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 บันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม ่

เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหาร

จัดการและการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานองค์กรและองค์ประกอบอืน่ๆ 

ในสังคม และแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของผู ้คนที่เกี่ยวข้อง 

มเีป้าหมายเพือ่ให้ผูอ่้านได้เข้าใจเหตุการณ์ทีซ่บัซ้อน ได้เรยีนรูแ้ละ

มคีวามหวงัโดยการเล่าเรือ่งจากสถานการณ์เลวร้าย เหน็จดุพลกิผนั 

การคลีค่ลาย และมีการสรปุบทเรียนทีส่�าคญั เพือ่เตรยีมรบัมอืกบั

เหตุการณ์ในระยะต่อไปหรือครั้งต่อไป
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ปีพุทธศักราช 2563 นับได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีความส�าคัญกับการสาธารณสุข

ไทยและการสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากเหตุการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ลุกลามท�าให้มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยวิกฤตและ 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นภาวะการระบาดใหญ่ (pandemic) ท่ีส่ง

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ  อย่างรนุแรงและกว้างขวาง เป็นภาวะวกิฤตด้านสขุภาพทีเ่กดิจาก 

“โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่ท้าทายการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นการที่ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ

สถานการณ์วกิฤตในระยะ 6 เดอืนแรกของการระบาดได้จนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ท�าให้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลาน้ี เป็นเหตุการณ์ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า 

 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.) ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้าน

ประวตัศิาสตร์และสังคมศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุ จงึได้ด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอื

บันทกึเหตุการณ์ (chronicle) ทีช่ือ่ว่า “จดหมายเหต ุCOVID - 19 : รวมพลงั ร่วมใจ ฝ่าภยั 

วิกฤต” เล่มนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นท�าความเข้าใจมุมมองด้านหนึ่งของปรากฏการณ์ทางสังคม

น้ีคือมมุมองด้าน “การบรหิารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสขุในภาวะวกิฤต” 

ที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งน้ีด้วยความสลับซับซ้อนของเหตกุารณ์ 

ทีม่กีารด�าเนนิงานของหลายหน่วยงานองค์กรและคณะท�างานต่างๆ ทัง้ทีม่ีอยู่เดิมและ 

ทีต่ัง้ขึน้ใหม่ รวมถงึมีบคุคลทีเ่กีย่วข้องในระดบัต่าง ๆ  จ�านวนมาก บนัทกึเหตกุารณ์ฉบบันี้

ค�าน�า



จึงท�าได้เพียงการรวบรวมเหตุการณ์โดยสังเขป และน�าเสนอกรอบแนวคิดหนึ่งในการ

ท�าความเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อน โดยการแบ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์ออกเป็น 5 ระยะ

และจ�าแนกการด�าเนนิงานออกเป็น 5 ด้าน ท่ีเลอืกสรปุเหตกุารณ์ส�าคญัท่ีท�าให้เกดิความ

เข้าใจการด�าเนินงานในด้านนั้น รวบรวมเอกสารหลักฐานช้ินส�าคัญบางส่วน ผนวกกับ

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการน�าเสนอมุมมองแนวคิด 

การสรุปบทเรยีนและความหวังของบคุคลทีอ่ยูร่่วมในเหตกุารณ์ และมีการสรปุบทเรยีน

เบื้องต้น 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาท่ีจ�ากัดและอุปสรรคมากมายท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการการท�างาน หนังสอืเล่มน้ีจงึอาจมีข้อผดิพลาดและความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่น 

คณะผู้จัดท�าต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ทั้งนี้ด้วยเจตจ�านงและความหวังที่ว่า 

หนงัสอื “จดหมายเหต ุCOVID -19 : รวมพลงั ร่วมใจ ฝ่าภยัวกิฤต” เล่มนี ้จะเป็นหลกัฐาน

ทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่ผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะได้มีโอกาสเรียนรู้และรับรู้

ถึงความร่วมมือร่วมใจ และการรวมพลังของผู้คน ที่จะเป็นฐานส�าคัญที่ช่วยให้ทุกคนใน

สังคมสามารถอยู่รอดร่วมกันได้ในวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะต่อไป และ

ในวิกฤตอื่นๆ ทั้งที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)

สิงหาคม 2563
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โรคโควิด 19
1.1

โรคโควิด 19 เป็นหนึ่งใน “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่เกิดจาก

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษยชาติต้องเผชิญนับ

แต่เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

 เชื้อเหล่านี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ ที่ร่างกายมนุษย์ไม่

เคยสัมผัสมาก่อน เม่ือเข้าสู่ร่างกายก็เพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็ว ใน

ขณะที่ระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็ถูกกระตุ้นให้ท�างานอย่าง

เกินพอดีจนเกิดการอักเสบที่รุนแรงจนท�าลายเนื้อเยื่อและอวัยวะ

ภายในของตัวเอง ท่ีเป็นเหตุส�าคญัท่ีท�าให้ผูป่้วยมีอาการรนุแรงและ

เสียชีวิต 

 เป็นภยัคกุคามทีส่่วนหนึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ

แวดล้อมท่ีท�าเชือ้โรคท่ีเคยอยูแ่ต่ในป่าลกึทีเ่ลด็ลอดและถูกถ่ายทอด

มาสู่มนุษย์ ตั้งแต่การระบาดของโรคซาร์ส ในช่วงปี ค.ศ. 2002 - 

2003 ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส SARS-CoV ในค้างคาวท่ีถ่ายทอดผ่าน

ชะมดมาสู่คน เริ่มต้นที่ประเทศจีนและแพร่กระจายไปทั่วโลก และ 

ครัง้ต่อมาคอืการระบาดของโรคเมอร์สในชว่งปี ค.ศ. 2012 - 2014 

ที่เกิดจากเชื้อไวรัส MERS-CoV ที่อูฐเป็นตัวกลางถ่ายทอดจาก

ค้างคาวมาสู่คน การระบาดเริ่มต้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แล้ว 

กระจายไปยังอีกหลายประเทศ ส�าหรับโรคโควิด 19 ที่เริ่มต้นจาก

ตลาดทีมี่การค้าขายสตัว์ป่าในประเทศจนี ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 

เกดิจากเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 ทีม่ต้ีนก�าเนดิมาจากค้างคาวเช่นกนั 

 การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกในปี ค.ศ. 

2020 ในด้านหนึง่เป็นความท้าทายความสามารถของมนษุย์ในการ

เอาชนะธรรมชาติ ในการรับมือกับภาวะวิกฤตในการควบคุมการ

แพร่ระบาดของเช้ือควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาวัคซีน แต่ในอีกด้าน

หนึ่งก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่อาจคุกคามชีวิตและส่งผล 

กระทบที่รุนแรงและกว้างขวางมากกว่าภาวะวิกฤตในครั้งนี้

1
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2 3

This illustration, created at the Centers 
for Disease Control and Prevention 

(CDC), reveals ultrastructural morphology 
exhibited by the 2019 Novel Coronavirus 

(2019-nCoV). Note the spikes that 
adorn the outer surface of the virus, 

which impart the look of a corona 
surrounding the virion, when viewed 

electron microscopically. This virus was 
identified as the cause of an outbreak 

of respiratory illness first detected in 
Wuhan, China.
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ข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 พบว่าประเทศไทย 

มีประชากรประมาณ 66 ล้านคน มากเป็น

อนัดบัที ่29 ของโลก มพีืน้ทีป่ระมาณ 5 แสนตาราง

กโิลเมตร ใหญ่เป็นอันดบัที ่50 ของโลก เป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

(GDP) อยู่ที่อันดับที่ 22 ของโลก แต่เป็นประเทศที่

มีความมั่นคงทางสุขภาพสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก 

  โดยในปี พ.ศ. 2562 นีเ้องทีป่ระเทศไทยได้รบั

การจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทาง

สขุภาพ (health security) เป็นอนัดบัที ่6 ของโลก

ประเทศไทย
ปี 2563

1.2

จากทัง้หมด 195 ประเทศ และเป็นอนัดบั 1 ของเอเชีย จากผล

การศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ 

(Johns Hopkins University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้

เสนอในการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนวาระความม่ันคง

ด้านสขุภาพโลก (Global Health Security Agenda: GHSA) 

ณ ส�านักงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ประจ�าสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งท�าให้ประเทศไทยได้รับ

การยกย่องและการยอมรับว่า เป็นประเทศที่มีความพร้อม 

ในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุดประเทศหนึ่ง

1

2
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พ.ศ. 2540 วกิฤตเศรษฐกิจ หรอื 

“วิกฤตต้มย�ากุ้ง” เป็นวิกฤต

ทางการเงินที่เริ่มขึ้นในประเทศไทยและส่งผล 

กระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย ใน

ประเทศไทยมีผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จ�านวนมาก ธุรกิจและกิจการจ�านวนมาก 

ปิดตัวลง แต่เป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้ประเทศ 

เกดิการปฏิรปูเปล่ียนแปลงในหลายด้าน และผูค้น

หันมาช่วยเหลือกันและพึ่งพิงตนเองในทาง

เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

วิกฤตที่สังคมไทย
เผชิญในสองทศวรรษที่ผ่านมา

 พ.ศ. 2547 “คลืน่สนึามิ” ช่วงปลายเดอืน

ธันวาคม เกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรที่ท�าให้

เกิด “คลื่นสึนามิ” ซัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งแถบ

ทะเลอันดามันของไทยและอีกหลายประเทศ 

ท�าให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบ 

มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก แต่ได้

เกิดปรากฏการณ์การระดมความช่วยเหลือทั้ง

สิ่งของบริจาคและอาสาสมัครจากทั่วประเทศ 

ที่หลั่งไหลกันไปช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู 

ผู้ได้รับผลกระทบ

1 2

3 4
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 พ.ศ. 2554 อทุกภยัครัง้ใหญ่ มจีดุเร่ิมต้น

จากปัจจัยธรรมชาตใินช่วงเดอืนมิถนุายน 2554 

จนกระทั่งมวลน�้าได้ไหลเข้ามาสู่พื้นที่ภาคกลาง

จนประชิดพื้นที่กรุงเทพมหานครในเดือน

ตุลาคม 2554 ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่าง

หนักมากทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ ่

ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจ�านวนมาก มีพื้นที่

ประสบภยักระจายตวัในหลายภาคของประเทศ 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึง

กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่าง

มาก เป็นอีกเหตกุารณ์หนึง่ทีท่�าให้เกดิระบบการ

รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และเกิดการเชื่อมโยง

ระหว่างภาครฐั เอกชนและภาคประชาชน และ

เกิดเครือข่ายจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย ดูแลให้ทุกคนอยู่รอดไปด้วยกัน

 อาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์การผ่านวิกฤตเหล่านี้ ท�าให้สังคมไทยมีการซักซ้อมและเตรียมการ
ในหลายด้านส�าหรับการรับมือกบัวิกฤตใหญ่อย่างการระบาดของโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ในปี พ.ศ. 2563

 พ.ศ. 2561 - 2562 วกิฤตมลพษิทางอากาศ 

พีเอ็ม 2.5 วิกฤตมลพิษทางอากาศท้ังในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่

รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ผูค้นอย่างมาก จนมกีารประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ

โดยรัฐบาล เป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้คนไทยได้รู ้จัก 

คุ้นเคยกับค�าศัพท์ทางวิชาการค�าใหม่อย่าง “พีเอ็ม 

2.5” ท่ีเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อ

สขุภาพ วกิฤตทีต่่อเนือ่งจนถงึต้นปี พ.ศ. 2563 ท�าให้

คนไทยตื่นตัวในเรื่องการใส่หน้ากากเพื่อปกป้อง

สุขภาพทั้งเอ็น 95 และหน้ากากอนามัย และใส่ใจ

กับการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพ

จากสือ่ทัง้ของรฐั เอกชน และสือ่ออนไลน์ทีก่ลายเป็น

แหล่งข้อมูลสุขภาพท่ีเข้าถึงประชาชนอย่างกว้าง

ขวาง

1 2
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การสาธารณสุขไทยกับ
การรับมือวิกฤตโรคระบาด

1.3

การบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

โดยรัฐ หรือ “การสาธารณสุขไทย” มีพัฒนาการ 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 ที่มีการตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้นในสังกัด

กระทรวงธรรมการ เพ่ือควบคุมดูแลกิจการโรงพยาบาลและ 

การศึกษาแพทย์ ต่อมามีการตั้ง “กองแพทย์” ข้ึนเพื่อท�าหน้าที่

ป้องกันโรคระบาด ต่อมาการจัดระบบงานมีการปรับเปลี่ยนไปเป็น

ระยะ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2455 ได้มีการจัดตั้ง “กรมพยาบาล” 

ขึ้นอีกครั้ง และมีการพัฒนางานป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหา 

ในขณะนั้น ได้แก่ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้พิศม์ 

เมื่อมีการขยายขอบเขตงานให้กว้างขวางขึ้นจึงได้เปลี่ยนเป็น 

“กรมประชาภิบาล” ในปี พ.ศ. 2459 และต่อมาในวันที ่

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 มีการปรับเปลี่ยนครั้งส�าคัญ เป็น 

