที	

4. พรรคการเมือง “พรรคกล้า”	 มีการประสาน

งานเพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์	 สิ่ งของเวชภัณฑ์ที่

จ�าเป็น	 เช ่น	 ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	 (PPE:		

Personnel	Protective	Equipment)	นอกจากนี	้“พรรคกล้า”	

ยังได้ช ่วยประสานไปยังผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร	

รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เพือ่เชือ่มศนูย์ดูแลในชมุชน

เข้าระบบของกรุงเทพมหานคร

5. ส�านกังานเขตคลองสามวา ได้รบัการประสาน

ให้ค�าแนะน�าเรือ่งจบัคูส่ถานพยาบาล	การสนบัสนนุด้านอืน่ๆ

6. ศนูย์บรกิารสาธารณสุข 64 มกีารประสานงาน

เรื่องการดูแลผู้ป่วยในศูนย์การดูแล	 แต่เนื่องจากศูนย์บริการ

สาธารณสุข	64	ต้องดูแลศูนย์พักคอยชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์

ด้วย	 ทางศูนย์ฯ	 จึงพยายามช่วยเหลือคนในชุมชนกันเองให้

มากที่สุด	 ท�าเท่าท่ีท�าได้	 เพื่อประคับประคองผู้ป่วยไม่ให้เข้า

สู่สภาวะวิกฤติ	

7. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 

กรมอนามัย ได้รับการประสานในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น
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ให้ค�าแนะน�าและความรูเ้รือ่งการแยกกกัตัว	การสวมหน้ากาก

และการทิ้งหน้ากากอย่างถูกวิธ	ี การเว้นระยะห่างทางสังคม	

การกินอาหารสร้างภูมิคุ้มกัน	 การให้ค�าแนะน�าตัวอย่างเมนู

อาหารในช่วงกกัตวั	14	วนั	รวมทัง้มกีารสอน/สาธติการตรวจ

ทดสอบกลุ่มเสี่ยง	ด้วยชุด	Antigen	Test	Kit	ให้กับแกนน�า

และผู้ดูแลในชุมชน

8. รถส่งต่อผู ้ป่วยจากมูลนิธิเครือข่ายร่มไทร 

และรถทหารที่มาประจ�าการที่ส�านักงานเขตคลองสามวา 

ในช่วงแรกๆ	ท่ีมกีารเปิดศนูย์ฯ	การส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาล

จะใช้วิธีการจ้างรถไปส่ง	มีค่าใช้จ่ายคันละ	3,500	บาท	โดยใช้

เงนิของ “กลุม่ชมรมจติอาสาเพ่ือมสัยดิ” ในพืน้ที	่มาเป็นทนุ

ตัง้ต้นในการช่วยเหลอืผูป่้วยช่วงแรก	ต่อมาทางศนูย์ฯ	จะใช้วธีิ

รับผู้ป่วยเข้าระบบและประสานงานรถรับส่งผู้ป่วยจากมูลนิธิ

เครือข่ายร่มไทร	 และรถจากเครือข่ายรถทหาร	 กองแพทย์

ทหารพฒันา	ทีม่าประจ�าการทีส่�านกังานเขตคลองสามวา	เพือ่

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา

o	 ผู้น�าชุมชนไม่เข้าใจบทบาทของศูนย์พักคอยว่า

เป็นจุดดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว	ด้วยความเป็นห่วงลูกบ้านจึงได้

พาผู้ป่วยทั้งหมดมาที่นี่โดยไม่ได้มีการคัดกรองก่อน	 เบื้องต้น	

เจ้าหน้าที่ต้องท�าการแก้ปัญหาด้วยการส่งผู้ป่วยไปรักษาตาม

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาอยู่	 ต่อมาจึงได้มีการแก้ไข

ปัญหาระยะยาวด้วยการให้ความรู้	 และสร้างความเข้าใจ	

ในการประเมินสภาวะสุขภาพผู้ติดเชื้อโควิด	 19	 ที่เหมาะสม

ให้แก่ศูนย์พักคอย
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o	 โร งพย าบ าลสน ามขอ ง ส� า นั ก ง าน เขต	

คลองสามวา	ไม่รับผู้ป่วยสีเหลือง	สีแดง	จากทางศูนย์ฯ	ท�าให้

ศนูย์ฯ	ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรือ่งการส่งต่อผูป่้วยยงั

สถานพยาบาลแห่งใหม่เอง

o	 หลังจากจัดตั้งศูนย์ฯ	 ได้รับการท้วงติงเร่ือง

ควรติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันผู้ป่วยกระโดดลงจากอาคารเพ่ือ	

ฆ่าตัวตาย	ทางคณะกรรมการศูนย์ฯ	ได้มีการประเมินว่าไม่น่า	

มีความเป็นไปได้ที่จะมีผู ้ป่วยกระโดดออกจากอาคารเพื่อ	

ฆ่าตวัตาย	เนือ่งจากผูป่้วยเป็นคนในชมุชน	เป็นญาต	ิรูจ้กักันด	ี

ที่ส�าคัญคือผู้ป่วยเป็นคนอิสลาม	100	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งจะยึดมั่น	

ในหลักค�าสอนของศาสนา	 ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่มีปัญหา

ในเร่ืองนี้	 และต่อให้ผู้ป่วยเจอกับวิกฤติมากมายขนาดไหน		

ผูป่้วยซึง่เป็นคนอสิลามกจ็ะมทีางออกตามวถิขีองอสิลามเสมอ	

o	 เรื่องการดูแลผู้ป่วย	 ที่ผ่านมาศูนย์พักคอยมี

ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเพ่ิมจากเหลืองไปแดง	 4-5	 คน	 แต่ไม่

สามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลได้	 เนื่องจากไม่มีผลยืนยันจาก	

RT-PCR	อีกทั้งยังไม่สามารถติดต่อ	1669	ได้	และโดนปฏิเสธ

การรบัผูป่้วย	โดยจะพบเจอปัญหาเหล่านีเ้ป็นระยะตลอดการ

ด�าเนินงาน
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จิตอ�ส�ชุมชนบ�งบัวร่วมใจเชิงสะพ�นไม้ 2 
ริมคลองล�ดพร้�ว
คุณสมเพียร เหลือศิริ ประธานชุมชนบางบัวร่วมใจเชิง

สะพานไม้ 2 เขตหลักสี่

ชุมชนบางบัวร่วมใจเชิงสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่	

เป็นพ้ืนที่ชุมชนแออัดท่ีอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว	 (หรือ

คลองบางบัว)	 มีประชากรในพ้ืนท่ี	 1,339	 คน	 มีจ�านวน

ครอบครัว	 254	 ครัวเรือน	 อาศัยอยู ่ในพื้นที่ให้เช่าของ	

กรมธนารักษ์	ขนาดพื้นที่รวม	8	ไร่	21	ตารางวา	ตลอดแนว

คลองลาดพร้าว	

จุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาชุมชน 	 เริ่มจาก

การท่ีคุณสมเพียรซึ่งเคยเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่มี

ประสบการณ์การท�างานในสายงานอุตสาหกรรม	 ประมาณ	

20	 ปี	 ได้เข้ามาเป็นประธานชุมชน	 มีการก่อร่างสร้างงาน	

จิตอาสา	ท�างานเพื่อประชาชนและชุมชน	ท�าเรื่องบ้านมั่นคง	

จนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน	 และรู้จักคนในชุมชนเป็น

อย่างดี	

ต ่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด	 19	 คุกคาม	

ทกุชมุชน	ประธานชมุชนซึง่มโีอกาสไปท�างานร่วมกบัเครอืข่าย	

และกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท	 ที่เข้ามาตรวจเชื้อโควิด	 19	 ใน

พื้นที่ชุมชนข้างเคียง	 จึงได้พาสมาชิกในชุมชนไปตรวจหาเชื้อ

โควิด	 19	 ด้วย	 ซึ่งผลที่ออกมาพบว่ามีสมาชิกในชุมชนติด

เชื้อโควิดจ�านวน	 14	 คน	 โดยทั้ง	 14	 คนเป็นกลุ่มเยาวชนที่

ประธานชุมชนดูแลอยู่	 จากนั้นจึงได้ปรึกษากับแพทย์ว่าจะ

ต้องท�าอย่างไรให้ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้	และ
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ปรึกษาต่อเน่ืองในกลุ่มไลน์แพทย์ชนบท	 ต่อมาได้มีสมาชิก

ในชุมชนติดเชื้อเพิ่มข้ึนอีก	 จึงได้แนะน�าข้อมูลการติดต่อ	

โรงพยาบาล	แต่ชาวบ้านก็ไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ได้เพราะไม่มีเตียงว่าง	 แม้ติดต่อรถไปส่งโรงพยาบาลได้	 แต่ก็

ไม่ได้รับการรักษาเพราะไม่มีโรงพยาบาลปลายทางที่ยอมรับ	

ผูป่้วยเข้ารบัการรกัษา	ท�าให้ผูต้ดิเชือ้เกดิความกงัวล	ชาวบ้าน

ในชุมชนก็เกิดความกลัว	ไม่อยากให้ผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชน	

เมื่อไร้ทางออก	 ไม่มีโรงพยาบาลรับผู้ป่วยในชุมชน	

เงินทนุทีจ่ะใช้ดแูลผูป่้วยกไ็ม่มี	ประธานชมุชนจึงได้ปรกึษากบั

กลุ่มคณะกรรมการชุมชนเรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วย	 ทั้งกลุ่ม

ผู้สูงอายุ	(อายุ	70-80	ปี)	กลุ่มเด็ก	3	ขวบ	และกลุ่มทั่วไป	ที่

ภายใน	2	วันมีผู้ติดเชื้อโควิด	19	มากถึง	60	คน	และพบกลุ่ม

เสี่ยง	 40	 คน	 จนได้ข้อสรุปร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย“์ศูนย์

ปฏิบัติการสู้โควิด19” เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชน

หลักคิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสู้โควิด 19 ใน

ชุมชนบางบัวร่วมใจเชิงสะพานไม้ 2 คือ	 ไม่รอค�าสั่งจาก

ใคร	 ท�าด้วยใจ	 ท�าด้วยกัน	 สัญชาตญาณความเป็นผู้น�าต้อง

มี	 ต้องเข้มแข็ง	 ต้องมีเทคนิคการพูดการสื่อสารให้คนอยากมี

ส่วนร่วม	 อยากให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เน้นส่ือสาร

ภายในชุมชนด้วยไลน์กลุม่	และหอกระจายข่าว	ซ่ึงต้องสือ่สาร

ทุกวันเพื่อให้ชาวบ้านรับรู้เรื่องราวกันและกันในชุมชน	 เน้น

การสื่อสารเชิงบวก

“เราไม่รอค�าส่ังจากใคร เพราะโควิด 19 มันมา

เร็ว เราเลยท�ากันเองดูแลกันเอง พอท�ามาได้ 10 วัน ถึงม ี

หน่วยงานต่างๆ ส�านักงานเขต ส�านักอนามัย เข้ามาให ้

ค�าปรึกษาให้ค�าชี้แนะ” 
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เมื่อได้ข้อสรุปเร่ืองการจัดต้ังศูนย์ฯ	 แล้ว	 ก็เริ่มมี	

การจัดการด้านต่างๆ	 เพื่อให้ศูนย์ฯ	 แห่งนี้สามารถเปิดให้

บริการผู้ติดเชื้อในชุมชนได้	 โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 ตามความคิดและข้อตกลงของแกนน�า

จิตอาสา	 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคี

เป็นอย่างดี	

กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการในเบื้องต้นจนถึงปัจจุบัน 

ประกอบด้วย

	 ประกาศเสียงตามสายขอระดมทนุจากสมาชิกใน

ชุมชน	ส�าหรับน�ามาจัดการดูแลพี่น้องที่ติดเชื้อโควิด	19	ที่จะ

มาพักอาศัยชั่วคราวอยู่ภายในศูนย์	 เบื้องต้นรวบรวมเงินทุน

จากสมาชิกในชุมชนได้	28,000	บาท

	 จดัตัง้โรงครัวช่วยเหลือผู้ติดเชือ้โควดิ	19	โดยน�า

เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนไปใช้ในการซือ้วตัถดุบิ	เครือ่งปรงุใน

การท�าอาหารมื้อเที่ยง/เย็น	

	 จัดการซื้อเชือกสีขาว	 สีแดงมาขึงกันเขต	

ติดข้อความ	“พื้นที่โควิด	19	ห้ามเข้า”	ตามแนวพื้นที่	เพื่อให้

คนภายนอกรับทราบและมีความเข้าใจเร่ืองการป้องกันและ

ควบคุมโรคในพื้นที่

	 ระดมทุนจากชุมชนเพ่ิมเติม	 เพ่ือน�าไปซ้ือ	

ชุดป้องกัน	 น�้ายาฆ่าเชื้อ	 ถุงมือ	 อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	 ให้	

จิตอาสาชุมชน

	 ประสานขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองใน

พื้นที่เรื่องการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งและของที่จ�าเป็น

ในการใช้ชีวติพ้ืนฐาน	เพือ่ให้ผูติ้ดเช้ือสามารถดแูลจดัการเรือ่ง

อาหารด้วยตัวเองได้
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	 ระดมอาสาสมคัรจิตอาสามาท�างานดแูลผูต้ดิเชือ้
รวมกันได้	20	คน	และท�าการประสานงานด�าเนินกิจการงาน
ภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการดแูลศนูย์ดแูลในชมุชน	โดย
จติอาสาจะมหีน้าท่ีหลกัดงัต่อไปนี	้1)	ท�าอาหาร	ส่งข้าวมือ้เทีย่ง	
และเยน็	2)	ประสานงานหน่วยงานต่างๆ	3)	รบัข้อมลูจากผูป่้วย	