“กรมสาธารณสุข” อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 ปี พ.ศ. 2461 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการ

สาธารณสุขไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2485 กรมสาธารณสุขจึงได้รับ

การสถาปนาให้เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงในชื่อว่า “กระทรวง

สาธารณสขุ” ท�าให้ตลอดระยะเวลากว่าหนึง่ร้อยปีทีผ่่านมางานด้าน

การแพทย์และการสาธารณสขุของไทย มกีารพฒันาให้ก้าวหน้าและ

เข้มแข็งขึ้นตามล�าดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของ

ศตวรรษที่สองของการสาธารณสุขไทย ประเทศไทยได้รับการจัดให้

เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก 

 จึงอาจกล่าวได้ว่า ณ ปี พ.ศ. 2563 นั้น การสาธารณสุขไทย 

ได้รบัการเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ มาอย่างยาวนานเพือ่รบัมอื

กบัภาวะวกิฤตทีเ่กดิจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)
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การติดตามสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดต่อระหว่างประเทศ ในทาง

ระบาดวิทยาจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 

1 พบผู้ป่วยจากประเทศอื่นโดยยังไม่พบการแพร่

ของโรคในประเทศไทย ระยะที่ 2 พบการแพร่เชื้อ

ในประเทศไทยในวงจ�ากัด และระยะที่ 3 พบการ

แพร่เชือ้ในประเทศไทยในวงกว้าง อย่างไรก็ตามการ

แบ่งระยะในทางระบาดวิทยานั้นไม่มีจุดตัดที่

แน่นอน ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการท�าความ

เข้าใจสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามล�าดบัจงึได้

เลือกเหตุการณ์ที่ท�าให ้ประชาชนรับรู ้ ได ้ว ่า

สถานการณ์ก�าลังเปลี่ยนไปสู่อีกระยะหนึ่ง และ

ก�าหนดชื่อของแต่ละระยะเปรียบเทียบกับการ

ลุกลามของอัคคีภัย โดยแบ่งสถานการณ์วิกฤตการ

ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในระยะ 

6 เดือนแรก (1 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63) ออกเป็น 

5 ระยะดังนี้

ภาพรวมเหตุการณ์
ในระยะ 6 เดอืน

2.1

 ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน” (1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 

63) เริ่มต้นจากวันแรกหลังจากการรายงานการเกิดโรค

ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นในวันที่ 31 ธ.ค. 62 ระยะนี้เป็นระยะที่

พบผูป่้วยทีม่าจากต่างประเทศ แต่ยงัไม่พบการแพร่ของโรค

ที่เกิดขึ้นในประเทศ

 ระยะที ่2 “ไฟลามข้ามรัว้” (31 ม.ค. 63 - 4 ม.ีค. 63) 

เริ่มต้นจากวันที่ 31 ม.ค. 63 ที่มีการแถลงการพบผู้ป่วย 

รายแรกท่ีเกิดจากการแพร่เช้ือในท้องถ่ิน ท�าให้สังคมไทย

ได้รับรู้ว่าเริ่มมีการแพร่ของเชื้อในประเทศแล้ว

 ระยะท่ี 3 “ไฟกระจายไปทัว่” (5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63) 

เริม่ต้นจากวนัที ่5 ม.ีค. 63 ทีม่กีารประกาศรายชือ่ประเทศ

ทีเ่ป็นเขตโรคตดิต่ออนัตราย การมีแรงงานไทยเดนิทางกลบั

จากประเทศเกาหลีใต้ ท�าให้สังคมไทยได้ตื่นตัวว่าเริ่มมี

การกระจายของของกลุ่มเสี่ยงไปในพื้นที่ต่างๆ 
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 ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ” (22 มี.ค. 63 - 

2 พ.ค. 63) เริ่มต้นจากวันที่ 22 มี.ค. 63 ที่ประกาศ 

กทม. ฉบับที่ 2 เริ่มมีผลบังคับใช้ ให้ปิดสถานที่ 26 

ประเภทใน กทม. ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากหลั่ง

ไหลเดินทางกลับภูมิล�าเนาในต่างจังหวัด ที่ท�าให้

การระบาดกระจายไปทั่วประเทศ

 ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ” (3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63) 

เริ่มต้นจากวันที่ 3 พ.ค. 63 ที่เร่ิมใช้มาตรการผ่อนปรน 

ระยะที่  1 ที่ท�าให ้สังคมไทยรับรู ้ ได ้ว ่าสถานการณ์ 

การระบาดของโรคโควิด 19 ก�าลังค่อยๆ ผ่อนคลายลง 
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การแบ่งระยะเหตุการณ์ 
2.2
ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”

ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)

รายงานกรณีโรคระบาด
ที่อู่ฮั่นต่ออธิบดี
กรมควบคุมโรค 

2 ม.ค. 63

จีนรายงาน
การเกิดโรคระบาด

ที่เมืองอู่ฮั่น

จีนประกาศพบว่า
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เป็นสาเหตุของ
โรคระบาด

WHO แถลงยืนยัน
การเกิด

“โรคติดเชื้ออุบัติใหม่”

31 ธ.ค. 62

7 ม.ค. 63

12 ม.ค. 63

พบนักท่องเที่ยวจีน
จากอู่ฮั่นที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน

รายแรกในประเทศไทย
ที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

8 ม.ค. 63

ห้องปฏิบัติการและ
ผู้เชี่ยวชาญไทยยืนยันว่า

เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยรายแรก
เป็นชนิดเดียวกับที่

ระบาดในจีน

12 ม.ค. 63

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ เริ่ม

คัดกรองผู้เดินทางขาเข้า
ด้วยเที่ยวบินตรง
จากเมืองอู่ฮั่น 

กรมควบคุมโรค เปิดประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรง

จากเชื้อไวรัส 

3 ม.ค. 63

4 ม.ค. 63

1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

1

1

2
จีนเผยแพร่รหัส

พันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV
ลงในธนาคาร

รหัสพันธุกรรมโลก

11 ม.ค. 63
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สหรัฐอเมริกา
ยืนยันพบผู้ป่วยรายแรก

ในประเทศ ถือเป็นกรณีแรก
นอกทวีปเอเชีย 

WHO ประกาศ
“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ”
(PHEIC)

จีน
ประกาศ

ปิดเมืองอู่ฮั่น

ฝรั่งเศสยืนยัน
พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศ

ถือเป็นกรณีแรก
ในทวีปยุโรป

21 ม.ค. 63 30 ม.ค. 63

23 ม.ค. 63

24 ม.ค. 63

สธ. แถลงข่าว
การพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
รายแรกในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี
แถลงยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ

นายกรัฐมนตรี (PMOC) 
เพื่อรับมือสถานการณ์

โรคระบาด

สธ. ประกาศ
เปิด EOC ระดับกระทรวง

ยกระดับการรับมือ
กับสถานการณ์ในช่วง
ใกล้เทศกาลตรุษจีน 

13 ม.ค. 63

27 ม.ค. 63

22 ม.ค. 63

2

3

3

4
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ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”

1 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

1 2 3 4 5

31 ธันวาคม 2562 
สื่อจีนรายงานพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่เมืองอู่ฮั่น

 สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(China Central Television: CCTV) รายงานว่าทีมผู้เชี่ยวชาญ

จากคณะกรรมการอนามัยแห่งชาติของจีน (National Health 

Commission) มาถึงเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ 

ประเทศจีน ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อท�าการสอบสวน 

การระบาดของ “โรคปอดอักเสบทีไ่ม่ทราบสาเหต”ุ ซึง่เช่ือมโยงกบั

ตลาดขายส่งอาหารทะเลหวาหนาน (Huanan) ซึ่งจ�าหน่าย 

สตัว์ปีกสด ผลติภณัฑ์สัตว์น�า้ และสตัว์ป่าหลายชนดิ หน่วยงานด้าน

สาธารณสุขท้องถ่ินของเมืองอู่ฮั่นได้มีการแจ้งเตือนเร่งด่วนอย่าง

เป็นทางการเกี่ยวกับการระบาดดังกล่าว ท�าให้ฮ่องกง มาเก๊า 

และไต้หวัน เริ่มมีกระบวนการตรวจคัดกรอง

31 2
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12 มกราคม 2563 
WHO แถลงยืนยันการเกิดโรคอุบัติใหม่

 องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศจีนได้รับ

การรายงานการระบาดของโรคชนิดใหม่ในวันที่ 

31 ธนัวาคม 2562 ต่อมาเจ้าหน้าทีข่องทางการจนี

ได้เกบ็ตวัอย่างจากผูป่้วยเมือ่วนัที ่7 มกราคม 2563 

และได้ตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของเชื้อ 

ที่ก่อโรค พบว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

(Novel Coronavirus, nCoV) จากข้อมลูเพ่ิมเตมิ

ที่ทางการจีนได้รายงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

ในวันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก 

จึงออกรายงานเพื่อให้มีการเตรียมการรับมือ 

กบัภาวะฉกุเฉนิ (Emergencies preparedness) 

โดยแถลงยืนยันการเกิดการระบาด (Outbreak) 

ของ “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ในประเทศจีน

1 2
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13 มกราคม 2563 

ไทยแถลงการณ์ยืนยัน พบผู้ป่วยนอกประเทศจีน

รายแรกของโลก

 วันที่ 13 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลง

ข่าวพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยที่ยืนยันว่าป่วยด้วย

โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ เป็นนกัท่องเทีย่วหญงิ

ชาวจีนอายุ 61 ปี มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองอู่ฮั่น โดยในวันที่ 8 

มกราคม 2563 ถูกตรวจพบจากการคัดกรองด้วยเครื่อง 

เทอร์โมสแกนทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมว่ิามไีข้สงู มปีระวตัิ

และอาการเส่ียงที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จึงถูกส่งไป

รับการรักษาที่สถาบันบ�าราศนราดูร ในห้องแยกโรคความ

ดันลบ และได้รับการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ พบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งต่อมา

ในวันที ่11 และ 12 มกราคม 2563 ได้รบัการยนืยนัว่าเป็น

เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ชนดิเดยีวกนักบัทีก่�าลงัมกีาร

ระบาดในประเทศจีน จึงเป็นผู้ป่วยยืนยัน (confirmed 

case) รายแรกในประเทศไทย และเป็นรายแรกของโลก 

ที่ตรวจพบนอกประเทศจีน

30 มกราคม 2563 
WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ” (PHEIC)

 ภายหลังการประชุมครั้งที่ 2 ของ “คณะกรรมการ

ฉกุเฉนิตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) 

กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-

nCoV)” ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือวันที่ 

30 มกราคม 2563 ดอกเตอร์ทโีดรส อัดฮานอม กรเีบรเยซสุ 

ผู ้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก ได ้แถลงข่าวการ 

ตัดสินใจประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ ์ใหม่ (2019-nCoV) (ช่ือในขณะน้ัน) เป็น 

“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public 

Health Emergency of International Concern: 

PHEIC) เนื่องจากการระบาดก�าลังเพิ่มความรุนแรงขึ้น 

โดยในขณะนัน้ มกีารพบผูป่้วยนอกประเทศจนีในประเทศ

ต่างๆ 18 ประเทศ โดยใน 3 ประเทศมีการแพร่เชื้อ 

ในท้องถิ่นแล้ว

1 3

2
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การแบ่งระยะเหตุการณ์ 
2.2
ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”

ไทยแถลงพบ
ผู้ป่วยรายแรก

ที่เกิดจากการแพร่เชื้อ
ในประเทศ

31 ม.ค. 63

สเปน อิตาลี และ
สหราชอาณาจักร ยืนยัน
พบผู้ป่วยไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
รายแรกในประเทศ

WHO
ประกาศชื่อ

ที่เป็นทางการ
ของโรคโควิด 19

(COVID-19)

31 ม.ค. 63
12 ก.พ. 63

รพ.ราชวิถี
แถลงการค้นพบ

สูตรยารักษา

• เริ่ม Big cleaning week
• รับคนไทย 138 คน

กลับจากอู่ฮั่น

• แถลงพบ
บุคลากรทางการแพทย์

ติดเชื้อ 1 ราย
• อธิบดีกรมอนามัย

รณรงค์การใช้
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า

สธ. แถลง
จัดตั้งคลินิกไข้หวัด

ต้นแบบ
ในโรงพยาบาล

2 ก.พ. 63 4 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63

3 ก.พ. 63

31 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63

1

1

2

2
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• WHO แนะน�าให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ของแต่ละคน

เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอ
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

• ญี่ปุ่นพบอดีตผู้ป่วย
โรคโควิด 19 ป่วยซ�้า

อีกครั้ง เป็นผู้ป่วยคนแรก
ของญี่ปุ่นที่ป่วยซ�้า

เป็นครั้งที่ 2

27 ก.พ. 63

นายกรัฐมนตรีประชุม
คณะกรรมการเตรียมความพร้อม

เพื่อลดการแพร่ระบาด
ประกาศแนวทาง

“แยก หยุด เลี่ยง ปิด”

• คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีมติให้โรคโควิด 19 อยู่ใน
ขอบเขตบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง)

สธ. ออกประกาศกระทรวง
ให้โรคโควิด 19 เป็น
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ขอรับการรักษาได้
ในสถานพยาบาล

ทุกแห่ง • สธ. เริ่มแจกจ่าย
หน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชน 

สธ. ประกาศให้โรคโควิด 19
เป็น “โรคติดต่ออันตราย” 

20 ก.พ. 63
2 มี.ค. 63

4 มี.ค. 63

26 ก.พ. 63

3
4

5

3

4
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ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”

31 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63

1 2 3 4 5

30 มกราคม 2563 
ไทยแถลงพบผู้ป่วยรายแรกที่เกิดจาก

การแพร่เชื้อในท้องถิ่น

 วันที่ 30 มกราคม 2563 กระทรวง

สาธารณสุขได ้แถลงข่าวการพบผู ้ป ่วย 

คนไทยรายแรกที่ เกิดจากการแพร่เชื้อ 

ในท้องถิ่น (local transmission) หรือการ 

ติดเชื้อระหว่างคนสู ่คนที่เกิดขึ้นภายใน

ประเทศ ซึ่งผู้ป่วยเป็นคนขับแท็กซี่ที่ได้ให้

ประวตัว่ิา ได้ขบัรถแทก็ซีรั่บนักท่องเทีย่วจนี

ทีม่อีาการป่วยเพ่ือไปส่งโรงพยาบาล และต่อ

มาเมื่อคนขับแท็กซี่รู้ว่าตนเองมีอาการป่วย

ก็ได้หยุดท�างาน ผู้ป่วยรายนี้ได้เข้ารับการ

รักษาที่สถาบันบ�าราศนราดูรจนหายเป็น

ปกติ เมื่อตรวจไม่พบเชื้อแล้วสถาบันจึง

อนุญาตให้กลับบ้านได้

12 กุมภาพันธ์ 2563 
WHO ก�าหนดชื่อโรคโควิด 19 (COVID-19)

 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศช่ือ 

ที่เป็นทางการของโรคชนิดใหม่นี้ว่า COVID-19 ซึ่งย่อมาจาก 

“Coronavirus Disease starting in 2019” หรอืโรคไวรสัโคโรนา

ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2019 หลังจากมีการเรียกร้องให้มีการตั้งชื่อที่

เหมาะสมเพื่อป้องกันความสับสนและหลีกเลี่ยงการเรียกช่ือแบบ

ตีตราที่ชี้ว่ากลุ่มบุคคล สัตว์ ภูมิภาค หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง

เป็นแหล่งที่มาของเช้ือโรค ดังหลายช่ือที่มีการใช้กันก่อนหน้านี ้

เช่น ไข้อูฮ่ัน่ ไวรสัจนี หรอืไข้หวัดค้างคาว ส่วนช่ือทีเ่ป็นทางการของ

เชื้อไวรัส Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV) ซึ่งเป็นชื่อ 

ที่ใช้เรียกชั่วคราวนั้น คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย

อนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส (International Committee on 

Taxonomy of Viruses) ได้ก�าหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า SARS-CoV-2 

หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่สอง 

(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) เน่ืองจาก 

1 2
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มคีวามเก่ียวข้องทางพนัธกุรรมอย่างใกล้ชดิกบั

เชือ้โคโรนาไวรสัทีท่�าให้เกดิโรคซาร์ส (SARS-CoV)

 ส�าหรบัประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุ

ได้ก�าหนดชือ่อย่างเป็นทางการในการประกาศ

ให้โรคชนิดใหม่นี้  ในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของ 

โรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))” 

ดังนั้น หากยึดตามประกาศดังกล่าวการเขียน

ชื่อโรคที่ถูกต้องจะต้องใช้ตัวเลขอารบิกเสมอ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่มี

เครื่องหมายขีด (ยัติภังค์) น�าหน้าตัวเลข 19 

ในการเขียนชื่อภาษาไทย

1 มีนาคม 2563 
รายงานผูเ้สยีชีวติจากโรคโควดิ 19 รายแรกในประเทศไทย

 วันที่ 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแถลงรายงานการเสียชีวิตของ

คนไทยคนแรกที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ที่มีประวัติ

สมัผสันกัท่องเทีย่วชาวจนี โดยครัง้แรกแพทย์สงสยัว่าป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก 

ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 

ต่อมาตรวจพบว่าติดเชือ้โรคโควดิ 19 จงึมกีารส่งตวัมายงัสถาบนับ�าราศนราดรู

ในวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่ผูป่้วยมอีาการหนกัตัง้แต่แรกรบั ผลการเอก็ซเรย์

ปอดพบภาวะวิกฤตของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory distress 

syndrome: ARDS) ทมีแพทย์ได้ให้การรกัษาอย่างเตม็ทีจ่นตรวจไม่พบเชือ้โรค

โควดิ 19 ตัง้แต่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2563 แต่ยงัมร่ีองรอยทีป่อดถกูท�าลาย ต้อง

ใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับเครื่องช่วยพยุงการท�างานของปอดและหัวใจ 

(ECMO) หลังจากการรักษาอย่างเต็มที่เป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ด้วยสภาพปอด

ที่เสียหาย หัวใจและอวัยวะภายในที่ท�างานหนักจึงท�าให้อวัยวะภายในหลาย

ระบบล้มเหลว ผู้ป่วยจึงเสียชีวิตในที่สุดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

3
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การแบ่งระยะเหตุการณ์ 
2.2
ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”

สธ.ประกาศรายชื่อ
ประเทศที่เป็น

เขตโรคติดต่ออันตราย
(รวมถึง เกาหลีใต้)

5 มี.ค. 63

จ�านวน
ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก
ครบ 100,000 ราย

WHO ประกาศ
“ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” 

(Pandemic)
อย่างเป็นทางการ

7 มี.ค. 63

11 มี.ค. 63

• มีการจัดแข่งขันชกมวย
ที่สนามมวยลุมพินี

ที่เป็นศูนย์กลางการติดเชื้อ
แบบกลุ่ม (cluster)

ที่มีกลุ่มเสี่ยง
กว่า 4,500 คน 

6 มี.ค. 63

5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

รัฐบาล สั่งห้ามส่งออก
หน้ากากอนามัย และ

ให้ผู้ผลิตส่งสินค้า
ไปยังกระทรวงพาณิชย์ 

รัฐบาล จัดตั้ง
“ศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19” (ศบค.)

11 มี.ค. 63

12 มี.ค. 63

• สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบการกักกันตัวแรงงานที่
เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เริ่มใช้

ค�าว่า “State Quarantine”

1

1

2

2
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มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อแล้ว
ใน 147 ประเทศและดินแดน 

จ.บุรีรัมย์
ประกาศปิดเมือง
เพื่อควบคุมโรค

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
หลายสถาบัน เรียกร้องให้รัฐบาล

ใช้มาตรการล็อกดาวน์
ให้ทุกคนอยู่บ้าน

ครม. มีมติให้ปิดสถานศึกษา
งดวันหยุดสงกรานต์

และให้พิจารณาท�างานที่บ้าน
ระหว่าง 18-31 มี.ค. 63

15 มี.ค. 63

16 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63

17 มี.ค. 63

3

3

4

4
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 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศ

เกาหลีใต้ประกาศใช้มาตรการให้ชาวต่างชาติ 

ที่พ�านักอยู่เกินวีซ่าในเกาหลีใต้ สมัครใจเดินทาง 

กลับประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 

30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ถูกปรับและไม่ถูกห้าม

เข้าประเทศอีก เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด 19 

แรงงานไทยทีไ่ปท�างานในเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย

ท่ีคาดว่ามีอยู่หลายแสนคน ได้รายงานตัวเพื่อขอ 

กลับประเทศเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่ข้อมลูจาก

ส�านักงานตรวจคนเข ้าเมืองเกาหลีใต ้ระบุว ่า 

นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 

1 มนีาคม 2563 มคีนไทยไปรายงานตวัแล้วมากกว่า 

5,000 คน ในขณะที่ในประเทศเกาหลีใต้เริ่มมีการ

ระบาดของโรคโควิด 19 ในสองเมืองคือ เมืองแทกู

และ จ.คยอ็งซงัเหนือ จงึท�าให้แรงงานมคีวามหวาด

กลัวต้องการเดินทางกลับประเทศไทยมากขึ้น 

แรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่มาจากสองเมืองที่

ก�าลังมีการระบาดจึงเป็นกลุ ่มที่มีความเสี่ยงสูง 

จ�าเป็นท่ีต้องมีการติดตามให้ได้รับการกักกันตัว 

เป็นเวลา 14 วนั อย่างไรกต็ามด้วยจ�านวนทีม่ากและ

การเดินทางเข้าประเทศในหลายช่องทาง จึงยากที่

จะตดิตามได้ทัง้หมด ท�าให้การเดนิทางกลบัประเทศ

ของกลุ่มแรงงานที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” นี้ เป็นการ

เคลือ่นย้ายเข้าสูป่ระเทศของคนไทยกลุม่ใหญ่ ทีอ่าจ

ท�าให้การระบาดของโรคโควิด 19 กระจายไปทั่ว

ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”

5 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

1 2 3 4 5

แรงงานไทยกลุ่มใหญ่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

1

4

2

5

3

6
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11 มีนาคม 2563 
WHO ประกาศเป็น Pandemic

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 ขณะที่ทั่วโลกมีการรายงานว่ามีผู้ติดเช้ือ 

118,000 คน ใน 114 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิต 4,291 ราย โดยมีการ

คาดการณ์ว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ องค์การ

อนามยัโลกจงึตดัสนิใจประกาศยกระดบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 

จากโรคระบาด (Epidemic) เป็น โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) 

โดย ดอกเตอร์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ�านวยการองค์การอนามัย

โลก กล่าวถึงสาเหตุการประกาศนี้ว่าต้องการให้นานาประเทศยกระดับ

มาตรการรับมือร่วมกันอย่างจริงจัง 

 ในช่วงแรกประเทศไทยมกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนผูต้ดิเชือ้ต่อวนัจ�านวน

ไม่มากนกั แต่หลงัจากการแข่งขนัมวยไทยนดัใหญ่รายการ “ลมุพนิเีกยีรติ

เพชร” ทีเ่วทมีวยลมุพนิ ีถนนรามอนิทรา เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2563 เพียง 

1-2 สองสัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนทะลุหลัก

ร้อย มีการคาดการณ์ว่า ตัวเลขผู้ติดเช้ือที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน สาเหตุมา

จากการเข้าไปชมการแข่งขันมวย โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2563 “สกล 

มวยตู”้ เซียนมวยชือ่ดัง เป็นรายแรกทีอ่อกมาประกาศว่าตวัเองตดิเช้ือไวรัส 

“โควดิ-19” และไม่กีช่ัว่โมงต่อมา “แมทธวิ ดนี” พธิกีรและนกัแสดงช่ือดงั

ทีท่�าหน้าทีพ่ธิกีรในรายการดังกล่าว ได้ออกมาประกาศผ่านอนิสตาแกรม

ของตัวเองว่าติดเชื้อ “โควิด-19” เช่นกัน การชกครั้งนี้เป็นนัดส�าคัญ ที่มี

ทั้งแขกวีไอพีที่เป็นนักการเมืองและนายทหารระดับสูงหลายคนท่ีได ้

รับเชิญให้เข้าชมเพื่อมอบรางวัลให้แก่นักมวย การประกาศอย่างเป็น

ทางการถงึการตดิเชือ้ ท�าให้บรรดาเซยีนมวย นกัมวย เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 

ทีเ่ข้าไปอยูใ่นสนามมวยลมุพนิใีนครัง้นัน้ กลายเป็นกลุม่เสีย่งกลุม่ใหญ่ทีส่ดุ

เพราะมีการรวมตัวกันของคนไม่น้อยกว่า 4,500 คน จากทั่วทุกสารทิศ

การแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่ที่สนามมวยเวทีลุมพินี

1

2

3
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การแบ่งระยะเหตุการณ์ 
2.2
ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”

ประกาศ กทม. ฉบับที่ 2
เริ่มมีผลบังคับใช้ ให้ปิดสถานที่
26 ประเภทใน กทม. ท�าให้

ประชาชนจ�านวนมากหลั่งไหล
เดินทางกลับภูมิล�าเนา

ในต่างจังหวัด

22 มี.ค. 63

ผู้ติดเชื้อทั่วโลก
ทะลุ 400,000 ราย
เพิ่ม 2 เท่าในเวลา
ไม่ถึง 1 สัปดาห์

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ติดเชื้อโรคโควิด 19 

25 มี.ค. 63

27 มี.ค. 63

22 มี.ค. 63 - 2 พ.ค. 63

รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. 
การบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 
26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 63

ปิด รพ.บันนังสตา
จังหวัดปัตตานี เพราะ

มีการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประกาศงดให้บริการ
เชิงพาณิชย์ 22 ขบวน 
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63

ประกาศ “เคอร์ฟิว”
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เปิด รพ. สนาม
ที่ ม.ธรรมศาสตร์