แนวทางการจัดการเพ่ือการอยู ่ร ่วมกันของ
ครอบครวัท่ีมผีูป่้วยอยูรั่กษาตวัทีบ้่านเนือ่งจากพืน้ทีใ่นชมุชน
มีจ�ากัด	 ผู้ป่วยต้องอยู่รักษาตัวท่ีบ้านเป็นหลัก	 จึงได้มีการให้
ความรู้เรื่องการจัดการให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวได้	
ถ้าเป็นบ้าน	 2	 ชั้น	 ชั้นบนจะเป็นโซนที่พักของผู้ป่วย	 คนใน
ครอบครวัทีไ่ม่ตดิเชือ้จะอาศยัอยูช้ั่นล่าง	ส่วนการใช้ห้องน�า้จะ
มีการใช้ร่วมกัน	 โดยจะมีการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย
แอลกอฮอล์ตามที่แพทย์แนะน�า	

การท�าหน้าที่ประสานงาน และการดูแลรักษา 
กายใจคนในชุมชน

	 มอบยาฟ้าทลายโจร	 ยาสมุนไพรต่างๆ	 ท่ีมีการ
รับรองเพื่อใช้ดูแลเบื้องต้น	 รวมทั้งประสานรับการช่วยเหลือ
จากภาคเอกชนทีม่อบยาเคอร่า	จาก	ดร.ภทัร์	หนงัสอื	ประธาน
กรรมการเวชกรโอสถ	 เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด	19

	 มีการติดตามผลจากใบบันทึกอุณหภูมิ	 อาการ
ต่างๆ	ทั้งช่วงเช้าและบ่าย	ที่แจกให้ผู้ป่วย	

	 ในรายที่มีอาการหนักต้องการออกซิเจน	 จะมี
การประสานหน่วยงานต่างๆ	(เช่น	มูลนิธิกระจกเงา)	 เพื่อขอ
ออกซิเจนมาให้ผู้ป่วย	
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	 ส่งอาหารให้กบัผูป่้วย	และเป็นตวักลางประสาน

แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากองค์กรต่างๆ	 เช่น	

พรรคการเมือง	 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	

เป็นต้น

	 ให้ข้อมูลเรื่องราวการท�างาน	และความต้องการ

เพิม่เตมิ	กบัสือ่สารมวลชน	เช่น	นกัข่าวไทยพีบเีอส	ท�าให้เร่ือง

ราวของชุมชนแพร่กระจายออกไปและได้รับการช่วยเหลือ	

มากขึ้น

	 ใช้เทคโนโลยกีารส่ือสาร	และช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ	 เช่น	 โทรศัพท์	 ไลน์กลุ่มของชุมชนและเสียงตามสาย	

ทุกวันทั้งเวลาเช้าและเย็น	 เพ่ือติดตามอาการของผู้ป่วย		

ให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั	อพัเดตสถานการณ์โควดิ	19	ในชมุชน	

และอาการของผู้ติดเชื้อในชุมชนผ่านเสียงตามสาย	 เพื่อแบ่ง

ปันข้อมูลให้กับคนในชุมชน	 เป็นวิธีการสร้างความอุ่นใจตาม

แนวคิด “ชุมชนไม่ทิ้งกัน”	โดยดูแลทั้งกาย	และใจ	ชื่นชมกัน

และกนัให้พลงัทางบวกซึง่กนัและกัน	และถ้าใครมปัีญหาอะไร

ก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งหรือปรึกษาที่ศูนย์ที่ท�าการชุมชนได้

การสร้างและเสริมความรู้ให้กับทีมงานจิตอาสา

รุ่นใหม่

เนื่องจากยังคงมีผู ้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น	 หลัง

จากหมดผู ้ติดเชื้อรุ ่นแรกที่กักตัวรับการดูแลมาครบ	 14	

วัน	 ท�าให้ทีมงานจิตอาสาชุดแรกท�างานหนักจนแทบไม่

ได้พัก	 ท�าให้เกิดแนวคิดสร้างจิตอาสารุ ่นใหม่ขึ้นมาเสริม

ก�าลังในการดูแลผู ้ติดเชื้อเพ่ิมเติม	 (เยาวชนเด็กนักเรียน	

ชั้นป.4-	 ป.5	 และนักศึกษาระดับชั้น	 ปวช.)	 โดยได้ชักชวน

33บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



เยาวชนกลุ่มที่เคยติดเชื้อโควิด	 19	 รอบแรก	 มาท�าหน้าที	่

จิตอาสาเยาวชนเพื่อดูแลคนในชุมชนที่ติดเชื้อในรุ่นต่อๆ	 ไป	

ถอืเป็นการสร้างความร่วมมอื	ปลกูฝังแนวคดิจติอาสาในชมุชน	

และเสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัทมีจติอาสารุน่เยาว์	เพ่ือให้เกดิ

จติอาสาหน้าใหม่ท่ีจะร่วมกนัดแูลชมุชนต่อเนือ่งทัง้ในปัจจบุนั

และอนาคต

ด้านการเสริมความรู้ให้กับทีมจติอาสารุ่นใหม่	ผู้น�า

ชมุชนและทมีจิตอาสารุน่ใหญจ่ะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	ที่

ได้รับการอบรมจากศูนย์บริการสาธารณสุข	 53	 ทุ่งสองห้อง	

เช่น	 การคัดแยกผู้ป่วย	 การตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ	 ATK		

วิธีการป ้องกันตัวเองเมื่อต ้องเข ้าหาหรือดูแลผู ้ป ่วยที	่

ถูกต้อง	การใช้เจลแอลกอฮอล์,	ถุงมือ,	ถุงเท้า	และชุดอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลตามมาตรฐาน	 มาถ่ายทอดให้กับจิตอาสา

รุ่นใหม่เพื่อสามารถท�างานร่วมกันได้	 โดยมีพ้ืนฐานความรู้	

ชุดเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่จะช่วยให้งานสร้างจิตอาสา	

รุ่นใหม่สามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง	 ผู้น�าจะต้องท�าให้เห็น

เป็นตัวอย่าง	 และพาลงมือท�าจริงจังเพื่อสร้างทักษะหลัง

จากเรียนรู้ด้วยทฤษฎี	 การปลูกฝังจิตส�านึกจึงจะสมบูรณ์	 ซึ่ง

ประธานชุมชนก็ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

“ความรู้ ไม่ส�าคัญเท่าความคิดและทักษะการ

ลงมือท�า เราเป็นผู้น�า เราต้องท�าให้เห็น ต้องสร้างเยาวชน

คนรุ่นใหม่มาท�าหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน”
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ปัจจุบันทีมจิตอาสารุ่นใหม่	 จะมีหน้าที่หลักในการ

ประสานงาน	 และแจ้งข่าวกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อ	

โควิด	19	เข้ามาในชุมชนอีก	

การจัดการในปัจจุบัน 

เครือข่ายจิตอาสาชุมชนมีการท�าโครงการร่วม

กับศูนย์บริการสาธารณสุข	 53	 ทุ่งสองห้อง	 เพื่อขอรับการ

สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่

กรุงเทพมหานคร	 ส�าหรับน�ามาจัดการค่าอุปกรณ์การแพทย	์

ค่าอาหาร	ค่าตอบแทนส�าหรับจิตอาสารุ่นใหม่	และคาดว่าจะ

มกีารต่อยอดโครงการรอบต่อไป	เพราะทีผ่่านมาได้รบัผลลพัธ์

ที่ดี	สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อได้เร็ว	ดูแลผู้ป่วยได้ดี	และได้รับ

การยกระดับเป็นชุมชนเฝ้าระวัง	 ถือว่าเป็นงานต่อเน่ืองที่ได้

รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและวิชาการจากภาคีท้ังใน

และนอกชุมชน

“หลังจากที่ผ่านจุดวิกฤติมาแล้ว ก็เริ่มมีคนมี

หน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐจะเข้า

มาทีหลัง ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นมาจากภาคประชาชนล้วนๆ 

เพราะเราท�าก่อน ภาครัฐจะมาสั่งภายหลังเป็นไปไม่ได้แล้ว 

เราเริ่มท�างานกันเองมานานมากแล้ว เพราะเรารอมานาน

แล้วก็ไม่มา ถ้าเรารอค�าสั่งจากภาครัฐ ผู้ป่วยก็จะล้นชุมชน 

เราต้องสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชน สร้างทรัพยากร 

และสร้างจิตอาสาขึ้นมาเอง”
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จิตอ�ส�ชุมชนเครือข่�ยสลัม 4 ภ�ค
คุณเตือนใจ เกษมศรี แกนน�าชุมชนนิมิตใหม่เมืองมีน

เครือข่ายสลัม 4 ภาค	 เป็นองค์กรชุมชนท่ีคนจน

เมืองมารวมตัวกัน	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	 สร้างคุณภาพ

ชวีติ	สร้างอาชพีและสร้างสขุภาพทีด่	ีมฐีานสมาชกิ	3,000	ครวั

เรอืน	มฐีานชมุชน	87	ชมุชน	มเีจ้าหน้าที	่50	คน	ท�างานร่วมกบั	

สปสช.	เพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนเรือ่งราวต่างๆ	มฐีานภาคเีครือข่าย

ที่ท�างานร่วมกันจ�านวนมาก	เช่น	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.),	 มูลนิธิผู้บริโภค,	 มูลนิธิเข้าถึง

เอดส์,	แกนน�าชุมชน	แกนน�าประสานแต่ละเครือข่าย,	 เครือ

ข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนประเด็นงานอื่นๆ	 และ	 นักวิชาการ

จากหน่วยงานต่างๆ	ที่ร่วมมือกันจัดการสถานการณ์โควิด	19

ปัญหาที่ชุมชนเผชิญและต้องจัดการดูแลกันเอง 

สถานการณ์ปัญหามีการพัวพันยาวนาน	 กลายเป็นปัจจัยที่

ท�าให้ชุมชนรู้สึกว่าที่ผ่านมามีข้อจ�ากัดในการได้รับการดูแล

สุขภาพจากทางหน่วยงานภาครัฐในช่วงสถานการณ์วิกฤติ	

โควิด	19	เพราะการเป็นชุมชนนอกระบบ เป็นชุมชนที่ไม่ได้

จัดตั้งกับส�านักงานเขต เป็นชุมชนที่ถูกไล่ร้ือโดยถูกมองว่า

เป็นผู้บุกรุกมาโดยตลอด	 และเม่ือไม่อยู่ในระบบจึงท�าให้ไม่

ได้รับสิทธิการดูแลขั้นพื้นฐาน	 หน่วยบริการสุขภาพของภาค

รฐัไม่ให้ความส�าคญัในการดแูลชมุชนเท่าท่ีควร	ไม่มกีารท�างาน	

เชิงรุกในพื้นที่	ไม่มี	อสม./อสส.ดูแล	การเข้าถึงหน่วยบริการมี

ความยากล�าบาก	 ชุมชนรู้สึกถึงการถูกแบ่งแยก	 ไม่ได้รับการ

เหลียวแลจึงต้องหันมาดูแลกันเอง
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	โดยมแีกนน�าชุมชนท�าหน้าทีเ่ป็นแกนน�าจติอาสา 

ขับเคล่ือนงานและประสานเครือข่ายเพื่อดูแลคนในชุมชน

ด้วยกันเอง

“เราเคยไปท่ีหน่วยบริการแห่งหนึ่งในพื้นที่ แล้ว

โดนชี้นิ้วว่าคุณมาจากพื้นที่สีแดง ไปรอข้างนอก ติดโควิด

หรือเปล่า ไปเอาผลตรวจมา เราเลยถามว่าใครจะตรวจให้

ฉนั ขนาดคณุเป็นคนรบัรองสทิธิใ์ห้ฉนัคณุยงัไม่ตรวจให้ฉนั

เลย คุณจะให้ฉันไปหาใคร จากนั้นเราก็กลับไปคุยกันเอง

ในกลุ่มแกนน�าว่าเราจะไปประสานกับทีมแพทย์ชนบท”  

สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่าชมุชนต้องเผชญิและเร่งหาทางออกด้วย

ชุมชนเองโดยที่ไร้การเหลียวแลจากภาครัฐอย่างเข้าใจ

จุดเริ่มต้นงานจิตอาสา	 เมื่อเจอวิกฤติโควิด	 19	

ผู้ป่วยมียอดพุ่งสูงจนเกิดปัญหาเตียงเต็ม	 ชุมชนจึงต้องลุกขึ้น

มาสร้างศูนย์พักคอย	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	แต่ในระหว่าง

ที่ผู้ป่วยมาพักอาศัยที่ศูนย์พักคอย	เตียงก็ไม่เคยว่างให้บริการ	

ทางคณะแกนน�าชมุชนจงึเกดิแนวคดิทีจ่ะเปลีย่นศนูย์พกัคอย

ให้เป็นศูนย์ดูแลรักษาในชุมชน	จากนั้นจึงได้ชักชวนแกนน�าที่

มีความกล้า	ไม่กลัวโควิด	19	ไปอบรมเรื่องการตรวจคัดกรอง

แยกกลุ่มเสี่ยง	 แยกผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว	 เหลือง	 แดง	 และการ

ดูแลเพื่อมาท�าหน้าที่จิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด	19	

ในชุมชน	โดยท�าควบคู่ไปกับการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องกับคนในชุมชน	 เรื่องการป้องกันการติดเชื้อจากผู้

ป่วย	เพื่อ	“ขจัดความกลัวการติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วย

ที่รักษาในชุมชน” 
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“เราต้องพิสูจน์ให้คนในชุมชนเห็นว่า เราไป
ลงตรวจกับทีมแพทย์ชนบท สัมผัสผู้ป่วยวันละ 200 คน 
คลุกคลีกบัผูป่้วยโควดิ 19 ช่วยวดัอณุหภมู ิวดัค่าออกซเิจน 
น�าอาหารไปส่งให้ในศูนย์พักคอยชุมชนโดยที่ไม่ติดเชื้อ 
เราต้องท�าให้เชื่อมั่นว่าหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 
พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ1-2 เมตรโดยใส่หน้ากากอนามัย 
การล้างมอืทีถ่กูต้องมส่ีวนช่วยได้อย่างแท้จรงิ เพราะตนเอง
ไม่ติดเชือ้ ตรวจ ATK ให้ดกูนัชดัๆ เลย เพ่ือให้คนในชมุชนไม่
ต้องกลวัเรือ่งตดิเชือ้ เราเชญิทมีแพทย์ ทมีพยาบาลวชิาชีพ 
มาคุยกับชุมชนให้ความรู ้ที่ถูกต้อง เชื้อระบาดอย่างไร 
ป้องกันอย่างไร แยกกลุ่มไหน อย่างไร ท�าให้เป็นขั้นตอนได้
เข้าใจ ให้คลายความกลัว”