รังสิต

24 มี.ค. 63

26 มี.ค. 63

31 มี.ค. 63

25 มี.ค. 63

• คณบดีคณะแพทย์ศิริราช
เตือนประชาชน

ถึงแนวโน้มการระบาด
ที่รุนแรง

• สธ. ชี้แจง “ทางสองแพร่ง
ของสังคมไทย” เรียกร้อง
ให้ประชาชนร่วมกับยับยั้ง

การระบาดรุนแรง

• ก. มหาดไทย สั่งปิดด่าน
ชายแดนทางบก 18 จุด

ใน 17 จังหวัด
ทั่วประเทศ

23 มี.ค. 63

1

1



37 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

เห
ตุก

าร
ณ

์โล
ก

เห
ตุก

าร
ณ

์ปร
ะเท

ศไ
ทย

 

WHO แถลงสนับสนุนให้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค 

จากเดิมที่เคยแนะน�าว่า
หากไม่มีอาการป่วย

ไม่จ�าเป็นต้องใส่ 

4 เม.ย. 63

ประกาศ “เคอร์ฟิว”
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรมการแพทย์

มอบนโยบายให้ รพ. จัดยา
ส่งทางไปรษณีย์และ

จ่ายยาล่วงหน้าเพิ่มจาก
1 เดือน เป็น 2 เดือนกระทรวงมหาดไทย

สั่งการทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อม
เตรียมพื้นที่รองรับ

การกักกันตัวของจังหวัด 
(Local Quarantine) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปข้อมูลว่าในเวลา 2 เดือน 
อสม. “เคาะประตูบ้าน” 

ประชาชนแล้วกว่า
11.8 ล้านหลังคาเรือน

ศบค. ประกาศ
ผ่อนปรน 6 กิจกรรม

เริ่ม 3 พ.ค. 63

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แถลงความก้าวหน้า

การพัฒนา
วัคซีนโรคโควิด 19

กรมสุขภาพจิต รายงาน
การเพิ่มขึ้นของปัญหา

การฆ่าตัวตาย
ในสังคมไทย

กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสถาบันบ�าราศนราดูร 
ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 

ในน�้าลาย

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

ครม. อนุมัติบรรจุ
ข้าราชการใหม่ของ สธ. 

มากกว่า 3 หมื่นต�าแหน่ง 
เพื่อรองรับสถานการณ์

โรคโควิด 19

ในหลวงและพระราชินี 
พระราชทานอุปกรณ์

ทางการแพทย์แก่
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 

2 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63

5 เม.ย. 63

12 เม.ย. 63 30 เม.ย. 63

19 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63

24 เม.ย. 63

27 เม.ย. 6315 เม.ย. 63

6 เม.ย. 63

3

2
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กทม. ประกาศปิดสถานบริการและห้างร้าน
 วันที่ 21 มีนาคม 2563 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปิดสถานที่

เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข มีจ�านวนผู ้ป ่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางส�าคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และ

การท่องเท่ียว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงที่

จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเรว็ หากไม่มกีารควบคุมโรคอย่างทนั

เวลา การจ�ากดัการชมุนมุของประชาชนเพือ่ไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไป

ในวงกว้างจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด

ของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง 

 ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการโรค

ติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมคร้ังที่ 5/2563 เม่ือวันท่ี 12 

มีนาคม 2563 จึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราช

บญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศให้ปิดสถานทีใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 รวม 

26 ประเภท ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราช

บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”

22 มี.ค. 63 - 2 พ.ค. 63

1 2 3 4 5

1
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ประชาชนใน กทม. เดินทางกลับต่างจังหวัด
 หลังจากกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง

เพื่อสกัดก้ันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเห็น

บรรยากาศการเดินทางออกจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและเส้นทางถนน 

สายหลกัเป็นไปอย่างคกึคกั เนือ่งจากการสัง่ปิดสถานทีต่่างๆ 

ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการ ร้านค้าหรอืกจิการอืน่ๆ ท�าให้

ประชาชนนับแสนคน ตัดสินใจเลือกเดินทางกลับภูมิล�าเนา

ในต่างจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับ

ประเทศในเส้นทางผ่านแดน เช่น อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

มุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี 

 ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�านวน

ผู ้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กระแสการเดินทางกลับภูมิล�าเนาของ

ประชาชนจ�านวนมาก อาจท�าให้การระบาดของโรคโควดิ 19 

กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว คณะ

กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู ้ว่า

ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัด ขอความร่วมมือจัดท�าแผนปฏิบัติการและ

ด�าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด 19 อย่าง

จริงจังไปจนถึงระดับอ�าเภอและหมู่บ้าน

1
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การแบ่งระยะเหตุการณ์ 
2.2
ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”

การประชุมสมัชชาสุขภาพโลก
(World Health Assembly: WHA) 

ครั้งที่ 73 มีมติให้ชาวโลก
ร่วมกันต่อสู้กับการระบาดใหญ่

ของโรคโควิด 19 

18-19 พ.ค. 63

3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในรอบ 65 วัน

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 2• ศบค. เตรียมเปิดตัว

แอป ‘ไทยชนะ’ ใช้เช็กอิน
คนที่เข้าพื้นที่ร้านค้า 

รองรับมาตรการผ่อนปรน
ระยะที่ 2

13 พ.ค. 63

17 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63

ก. มหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการ
ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค (ศปก.) ระดับ

จังหวัด อ�าเภอและ
เทศบาล

8 พ.ค. 63

ครม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือ

ผู้ใช้น�้าประปา 

6 พ.ค. 63

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 1 

กทม. เตรียม
เปิดตลาดนัด

จตุจักร

สธ. ประกาศถอดเกาหลีใต้
จีน รวมถึงฮ่องกง และ
มาเก๊า ออกจากการเป็น

เขตโรคติดต่อ
อันตราย 

องค์การเภสัชกรรม
แถลงการจัดเตรียม

ยารักษาโรคโควิด 19
ทั้ง 7 รายการ
ให้เพียงพอ

ก. ศึกษาธิการ
รายงานภาพรวม

การจัดการศึกษาทางไกล
วันแรก

องค์การเภสัชกรรม 
แถลงข่าวการผลิตยา

ฟาวิพิราเวียร์

3 พ.ค. 63 9 พ.ค. 63 15 พ.ค. 63

18 พ.ค. 63

12 พ.ค. 63

• ราชบัณฑิตยสภา
บัญญัติศัพท์

“New normal” หมายถึง 
“ความปรกติใหม่ หรือฐาน

วิถีชีวิตใหม่”

1
2
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จีนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19
รายใหม่ เป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่เริ่มต้น
การระบาดในจีน

WHO ประกาศว่า
การระบาดของ

โรคโควิด 19 ทั่วโลก
ยังคงรุนแรง

WHO ออกค�าแนะน�าให้คนทั่วไป
ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง

ทางสังคมใส่หน้ากาก
ที่ท�าจากผ้าได้

23 พ.ค. 63

21 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63

องค์การเภสัชกรรม
แถลงการจัดเตรียม

ยารักษาโรคโควิด 19
ทั้ง 7 รายการ
ให้เพียงพอ

ครม. มีมติขยายเวลา 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก

1 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 63

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 3

มัสยิดมากกว่าพันเเห่ง
ในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ 
เปิดละหมาดวันศุกร์พร้อมกัน

วันเเรก

เริ่มใช้มาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 4

สธ. และ ก. ศึกษาธิการ 
ออกแบบคู่มือเปิดเรียนยุค

โควิด 19 เน้น 6 มิติ

เตรียมการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนระยะที่ 5

(เริ่ม 1 ก.ค. เปิดโรงเรียน)ผอ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
แถลงความก้าวหน้าการพัฒนา

วัคซีนโรคโควิด 19
ของประเทศไทย

19 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63

22 พ.ค. 63
15 มิ.ย. 63

29 พ.ค. 63

30 มิ.ย. 63
24 พ.ค. 63

3
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13 พฤษภาคม 2563 
ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน

 ได้ประมวลข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรค และ

ศนูย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพฒันา ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิกระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม พบว่าสถติิครัง้สุดท้ายทีม่รีายงานผูต้ดิเชือ้รายใหม่เป็นศนูย์ คอืวันที ่9 มนีาคม 2563 

หลังจากนั้นประเทศไทยก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งหมดเป็นเวลา 65 วัน กว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ

รายใหม่จะเป็นศูนย์อีกครั้ง ทั้งน้ีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีตัวเลขผู้ติดเช้ือรายใหม ่

18 ราย แต่เป็นตัวเลขพบการติดเชื้อในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ วันนั้นเป็นวันแรกที่ไม่มีรายงานติดเชื้อในประเทศ 

แต่อยู่ในสถานกักกัน เรียกว่า เป็นศูนย์วันแรกของการติดเช้ือภายในในประเทศก็ได้ แต่ไม่เป็นทางการจนกระทั่ง 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นวันแรกที่ยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็น “ศูนย์” อย่างเป็น

ทางการ

ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”

3 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

1 2 3 4 5
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สถานการณ์ในต่างประเทศยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ศูนย์ปฏบิตักิารด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจยัและพฒันา ของ ศบค. เปิดเผยผลการวเิคราะห์

และติดตามการระบาดของโรคโควิค 19 ทั่วโลกว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ประสบความส�าเร็จในการควบคุม

สถานการณ์ของโรคโควดิ 19 โดยไม่มผีูต้ดิเชือ้จากภายในประเทศตดิต่อกนักว่าหนึง่เดอืนแล้ว และผูต้ดิเชือ้ทีร่ายงาน

ในแต่ละวนันัน้เป็นผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาจากต่างประเทศซึง่ได้รบัการดแูลในสถานท่ีควบคุมของรัฐ (State quarantine) 

อย่างไรกต็ามสถานการณ์การระบาดทัว่โลกยงัมคีวามน่าเป็นห่วงเพิม่ขึน้อีก โดยมจี�านวนผูต้ดิเชือ้ใหม่เกอืบ 200,000 

คนต่อวัน และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�าลายสถิติเดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส�าคัญในการติดตามการระบาดของโรค

โควดิ 19 คอื จ�านวนผู้เสียชวิีตทีร่ายงานในแต่ละวนัจากแต่ละประเทศ ซึง่มีจ�านวนผูเ้สยีชีวติสงูสดุรวมท่ัวโลกประมาณ

กว่า 6,000 รายต่อวันในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 โดยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แม้ต่อมาในช่วง

ต้นเดือนมิถุนายนจะมีจ�านวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือประมาณวันละ 4,000 ราย แต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจ 

โดยเฉพาะการที่ในหลายประเทศที่สถานการณ์สงบลงแล้ว ได้เกิดการระบาดในระลอกใหม่ขึ้นอีก

1

4

2

5
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บันทึกเหตุการณ์
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บันทึกเหตุการณ์
3

การบริหารจัดการด้านการแพทย์การสาธารณสุขใน

วิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 6 เดือน

แรกน้ี เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีมีความซบัซ้อนของการท�างาน

ร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานองค์กรและภาค

ส่วนต่างๆ ดังนั้นการเรียบเรียงบันทึกเหตุการณ์ในส่วนนี้จึง

แยกแยะเหตุการณ์ออกเป็นด้านต่างๆ เพือ่ให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจ

กระบวนการท�างานในการจัดการภาวะวิกฤตคร้ังนี้ได้ชัดเจนข้ึน 

โดยใช้แนวคิดพื้นฐานมาจากการด�าเนินงานด้านการแพทย์และ

การสาธารณสขุทีม่กัเรยีกสัน้ๆ ว่า “ส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟ”ู 

จึงแยกแยะการท�างานในสถานการณ์นี้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

 1. การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต

 2. การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

 3. การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน 

 4. การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค 

 5. การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19

ระยะที่ 1

“ไฟไหม้ข้างบ้าน”

1 ม.ค. - 30 ม.ค. 63

ระยะที่ 2

“ไฟลามข้ามรั้ว”

31 ม.ค. - 4 มี.ค. 63

ระยะ

31 ธ.ค. 62

จีนรายงาน

การเกิดโรคระบาด

ที่เมืองอู่ฮั่น

12 ม.ค. WHO 

แถลงยืนยันการเกิด

“โรคติดเชื้อ

อุบัติใหม่”

13 ม.ค. ไทยแถลง

ยืนยันพบผู้ป่วยนอก

ประเทศจีนรายแรก

ของโลก

30 ม.ค. WHO 

ประกาศ 

“ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ” (PHEIC)

31 ม.ค. ไทยพบ

ผู้ป่วยรายแรกที่เกิด

จากการแพร่เชื้อ

ในท้องถิ่น

12 ก.พ. WHO 

ประกาศชื่อที่เป็น

ทางการของโรค

โควิด 19 

(COVID-19)

เหตุการณ์
สำาคัญ

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 1  

ศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคุมโรค 

(DDC’s EOC) 

“ท�างาน 24/7” 

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 2

จัดท�าแผนการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 3  

ยกระดับเป็น

ศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) กระทรวง

สาธารณสุข

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 4  

ภารกิจอู่ฮั่นรับคน

ไทยกลับสู่มาตุภูมิ

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 5  

ประกาศให้โรคโควิด 

19 เป็น “โรคติดต่อ

อันตราย”

3.1
การบริหาร

จัดการ
สถานการณ์วิกฤต

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 1  

การคัดกรอง

ที่จุดผ่านแดน 

(On Arrival

Screening)

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 2  

ลดโอกาสการแพร่

เชื้อเข้าสู่ประเทศ

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 3  

ชะลอการระบาด

ภายในประเทศ 

3.2
การควบคุม

การแพร่ระบาด
ของโรค

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 1  

การตรวจยืนยัน

ผู้ป่วยรายแรก

และเตรียมรองรับ

ผู้ป่วยรายใหม่

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 2  

เพิ่มการตรวจหา

ผู้ป่วยภายใน

ประเทศ 

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 3  

คิดค้นวิธีรักษาและ

จัดหายา 

3.3
การตรวจวินิจฉัย 
รักษา และพัฒนา

วัคซีน

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 1  

“กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ”

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 2  

หน้ากากสู้โควิด 19

3.4
การส่งเสริม

มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

Phase 1/

สถานการณ์ที่ 1  

ข่าวปลอมเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 2  

ช่วยเหลือโรงพยาบาล

ขาดแคลน

“หน้ากากอนามัย”

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19

ระยะที่ 3

“ไฟกระจายไปทั่ว”

5 มี.ค. - 21 มี.ค. 63 

ระยะที่ 4

“ไฟโหมกระพือ”

22 มี.ค.-2 พ.ค. 63

ระยะ

แรงงานไทยกลุ่ม

ใหญ่เดินทางกลับ

จากเกาหลี

การแพร่เช้ือกลุ่มใหญ่

ที่สนามมวยเวที

ลุมพินี

11 มี.ค. WHO 

ประกาศ “ภาวะการ

ระบาดใหญ่ทั่วโลก” 

(Pandemic) อย่าง

เป็นทางการ

กทม. ประกาศปิด

สถานบริการและ

ห้างร้าน 

ประชาชนใน กทม. 

เดินทางกลับ

ต่างจังหวัด

เหตุการณ์
สำาคัญ

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 6  

ตั้ง ศบค. บูรณาการ

การท�างานของทุก

กระทรวง 

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 7  

Team Thailand และ

มาตรการ “อยู่บ้าน

หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 8  

การประกาศใช้ 

พ.ร.ก.สถานการณ์

ฉุกเฉิน

3.1
การบริหาร

จัดการ
สถานการณ์วิกฤต

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 4  

ระบุพื้นที่เสี่ยง 

ประกาศเขตโรค

ติดต่ออันตราย และ

กรณีแรงงานไทย

กลับจากเกาหลี

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 5  

การติดเชื้อแบบกลุ่ม 

(cluster) และการ

ปิดสถานที่เสี่ยง

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 6  

การประเมิน

สถานการณ์และ

ยกระดับมาตรการ

ควบคุมโรค 

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 7  

การปิดเมืองและการ

ประกาศเคอร์ฟิว

3.2
การควบคุม

การแพร่ระบาด
ของโรค

Phase 2/

สถานการณ์ที่ 4

การปกป้องบุคลากร

ด่านหน้า จัดการ

ปัญหาขาดแคลน

หน้ากากอนามัย

และ PPE

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 5  

แรงสนับสนุนจาก

รอบด้านเพื่อคน

ท�างานด่านหน้า 

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 6  

จัดระบบบริการเพื่อ

ลดความเสี่ยง 

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 7  

ขยายเครือข่ายการ

รักษาพยาบาล

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 8  

การเพิ่มความ 

ทั่วถึงของการ 

ตรวจวินิจฉัย 

3.3
การตรวจวินิจฉัย 
รักษา และพัฒนา

วัคซีน

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 3  

อสม. เคาะประตู

บ้าน ต้านโควิด 19

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 4  

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ 

เพื่อชาติ

3.4
การส่งเสริม

มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 3  

การตีตราทางสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับ

โรคโควิด 19

Phase 3/

สถานการณ์ที่ 4  

“อสม. ส่งยาที่บ้าน 

ต้านโควิด 19”

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 5  

จิตอาสาร่วมสู้วิกฤต

โควิด 19

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน
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ตารางสรุปบันทึกเหตุการณ์โควิด 19

ระยะที่ 5

“ไฟเริ่มสงบ”

3 พ.ค.-30 มิ.ย. 63

ระยะ

13 พ.ค. ไม่มียอด

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน

ประเทศไทยเป็นครั้ง

แรกในรอบ 65 วัน

สถานการณ์ในต่าง

ประเทศยังรุนแรง

ขึ้นเรื่อยๆ 

เหตุการณ์
สำาคัญ

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 9  

การผ่อนปรนอย่าง

เป็นขั้นตอน เพื่อ

ลดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

3.1
การบริหาร

จัดการ
สถานการณ์วิกฤต

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 8  

การควบคุมการ

ระบาดในชุมชน 

“แยก หยุด เล่ียง 

ปิด”

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 9

การคัดกรองเชิงรุก

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 10  
แอปพลิเคชัน “ไทย
ชนะ” กับการ
ควบคุมโรคในระยะ

ผ่อนปรน

3.2
การควบคุม

การแพร่ระบาด
ของโรค

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 9  

การส�ารองยาและ

พัฒนาวัคซีน

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 10  

การดูแลขวัญก�าลัง

ใจบุคลากร

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 11  

พัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง

ในระยะต่อไป

3.3
การตรวจวินิจฉัย 
รักษา และพัฒนา

วัคซีน

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 5  

เว้นระยะห่างทาง

สังคม (Social 

Distancing)

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 6  

ระบบส่งอาหาร 

ถึงบ้าน

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 7 

การจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 8  

มาตรการการเว้น

ระยะห่างในการ

เดินทาง

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 9  

แนวทางปฏิบัติด้าน

สาธารณสุขรองรับ

การผ่อนปรน

3.4
การส่งเสริม

มาตรการสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 6  

ความเครียดและ

โควิด 19

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 7  

การฆ่าตัวตายและ

โควิด 19

Phase 4/

สถานการณ์ที่ 8  

มาตรการการ

เยียวยาจากภาครัฐ

Phase 5/

สถานการณ์ที่ 9  

การรับมือกับ

ผลกระทบ

ของคลื่นลูกที่สี่

3.5
การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและ
การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน
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การบริหารจัดการ
สถานการณ์วิกฤต 

3.1

ภาพรวมเหตุการณ์

การรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ต้องอาศัย

การท�างานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆ ใน 

ระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ที่มีกระทรวง

สาธารณสุขเป็นกลไกกลางในการประสานงาน ดังนั้นงานในด้าน 

“การบรหิารจัดการสถานการณ์วกิฤต” จงึเป็นการท�างานด้านหนึง่

ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด 19 นับตั้งแต่การที่ระบบของ “ศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน” (Emergency Operations Center: EOC) และ 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System) 

ที่เตรียมการและดูแลโดยกรมควบคุมโรคเริ่มเปิดด�าเนินการ จนมี

การยกระดับเป็นการท�างานร่วมกัน ระดับกระทรวง และขยาย 

ไปสู่การท�างานประสานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้กลไกเฉพาะกิจ

ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาล และการใช้กลไกกฎหมาย ท้ัง พรบ. 

สาธารณสุข และ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการสื่อสารกับ

สังคม ทั้งการดูแลขวัญก�าลังใจโดยการดูแลคนไทยให้เดินทาง 

ออกจากเมืองอูฮ่ัน่อย่างปลอดภยั และสร้างความม่ันใจให้กบัสังคม

โดยอาศัยการสนับสนุนของอาจารย์แพทย์ท่ีประชาชนเช่ือถือ และ

การใส่ใจดแูลเพือ่รกัษาสมดลุระหว่างการควบคมุโรคกบัผลกระทบ

ทางสงัคมอย่างเป็นข้ันตอน การท�างานด้านนี ้เป็นหวัใจส�าคญัทีท่�าให้

ประเทศไทยสามารถฝ่าภยัวกิฤตโรคโควดิ 19 ในระยะแรกนีม้าได้
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ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
(DDC’s EOC) “ท�างาน 24/7”

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1  

1 2 3 4 6 7 8 95

ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (Situation Awareness Team: 

SAT) เป ็นทีมตามโครงสร ้างระบบการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่กรมควบคุมโรคพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ท�าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด 

ในพืน้ทีต่่างๆ ท่ัวโลก ดงันัน้เมือ่มกีารรายงานจากทางการจนีว่า

มีการระบาดของโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุที่เมืองอู่ฮั่น 

ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทมี SAT จึงติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด และในวันที่ 2 มกราคม 2563 จึงได้รายงานสถานการณ์

ดังกล่าวต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค ท�าให้มีการสั่งการให้ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเริ่มคัดกรองผู้เดินทางขาเข้า

ด้วยเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นในวันที่ 3 มกราคม 2563 และ

ในวันต่อมาคือวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 แม้เป็นวันหยุด

ราชการแต่กรมควบคุมโรคได้ส่ังการให้มีการเปิดการประชุม 

“ศนูย์ปฏบัิตกิารภาวะฉกุเฉนิ (EOC) กรณโีรคปอดอกัเสบรนุแรง

จากเชือ้ไวรสั (Viral Pneumonia)” อย่างเป็นทางการ โดยอธบิดี

กรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 

ผู้อ�านวยการกองโรคติดต่อท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีผู ้บัญชาการ

เหตุการณ์ (Incident Commander) ในระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่กรมควบคุมโรค

พัฒนาข้ึนอย่างเป็นระบบนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป็นต้นมา จึงเป็นการเริ่มต้นของการท�างานของทีมที่มีบทบาท

หน้าทีต่่างๆ เช่น ทมีประเมนิความพร้อมของสถานพยาบาลและ

ความเพยีงพอของเวชภณัฑ์และทรพัยากร ทมีสือ่สารความเสีย่ง

ท่ีท�าหน้าท่ีประมวลและสื่อสารข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู ้

และทีมยุทธศาสตร์ท่ีท�าหน้าท่ีประเมินสถานการณ์และวาง

ยุทธศาสตร์การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยทีมเหล่านี้ 

มกีารประชมุทกุวนัในช่วงเช้าไม่เว้นวนัหยดุราชการ และจดัให้มี

เจ้าหน้าทีผ่ลดัเวรปฏบิตัหิน้าท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงตลอดท้ังสปัดาห์

จนเรียกกันติดปากว่า “ท�างาน 24/7”

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

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 2  

1 2 3 4 6 7 8 95

ในขณะที่ข้อมูลการสรุปข้อสันนิษฐานแหล่ง

และวิธีการแพร่เชื้อของโรคปอดอักเสบที่

ระบาดรุนแรงในจนีว่าอาจเป็น “การติดต่อจากสตัว์

สู่คน” โดยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าแหล่งรัง

โรคคือสัตว์ชนิดใด แต่ส�าหรับนักระบาดวิทยาและ

นักวิชาการในประเทศไทยเชื่อว่า โรคระบาดใหม่นี้

สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ เม่ือพิจารณาเปรียบ

เทยีบลกัษณะและรปูแบบของผูป่้วยทีค่ล้ายกบัโรค

ติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ในขณะท่ีองค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศว่าเป็น

โรคติดต่อจากคนสู่คนได้ ประเทศไทยจึงได้จัดท�า

แผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีมาตรการดูแลและ

ป้องกนัโรคสงูสดุเพือ่ป้องการตดิต่อจากคนสูค่นเช่น

เดยีวกับผูป่้วยโรคซาร์ส ต่อมาด้วยข้อมลูทางคลนิกิ

และทางระบาดวิทยาที่มีเพิ่มขึ้น วันที่ 20 มกราคม 

2563 ทางการจีนจึงประกาศว่าโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ ์ใหม่นี้เป็นโรคติดต่อที่สามารถ

ตดิต่อจากคนสูค่นได้ ดงันัน้ การตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ

ด้านสาธารณสุข จ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแผน

ท่ามกลางข้อมูลท่ียังไม่ชัดเจน จึงต้องอาศัยข้อ

สันนิษฐานตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของ

ทีมงานที่เข้มแข็งของระบบงานระบาดวิทยา ของ

ประเทศไทย
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ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
กระทรวงสาธารณสุข

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 3 

1 2 3 4 6 7 8 95

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสขุ พร้อมด้วย นพ.สุขมุ กาญจนพมิาย ปลดักระทรวง

สาธารณสุข ประชุมทางไกลร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุข

จงัหวดัและผูอ้�านวยการโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ได้ประกาศ

ยกระดบัการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุ “โรคปอดอกัเสบจาก

เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019” เนือ่งจากเป็นช่วงใกล้

เทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากข้ึน 

โดยยกระดับสถานการณ์เป็นระดบั 3 และเปิดศนูย์ปฏบิตักิาร

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับกระทรวง ตามระบบการรับมือ

กับภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ ทีไ่ด้มอบหมายให้หน่วยงาน