ด้านการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ได้มีการ
ประสานงานกับหลากหลายเครือข่ายดังนี้

	สถาบนัเพ่ือการวจัิยและนวตักรรมด้านเอชไอวี 
(IHRI)	การจบัคูก่บัคลนิกิพรบิตา	เพือ่น�าผูป่้วยเข้าสูร่ะบบการ
รักษา	และรับยา

	สปสช. การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์และความช่วย
เหลือต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	ทีมชมรมแพทย์ชนบท	 การตรวจโควิด	 19		
เชิงรุก	เรื่องฝึกอบรม	“ทีมแคร์ชุมชน”	

	สมาชกิในชมุชน การให้องค์ความรู้และท�าความ
เข้าใจร่วมกัน	 โดยแกนน�าจะลงพูดคุยเพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้อง
ในการป้องกันและรักษา	 และท�าความเข้าใจเรื่องเตียงเต็มจึง
ต้องน�าผูป่้วยมารกัษาในชุมชน	ไม่ทอดท้ิงผูป่้วย	เพือ่ให้สมาชิก
ในชุมชนคลายความกลัว/ความกังวลต่อผู ้ติดเชื้อและให	้
ทุกคนยอมรับเรื่องการรักษาผู้ติดเชื้อในชุมชน
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การจัดการแยกและดูแลผู้ป่วยในชุมชน มีราย

ละเอียดดังนี้

	 กลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว	สีเหลือง	รักษาในชุมชน

	 ผู ้ป ่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการสามารถหายด้วย

ตนเองได้จะได้รับยาฟ้าทลายโจร	

	 ผูป่้วยสเีขยีวทีม่อีาการปวดหัวตวัร้อน	ลิน้ไม่รูร้ส	

จมูกไม่ได้กลิ่น	รับยาฟาวิพิราเวียร์

	 ผู้ป่วยสีเหลืองจะมีการแยกโดยการใช้เง่ือนไข	

7	 กลุ่มโรคเรื้อรัง	 กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก	 กลุ่มนี้จะได้รับยา	

ฟาวิพิราเวียร์ทันที	

	 ผู ้ป่วยสีแดงที่มีอาการหายใจล�าบาก	 เหนื่อย

หอบ	 อาการหนัก	 จะประสานงานส่งต่อเข้ารับการรักษาใน	

โรงพยาบาล	

เครื่องมือสื่อสารท่ีใช้กับเครือข่ายสลัม 4 ภาค 

ที่มีถึง 87 ชุมชน

มกีารใช้	ไลน์กลุม่เพือ่สือ่สาร	ส่งข่าวความรู	้ปรึกษา

หารือ	 ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือการท�างานในระดับ

พื้นที่และเครือข่าย
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จิตอ�ส�กลุ่มเส้นด้�ย
คุณอนุกูล ทรายเพชร คนรุ่นใหม่สนใจเปลี่ยนแปลงสังคม

จุดเริ่มต้นของแรงผลักดันที่ท�าให้เกิดการรวมตัว

ของกลุ่มประชาชนอาสาภายใต้ช่ือ	 “กลุ่มเส้นด้าย”	 เกิด

ขึ้นเมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2564	 ภายใต้แนวคิด	 “การเป็น

เส้นให้กับคนที่ไม่มีเส้น”	 (ไม่มีเส้น	 หมายถึงไม่มีเส้นสายใน

โรงพยาบาล	 ท�าให้ยากต่อการเข้าถึงการรับบริการในช่วง

สถานการณ์โควดิ	19)	โดยตัง้เป้าหมายว่าเมือ่สถานการณ์ดีขึน้	

กลุ่มเส้นด้ายจะสลายตัวกันไปตามเส้นทางของแต่ละคน	 แต่

ไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จะยังคงมีกลุ่มเส้นด้ายจะยังคงท�างาน

ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มเส้นด้ายมีโครงสร้างการท�างานที่เกิดขึ้นแบบ

เร็วๆ	 โดยเริ่มจากการที่ทีมก่อตั้ง	 (คุณภูวกร	 ศรีเนียนและ

คุณคริส	 โปตระนันทน์	 ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย)	 เห็นผู้ป่วย	

โควิด	 19	 เสียชีวิตจากการที่ไม่มีเส้นสายภายในโรงพยาบาล	

และเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือด้านการแพทย์	 โดยเฉพาะการน�า

ส่งผู้ป่วยโควิด	 19	 ท�าให้เกิดแนวคิดเรื่องการท�ารถรับส่ง 

ผู้ป่วยโควิด 19	

ต่อมาคณุแอ๊คชัน่	(อนกูุล	ทรายเพชร)	ได้เข้ามาเป็น

ผู้อ�านวยการ	(แทบไม่ออกสื่อเพราะโฟกัสเรื่องงาน)	โดยเน้น

ท�างานเรือ่งการจดัการหลงับ้าน จดัการระบบข้อมลูปฐมภมู ิ

การคัดกรองคัดแยกผู้ป่วย การส่งต่อให้แม่นย�า เพื่อให้เกิด

การช่วยเหลือที่รวดเร็ว ลดความผิดพลาดและความล่าช้า

ที่อาจเกิดขึ้น	 เติมเต็มการท�างานเร่ืองสายด่วนโควิด 19		

ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ผู ้ป่วยไม่สามารถติดต่อสายด่วน	
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สปสช.	1330	ได้	เนือ่งด้วยสถานการณ์ทีม่คีวามต้องการความ

ช่วยเหลอืทาง	call	center	สูงมาก	กลุ่มเส้นด้ายจึงมคีวามคดิ

เรื่องการท�าสายด่วนทางเลือก	จากนั้นจึงลงมือท�าทันที	โดยมี

ทีมอาสาสมัครจ�านวนหนึ่งมาคอยรับโทรศัพท์	

เส้นทางการจัดการสถานการณ์โควิด 19 ของ 

กลุ่มเส้นด้าย เริ่มต้นขึ้นช่วงที่มีการกางเต้นท์หน้าแฟลต

ดินแดง	ตอนนั้นมีการตั้งค�าถามและพูดคุยกันว่า	“ท�าไมไม่มี

จุดให้ผู้ป่วยหรือประชาชนได้กักตัว”	 “ท�าไมไม่มีการจัดการ

ส่งต่อป่วยไปโรงพยาบาล”	 จากนั้นจึงเร่ิมมีการท�างาน	 และ

ตกผลึกว่า	 การแยก/การคัดกรองผู้ป่วย	 เป็นส่ิงส�าคัญ	 และ

ทมีไม่สามารถท�างานจดัการโควดิ	19	ได้ทัง้ระบบ	ตัง้แต่ต้นน�า้	

กลางน�้า	และปลายน�้าได้	กลุ่มเส้นด้ายจึงตัดสินใจมาเน้นการ

ท�างานที่ต้นน�้า	โดยช่วงแรกยังไม่มีการแยกกลุ่มสีผู้ป่วย	และ

คิดว่าทิศทางในช่วงนั้นส่ิงท่ีต้องท�าคือการหาเตียงเพ่ิม	 ทีม

จึงได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆ	 เพื่อหาเตียง	 แต่เมื่อมา

ถึงหน้างานจึงเกิดความเข้าใจว่า	 การเพ่ิมเตียงมีเง่ือนไขที่

เป็นอุปสรรคหลายอย่าง	 เช่น	 ความเฉพาะของปัญหาและ	

ผลกระทบโรคโควดิ	19	รวมทัง้ต้นทุนทีต้่องใช้ทัง้เงิน	บคุลากร

ทางการแพทย์	 และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จ�านวน

มหาศาล			

จากนั้นจึงตกผลึกเพิ่มเติมว่า	 สิ่งที่ต ้องท�าใน 

ต้นน�้าจริงๆ คือ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่ให้ป่วยหนัก

จนเปล่ียนเป็นสเีหลืองและแดง โดยมคีวามคดิว่าผูป่้วยต้อง 

เข้าถึงยาอย่างรวดเร็ว	 ช่วงนั้นจึงเร่ิมต้นระดมหาและรับ

บริจาคยาฟ้าทลายโจร	 และยาฟาวิพิราเวียร์	 ซ่ึงก็ได้รับการ

สนบัสนนุจากภาคประชาชน	และภาคธรุกจิเอกชนจ�านวนมาก	
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ส่วนเรือ่งการจัดการอาสาสมคัรทีม่าช่วยงาน	กลุ่ม

เส้นด้ายได้มีการจัดการเปิดรับสมัคร	 และจัดการเรื่องเงิน

เดือนให้อาสาสมัคร	 โดยช่วงแรกใช้วิธีลงขันจ่ายเงินเดือนให้

อาสาสมคัรกนัเองในกลุม่เพือ่น	ระยะหลงัมกีารเปิดขอรับการ

สนับสนุนเงินเดือนให้อาสาสมัคร	 เพราะอาสาสมัครก็ต้องอยู่

รอดได้ด้วย	กลุ่มอาสาสมัครที่มาช่วยส่วนใหญ่	คือ	คนตกงาน	

เช่น	อดีตพนักงานโรงงาน	พนักงานขาย	คนที่เพิ่งพ้นโทษออก

จากเรือนจ�า	และกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์

ด้านการจัดการคัดกรองผู้ป่วยด้วยระบบ call 

center	มีการสร้างเครื่องมือค�าถามขึ้นมาเพื่อคัดกรองผู้ป่วย

ให้เกิดความแม่นย�าที่สุด	 จ�านวน	 60	 ค�าถาม	 เม่ือพบผู้ป่วย	

สีแดง	 จะจัดการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุษราคัม	 สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข	ที่จัดตั้งขึ้นชั่วคราวช่วงการระบาด	โดย

ช่วงที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยจ�านวนมากที่สุดถึง	 200	 ราย

ต่อวัน	 โดยก่อนส่งต่อจะมีการส่งข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนไปให้

โรงพยาบาลพิจารณายอมรับก่อน	 จึงจะสามารถไปรับผู้ป่วย

ที่บ้านเพื่อน�าส่งต่อไปที่โรงพยาบาลได้

“เราจะไม่หลอกโรงพยาบาล เขยีวคือเขียว เหลือง

คือเหลือง แดงคือแดง สิ่งที่เน้นย�้าส่ือสารกับทีมอาสา

สมัครท่ีท�าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิคือ ยิ่งคุณคัดกรองผู้ป่วย

ได้แม่นย�าเท่าไหร่ ทางปลายน�้าจะสามารถเตรียมอุปกรณ์

และยาได้แม่นย�าเท่านั้น เราจะไม่เพิ่มภาระให้โรงพยาบาล

โดยไม่จ�าเป็น” 
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นอกจากน้ียังมีการปรับบทบาทอาสาสมัคร	 call	

center	 ให้ไปท�าหน้าท่ีตรวจคัดกรองเชิงรุก	 และริเริ่มจัดท�า	

“โครงการรถตรวจปอด”	 ซ่ึงทางกลุ่มเส้นด้ายเห็นว่าระบบ	

ที่มีอยู่	 ไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	 จึงได้จัดรถ

เอกซเรย์ออกมาให้บริการกับประชาชน	 เพื่อท�าการตรวจหา	

ผู้ติดเชื้อเชิงรุก	 ซึ่งการให้บริการเอกซเรย์ปอดใช้เวลาไม่นาน	

และค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมาก	 แต่ให้ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง	

เพราะสามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อที่เริ่มมีอาการลงปอดได้อย่าง

รวดเร็ว

นอกจากนี	้กลุม่เส้นด้ายยงัพัฒนา	“โมเดลศนูย์รอย

ต่อ”	หรอื	Stabilizing	center	โดยจัดต้ังร่วมกบักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 เพื่อให้บริการ

ดแูลผูป่้วยช่วงรอเตียงในระบบ	ซึง่ถอืเป็นการพยงุสขุภาพและ

ลดความเสีย่งในการเสยีชวีติให้กบัผูป่้วย	รวมทัง้ยงัเป็นการเพิม่

ความหวงัและก�าลงัใจให้กบัผู้ป่วย	ท�าให้ผู้ป่วยคลายความกงัวล

จากการรอเตียงลงไปได้บ้าง

ด้วยการท�างานของทีมงานที่มีจิตอาสาและ 

การบริหารจัดการที่คล่องตัว ท�าให้กลุ่มเส้นด้ายสามารถ

สร้างการท�างานที่ส่งผลดีโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด 19 ประกอบกับการช่วยเหลือของ 

เครือข่ายภาครัฐ เอกชนและส่ือสารมวลชน ท�าให้งาน 

เครือข่ายจิตอาสาเส้นด้ายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

จากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
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ก�รทำ�ง�นจิตอ�ส� โดยมูลนิธิกระจกเง�
คุณธนพล ทรงพุฒิ

ผู้จัดการประสานระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่าย

อาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา

จุด เริ่ มต ้นการท� างานจิตอาสาของมูล นิธิ

กระจกเงา	เกดิจากคณะกรรมการมลูนิธิกระจกเงามเีป้าหมาย	

หนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาและสร้างกลไกการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด	 19	