ตั้งแต่ระดับกรมลงไปท�าหน้าที่ต่างๆ 

 ต่อมาแนวโน้มของสถานการณ์รุนแรงขึ้น ในวันที่ 27 

มกราคม 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงว่ารัฐบาลยก

ระดับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister 

Operation Center) เป็นระดบัประเทศ ให้สามารถตดิตาม

และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการสั่งการอย่างเป็น

เอกภาพทั้งในเรื่องของไวรัสโคโรนาและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดย

มีนายกรฐัมนตรกี�ากบัดแูลอย่างใกล้ชิด เพือ่เช่ือมข้อมูลจาก

ศูนย์ปฏิบัติการของทุกกระทรวงในรายกิจกรรม โดยนายก

รฐัมนตรกีล่าวเน้นย�า้ว่าการช้ีแจงสถานการณ์ ให้เป็นไปตาม

ข้อเท็จจริงและไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ยึดหลักการ “ชีวิตและ

สุขภาพประชาชนส�าคัญที่สุด”
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ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 

1 2 3 4 6 7 8 95

สถานการณ์วันที่ 30 มกราคม 2563 ชาวไทยจ�านวน

หนึ่งที่ยังติดอยู่ในเมืองอู่ฮ่ันได้มีการร้องขอให้รัฐบาล

เข้ามาช่วยเหลือเพือ่เดินทางกลับประเทศไทย ศูนย์ EOC จงึ

เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 31 มกราคม 

2563 มีการระดมทีมงานที่เชี่ยวชาญทุกด้านจัดท�าแผน 

ร่วมกัน มีการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล

จีน แต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจว่า คนไทยทั้ง 160 คน ที่เดิน

ทางกลับมาประเทศไทยนั้นนั้นปลอดภัยและไม่น�าเชื้อโรค

เข้าสู่ประเทศไทย ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความกดดันสูง แต่

ด้วยการสนบัสนุนทางนโยบายทีเ่ข้มแขง็จากรฐับาลไทยโดย 

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 

ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตวัว่า “...ผมจะไปรบัชาวไทยทีอู่่ฮัน่

ด้วยตัวเอง จะไปพร้อมเครื่องด้วย จะไปรับคนไทยกลับมา 

ไม่มอีะไรต้องกลวั เพราะมัน่ใจในกระทรวงสาธารณสขุไทย” 

 ทัง้นีใ้นวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 นพ.ธนรกัษ์ ผลิพฒัน์ 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวกรณีโรค

ปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า 

รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความ

พร้อมเพือ่รบัคนไทยกลบัจากเมอืงอูฮ่ัน่ โดยได้มกีารเตรยีม

การตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และเม่ือเดินทาง 

มาถงึประเทศไทย ในกรณทีีต่รวจพบผูโ้ดยสารมอีาการป่วย

เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง จึงเข้าระบบการล�าเลียงไปยัง 

โรงพยาบาลที่ก�าหนดด้วยมาตรฐานการควบคุมโรคสูงสุด 

ส่วนผูท่ี้ไม่มีอาการจะมีการตรวจคดักรอง เฝ้าระวังโรคอย่าง

เข้มข้นโดยทีมแพทย์ ติดตามต่อเนื่องไปจนครบก�าหนด 

14 วัน
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ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย”

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 5 

1 2 3 4 6 7 8 95

สสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและ

กว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก จนวันที่ 

30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็น 

“ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC) นายอนทิุน ชาญวรีกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 

โรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID19)) เป็น “โรคตดิต่ออนัตราย” ตามพระราชบญัญตัิ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงเป็นการปรับใช้กลไกกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม ในการบริหารจัดการ

ภาวะวิกฤตโรคระบาดที่มีความรุนแรง
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ตั้ง ศบค. บูรณาการการท�างานของทุกกระทรวง

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6

1 2 3 4 6 7 8 95

ในระยะเร่ิมต้นของการระบาด นายกรัฐมนตรีให้ตั้ง 

คณะกรรมการอ�านวยการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่ง

ชาติ ขึ้นเพื่อบูรณาการการท�างานของทุกกระทรวงให้เกิด

ผลเป ็นรูปธรรม มีการประชุมครั้ งแรกท่ีกระทรวง

สาธารณสุขเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมี นายอนุทิน 

ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ได้มีการตั้งคณะ

อนุกรรมการในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม และก�าหนดให้มีการ

แถลงข่าว 3 ระดบั คอื (1) ระดบัรฐับาล โดยจะแต่งตัง้โฆษก

ประจ�าคณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลทุกครั้งหลังการ

ประชุม (2) ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของกระทรวง

สาธารณสุขให้ปลดักระทรวงสาธารณสขุ อธบิดกีรมควบคมุ

โรคหรือผู้แทน และ (3) ระดับทั่วไป รายงานสถานการณ์

ประจ�าวนัโดยโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตัง้ศนูย์

ข้อมลูข่าวสารเป็นศนูย์กลางให้ข้อมลูข่าวสารเพียงจดุเดยีว

 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2563 มีมติมอบหมายให้ส�านักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ขึ้น เพ่ือท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบายและมาตรการเร ่งด่วนในการบริหาร

สถานการณ์ โดยให้คณะกรรมการอ�านวยการเตรียมความ

พร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 

และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์

นีด้้วย ส�านกันายกรฐัมนตรจีงึได้มคี�าสัง่ท่ี 76/2563 ลงวนัที่ 

12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19)” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” 

ข้ึนในส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ในท�าเนียบ

รัฐบาลหรือสถานท่ีอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีก�าหนดและขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19)” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กรรมการ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างๆ ผู ้บริหารส�านักนายกรัฐมนตรี 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการต�ารวจ 

แห่งชาติ เป็นกรรมการ
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64 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

Team Thailand และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7

1 2 3 4 6 7 8 95

ด้วยวิกฤตโรคระบาดเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพท่ี

ต้องอาศยัองค์ความรูใ้นทางการแพทย์และการ

สาธารณสุขในการจดัการ การทีน่ายกรฐัมนตรใีห้เชญิผูท้รง

คณุวฒุิและมคีวามเชีย่วชาญด้านต่างๆ มาเป็นทีป่รกึษา จึง

เป็นเหตกุารณ์ส�าคัญทีช่่วยสร้างความมัน่ใจให้กับสังคมไทย 

โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม 

กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประชุม

ปรกึษาหารอืกบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒ ิโดยม ีศ.คลนิกิ

เกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร อดตีรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร 

ท่ีปรึกษากรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ นายก

สมาคมเวชบ�าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ประธานราชวิทยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมอุรเวชช  ์

แห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อาทิ โรงพยาบาลต�ารวจ กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ ส�านัก

การแพทย์กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมพร้อมกับผู้บริหาร

และผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กร ได้ร่วมประชุมกันเพื่อต่อสู้กับ 

โรคโควิด 19 เพื่อรวมพลังเป็นหน่ึงเดียวกัน เรียกว่า 

“Team Thailand”

 มีการเพ่ิมมาตรการต่างๆ เช่น การรณรงค์มาตรการ 

“อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” การส่งเสริมให้ประชาชน 

ต้องมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยให้ความส�าคัญกับการ

เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรม

รวมกลุ่มทางสังคมให้มากท่ีสุด ขณะเดียวกัน มีการเพิ่ม

ความเข้มข้นในการควบคมุโรค ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยผูว่้า

ราชการจังหวัดท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ ใช้

กฎหมายเพือ่ควบคมุสถานการณ์การระบาดในจงัหวดันัน้ๆ
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66 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

การประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8

1 2 3 4 6 7 8 95

ในวนัที ่24 มนีาคม 2563 สถานการณ์การระบาดของ

โรคโควดิ 19 ยงัคงรนุแรงขึน้ โดยมยีอดผู้ป่วยสะสม 

827 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยยืนยันใน 47 

จังหวัดทั่วประเทศแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ประกาศใช้ 

พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่ง

การประกาศแต่ละครัง้มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน ซึง่ครัง้

นี้นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรก�าหนดช่วงระยะเวลาไว้ตั้งแต่

วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 โดยประกาศ

ใช้ทัว่ราชอาณาจกัร เพือ่ควบคมุโรคระบาดทีก่ระจายไปทัว่

ประเทศ และมีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โควิด-19 โดยมีนายกฯ เป็นประธาน มีปลัด

กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ และประชุมกันทุกวัน 

ในเวลา 09.30 น.

 โดยการประกาศน้ี ก�าหนดพฤติกรรมไว้ 3 ประเภท 

ได้แก่ ห้ามท�า ให้ท�า และควรท�า เช่น ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงที่

ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศ ห้ามเข้าราช

อาณาจักรโดยปิดช่องทางการเข้าประเทศไทยตามจุดผ่าน

แดนต่างๆ บุคคลท่ีจะเข้าประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ 

ห้ามการชุมนุม ให้เว้นระยะห่างทางสังคม ห้ามสร้างข่าว

ปลอม โพสต์หรือแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนที่จะท�าให้ประชาชน

เกิดความเข้าใจผิด และให้ กระทรวง ทบวง กรม เตรียม 

โรงพยาบาลภาคสนาม เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ 

ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน แนะน�าให้ประชาชน 

อยู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ คนมี

โรคประจ�าตัว เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี
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68 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

การผ่อนปรนอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9

1 2 3 4 6 7 8 95

เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง การรักษาสมดุล

ระหว่างความเข้มงวดในการควบคมุโรคกบัผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งที่การบริหารสถานการณ์

วิกฤตต้องให้ความส�าคัญ ในวันที่ 20 เมษายน 2563  

กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมหารือเพื่อจัดท�าร่าง 

ข้อเสนอแนวทางการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควดิ 19 

ในด้านสาธารณสขุ เสนอต่อ ศบค. โดยมเีงือ่นไขทีส่�าคญั คอื

 1. หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องเพิ่มความเข้มข้น

มาตรการตรวจคัดกรองคนติดเชื้อในประเทศ เข้มงวดกับ 

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ มีการกักเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน 

ในสถานที่ที่ก�าหนด การค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียงเพ่ิมเติม 

เช่น ในชุมชนแออัด

 2. คนไทยทุกคนทุกชุมชนต้องร่วมมือปฏิบัติตาม

มาตรการสุขลักษณะ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน การมีระยะห่างทางกาย งด

การชุมนุม กลุ่มเสี่ยงยังควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน

 3. ภาคธุรกิจต้องประเมินความเสี่ยงและปรับการ

ด�าเนินการให้มีความเสี่ยงต�่า เช่น มาตรการตรวจวัดไข้ เว้น

ระยะห่างทางกาย การท�าความสะอาดมือ การลดจ�านวน

ผู้คนที่มาติดต่อใช้บริการ

 4. การปิดบริการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง เป็น

แหล่งแพร่ระบาด ส่วนการปิดกจิการในอนาคตควรใช้วธิปิีด

แบบจ�าเพาะทีเ่ป็นปัญหา และคงความเข้มข้นของการบงัคบั

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

 5. มีระบบเฝ้าระวังและคาดการณ์ความรวดเร็วของ

การแพร่ระบาดในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ ให้มีการ

เพิ่มหรือผ่อนคลายมาตรการตามบริบทของแต่ละจังหวัด 

และมีการเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนโดย อสม.