จึงได้มอบหมายให้ทีมงานในมูลนิธิกระจกเงาจ�านวน	 80	คน	

เบนเข็มการท�างานจากบทบาทเดิมที่เคยท�า	 สู่การท�าหน้าที่

ให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด	 19	

อย่างเร่งด่วน	 ด้วยต้นทุนและศักยภาพที่มีของทีมงานและ

เครือข่ายจิตอาสา

แนวคิดการท�างาน

	 เน้นท�างานเรว็และท�างานอย่างยืดหยุน่	ลงมอืท�า

ทันที	โดยมีเป้าหมายบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก

	 จัดการข้อมูลทั้งหมด	 เพื่อให้เกิดการจัดการท่ี

รวดเร็วและเฉียบขาด	

จิตอ�ส�ภ�คประช�สังคม
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การจัดการเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มกระจกเงา

	 มีการประกาศเป ิดรับสมัครจิตอาสา	 และ

สัมภาษณ์อาสาสมัครจิตอาสา	โดยเน้นประเด็นความถนัดของ

จติอาสาแต่ละคน	เพือ่จบัคูง่านให้ตรงกบัความถนดั	ซ่ึงจะช่วย

ให้งานออกมาดี	มีปัญหาหน้างานน้อยลง	

	 มกีารปฐมนเิทศอาสาสมคัรจิตอาสา	เพ่ือบอกเล่า

ทิศทางภารกิจความช่วยเหลือ	แนวทางการท�างานและวิธีการ

ที่ชัดเจน		

รูปธรรมการท�างานจิตอาสาของทีมงานมูลนิธิ

กระจกเงา 

1.	 จัดการและพัฒนาคน	 จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

2.	 จัดการเรื่องสายด่วน	 5454	 โทรศัพท์กลางวัน	

400	สาย	กลางคนื	400	สาย	ใช้เทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า	Switch	call	

ซึง่จะสามารถแจกจ่ายสายไปยงัเครือ่งอืน่ๆ	ได้	และหากไม่มคีน

รับจะปล่อยให้เป็น	Missed	call	แล้วค่อยจัดกลุ่มเบอร์ส่งให้

อาสาสมัครโทร	 เพื่อเป็นการคัดกรองไม่ให้ซ�้ากัน	 นอกจากนี้	

ยงัมีการจดัการข้อมลูโดยการสอบถามผูโ้ทรว่ามกีารตรวจ	ATK	

เมือ่ไหร่	โดยปัจจบุนัมจีติอาสารับโทรศพัท์ประมาณ	3,000	คน		

เปิดให้บริการรับสายทุกวัน

3.	 จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับให้ยืม	

เช่น	 จัดหาถังออกซิเจนและเครื่องผลิตออกซิเจน	 เพื่อดูแล	

ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและเหลืองที่รักษาตัวที่บ้าน	

45บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



4.	 จดัหาและเตรยีมการรถแทก็ซี/่รถกูภ้ยัให้ผู้ป่วย

และผู้ที่ได้รับผลกระทบ	โดยออกค่าใช้จ่ายให้			

5.	 มีการโทรคุยกับอาสาสมัคร	 คอยติดตามถอด	

บทเรียน	เรียนรู้	พัฒนา	ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานทุกวัน	

6.	 ช่วยเรื่องการสร้าง	ปรับปรุงบ้านให้ผู้ป่วย	เพื่อ

ให้เกิดความปลอดภัย

7.	 จัดการทีมส่งอาหารให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวท่ีบ้าน	

โดยใช้ระบบขนส่งเอกชนหรือไม่ก็ขับรถไปส่งเอง

8.	 ดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน	 ผู้ลี้ภัย	 ถ้าเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัย	

จะประสานไปท่ีส�านักงานสหประชาชาติ	 ประเทศไทย	

(United	Nations)	 โดยทางมูลนิธิฯ	จะเป็นฝ่ายจัดการเรื่อง

การส่งข้าวให้	(กลุ่มนี้มีประมาณ	15,000	ครอบครัว	มูลนิธิฯ	

ได้จัดการส่งข้าวต่อเนื่องให้เป็นเวลา	3	เดือน)

9.	 จัดการศพให้ผู้ลี้ภัยท่ีเสียชีวิตประมาณ	5	 ราย	

และพยายามท�าเรื่องการผลักดันเรื่องสิทธิของผู้ลี้ภัยต่อเนื่อง	
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จิตอ�ส�นักสังคมสงเคร�ะห์ 
คุณเยาวเรศ  ค�ามะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ไทย

ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

บทบาทการท�างานของนักสังคมสงเคราะห์	 จะ

ท�างานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่จะต้องดูแล

ระยะยาว	 และกลุ่มที่จะต้องดูแลระยะส้ัน	 ในระยะวิกฤติ		

ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ	ของประเทศ	เช่น	กลุ่มที่ได้รับผลกระ

ทบจากภยัพิบตันิ�า้ท่วมกรงุเทพมหานครปี	2554	ซึง่ในตอนนัน้

จะมีทีมจิตอาสาช่วยเหลือด้านต่างๆ	 ส่วนนักสังคมสงเคราะห์

จะให้การช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพ	คือ	ประเมินปัญหาทางสังคม

ทีม่ผีลกระทบต่อระยะเวลาในช่วงนัน้ๆ	ทัง้ขณะเกดิปัญหาและ

หลังเกิดปัญหา

การรวมกลุ่มท�างานจิตอาสาโควิด 19	 แต่เดิมที

นักสังคมสงเคราะห์จะมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้ว

ในการท�างานประเด็นด้านสังคมสงเคราะห์	 ส่วนการรวมกลุ่ม	

จิตอาสาโควิด	19	เริ่มจากการพัฒนาระบบเพื่อลงทะเบียนเข้า

ร่วมกลุม่ผ่านทางโทรศพัท์	ซึง่ตอนนัน้มสีมาชกิประมาณ	10-20	

คน	(จากจ�านวนรวมของนักสังคมสงเคราะห์	3,800	คน	และ	

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์		800	คนทั่วประเทศ)

เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติโควิด	 19	

กลุม่นกัสงัคมสงเคราะห์จงึมคีวามคิดเร่ืองการรวมกลุม่เฉพาะกจิ	
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โดยมี หลั กคิ ด ว ่ า  ก า รช ่ วย เหลื อและดู แล ผู ้ ป ่ ว ย 

โควิด 19 จะต้องเป็นความร่วมมือกันของสหสาขาวิชาชีพ 

ทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบ�าบัด 

และเภสัชกร จึงเกิดเป็นการลงทะเบียนเป็นจิตอาสา 

ร่วมกัน	 โดยมี	คุณเยาวเรศ  ค�ามะนาด (คุณแมว) นายก

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	 เป ็น	

ผูป้ระสานงานกลางทีค่อยดแูลสมาชกิจติอาสา	และท�าหน้าที่

เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจที่มีไปพร้อมกัน	

โดยการรวมกลุ่มในครั้งนี้ท�าให้ได้สมาชิกเพิ่มมา	300	กว่าคน	

ซึ่งสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าส่วนใหญ่จะเป็นสายการแพทย	์

ท�าให้เกิดผลในด้านดต่ีอการจดัการปัญหาโควดิ	19	ผ่านระบบ

การปรึกษาทางไกล	

รปูธรรมการท�างานของเครอืข่ายนกัสงัคมสงเคราะห์ 

ทางการแพทย์

1.	 จัดตัง้ศนูย์ Hotline เพ่ือตดิตามอาการผูป่้วย

หลังกลับบ้าน

ในเวลาท�างานปกต	ิ(หน้าบ้าน)	เจ้าหน้าทีจ่ะท�าการ

พูดคุยให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยผ่านกระจกกั้น	 ณ	 สถานบริการ

สุขภาพเพียงอย่างเดียว	แต่ในสถานการณ์โควิด	19	จะมีการ

ให้บริการ	 Hotline	 คือการบริการหลังบ้านที่เสริมเร่ืองการ

ติดตามอาการและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยหลังจากกลับบ้าน

ไปแล้วผ่าน	 Application	 Line	 เพื่อเช็คว่าผู้ป่วยมีปัญหา

อะไรท่ีต้องการความช่วยเหลือ	 หรือต้องการค�าแนะน�าเพ่ิม

เติมหลังจากกลับไปใช้ชีวิตท่ีบ้านหรือไม่	 โดยการให้บริการ

ดังกล่าวจะมีการวางแผน	ประชุม	 และบริหารจัดการทีมให	้

ค�าปรึกษาเพื่อให ้เกิดการท�างานมีประสิทธิภาพสูงสุด	
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ซึ่งทีมหลังบ้าน	Hotline	จะมีทีมอาสาสมัครประมาณ	7-8	คน	

ทุกคนจะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการให้ค�าปรึกษา

จากผู้เชี่ยวชาญ	 รวมทั้งยังต้องท�าหน้าที่ประสานงาน	 จัดหา

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จ�าเป็นด้วย	

2.	 จัดท�าเครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม

ในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 คุณเยาวเรศได้มีการจัดท�า	

“เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม 14 ประเด็น”	 ซึ่งเป็น

เครือ่งมอืประเมนิผูป่้วยผ่านการต้ังประเด็นค�าถามท่ีครอบคลุม

ท้ังมิติทางด้านครอบครัว	 ด้านสังคม	 และด้านเศรษฐกิจ	 โดย

เครื่องมือนี้จะถูกน�าไปใช้ในการโทรสอบถามผู้ป่วยท่ีกลับ

บ้านแล้ว	 เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่วางกรอบประเด็นไว้	 จากนั้น	

นักสังคมสงเคราะห์จะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผล

ส�าหรบัหาทางแก้ปัญหาต่อไป	โดยกลุม่ผูป่้วยโรงพยาบาลสนาม	

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 เป็นกลุ่มแรกของ

ประเทศไทยที่ได้ทดลองใช้	

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น	จึงได้มีการ

ปรบัเครือ่งมอืให้ผูป่้วยประเมนิตัวเอง	22	ข้อ	ในประเด็นท่ีเกีย่ว

กบัปัญหาและความต้องการเร่งด่วน	เช่น	มติิทางด้านครอบครัว

อยูอ่ย่างไร	สมัพนัธภาพเป็นแบบไหน	ใช้ชวีติอย่างไร	เรือ่งอาชพี	

เศรษฐกิจต่างๆ	 มีผลกระทบอะไรบ้าง	 เรื่องสภาพจิตใจ	 เช่น		

ถ้าคนในบ้านหรอืเพือ่นบ้านรบัรูแ้ล้วยอมรบัได้หรอืไม่	ถ้ามกีาร

ตีตราแล้วจะสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้หรือไม่	

ถ้าซึมเศร้า	เกิดความเครียด	จะสามารถจัดการได้ไหม		เป็นต้น	
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โดยค�าถามทั้ง	22	ข้อนี้จะถูกน�ามาวิเคราะห์และประเมินผล	

ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการส่งต่อไปยังส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้

ความช่วยเหลือ	โดยจะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

จากการน�าเครื่องมือสอบถามเพื่อประเมินตัวเอง

ให้ผู้ป่วยโควิด	19	ตอบค�าถามในช่วงที่ผ่านมาพบว่า	ผู้ป่วยที่

มีอาการได้ท�าแบบสอบถามตอบกลับมาประมาณ	 870	 ราย	

จากจ�านวนทั้งหมดประมาณ	4,600	ราย	(บันทึกข้อมูลเดือน

กุมภาพันธ์	2565)	ส่วนทิศทางในอนาคตจะมีการพัฒนาเพื่อ

ให้กลายเป็นเครื่องมือคัดกรองในภาพกว้างต่อไป
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จิตอ�ส�มูลนิธิพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย
คุณสิรินดา สิงห์โตทอง นักวิชาการเสริมพลังชุมชน

มลูนธิพัิฒนาทีอ่ยูอ่าศยั (มพศ.)	เป็นองค์กรทีท่�างาน

ร่วมกับชุมชน	 ดังนั้นจึงมีต้นทุนเรื่องฐานเครือข่ายองค์กรและ	

คนท�างานในชุมชน	 ท�าให้ทราบว่าแต่ละเครือข่ายชุมชนมี

ต้นทุนเรื่องการท�างานเสริมพลัง	 	 (empowerment)	 อยู่แล้ว		

ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด	19	จึงสามารถ

คัดเลือกชุมชน	ประสานความร่วมมือ	และเสริมพลังภายในได้

ทันที	

จุดเร่ิมต้น การท�างานในช่วงแรกจะท�างานร่วมกับ

แกนน�าทีม่บีทบาทต่อชมุชน	รูจ้กัสมาชิกและรู้ต้นทนุด้านต่างๆ	

ของชุมชนของตนเอง	จ�านวน	10	ชุมชน	โดยจะมีการจัดอบรม

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดต่อของเชื้อโควิด	19	และการ

ดูแลผู้ป่วย	 เพื่อให้แกนน�าชุมชนสามารถจัดตั้งศูนย์พักคอยใน

ชุมชน	รวมทั้งจัดการโควิด	19	ในชุมชนได้ด้วยตนเอง	

ต่อมาได้มีการเพ่ิมจ�านวนแกนน�าชุมชนอื่นๆ	 ขึ้น

อีก	 20	 ชุมน	 รวมเป็น	 30	 ชุมชน	 (มีแกนน�าทั้งสิ้น	 100	คน)	

และมีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาจากศูนย์พักคอยในชุมชน	

เป็น	Community	Isolation	และ	Home	Isolation	รวมทั้ง

ให้การสนบัสนนุแบบฟอร์มส�าหรบัสอบถามตดิตามอาการผูป่้วย		

รวมทั้งแบบฟอร์มเพื่อการคัดแยกกลุ ่มเสี่ยงซึ่งเป็นคนใน

ครอบครัวผู้ป่วยด้วย
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บทบาทการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน�าใน

ชุมชน

หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ

ส�าหรับแกนชุมชน ประกอบไปด้วย	2	หลักสูตร	ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1	เกี่ยวกับการท�าความเข้าใจโควิด	19	

การคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว	เหลือง	แดง	และความรู้ความ

เข้าใจเรื่องวัคซีน

หลักสูตรที่ 2 เป็นการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแล	โดย

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องเสริมความเข้าใจเรื่องป่วย

โควิด	 19	 รักษาที่บ้านได้,	 แนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้

ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล,	การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด	19,	

องค์ความรู้เรื่องหน่วยบริการสุขภาพ/ทรัพยากรที่มี,	 เสริม

ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทุกชาติพันธ์ุ

อย่างเท่าเทียม,	 องค์ความรู้เรื่องช่องทางประสานส่งต่อเข้าสู่

ระบบการดูแล,	องค์ความรู้เรื่องทักษะการดูแล	เช่นมีการฝึก

ทักษะการวัดปรอทวัดไข้	การวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	การเช็ค

การอ่านค่าพื้นฐาน	 และการบันทึกตามแบบฟอร์มท่ีจับคู่กับ

หน่วยบริการของตน	

ในหลักสูตรนี้ทีม	 “คลินิกพริบตา”	 จะพาแกนน�า

ชุมชนลงพื้นที่เพื่อตรวจเชิงรุกร่วมกัน	 โดยไม่ใส่ชุดอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลแบบเต็มที่	มีเพียงแค่กากอนามัยกับถุงมือ

เป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อ	 และเมื่อแกนน�าผ่าน

การอบรมครบ	2	ครั้งแล้ว	ก็จะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติ

งานจริงด้วยการติดตามอาการผู้ป่วยประมาณเกือบ	10	ราย

ในชุมชน	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่ได้อบรมทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา
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“เรามองไปข้างหน้า ถ้าเราเติมศักยภาพให้เขา 

ได้ดี เติมงบประมาณ เติมกลไกการจัดการให้เอื้อต ่อ 

การพัฒนาได้ เขา (แกนน�าชมุชน) กจ็ะกลายเป็นคนสร้างสขุ

ภาวะให้กับชุมชนในภายภาคหน้าได้” 

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการท�างาน

ในเครอืข่ายพืน้ทีแ่ละจิตอาสามกีารใช้	Application	

Line	 ในการส่งข่าวสารประจ�าวันของแต่ละชุมชน	 รวมทั้งใช้

ในการประสานงานและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนทั้งช่วง

เช้า-เย็นด้วย
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จิตอ�ส�เครือข่�ยผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คุณอารีย์ คุ้มพิทักษ์ พยาบาลอาสาที่เชื่อมงานชุมชน

จุดเน้นของการด�าเนินงานเพื่อจัดการโควิด 19 

ของจิตอาสาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 คือ	 การปรับทัศนคติ

ต่อผู้ติดเชื้อ	 ผู้ป่วยโรคโควิด	 19	 การสร้างความรู้	 และความ

เข้าใจเกีย่วกบัโรคโควดิ	19	และการสร้างแนวทางการควบคมุ

ป้องกันโรคที่ถูกต้อง	 เพื่อให้ผู้ป่วย	 ครอบครัว	 และชุมชน	

สามารถอยู่ร่วมกัน	ห่วงใย	ดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี	

แนวคิดส�าคัญในการจัดการโควิด 19 ที่ต้องการ

ผลักดันและสื่อสารในวงกว้าง

1.	 แนวคิดเรื่องคลายความกลัว สร้างความเชื่อ

มั่นให้ชุมชนเรื่องการอยู่ร่วมกับโควิด 19 หากป้องกันก็ไม ่

ติดเชื้อกันง่ายๆ	 ท่ีผ่านมาชุมชนกลัวโควิด	 19	 กันมาก	

เนื่องจากรับข่าวสารมากท�าให้เกิดความหว่ันไหว	 และที่ร้าย

แรงสุดคือเกิดการรังเกียจซึ่งกันและกัน	 ดังนั้นจึงต้องให้องค์

ความรู้	 ให้ความเข้าใจกับคนในชุมชนเร่ืองการใส่หน้ากาก

อนามยัท่ีมคีณุภาพ เพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ การเว้นระยะห่าง 

และการหมัน่ล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์	ซึง่เมือ่คนในชมุชน

มีความรู้	ก็จะเกิดความมั่นใจว่า	“การติดเชื้อโควิดไม่ใช่เรื่อง

ง่าย หากมีการป้องกัน”	ท�าให้คนในชุมชนเกิดความสบายใจ

ในการดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด	19	กันมากขึ้น
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2.	 แนวคดิเรือ่งการท�าความเข้าใจกับคนในชุมชน

เร่ืองการตรวจเชิงรุก หรือ การตรวจด้วยตนเองที่บ้านโดย 

Antigen Test Kit (ATK) ไม่ใช่เคร่ืองมือป้องกันแต่เป็น

เครื่องมือค้นหาผู้ติดเชื้อเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษา ควรใช้

กับผู้ที่ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น	ประชาชนทั่วไป

จึงไม่ควรใช้	ATK	ในชีวิตประจ�าวัน	เนื่องจากเกินความจ�าเป็น	

ต้องเข้าใจเงื่อนไขและความจ�าเป็นในการตรวจ

3.	 แนวคิดเรื่อง Self- Isolation (ต่างประเทศ

ใช้ค�าน้ี)	 หมายถึง	 คนท่ีเสี่ยงสูงสามารถใช้ชีวิตปกติได้	 แต่ต้อง

ใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ	 (รัฐควรจัดการเร่ืองหน้ากาก

อนามัยท่ีมีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึง)	 ไม่ทานข้าวร่วมกับ

คนอื่น	 เว้นระยะห่างอย่างน้อย	 2	 เมตรจากคนอื่น	 โดยต้อง

ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด	 ท�าให้เป็นการดูแลตนเองที่เข้มงวด		

(Proactive	Self-	care)	แทนการตรวจ	ATK	

เป้าหมาย	ต้องการผลักดันข้อความสื่อสารดังต่อไปนี้	ให้ได้รับ
การเผยแพร่โดยสื่อ	รวมทั้งได้รับการผลักดันให้กลายเป็นนโยบายที่

จริงจังในการให้ความรู้ประชาชน	เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและการป้องกันดูแลเกี่ยวกับโควิด	19

ตัวอย่าง ข้อความสื่อสารส�าคัญ ที่ต้องการให้เกิดการเผยแพร่
ในวงกว้างคือ

“โควิดอยู่ได้อย่างเข้าใจ”
“ติดเชื้อโควิดไม่ต้องไปไหน อยู่บ้านได้”

“ATK ไม่ใช่เครื่องมือป้องกัน”
“เครื่องมือป้องกันที่ถูกต้องคือ หน้ากากอนามัย”
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จิตอ�ส�จ�ก Ever Healthcare Thailand
คุณธนิสร ประเสริฐแสงเจริญ ผู้พัฒนาโปรแกรม EVER

คณุพมิพสิา ชมะนนัทน์ ผูพั้ฒนาโปรแกรมและประสานงาน

จัดการสนับสนุนภาคี

คุณนันทกานต์ วิภาวัฒนกุล ทีมอาสา

คุณนัทธมน ครองศิริวัฒน์ ทีมอาสา

จุดเร่ิมต้น ทีมมีโอกาสเข้าไปเป็นอาสาสมัครกับ

หลายเครือข่าย	โดยบทบาทในการท�างานอาสาจะอยู่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์เป็นหลัก	 เครือข่ายที่เข้าไปร่วมงานในช่วงแรก

ได้แก่	“เราต้องรอด	Thai	save	Thai	Care”

ในช่วงแรกของวิกฤติ	พบว่า	ทุกความช่วยเหลือจะ

มุ่งไปที่การหาเตียง	พอช่วยเหลือได้	1-2	เดือน	มีการประเมิน

ว่าแนวโน้มเตียงเต็มแน่นอน	และสถานการณ์ช่วงนั้น	ยังไม่มี

ศูนย์พักคอย	 มีเพียงโรงพยาบาลรัฐ	 และคลินิกชุมชนบาง

แห่งเท่านั้นที่ยังให้บริการ	 หรือมีการเชื่อมประสานรับผู้ป่วย	

ในกรณีที่มีอาการหนักจ�าเป็นต้องเข้ารับบริการ

ต่อมาทางสภากาชาดไทยต้องการด�าเนินงานตาม

แนวทาง	Home Isolation	 แต่ยังขาด	Application	 และ

อาสาสมัครท่ีเป็นแพทย์อาสาท่ีสามารถตอบค�าถามผู้ป่วยได	้

ด้วยเหตนุีท้มี Ever Healthcare Thailand ซึง่ประกอบด้วย

จิตอ�ส�ภ�คเอกชน 
(วิส�หกิจเพื่อสังคม)
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สมาชิก	6	คนที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนด้วยการเขียนโปรแกรม	

Application	เกี่ยวกับ	Health	care	ซึ่งเป็นงานที่ถนัดอยู่แล้ว	

จึงได้เสนอตัวมาช่วยพัฒนา	Application	ที่จะช่วยตอบโจทย์

ความต้องการด้านการบริหารจัดการประสานการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโควิด	 19	 ให้ได้รับการวินิจฉัย	 ปรึกษา	 รักษา	 ติดตาม

อาการ	หาเตียง	และเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว	โดยมเีป้าหมาย

เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ช่วยจัดการช่องว่างในสังคม และ

เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย ทั้งที่เป็นคนไทย ชาวต่างชาติ หรือ

แรงงานข้ามชาต ิให้สามารถการเข้าถึงบรกิารและยาได้อย่าง 

เท่าเทียมและรวดเร็วขึ้น	 ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลือ

อย่างสะดวกสบายมากขึ้น	ตั้งแต่กระบวนการรักษาในเบื้องต้น	

จนจบกระบวนการเฝ้าระวัง	14	วัน	ทั้งนี้หากประเมินถึงมูลค่า

การพัฒนา	Application	 จะอยู่ที่ประมาณ	20	ล้านบาท	แต่	

Ever	Health	ท�าฟรีในนามจิตอาสา

ทัง้นีก้ารดแูลชาวต่างชาต	ิกลุม่ต่างด้าวในช่วงโควดิที่

ผ่านมา	ระบบไม่ได้ดแูลเฉพาะคนไทย	แต่ดูแลกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติท่ีไม่สิทธิการรักษาในไทยด้วย	 หากมีแพทย์เซ็นยืนยันให	้

ทางระบบก็พร้อมจัดการดูแลทุกราย	โดยจะมีทีมที่สามารถพูด

ภาษาต่างด้าว	เช่น	ภาษาพม่า	คอยให้บรกิาร	ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	

แต่ถ้าเป็นการถามตอบท่ัวไปจะมีการให้บริการผ่าน	 Chatbot	

เพื่อให้คลายความกังวล	 แต่ข้อจ�ากัดคือจะให้ได้แค่ค�าปรึกษา

เรื่องการดูแลคนเอง	ส่วนเรื่องยา	อุปกรณ์	ไม่สามารถให้ได้
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Application EVER อุ่นใจใกล้หมอ รักษาได้แม้

อยู่บ้าน

EVER คือ	 Application	 ที่เป็นพื้นที่กลางในการ

สื่อสารและจัดการให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยโควิด	19	แบบออนไลน์	

ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา	ท�างานเชื่อมกับเครือข่าย

แพทย์อาสา	พยาบาลอาสา	เภสชัอาสา	โดยม	ีCase	manager	

จาก	Ever	Healthcare	Thailand	คอยช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย	

มกีารจดัระบบโดยการคดักรองประวตั	ิยนืยนัการติดเชือ้	และ

จัดคิวให้ผู้ป่วยเพื่อขอรับค�าปรึกษา	

ด้านการดแูลผูป่้วย	จะมกีารดแูลผูป่้วยจนหาย	และ

มีการติดตามต่อเน่ืองหลังหายป่วยในระยะแรก	 โดยจ�านวน

วันที่น้อยที่สุดในการดูแลผู้ป่วยหนึ่งรายต่อเนื่อง	คือ	14	วัน

ในการท�า	Application	ด้าน	Health	care	ทาง

ทีมจะมีต้นทุนประสบการณ์ในการท�า	 Telemedicine	 มา

ก่อน	 และมีการศึกษาข้อมูลเรื่องการท�า	 Application	 ด้าน	

Health	care	ส�าหรับจัดการหลังบ้านจากโรงพยาบาลเอกชน

ที่เป็นเครือข่าย

เมื่อเข้ามาพัฒนา	 Application	 จริง	 ได้มีการจัด

สนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ระหว่างผู้ใช้กับ	

ผูไ้ด้รบัประโยชน์	โดยมแีพทย์อาสา	พยาบาลอาสา	และผูป่้วยมา

ให้ค�าแนะน�ากับทีม	ท�าให้ทีมมีข้อมูลที่สามารถน�าไปปรับปรุง

ให้สามารถพร้อมใช้งานได้จริง	 และใช้งานได้ง่ายมากขึ้น	

โดยทมีจะมกีารปรบัปรงุและพฒันาเป็นระยะ	เพ่ือให้ทันความ

ต้องการและทันกับสถานการณ์	 	 โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนา

ต้องมีการคดิเผือ่อนาคตให้มคีวามยดืหยุน่พอ แต่ต้องท�าให้

ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันด้วย
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นอกจาก	 Application	 EVER	 แล้ว	 ยังมีการน�า	

Line@	(Line@evercare),	Zoom,	Google	meet	มาใช้เป็น

ช่องทางเสริมช่วยในการพูดคุยสอบถามอาการแบบกลุ่มเป็น

ระยะด้วย

อย่างไรก็ตาม	 ทีมอาสาได้มีการปรับปรุงพัฒนา		

Application	กนัทุกสปัดาห์	บางช่วงมกีารปรบักนัทกุวัน	เพราะ

ทมีให้ความส�าคญักบัชวีติผูป่้วยเป็นหลกั	ซึง่แน่นอนว่าการมุง่ให้

ความส�าคัญกบังานอาสาอาจส่งผลกระทบต่องานประจ�าอยูบ้่าง	

ส่วนในระยะหลังๆ	มานี้	ทีมอาสาได้มีการพัฒนา	Application	

EVER	ให้สามารถตอบโจทย์กลุม่โรคประจ�าตัวอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่โควิด	