 ซึ่งต่อมา ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนเป็น

ระยะ และมีการประเมนิผลทุก 14 วัน โดยเริม่การผ่อนปรน

ระยะที่ 1 เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ระยะที่ 2 เริ่ม 17 

พฤษภาคม 2563 ส�าหรบักจิการ/กลุม่กิจกรรมสเีขยีว ระยะ

ที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2563 ส�าหรับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

และการด�าเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกก�าลังกายและ

ดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ ระยะที่ 4 เริ่ม 15 มิถุนายน 

2563 ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและมีการผ่อนปรน กลุ่ม

กิจการ/กิจกรรม ประเภทกลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงต่อการ

ติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สูง คือการ 

ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบัน 

การศึกษา และเตรียมการผ่อนปรนระยะที่ 5 
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70 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

หลกัฐานส�าคญัทางประวตัศิาสตร์

มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1
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การบันทึกเว็บ EOC เพื่อรองรับโควิด 19
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ข้อก�าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ งดเดินทางข้ามจังหวัด 

ค�าแกลงปิดเมืองบุรีรัมย์
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562

ชื่อและอาการส�าคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย ฉ.3

เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่

เป็นเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายกรณี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563

4 5 6

1 2 3
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
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เส้นทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2468 อหิวาตกโรคได้ระบาดใน

ท้องที่ป้อมปราบการและปทุมวัน

แพร่กระจายออกไปทั่วพระนครและธนบุรี และ

ขยายวงออกไปเรือ่ยๆ ในท้องที ่52 จังหวดั นาน 5 ปี 

โดยคาดว่าสาเหตุมาจากเรือที่เดินทางมาจากเมือง

ซัวเถาและเมืองไฮเค้า ประเทศจีน เพราะหลังจาก

ถกูกกัอยูเ่กาะพระทัง้หมด 140 ล�า มเีรอืล�าหนึง่เกดิ

มีอหิวาตกโรคระบาดอยู่บนเรือ และมีผู้เสียชีวิต

ทัง้หมด 10 ราย แต่ระหว่างท่ีถกูกกัอยูน่ัน้ มคีนหลบ

หนีขึ้นฝั่งหลายคน เหตุการณ์ครั้นนั้น ส่งผลให้มี 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคเป็น 

ครั้งแรกในปีนี้อีกด้วย

 หลงัจากใช้ “เกาะพระ” เป็นด่านกกัตรวจโรค

ทางเรือมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพื้นที่ไม่สะดวก

ต่อการกักคนเป็นระยะเวลานาน ทั้งขาดแคลน 

น�้าจืด อีกทั้งการล�าเลียงอาหารก็ไม่สะดวก จึงได้

ย้ายมาตั้งด่านกักตรวจโรคที่จังหวัดสมุทรปราการ

 วิธีการกักตรวจ คือ เรือโดยสารที่มาต้องจอด

ให้พนักงานสาธารณสุขตรวจ ณ ที่ด่านตรวจโรค

ปากน�า้ หากปรากฏโรคตดิต่ออนัตราย (สมยันัน้คอื

อหวิาตกโรคและไข้ทรพษิ) เรือต้องจอดทีด่่าน หรอื

ไม่ก็มาจอดไว้ที่บริเวณบางคอแหลมซึ่งจัดไว้ให้โดย

เฉพาะ เจ้าหน้าทีจ่ะน�าผูป่้วยมารกัษาทีโ่รงพยาบาล

โรคติดต่อ ส่วนผูโ้ดยสารคนอ่ืนจะต้องรบัการปลกูฝี

หรือฉีดวัคซีน

 สมัยน้ันการตรวจโรคติดต่อทางเรือมีความส�าคัญอย่างมาก 

เพราะเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารนับพันคน ความ

แออัดของผู้คนบนเรือมักสร้างเช้ือโรค จนเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

ไปจนถงึกลายเป็นโรคระบาด จนต้องมีผูป่้วยและเสยีชีวติเป็นจ�านวนมาก

 จากการรายงานผลการตรวจของด่านกักโรคสมุทรปราการ 

ปรากฏว่ามีชาวจีนเดนิทางเข้าประเทศเป็นจ�านวนมาก และระหว่าง

เดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2489 ได้มีการกักเรือที่ล่องมาจาก

ซวัเถาและเกาะฮ่องกงจ�านวน 33 ล�า ตรวจผูโ้ดยสารจ�านวน 65,386 ราย 

พบเรือช่ือ ฮิรัม (Hiram) มีผู้ป่วยอหิวาตกโรค 3 ราย เจ้าหน้าที่ 

จึงน�าผู้โดยสารทั้งหมดไปกักไว้ที่โกดังโรงสีหวั่งหลี ต�าบลบุคคโล

 องค์การอนามัยโรค (WHO) ได้ออกกฎข้อบังคับว่าด้วย 

การสุขภิบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2494 เพื่อควบคุมวิธีการ

จดัการป้องกันโรคระบาดจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหนึง่ โดย

ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขแต่ละประเทศด�าเนินการให้รัดกุมในแบบ

เดียวกัน พร้อมกับอ�านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารด้วย

 ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรือโดยสารเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้น หลัง

จากแยกผู้ป่วยออกมารักษา ด�าเนินการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนแก่ผู้

โดยสารท่ีไม่มีอาการ และท�าลายเชื้อโรคบนเรือโดยสารเรียบร้อย

แล้ว ก็ต้องปล่อยให้เรือเดินทางต่อไปได้ ไม่จ�าเป็นต้องกักเป็นเวลา

นานเช่นในอดีต หรือในกรณีเรือโดยสารมาจากเมืองท่าที่มีโรค

ระบาด แต่ผู้โดยสารไม่ปรากฏอาการใดๆ เม่ือมีใบส�าคัญแสดงว่า 

ได้รับการปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนครบตามก�าหนดแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้อง

กักตัวไว้ รวมถึงไม่ต้องน�าอุจจาระไปตรวจด้วย
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 ขณะทีก่ารสญัจรทางอากาศ ชาวไทยมีโอกาส

ได้เหน็เครือ่งบินเป็นครัง้แรกเมือ่ 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2453 โดยชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเบลเยี่ยมชื่อ วันเดล 

เบอร์น น�าเครื่องบินแบบออร์วิล ไรท์ มาแสดงการ

บินให้ชมท่ีบริเวณสนามม้าสระปทุม (บริเวณ

ราชกรฑีาสโมสรในปัจจบุนั) ก่อนวนัที ่29 ธนัวาคม

ในปีเดียวกัน กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้ง แผนก

การบิน ขึ้นในประเทศไทย อยู่ในบังคับบัญชาของ

จเรทหารช่าง นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระก�าแพงเพชรอัครโยธิน

 สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนั้นคือ 

โรงเกบ็เครือ่งบนิชัว่คราวและสนามบนิแห่งแรกของ

ประเทศไทย ณ บริเวณสนามม้าสระปทุม เรียกว่า 

“สนามบินสระปทุมวัน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ

ต่อการสัญจรข้ามประเทศในบ้านเรา

 เวลาต่อมา กระทรวงกลาโหมเห็นว่า สนาม

บินแห่งเดิมมีความคับแคบ เป็นที่ลุ่มต�่า และฤดูฝน

มีน�้าท่วม ซ่ึงไม่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นสนามบิน

ขนาดใหญ่ในระยะยาว จึงมีค�าสั่งให้ พันโทหลวง

ศักดิ์ศัลยาวุธพิจารณาหาที่ตั้งแห่งใหม่ จนมาได้

บรเิวณเหนอืเขตบางเขน เป็นทีด่อนซึง่น�า้ท่วมไม่ถงึ

ทั้งปี ชื่อว่า “ดอนเมือง”

 หลังจากก่อสร้างสนามบินและอาคารต่างๆ 

จนแล้วเสรจ็ แผนกการบนิจงึย้ายมาประจ�าการ เม่ือ 

27 มนีาคม พ.ศ. 2457 พร้อมทัง้ยกฐานะเป็น กอง

บินทหารบก ก่อนที่ใน พ.ศ. 2461 จะได้รับ 

การยกฐานะเป็น กรมอากาศยานทหารบก

 พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศ

ไทยจ�ากัดมาให้บริการขนส่งทางอากาศแทน กรม

ทหารอากาศ (ช่ือเดินคือ กรมอากาศยานทหาร

บก) และเมื่อกิจการการบินเจริญรุดหน้าเป็นอย่าง

มาก สองปีต่อมาจึงได้ยกฐานะเป็น กองทัพ

อากาศ และใน พ.ศ. 2483 กองทพัอากาศได้จดัตัง้ 

กองการบินพลเรือน เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน

กับการบินสากล

 แม้บริษัทสายการบินเคแอลเอ็มจะเปิดเส้น

ทางบินจากยุโรปกับตะวันออกไกล โดยมีเส้นทาง

บิน คือ อัมสเตอร์ดัม-กรุงเทพ-จาการ์ตา มาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2472 แต่ว่าสนามบินดอนเมือง (ช่ือในขณะ

น้ัน) จะด�าเนินกจิการการบินพาณิชย์ได้เตม็ท่ี กต้็อง

รอจนถึง พ.ศ. 2480 เมื่อมีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติการเดินอากาศฉบับที่ 2 โดยกองทัพอากาศ

เป็นผู้ควบคุมกิจการ

1 2
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 ช่วงเวลานั้น การสัญจรโดยเครื่องบินท่ีมา

ทดแทนทางเรือ ท�าให้ชาวต่างชาติจ�านวนมากเดิน

ทางเข้าเมอืงไทยไม่ขาดสาย เป็นผลให้โรคตดิต่อร้าย

แรงต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ 

ไข้กาฬหลังแอ่น เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�า กระทรวง

สาธารณสุขจึงส ่งเจ ้าหน้าที่มาอยู ่ที่สนามบิน

ดอนเมอืงประจ�า บทบาทดงักล่าวด�าเนนิอยูเ่พียง 2 

ปี กม็อีนัต้องชะงกัจากเหตกุารณ์สงครามมหาเอเชีย

บูรพา

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2489 สนามบินดอนเมืองกลับมา

ด�าเนนิกจิการการบนิพลเรอืนอีกครัง้ การตรวจตรา

ผู้โดยสารเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากต่างประเทศก็

เกิดข้ึนเช่นกัน แต่เนื่องจากขณะนั้นกฎหมายยังไม่

ได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจัดการกับผู ้

โดยสารที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย กฎหมาย

กักโรคก็ยังไม่มีการท�างานจึงต้องอาศัยอ�านาจ

แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองด�าเนินการห้ามผู้โดยสารที่

เป็นโรคติดต่ออันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร

 พ.ศ. 2491 กองทัพอากาศได้ยกฐานะ กองบนิ

พลเรือน ขึ้นเป็น กรมการบินพลเรือน เพ่ือท�า

หน้าที่ควบคุมกิจการของท่าอากาศยานดอนเมือง 

( ช่ือเรียกในสมัยน้ัน) และได ้มีการพัฒนาท่า

อากาศยานครั้งใหญ่ ทั้งในส่วนทางวิ่ง ทางขับ และ

สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการบนิพาณชิย์

 พ.ศ. 2495 กระทรวงคมนาคมได้ส่งส�าเนา

อนุสัญญาว่าด้วยสุขาภิบาลระหว่างประเทศเพื่อ 

การเดินอากาศกรุงเฮก ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) 

ให้กระทรวงสาธารณสุขน�าไปปฏิบัติ ผู ้แทน- 

นายแพทย์ประเมนิ จนัทวมิล หวัหน้ากองโรคตดิต่อ 

ได้ชี้แจงในคณะกรรมการการบินพลเรือนว่า ทาง

กระทรวงสาธารณสขุไม่ขดัข้อง แต่สภาพการท�างาน

ยังขาดความพร้อมหลายอย่าง เช่น ห้องตรวจโรค

อย่างเป็นสัดส่วน เมื่อผู้โดยสารต้องตรวจร่างกาย 

สถานพยาบาลเพือ่การดแูลรกัษาเมือ่มกีารเจบ็ป่วย 

เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และด่านกักโรค มติที่

ประชุมครั้งนั้นให้ผู ้แทนกระทรวงสาธารณสุขไป

หารือกับนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศ
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 เวลาต่อมา กรมอนามัย ได้จัดตั้งแผนกการ

อนามัยด่านและการกักโรคขึ้นใน กองควบคุมโรค

ติดต่อ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออันตราย

ต่างๆ ซ่ึงอาจแพร่เชือ้ได้ง่ายจากการเดนิทาง ทัง้ทาง

บก ทางน�า้ และทางอากาศ โดยมนีายแพทย์ประจ�า

ท�างานหมนุเวยีนกัน 3 คน คือ นายแพทย์ชัน้ วนะภตูิ 

นายแพทย์ณัฐ ณ นคร และขุนเวช

 พ.ศ. 2497 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี

องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีผล

ให้เกิดพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

ส�าหรับใช้บังคับกิจการบินพลเรือนตามแนวข้อ

ตกลงขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ

 พ.ศ. 2498 ท่าอากาศยานดอนเมือง เปลี่ยน

ชื่อเป็น ท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือ ทกท. 

(Bangkok Airport) ต่อมาเปลี่ยนเป็น Bangkok 

International Airport) ต่อมาในวนัที ่1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2522  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

(ทอท.) ได้ถอืก�าเนดิขึน้ ท�าให้ย้ายมาสงักดักับ ทอท. 