19	 ได้ด้วย	 ท�าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างครอบคลุม

มากขึ้น	ซึ่งเป้าหมายต่อไปของ Ever Healthcare คือ การ

พัฒนาเติบโตไปเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีตอบโจทย์

เรื่องบริการสุขภาพที่หลากหลายต่อไปได้ในอนาคต

การให้บริการผ่าน Application EVER

1.	ปรึกษาแพทย์	 พยาบาลอาสาฟรี	 ส�าหรับผู้ป่วย	

โควิด	19	และผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว	แต่ไม่สามารถเข้าถึงการ

รกัษาได้ในช่วงนีโ้ดยสามารถปรกึษาผ่านแอพพลเิคชัน่	EVER	ใน	

Google	play	store	(ระบบ	Android)	หรือจองคิวคอนเฟิร์ม

ผ่าน	Line	@evercare	(มี@ข้างหน้า)

2.	ส่งยา	 อุปกรณ์วัดไข้	 ออกซิเจน	 และชุดตรวจถึง

บ้าน	(สนับสนุนโดยสภากาชาดและผู้ร่วมบริจาค)	

3.	ตดิตามอาการผ่าน	VDO	call	และ	Chatbot	โดย

สามารถให้ข้อมูลโควิด	19	ได้ทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง

59บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



การจัดการบรกิารสุขภาพโดย Ever Healthcare 

ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร (Application EVER, Line@, 

Zoom, Google meet)

	 จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย	 เช่น	 ข้อมูลเลขบัตรประจ�า

ตัวประชาชน	 13	 หลัก	 ข้อมูลสิทธิการรักษาและเบิกจ่ายยา	

ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะถกูบนัทกึไว้ในระบบ	ท�าให้สภากาชาด	หรือ

กรมการแพทย์สามารถเช็คสิทธิ์การเบิกยาได้ทันที	

	 ให้ข้อมูลผ่าน	Chatbot	ถามตอบทุกเรื่องเกี่ยว

กับโควิด	 19	 การดูแลสุขภาพ	 และข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัว	

ทีบ้่าน	รวมทัง้ปรบัปรงุเนือ้หาอ่ืนๆ	ทีเ่พิม่เตมิตามสถานการณ์

และความจ�าเป็น

	 จัดการการจองตรวจโควิด	 19	 มีการท�าระบบ

คดักรองกลุม่ผูป่้วยโดยใช้ระบบ	AI	และ	Chatbot	เพ่ือท�าการ	

ส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบ	Home	Isolation	ส�าหรับเฝ้าดูอาการ	

14	วัน	

	 จดัการเรือ่งพยาบาลอาสาตดิตามอาการ	14	วนั

	 จัดการเรื่องเภสัชอาสาให้การปรึกษาเรื่องการ

ทานยา

	 จัดการประสานเรื่องการหาเตียง ท้ังของ	

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน

	 จัดการเรื่องการส่งยา	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	

เช่น	อปุกรณ์วดัไข้	ออกซิเจน	และชุดตรวจ	(สภากาชาดไทยส่ง

ทัง้หมดให้ฟร	ีสนบัสนนุงบประมาณโดยกรมการแพทย์)	หน่วย

บริการจัดส่งจะสามารถดูข้อมูลพิกัดผู้ป่วยจาก	Dashboard	
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	 จดัการเรือ่งทมีแพทย์อาสา	เพือ่ให้ค�าปรกึษาและ

ติดตามอาการ	 ซึ่งมีทั้งทีมแพทย์ไทยและต่างชาติโดย	 Ever	

Healthcare	 จะมีเครือข่ายที่เป็นแพทย์	 พยาบาล	 บุคลากร

ทางการแพทย์	เพราะมีฐานจากการท�า	Health	care	อยู่แล้ว	

โดยแพทย์อาสาที่มาร่วมงานจะเป็นคนท่ีคุ้นเคยเป็นเครือข่าย

กัน	 เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว	 การเชื่อมโยงเครือข่ายจะใช้วิธีการ

ชกัชวนและบอกต่อกนัให้มาท�างานอาสา	ซึง่ปกตแิพทย์จะมงีาน

ประจ�าอยู่แล้ว	 แต่จะแบ่งเวลากันมาช่วยงานอาสา	 และมีการ

บอกต่อไปเรื่อยๆ	จนกระทั่งมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น	ท�าให้

สามารถผลัดเปลี่ยนเวรกันได้มากขึ้น	ส่วนแพทย์อาสาชาวพม่า	

จะเป็นเครือข่ายที่สภากาชาดช่วยส่งมาให้

	 มีห้องดูแลผู้ป่วยออนไลน์เพื่อดูแลผู้ป่วยแรงงาน

ข้ามชาติท่ีเป็นครอบครัว	 หรือเป็นกลุ่มแรงงานในโรงงานที่ติด

เชื้อด้วยกันทั้งหมด	 หรือเป็นพระหลายรูปในวัดเดียวกัน	 โดย

จะมีการจัดการดูแลแบบกลุ่ม	มีแพทย์ให้ค�าปรึกษาผ่าน	VDO	

call	แบบกลุ่ม	ครั้งละ	10-20	คนผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	ไลน์,	

Zoom,	Google	meet	

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่เข้าสู่ระบบจนจบ

กระบวนการรักษา

1.	 ผู ้ป ่วยเข้าสู ่ระบบ	 โดยท�าการสมัครเข้าใช้

บริการแพลตฟอร์ม	 มีการยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประจ�าตัว	

13	 หลัก	 และกรอกแบบสอบถามความเสี่ยง/อาการเบื้องต้น	

เพื่อให้ระบบคัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีอะไร	 ระหว่างเขียว		

เหลือง	แดง
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2.	 ตรวจคดักรองโดย AI ตามด้วยการวนิจิฉยั ให้

ค�าปรกึษา และสัง่ยาโดยแพทย์อาสา	ระบบ	AI	จะท�าการคดั

กรองเบื้องต้น	และส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัย	ให้ค�าปรึกษา	และ

สัง่ยา	(ฟร)ี	หากพบว่าเป็นผูป่้วยสเีขียว	หรอืสเีหลอืงกจ็ะส่งต่อ

ให้พยาบาลเป็นผูต้ดิตามอาการดแูล	14	วนั	เพ่ือลดการท�างาน

ของแพทย์	

3.	 รับค�าแนะน�าเรื่องการกินยาที่ถูกต้อง เมื่อได้

รับการปรึกษา	ตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว	แพทย์จะท�าการ

สั่งยา	 และส่งต่อให้คุยกับเภสัชกรเพื่อสอนวิธีการทานยาที	่

ถูกต้อง	รวมทั้งตอบค�าถามอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.	  การส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์	ทีมงานส่งยา

จะตรวจเชค็รายการยาและอปุกรณ์ทางการแพทย์	จากนัน้จะ

เช็คข้อมูลทีอ่ยูข่องผูป่้วย	และหารปูแบบวธิกีารส่งทีเ่หมาะสม	

รวดเร็ว	(ส่งฟรีโดยสภากาชาดไทย)

การท�างานอาสาประสานงานเพ่ือช่วยเหลือผูป่้วย

โควิด 19 

นอกจากการพัฒนา Application  EVER  แล้ว 

ทมีจติอาสา Ever Healthcare ยงัมบีทบาทอกีหลายหน้าที่ 

เช่น	ตอบค�าถามทุกข้อสงสัย	และให้ค�าแนะน�าการใช้แอพพลิ

เคชั่น	(โดย	Care	Team)	ประสานหน่วยงานเรื่องการเบิกยา

กับสภากาชาดไทย	 ประสานงานเรื่องการขนส่งให้ไรเดอร์น�า

ยาไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน	เป็นต้น

โดยในช่วงแรกทีมอาสาหลักท้ัง	 6	 คนจะเน้นเรื่อง

การโทรประสานงาน	โดยจะแบ่งเวลากันช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์	

โดยมีทีมเสริมหรือทีมอาสาสมัครจิตอาสาคนอื่นๆ	 ใน	 Ever	
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Healthcare	 หมุนเวียนมาช่วยเหลือ	 เพราะบางครั้งผู้ป่วย	

จะมีค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	 Application	 ซึ่งทาง

ทีมงานก็จะสามารถให้ค�าตอบได้ทันที	 ทีมอาสาซึ่งเดิมเป็น		

Programmer	 จะท�าหน้าที่เวชระเบียน	 หรือ	 Case	manag-

er	 คอยให้ค�าแนะน�าและดูแล	 ซ่ึงหากผู้ป่วยมีค�าถามเพ่ิมเติม	

ก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่คนเดิมได้เพื่อความต่อเนื่องในการ

ดูแล	 หรือถ้าหากมีข้อมูลสุขภาพที่ขาดตกบกพร่อง	 Case	

manager	กจ็ะไปตามเกบ็ให้ครบเพ่ือทีจ่ะได้มข้ีอมลูของผู้ป่วย

ส�าหรับประกอบการบริการดูแลเบื้องต้น	 เบิกยา	 หรือส่งต่อ	

เข้าโรงพยาบาล

“ช่วงแรกๆ ตอนเราคยุกับผู้ป่วยเรารู้สึกเหมอืนเขา

จะกลัวโดนทิ้ง เขาจะไม่ค่อยอยากให้เราวางสาย เหมือนเรา

เป็นความหวังส�าคัญของผู้ป่วย”

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์การท�างานโควดิ	19	ทีผ่่านมา	มหีลาก

หลายภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ	

ให้การสนับสนุน	และเติมเต็มการท�างานอย่างต่อเนื่อง	เช่น

	 สภากาชาด	(จัดการยา)

	 กรมการแพทย์	(จ่ายค่ายา)

	 กลุ่มเส้นด้าย	(Ever	Healthcare	ส่งแพทย์อาสา

ที่ว่างไปช่วยเหลือ)

	 Thai	care	(Ever	Healthcare	ส่งแพทย์อาสาที่

ว่างไปช่วยเหลือ)

	 Thai	save

	 Kovid@Home
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	 เพจอีจัน	(สนับสนุนทุน)

	 เพจเราต้องรอด	(สนับสนุนถังออกซิเจน)

อุปสรรคการด�าเนินงาน

o	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง	 เช่น	 คน

ชายขอบ	 ผู้สูงอายุ	 มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	

ค่อนข้างต�่า	 ท�าให้เกิดอุปสรรคในการใช้งาน	 ส่วนใหญ่จะใช้

งานผ่าน	Application	Line	เป็นหลัก	ในช่วงที่ผ่านมาทีมเคย

ใช้เวลาในการอธิบายการใช้งานนานเกือบ	2	ชั่วโมง	ผู้ป่วยจะ

มีความสับสนในการใช้งาน	 Application	 มีความกังวลเรื่อง

การกรอกข้อมลู	บางรายโทรศพัท์มอืถอืทีม่	ี	ไม่สามารถใช้งาน	

Application	 ได้	 อย่างไรก็ตาม	 ถือว่าประชาชนมีการตื่นตัว

เรือ่งการใช้เทคโนโลยสีขุภาพมากขึน้	ส่วนปัญหาเรือ่งอปุกรณ์

สือ่สารไม่พร้อมใช้	ทางทมีได้มกีารแก้ปัญหาโดยการออกแบบ

การกรอกข้อมูลในรูปแบบกระดาษ	 และใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อ

สอบถามและติดตามอาการแทนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

o	 การเชื่อมต่อการท�างานกับภาครัฐมีความล่าช้า	

มีแนวคิดว่า	หากมีการพูดคุยร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ	จะ

ท�าให้เกิดความเข้าใจกันและกัน	 และสามารถท�างานเสริม	

ประสาน	สอดรับกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o	 ในด้านเทคนิค	ยังไม่มีการเชื่อมข้อมูลกับระบบ

กลาง	 แต่ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนและมี

ทิศทางร่วมกันว่า	 ในอนาคตควรมีการเชื่อมข้อมูลกับระบบ

กลาง	 เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนในการบันทึกข้อมูลหลาย

ระบบ	และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล
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ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ

o	 สปสช.ควรเป็นตัวกลางการจัดเก็บ	 รวบรวม		

คัดกรอง	 ตรวจสอบ	 และกระจายข้อมูลผู้ป่วยไปยังหน่วยงาน	

ที่ต้องการใช้ข้อมูล	เพื่อไม่ให้เกิดการท�างานที่ซ�้าซ้อน	และเพื่อ	

ไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ	 รวมท้ังเป็น

หน่วยงานกลางในการออกใบรับรองแพทย์	(โดยผู้ป่วยร่วมจ่าย

ค่าออกใบรบัรองแพทย์)	เช่น	ค่าใบรบัรองแพทย์	200	บาท	ค่าส่ง		

50	บาท	เป็นต้น
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สังเคร�ะห์ประเด็น
การจัดการโควิด 19
มุมมองจากเครือข่าย

ภาคประชาสังคม
และจิตอาสา

67บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                 
          ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร



สรุปก�รสังเคร�ะห์ประเด็นสำ�คัญและข้อเสนอ
ก�รพัฒน�บทบ�ทเครือข่�ยภ�คประช�สังคม
และจิตอ�ส�ในสถ�นก�รณ์โควิด 19

บทบาทเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา: 
สรุปจากรูปธรรมและบทเรียนจากการแลกเปลี่ยน

1.	 เป็นตัวกลางระหว่างรัฐ	ชุมชน	ท้องถิ่น	เครือข่าย
ภาคประชาสังคมและจิตอาสาในพื้นที่/ระหว่างเครือข่าย	 เพื่อ
สร้างความตระหนัก	 จัดระบบการท�างานร่วม	 อ�านวยความ
สะดวกการมีส่วนร่วม	 ใช้เครื่องมือทางสังคมในการท�างาน	
รูปแบบหลากหลาย

2.	 เปิดพื้นที่กลางเพื่อรองรับการช่วยเหลือ	 ตาม
บริบทความจ�าเป็น/ความต้องการในพื้นที่	 อาทิ	 เปิดรับศูนย์
บรจิาคและกระจายสิง่ของ	มพีืน้ทีร่บัฟังเพือ่เยยีวยาจติใจ	สร้าง
ครวักลางจากร้านอาหารในชมุชน	มศีนูย์อบรมพัฒนาทกัษะทาง
อาชีพ	และจัดพื้นที่เรียนรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชน

3.	 จัดกิจกรรม	 ร่วมแจกจ่ายสิ่งจ�าเป็นบรรเทาทุกข	์
กับกลุ่มเป้าหมาย	(อาหาร	อุปกรณ์สุขอนามัย	อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล	 ยาและเวชภัณฑ์รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นทางการ
แพทย์ส�าหรบัผูป่้วยตามเหมาะสมกบัสภาพอาการ)	โดยประสาน
กับแหล่งความช่วยเหลือภายในและภายนอกชุมชนที่มาจาก
การระดมทรัพยากรท่ีได้รบัและจดัหาเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น/	
ความต้องการโดยชุมชน

4.	 ร่วมจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน	ทบทวนสถานการณ์
ปัญหาโควิด	 19	 แบ่งปันข้อมูลเพื่อวางแผนและปฏิบัติงาน	
ในชุมชน

บทเรียน และข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา                                      
ในการจัดการโควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร

68



5.	 จัดการสื่อสารแนวราบ	 แนวดิ่ง	 หรือจัดการ

รณรงค์การสือ่สารระหว่างคนในชมุชน	ท้องถ่ิน	และเครอืข่าย	

จิตอาสา	 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ	 เพื่อเพิ่ม	

การรับรู้	 สร้างนวัตกรรมการท�างานร่วมกัน	 ระดมศักยภาพ	

เสริมงานซึ่งกันและกัน	 	 ส่งเสริมการรับรู้ช่องทางร้องเรียน	

คุ้มครองสิทธิ์และกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

6.	 จัดการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสา	สร้างความรู้

ความเข้าใจ	ความตระหนักเกี่ยวกับโควิด	19	ส่งเสริมวิธีการ

ดูแลสุขภาพ	การควบคุมป้องกันโรค	การคัดกรองเชิงรุก	การ

ได้รับวัคซีน	การช่วยเหลือเยียวยา	ประสานส่งต่อ	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาสุขภาพ	เศรษฐกิจ	สังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน	โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบาง		ผู้มีปัญหาสถานะเข้าไม่ถึงสิทธิ	เป็นต้น

7.	 ต่อยอดกลไกการท�างานสร้างภูมิคุ ้มกันของ

ชุมชน	 ยกระดับกระบวนการท�างานภายในชุมชน	 ด้วยการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการดูแลกันเองในชุมชน	

รวมทั้งก�าหนดมาตรการทางสังคมเพ่ือเฝ้าระวัง	 และควบคุม

ป้องกันโรค

8.	 ใช้จังหวะสถานการณ์โควิด	 19	 เป็นโอกาส

สร้างนวตักรรมต่อยอดประเด็นงานเดิมทีท่�าในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้าง

รากฐานที่เข้มแข็ง	เช่น	การด�าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงในพ้ืนที่เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการสร้างความ

มั่นคงทางอาหาร	 ปลูกผักทุกครัวเรือน	 การเสริมศักยภาพ

บทบาทเครือข่ายจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ด ้วยการใช้

เทคโนโลยกีารสือ่สาร	การอบรมเพือ่สร้างทศันคต	ิความเชือ่มัน่	

ในองค์ความรูก้ารป้องกนั	ดแูลจดัการปัญหาโควดิ	19	ในชมุชน
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9.	 ร่วมตรวจสอบ	สะท้อนปัญหา	เสนอทางออกผ่าน

สื่อสารมวลชน	 องค์กรแหล่งทุนเพื่อส่งต่อข้อเสนอเพื่อปรับ

เปลี่ยนมาตรการภาครัฐ	 และ	 ข้อเสนอต่อการใช้งบประมาณ/

แหล่งทนุเพิม่เติมทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์โควดิ	19	โดยเฉพาะ

การใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 ส�าหรับสนับสนุน

โครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการโควิด	19	ในพื้นที่

ปัจจัยเอื้อต่อการท�างานในสถานการณ์โควิด 19 

ของเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสา

1.	 การเหน็สถานการณ์ปัญหาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และนยิามเชงิปฏบิตักิารจดัการดูแลผูป่้วยโควดิ	19	ร่วมกนั	เพือ่

ท�าให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูล	 เกิดความเข้าใจแนวทางและท�างาน

ร่วมกนั	มกีารตดิตามและประเมินผลร่วมกนัได้อย่างบรูณาการ

2.	 การคิดนอกกรอบ	 ความคิดริเริ่มของการท�างาน

ที่สร้างสรรค์	 เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมบทบาทของ

กันและกันในเครอืข่าย	ไม่ยดึตดิขัน้ตอนทางการมากเกนิไปเพือ่

ความคล่องตวัในการจดัการบางสถานการณ์	และพร้อมทีจ่ะร่วม

มือ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นส�าคัญ

3.	ความน่าเชือ่ถอืขององค์กรภาคประชาสงัคมจาก

ประสบการณ์การท�างานร่วมกับภาครัฐที่ผ่านมา	พิจารณาจาก

ขนาดองค์กร	ประเด็นขับเคลื่อนงาน	ท่าทีการท�างานองค์กรใน

สงัคม	ทมีงานและทกัษะเฉพาะ	แหล่งทนุ/งบประมาณ	ชือ่เสียง

และการยอมรับจากชุมชน	สังคม	รวมทั้งความสามารถ ความ

พร้อมในการปรับตัวในการบริหารจัดการองค์กร	 เพื่อรองรับ

การท�างานในสถานการณ์วิกฤติโควิด	19
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4. ความเต็มใจท�างานร่วมและความยืดหยุ ่น

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งควรรับฟัง	เปิดโอกาสให้มีกลไกร่วม

เสริมสร้างศักยภาพ	 บทบาทการท�างานร่วมกับภาคประชา

สังคม	ภาควิชาการภาคธุรกิจเอกชน	พลเมืองจิตอาสารวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป	ที่มักสะท้อนปัญหาและมุมมองทางออกของ

ปัญหาผ่านช่องทางสือ่สารต่างๆ	ในสถานการณ์วิกฤตโิควดิ	19

5.	 ความสามารถในการจัดการเครือข่ายและ

บริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมทั้งส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดการท�างานร่วมกับภาคธุรกิจ

เอกชน	วสิาหกิจเพือ่สังคมเพ่ือสนบัสนนุเครือข่ายภาคประชา

สงัคมและพลเมอืงจติอาสาเพ่ือรวมพลงั	จดัสรรทรพัยากรและ

บูรณาการการด�าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	ต่อเนื่อง

และรวดเร็วทันสถานการณ์	

6.	 การสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่รอบด้าน	

ถูกต้อง	 ทันต่อสถานการณ์	 และสร้างเครือข่ายการสื่อสาร

ระหว่างภาคท้ัีงในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้อง

7.	 การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 ที่สามารถส่ง

เสริมการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญส�าหรับเครือข่ายการท�างานเพื่อ

แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด	 19	 ที่ใช้ง่าย เป็นมิตรและเป็น

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ระบบคัดกรองความเสี่ยง	ระบบ

และช่องทางเข้าถึงบริการสุขภาพและสังคมจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน	 ระบบการให้ค�าปรึกษาและการดูแลผู้ติดเชื้อ

และผู้ป่วย	รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	แนวทาง

ปฏบัิตขิองเครอืข่ายคนท�างาน	โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยดีจิทิลั

ส�าหรับประชาชน	ภาคประชาสังคม	และ	พลเมืองจิตอาสา
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ประเดน็ข้อเสนอของการเป็นอาสาสมคัร/จติอาสา

1.	 ด้านการจัดการสนับสนุนการท�างานของอาสา

สมัคร	ให้เหมาะสมและตรงกับบริบท	ทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่	

พบว่าที่ผ่านมามีการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์โควิด	19	

โดยแบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ

	 1.1	กลุ่มอาสาสมัครมืออาชีพ	 	 เช่น	 กลุ่มกู้ภัย	

กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางการ	มีการอบรมที่ดี	มีโครงสร้างขั้นตอน	

และกระบวนการท�างานที่ชัดเจน

	 1.2	 	 กลุ่มอาสาสมัครจัดตั้ง	 เป็นโครงสร้างของ

อาสาสมคัรทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบการท�างานของภาครัฐ	เช่น	อาสา

สมคัรสาธารณสขุ	(อสส.)	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

(อสม.)	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ	 (อพมก.)	

เป็นต้น		มีโครงสร้างการบริหารจัดการ	มีขั้นตอนแนวทางการ

ท�างานทีเ่ช่ือมโยงกบัภาครฐัได้ด	ีและมแีรงจงูใจหรอืค่าป่วยการ

จากภาครัฐ

	 1.3	กลุ่มอาสาสมัคร	 ท่ีเรียกว่า	 กลุ่มแกนอาสา	

(เฉพาะกิจ)	ในบริบทประเด็นการท�างาน	บริบทพื้นที่

	 1.4	กลุม่อาสาสมคัรทัว่ไป	เป็นกลุ่มอาสาสมคัรท่ี

มีขนาดใหญ่มาก	เป็นคนที่อยากช่วยผู้อื่น	จิตใจดี	แต่ไม่มีทักษะ

และท�างานตามอารมณ์	กลุม่นีผู้จ้ดัการอาสาสมคัรต้องวเิคราะห์

ศักยภาพและจ่ายงานให้เขา	หากสามารถบริหารอาสาสมัครได้	

จะเกดิเป็นโครงสร้างท่ีมกีารเช่ือมต่อเครอืข่ายอาสาสมคัรทีใ่หญ่

มาก	และถ้ามกีารบรหิารจดัการและสนับสนุนเครอืข่ายนีจ้ะเกดิ

ประโยชน์มาก	เพราะมจีติใจและความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อืน่	

แต่กลุม่นีจ้ะมจีดุอ่อนเรือ่งขาดความรู้เฉพาะทาง	(ถ้าจ�าเป็นต้อง

ใช้)
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2.	 ด้านการคาดหวังเร่ืองการเพ่ิมประสิทธภิาพของ

อาสาสมัคร	มีความเห็นว่าอาสาสมัครไม่มีเบี้ยเลี้ยง	แต่มีการ

คาดหวงักบัอาสาสมคัรไว้สูง	ต้องการให้อาสาสมคัรท�างานดี	มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	คิดว่าเป็นโจทย์ที่ท�าได้ยากและรูปแบบ

อาสาสมคัรจติอาสาในปัจจบุนัจะเหมอืนถกูบงัคบัให้มาฝึก	หรอื	

ถูกมาบังคับให้มาเป็นจิตอาสา	 สิ่งที่ท�าได้	 คือ	 การท�าให้เกิด	

เครือข่ายในพื้นท่ี	 เห็นความส�าคัญของปัญหาและผลกระทบ	

รวมท้ังเปิดโอกาสการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังของ

กระบวนการจิตอาสาทั้งระบบ

3.	 ควรมีการให้ความส�าคัญ	 ให้คุณค่า	 และความ

หมายในตัวตนของอาสาสมัครจิตอาสา	 ผู้จัดการเครือข่าย	

จิตอาสาควรรับฟังปัญหาที่จิตอาสาเผชิญระหว่างปฏิบัติงาน	

อย่างเข้าใจ	 สถานการณ์วิกฤติอาจท�าให้เกิดความสับสน	

อ่อนล้า	และ	หมดก�าลังใจของเครือข่ายจิตอาสาหากไม่ได้รับ

การสนับสนุนเรื่องคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

4.	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรประสานเชื่อมต่อ	 สื่อสาร	

รับฟังเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนให้มากข้ึน	 เพราะการ

ท�างานในสถานการณ์โควดิ	19	และการจดัระบบดแูลท่ีใช้ชมุชน

เป็นฐาน	จ�าเป็นต้องมข้ีอมลูทีเ่ป็นความจรงิ	ซ่ึงได้จากการรบัฟัง

ชุมชน	ต้องให้ชุมชนได้ออกแบบเอง	ได้เรียนรู้เอง	ส่วนภาครัฐ	

ต้องใจกว้างพอที่จะให้โอกาสชุมชนได้สะท้อนความคิดเห็น

เพื่อการมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมประเมินผลให้เกิดการ

ท�างานทีต่่อเนือ่ง	ตอบโจทย์ปัญหาของชมุชนและมโีอกาสเกดิ

ความยั่งยืนการด�าเนินงานในระดับชุมชน

5.	 ควรพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเรือ่งการสือ่สาร
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ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	และให้ความรู้อาสาสมัครเรื่องการใช้สื่อ

ที่จะต้องใช้ประกอบการสื่อสาร	 ควรแนะน�าอาสาสมัครเร่ือง

ลักษณะและวิธีการพูด	 เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการคิดค�าพูด	

คิดประโยคในการสื่อสารท่ีไม่เท่ากัน	 และควรมีการสร้างชุด

ประโยคส�าเร็จรูปที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดี	เพื่อให้อาสา

สมัครสามารถน�ามาใช้ในช่วงสถานการณ์ที่เปราะบาง	 ให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ดี	 เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยกับกลุ่ม

เป้าหมายให้มากที่สุด

6.	 ควรมีหน่วยเยียวยาจิตใจของจิตอาสา	 เพราะ

การท�างานจิตอาสาในสถานการณ์โควิด	 19	 หลายคนได้รับ

ผลกระทบเชิงลบด้านจิตใจจากการแสดงอารมณ์และค�าพูด

ของผู้ป่วยหรือผู้ท่ีเข้ารับบริการ	 ส�าหรับแนวทางการดูแลผู้ได้

รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด	 19	 ที่ควรท�าคือ	 เลือกที่

จะเข้าใจแต่อย่างตอบสนองเขาท้ังหมด	 ต้องเน้นรูปแบบให้	

ผู้ป่วยรู้จักวิธีรักษาใจของตนเอง	และจิตอาสาต้องมีความเข้าใจ

เขาให้มากที่สุด

ข้อเสนอการจัดการสุขภาวะในสถานการณ์โควิด 19 โดย

บทบาทของภาคประชาสังคมและจิตอาสา

ในภาพรวมของการจดัการสขุภาพปฐมภมูท่ีิเชือ่มโยง	

กับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมและจิตอาสาใน

สถานการณ์โควดิ	19	มข้ีอเสนอส�าคญัจากมมุมองของเครอืข่าย

ภาคประชาสังคมและจิตอาสา	ดังนี้

1.	 ประเทศไทยควรมีรูปแบบการจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ (New public policy management)	 ปัจจุบัน
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ประเทศไทยยังมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบเก่า	 ซึ่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการรัฐแบบเก่า	 มีกระบวนการรับฟัง

ภาคประชาสังคมและประชาชนน้อยมาก	 นอกจากนี้จ�ากัด

บทบาทการติดตามเฝ้าระวังนโยบายและการด�าเนินงานของ

ภาครัฐ	นอกจากนี้ลักษณะการบริหารจัดการภาครัฐและภาค

ธุรกิจเอกชนก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยจะเน้น

การก�าหนดนโยบายมากกว่าพจิารณาความสามารถและทกัษะ

บริหาร	 ขาดความเป็นอิสระและคล่องตัวของผู้บริหารหน่วย

งาน	ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่า	แม้องค์กรจิตอาสาเกิดขึ้นมากมาย

ในช่วงท่ีมสีถานการณ์วกิฤติในประเทศไทย	แต่องค์กรเหล่านัน้

ก็ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง	ยั่งยืน	ด้วยข้อจ�ากัดการ

บริหารจัดการภาครัฐแบบเก่า

2.	 สิ่ง ท่ีพบในช่วง	 10	 ป ีท ่านมา	 เครือข ่าย

ภาคประชาสังคมและจิตอาสาจะท�างานแบบมีความ

ยืดหยุ่นสูง แต่ระบบการท�างานของภาครัฐมีความแข็ง ไม่

ยืดหยุ่น	 เพราะเป็นระบบสั่งการแนวดิ่ง	 อีกทั้งยังมีเงื่อนไข

ที่มีข ้อจ�ากัด	 อาทิ	 กฎหมาย	 พระราชบัญญัติ	 ระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงข้อก�าหนดเรื่องต้องมี

บัตรอาสาสมัคร	 ต้องมีมาตรฐานอาสาสมัคร	 ต้องผ่านการ

อบรม	 และต้องมีใบประกาศรับรองงานอาสา	 เป็นต้น		

ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งท่ีท�าให้การบูรณาการงานจิตอาสาเกิด

อุปสรรคไม่ลื่นไหล	และไม่มีการเดินหน้าพัฒนางานที่รวดเร็ว

เท่าทนัสถานการณ์	ไม่ตอบโจทย์และไม่เกดิประโยชน์ต่อกลุ่ม

เป้าหมาย	ซึง่ควรมกีารแก้ไขปัญหาเหล่านีอ้ย่างจรงิจังในระดบั

นโยบาย	เพื่อประสิทธิภาพ	แนวทางการสนับสนุน	และความ

ต่อเนื่องในการด�าเนินงาน
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3.	 เน้นให้ภาคประชาสังคมและจิตอาสา	 มีความ

เข้าใจต่อกรอบแนวคิดการท�างานสร้างเสริมสุขภาพที่มากก

ว่าการจัดและรับบริการสุขภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะ

เรือ่งการสนบัสนนุเครือ่งมอืการเสรมิสร้างศกัยภาพ	(องค์ความรู	้

เทคนิค	 สื่อหลากหลาย)	 การเสริมทักษะในการดูแลตนเอง	

การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม	

องค์กรชุมชน	และประชาชน	ในรปูแบบการท�างานท่ีหลากหลาย	

และควรส่งเสรมิให้เกดิวธิกีารเรยีนรู้	การออกแบบรปูแบบปฏบิตัิ

การ	 วิธีการท�างานสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลายและตรงกับ

บริบทเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายในบริบทสถานการณ์โควิด	19

4.	 รัฐส่วนกลางและกรุงเทพมหานครควรเร่งรัดการ

พัฒนาและสนับสนุน	เรื่อง	digital transformation/digital 

literacy	ให้เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะในประชาชนทั่วไป	ควรให้

ประชาชนมีการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลตามล�าดับขั้นตอน

ที่ควรเป็น	ตามความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชน

5.	 ควรเน ้นนโยบายรัฐระดับส ่ วนกลางและ

กรุงเทพมหานคร	ในการดแูลกลุ่มคนผูล้ี้ภยัทางการเมอืงทีท่าง

หน่วยงาน	UNHCR	ดแูลอยู	่(คนทีท่�างานกบักลุ่มนีค้อื	BRC	หรือ	

Bangkok	Refugee	Center)	เพราะในสถานการณ์โควดิ	19	ใน

เมืองใหญ่กลุ่มนี้เดือดร้อนมาก	 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 เข้าไม่ถึง

ทรัพยากรต่างๆ	

6.	 โดยทั่วไป	 ประชาชนรับการฝึกทักษะการรับมือ

ภัยพิบัติก่อนเกิดภัยพิบัติจริงน้อยมาก	 ดังนั้นผู้บริหารในพื้นที	่

ต้องจดัท�าแผนปฏิบตักิารฝึกทกัษะการรบัมอืภยัพิบติัก่อนเกดิ

ภัยพิบัติต่างๆ		ให้มากขึ้น		ในต่างประเทศบทบาทภาคประชา
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สังคมและจิตอาสามีบทบาทและประสบการณ์ในการเตรียม

รับมือภัยพิบัติได้ดีมาก

7.	 จัดให้มีทางเลือกการดูแลรักษาที่หลากหลาย 

เตรียมความพร้อมเชิงระบบ และมีข้อมูลส�าหรับให้ผู้ป่วย/	

ผู้ติดเชื้อโควิด	 19	 สามารถตัดสินใจเลือกการรักษาได้อย่าง	

เหมาะสม	 (การแยกกักตัวดูแลที่บ้าน:	 Home	 Isolation		

การกกัตวัและดแูลในศนูย์ของชุมชน:	Community	Isolation)	

ทัง้นีค้วรมแีผนพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายภาคประชาสงัคมและ

จิตอาสาให้	 ได้จัดบริการร่วมกับหน่วยบริการร่วมภาครัฐ/	

หน่วยบริการเฉพาะบางประเภทบริการปฐมภูมิในระบบ	

หลักประกันสุขภาพ	ถ้วนหน้า

8.	 เน ้นการด�าเนินงานในระดับพ้ืนที่ชุมชน	

โดยค�านึงถึงเป็นผลประโยชน์และการตัดสินใจร่วมกันของ

ประชาชนและผู้น�าองค์กรชุมชนเป็นส�าคัญ	 โดยที่หน่วยงาน

ทีด่�าเนนิงานในพืน้ทีเ่ป็นภาคทีีส่นบัสนนุทีช่ดัเจนในแง่บทบาท

สนับสนุนวิชาการ	ประสานงานความช่วยเหลือที่จ�าเป็น	และ

การจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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บทส่งท้�ย

การจัดการสถานการณ ์วิ กฤติ โควิด 	 19	 ใน

กรงุเทพมหานคร	ตัง้แต่ช่วงปี	2562-2564	ทีผ่่านมา	นบัว่าเครอืข่าย	

ภาคประชาสังคมและกลุ่มจิตอาสา	มีบทบาทและมีส่วนร่วมต่อ

การจัดการควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติโควิด	19	ได้

เป็นอย่างดี	 มีการก่อตั้งเครือข่ายการท�างาน	 สร้างรูปแบบการ

บริหารจัดการสถานการณ์ท่ียืดหยุ่นเท่าทันต่อสถานการณ์และ

บริบทแวดล้อม	 มีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดจิตอาสาหน้าใหม่	

สร้างทัศนคติที่ดีและเสริมทักษะการท�างานให้กับจิตอาสา	ก่อ

เกดิเป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพจติอาสาท่ามกลางวกิฤติ

ที่คุกรุ่นของโรคระบาดในเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นการเสริม

คุณค่าทางจิตใจให้กับจิตอาสาซึ่งเป็นหนึ่งในพลังพลผู้สร้าง

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

อย่างไรก็ตาม	 การจัดการกับสถานการณ์วิกฤติ	

โควิด	 19	 ที่ถาโถมเป็นระลอกคลื่น	 ขยายวงกว้างกินพื้นที	่

ใหญ่หลวง	และมีความเกี่ยวพันกับผู้คนหลากหลายบริบท	เป็น

เรือ่งทีท่กุฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิารทีดู่แลนโยบายระดบัประเทศ	

หรอืผูท้ีถ่ากถางปัญหาหน้างานในพืน้ท่ีต่างๆ	ทกุบทบาททกุภาค

ส่วน	ต่าง	ก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการสถานการณ์

ให้รวดเร็วว่องไว	 รวมทั้งต้องใช้กระบวนทัศน์และทัศนคติที่	

มุ่งเน้นสูก่ารสร้างประโยชน์แก่ชมุชนหรอืสงัคมให้มากทีส่ดุ	จงึจะ	

สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นร่วมกันได้
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และต้องไม่ลมืวางรากฐานเร่ืองการช่วยให้ชุมชน

สามารถสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัตวัเองได้อย่างเข้มแขง็  เพราะ

ถ้าหากชมุชนพึง่พาตนเองเป็น รูจ้กัระบบการจดัการปัญหา

ต่างๆ มีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการดูแลตัวเองที่ถูกวิธี  

มีความกล้า มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลตนเองและคนในชุมชน

ร่วมกัน รู ้ต้นทุนในชุมชนของตัวเอง สร้างเครือข่ายท่ี 

เข้มแข็งในชุมชน รู ้บทบาทและท�างานประสานงานกับ 

เครือข่ายภายนอกเป็น ที่ส�าคัญคือ มีการเสริมก�าลังใจ 

ทีมงานจิตอาสาเดิมและสร้างจิตอาสาหน้าใหม่อยู่เสมอ 

รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

พวกเขาก็จะสามารถเป็นกองก�าลังส�าคัญในการรับมือกับ

สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ระลอกคลื่นใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
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ภ�คผนวก
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ประมวลภ�พก�รจัดเวทีจัดก�รคว�มรู้และสรุปบทเรียน
บทบ�ทภ�คประช�สังคมและจิตอ�ส�ในก�รจัดก�ร

สถ�นก�รณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมห�นคร
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ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้และสรุปบทเรียน 
บทบาทภาคประชาสังคมและจิตอาสาในการจัดการ

สถานการณ์โควิด 19 ในกรุงเทพมหานคร

1	นายศักดิ์ดา	ถวัลย์วรกิจ		 จิตอาสาอิสระ	เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

2	นายบวรภัค	เลี่ยมยองใย	 อาสา	Taxi	ให้ก�าลังใจสู้ภัยโควิด

3	คุณสมเพียร	เหลือศิริ		 ประธานชุมชนเชิงสะพานไม้	2	เขตหลักสี่

4	คุณเรืองฤทธิ์	พรพูน	 จิตอาสามัสยิดดารุ้ลอิบาดะ	คลองสามวา

5	นายอัครเดช		ฮีมนวลศรี			 จิตอาสามัสยิดดารุ้ลอิบาดะ	คลองสามวา

6	คุณเตือนใจ	เกษมศรี	 แกนน�าชุมชนนิมิตใหม่เมืองมัน

7	คุณสิรินดาสิงห์โตทอง	 มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

8	คุณธนพล	ทรงพุฒิ	 มูลนิธิกระจกเงา	(โครงการการจัดการ

	 	 ภัยพิบัติภาคประชาชน)

9	นายสมพงศ์	สระแก้ว	 มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน		(LPN)	

10	คุณภูษา		ศรีวิลาศ	 มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา

11	คุณอารีย์	อาภรณ์		 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

12	ดร.มิชิตา	จ�าปาเทศ	รอดสุทธิ	 เครือข่าย	ThaiSafe	

13	คุณอารี	คุ้มพิทักษ์	 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี	

14	คุณธนิสร	ประเสริฐแสงเจริญ		 ผู้พัฒนาโปรแกรม	EVER	

	 	 Healthcare	วิสาหกิจเพื่อสังคม

15	คุณนันทกานต์	วิภาวัฒนกุล		 ผู้พัฒนาโปรแกรมและประสานงาน

	 	 จัดการสนับสนุนภาคี	จาก	EVER	

	 	 Healthcare	วิสาหกิจเพื่อสังคม

16	คุณพิมพิสา	ชมะนันทน์	 ทีมอาสาจาก	EVER	Healthcare	

	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม
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17	คุณนัทธมน	ครองศิริวัฒน์	 ทีมอาสาจาก	EVER	Healthcare	

	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม

18	ดร.ปาริชาติ	พรหมสุวรรณ	 ส�านักนโยบายและแผน	

	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		

19	นางสุญาณินท์	สมบัติศิริ		 ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคม

	 	 และสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคม

	 	 และความมั่นคงของมนุษย์

20	นางเยาวเรศ		ค�ามะนาด		 สมาคมนักสังคมสงเคราะห์

	 	 ทางการแพทย์ไทย	โรงพยาบาลโรคทรวงอก	

	 	 กระทรวงสาธารณสุข

21	คุณจันทิรา	นันทมงคลชัย		 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	(สสม.)	

	 	 กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

22	คุณสโรทร	ม่วงเกลี้ยง	 นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพอิสระ

23	ดร.ขนิษฐา	บูรณพันศักดิ์	 นักสังคมสงเคราะห์	

	 	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

24	ดร.อรวรรณ		ขวัญศรี	 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	

	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
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