แทน 

 การเติบโตของท่าอากาศยานแต่ละแห่งสามารถวดั

ได้จากอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณผู ้โดยสาร 

จ�านวนการขึน้-ลง และปรมิาณขนถ่ายสนิค้าทางอากาศ 

ซึง่ท่าอากาศยานกรงุเทพนบัเป็นท่าอากาศยานพาณชิย์

สากลที่ส�าคัญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เนื่องจากเป็นศูนย ์กลางและเป็นจุดเช่ือมต่อของ 

เส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศของภูมิภาคนี้ 

ได้อย่างเหมาะสม

 เม่ือมีการย้ายเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดไปสู่ ท่า

อากาศยานสวุรรณภมู ิจังหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัท่ี 

28 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นเหตุให้การบริการส�าหรับ

เท่ียวบินส�าหรับเท่ียวบินการพาณิชย์ท้ังหมดหยุดตัวลง 

อย่างไรก็ดี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 มติของคณะ

รัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีความต้องการที่จะให้มีการเปิด

บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้ง เนื่องจากพบ

ปัญหาหลายประการของท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิและ

เพื่อการขยายและพัฒนาประสิทธิภาพของดอนเมืองให้

มีความคล่องตวัรองรบัในระดบัท่าอากาศยาน นอกเหนอื

จากการบินพาณิชย์แล้ว ท�าให้มีการกลับมาเปิดให้

บรกิารอกีรอบหนึง่และกลบัมาใช้ช่ือว่า ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง เช่นเดิม (Don Mueang International 

Airport) ตัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 

1 2
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 พ.ศ. 2500 กรมอนามยัได้รเิริม่ โครงการด่าน

กกักันโรค ซึง่เป็นหนึง่ในแผนงานป้องกันและก�าจดั

โรคติดต่อส�าคัญที่เป็นสาเหตุการตาย จุดมุ่งหมาย

ของโครงการคือ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจผู้โดยสารและ

ยานพาหนะทีม่าจากเมอืงท่าทีม่กีารระบาดของโรค

ติดต่อระหว่างประเทศ ไม่ให้น�าโรคติดต่ออันตราย

เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยให้ด�าเนนิการ

ต่อเนือ่งทกุๆ ปี มีการแบ่งหน่วยของกองควบคมุโรค

ติดต่อขึ้นใหม่ที่เกี่ยวกับการกักโรค คือ แผนกตรวจ

คนเข้าเมอืงสาธรและดอนเมอืงกับแผนกด่านกกัโรค

สมุทรปราการ จนกระทั้ง พ.ศ. 2505 กองควบคุม

โรคตดิต่อ ปรบัส่วนราชการใหม่ แผนกตรวจคนเข้า

เมืองสาธรและสถานีการบินดอนเมือง กับแผนก

ด่านกักโรคสมุทรปราการยุบรวมเป็นแผนกค่าย 

กักโรค มีด่านกักโรคท่าเรือกรุงเทพ ด่านกักโรค 

ท่าอากาศยานกรุงเทพและด่านกักโรคส่วนภูมิภาค

หลายด่านมาอยู่ในสังกัด

 ช่วงเวลาน้ัน มีประกาศประเทศเขตติดโรคอยู่แทบทุก

เดอืนเพราะเป็นวธิเีดียวทีจ่ะใช้อ�านาจหน้าทีใ่นการกักโรค โดย

อาศัยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเป็นเครื่องมือในการห้ามผู้

ต้องสงสยัเข้าเมอืงถงึขนาดว่าโรคริดสดีวงตา กร้็ายแรงพอทีจ่ะ

ห้ามเข้าประเทศแล้ว รวมไปถึงโรคติดต่อร้ายแรงอ่ืนๆ เช่น 

อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬหลังแอ่น ต่อมาเพิ่ม ไข้

กลับซ�้า (Relapsing Fever) ไข้เหลือง โดยในช่วงนั้นบทบาท

ของเจ้าหน้าทีค่อื การตรวจเอกสารรบัรองการปลกูฝี ฉดีวคัซนี

ให้กับผู้โดยสารท่ีมาจากประเทศเขตติดโรค และคอยถอน

ประกาศประเทศเขตติดต่อโรคออกเมื่อโรคระบาดสงบลง

 พ.ศ. 2512 ประเทศไทยได้รับรองและน�ากฎอนามัย

ระหว่างประเทศฉบบัแรก มาเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน

ของด่านกกัโรค ซึง่ท�าให้การป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อมกีาร

ท�างานที่เป็นระบบและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นหลังจากน�าไป

ปฏิบัติเกือบยี่สิบปี พ.ศ. 2531 นายแพทย์ประชา ภูมิพาณิชย์ 

ได้แปลกฎอนามยัระหว่างประเทศเป็นภาษาไทย เนือ่งจากเหน็

ว่าเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(เปลีย่นชือ่มาจาก ด่านกกัโรค เนือ่งจากเหน็ว่าบทบาทกกัโรค

มีน้อยลง) ทุกแห่งควรมีไว้ศึกษา และอ้างอิงควบคู่กับพระราช

บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
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การควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค

3.2

ภาพรวมเหตุการณ์

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จ�าเป็น

ต้องมกีารก�าหนดรปูแบบวธีิการด�าเนนิงานเพ่ือการ

เฝ้าระวงัและสอบสวนโรค เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีถ่กูต้องรวดเรว็ต่อการ

บริหารจัดการโดยเฉพาะการก�าหนดมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคที่ถูกทิศทาง ไม่สูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคลและงบ

ประมาณเกินความจ�าเป็น การออกแบบการด�าเนนิงานคดักรองที่

รอบคอบรัดกุม ทั้งการคัดกรองที่จุดผ่านแดนต่างๆ โดยเฉพาะ

สนามบินอันเป็นจุดหลักในการสกัดกั้นโรคระบาดในยุคโลกไร้

พรมแดน การลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการตั้ง 

State quarantine การพยายามชะลอการระบาดภายในประเทศ 

การมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน การมีทีมควบคุมโรคภาค

สนามที่เข้มแข็ง การติดตามประเมินสถานการณ์และยกระดับ

มาตรการควบคมุโรคอย่างรวดเรว็ทนัเวลา การสือ่สารต่อสงัคมเพือ่

ลดความตื่นตระหนกและสร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

และการควบคมุโรคอย่างต่อเนือ่งในระยะผ่อนปรน ถอืเป็นผลงาน

ส�าคัญที่ช่วยท�าให้ไทยรอดพ้นภาวะวิกฤตนี้มาได้อย่างสง่างาม
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การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening)

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1  

ก�าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยยืนยัน โดยก�าหนดว่าต้องมีผลการ

ตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการระดับชาติที่ได้รับการรับรอง 

อย่างน้อย 2 แห่ง และผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้ความเห็นเสียก่อน จึงจะสรุปผลการวินิจฉัยได้

 การตรวจคัดกรองที่จุดผ่านแดนท�าให้ไทยสามารถตรวจ

พบนักท่องเทียวจีนจากอู่ฮั่น ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรก ท่ีท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ซ่ึงเม่ือ

ท�าการส่งตวัไปรบัการรกัษาทีส่ถาบนับ�าราศนราดรู และท�าการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด จึงพบว่าผู้ป่วย 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ และได้รับการยืนยันจาก 

คณะผู้เชี่ยวชาญในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 จึงท�าให้ใน

วนัจนัทร์ที ่13 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุจงึแถลงการณ์

ตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed Case) นอกประเทศจีน 

เป็นรายแรกของโลก จึงท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่

สามารถสกดักัน้โรคระบาดชนดิใหม่นี ้ได้ทีส่นามบนิ ซึง่เป็น “ด่าน” 

หลักที่ใช้ในการสกัดกั้นโรคระบาดในยุคโลกไร้พรมแดน

>> 1-2. ปลัด แถลงข่าวโคโรน่า กรมควบคุมโรค

เมื่ออธบิดกีรมควบคมุโรคได้รบัการรายงานสถานการณ์การ

เกดิโรคระบาดทีเ่มอืงอูฮ่ัน่ในวนัพฤหัสบดทีี ่2 มกราคม 

2563 จึงได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เริ่มการ

คัดกรองที่จุดผ่านแดนทันทีในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

โดยการคดักรองผูเ้ดนิทางขาเข้าด้วยเทีย่วบนิตรงจากเมืองอูฮ่ัน่ 

ที่ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง ซ่ึงมีวันละ 3 เท่ียวบิน มีผู้เดินทางประมาณวันละ 

500 คน นับเป็นประเทศแรกๆ ที่ จัดให้มีการคัดกรองที ่

จดุผ่านแดน (On arrival screening) โดยใช้มาตรการแบบเดยีว

กบัการรบัมอืโรคซาร์ส ตามแผนการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทีเ่ชือ่ว่า

โรคชนิดใหม่นีเ้ป็นโรคตดิต่อจากคนสูค่น โดยในวนัแรกพบผูป่้วย

เข้าเกณฑ์การสอบสวน (Patient Under Investigation: PUI) 

1 ราย ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจงึส่งตวัไปยงัสถาบนับ�าราศนราดรู 

แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบัตกิารไม่พบเชือ้ ต่อมาภายหลงัการเปิด 

EOC กรมควบคุมโรคในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ได้มีการจัด

ประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญ ในวนัอาทติย์ที ่5 มกราคม 2563 มกีาร
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ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสูประเทศ

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2  

ในวนัที ่31 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุแถลงยนืยนัพบผูป่้วยด้วยโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทยเพิ่มอีก 5 ราย เป็นชาวจีนที่เดินทางมาจาก

เมืองอู่ฮั่น 4 ราย และคนขับแท็กซี่ชาวไทย 1 รายที่ขับรถให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากอู่ฮั่น 

คนขับแท็กซี่คนนี้จึงเป็นผู้ป่วยรายแรกที่เป็นการติดเชื้อในท้องถิ่น (local transmission) ทั้งนี้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อธิบายว่า “เราสามารถตรวจพบผู้ป่วยรายนี้ได้รวดเร็วเพราะได้

ขยายการเฝ้าระวังไปยังกลุ่มคนที่ท�างานใกล้ชิดกับคนจีน แม้จะไม่มีประวัติการเดินทางไปจีน

ก็ตาม” ดงัน้ัน การลดโอกาสการแพร่เช้ือเข้าสูป่ระเทศ จงึต้องมีทัง้การคัดกรองผูท้ีเ่ดนิทางมาจาก

ต่างประเทศทีอ่าจน�าเชือ้เข้ามาในประเทศไทย และการสกดักัน้การแพร่กระจายของเชือ้โดยการ

ติดต่อระหว่างคนสู่คนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงการด�าเนินการในการรับคนไทย 138 คน 

กลับจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการยกระดับการกักกันโรค (Quarantine)  

โดยมีการจัดสถานที่พิเศษเพื่อไว้ให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เส่ียง เป็นจุดเริ่มต้นของ 

การพัฒนาระบบที่ในภายหลังรู้จักกันในชื่อว่า “State Quarantine”
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ชะลอการระบาดภายในประเทศ

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 

และควบคมุการระบาดในพืน้ทีม่คีนอยูจ่�านวนมาก เช่น โรงเรยีน 

เรือนจ�า ค่ายทหาร รวมท้ังพิจารณาประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบ 

ภัยพิบัติเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชน

 2) มาตรการเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากโรค โดย 

ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลร่วมกับ 

โรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชน เตรยีมโรงพยาบาลขนาดใหญ่

เพือ่รองรบัผูป่้วยจ�านวนมาก ก�าหนดและจัดท�าแผนจดัการพืน้ที่

ดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้

เพยีงพอ พฒันาห้องปฏบัิตกิารโรงพยาบาลจังหวัดและสังกดัอืน่ๆ 

เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการป้องกันการ

แพร่กระจายเช้ือในบุคลากรทางการแพทย์และผู ้ป ่วยใน 

โรงพยาบาล 

 มาตรการดังกล่าวจะน�าไปใช้เป็นกรอบการประสานงาน

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันควบคุมโรค

ในสถานการณ์ระยะที่ 2 และเตรียมความพร้อมส�าหรับรองรับ

สถานการณ์ระยะที ่3 ทัง้นี ้การชะลอการระบาดภายในประเทศ 

นับเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญประการหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการมี

ผูป่้วยเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็จนล้น เกนิขีดความสามารถของระบบ

บริการสุขภาพที่มี 

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการ

อ�านวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ที่ท�าเนียบรัฐบาล  

ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

และมีคณะกรรมการจากทุกกระทรวง ที่ประชุมได้เห็นชอบ  

2 มาตรการ คือ

 1) ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทย และ

ชะลอการระบาดภายในประเทศ โดยการคัดกรอง เฝ้าระวัง 

ผู้ป่วยที่ด่านช่องทางเข้าระหว่างประเทศ จัดระบบการคัดกรอง

ท่ีสถานพยาบาลทุกแห่งแบบ One Stop Service และเฝ้าระวัง

เชิงรุกในชุมชน ในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเช้ือ ได้แก่  

ผู้ประกอบการท่องเทีย่ว โรงแรมสถานทีท่่องเทีย่ว เฝ้าระวงัการ

ป่วยในบุคลากรสาธารณสขุและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และเตรยีม

มาตรการรองรับการระบาดในระยะที่ 3 ที่จะเน้นการควบคุม

การระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด” โดยให้จัดสถานที่

แยกผูม้อีาการทางเดนิหายใจในโรงพยาบาลให้เพยีงพอ ส่งเสรมิ

การแยกสังเกตอาการที่บ้าน ให้ผู ้ที่มีอาการทางเดินหายใจ 

หยุดงานหยุดเรียน การท�างานก�าหนดมาตรการท�างานที่บ้าน 

หลีกเลี่ยงงานชุมนุมขนาดใหญ่ การปิดสถานที่ที่มีการระบาด
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ระบุพื้นที่เสี่ยงประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย 
และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 

ในพืน้ทีเ่ข้าสูร่ะบบการควบคมุกกักันโรค โดยที ่“เจ้าพนกังาน

ควบคุมโรคติดต่อ” ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั นายอ�าเภอ สาธารณสขุอ�าเภอ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นต้น  

เป็นผู้ท่ีมีอ�านาจด�าเนินการตามกฎหมาย เช่น น�าผู้สงสัย 

ว่าป่วยด้วยโรคติดต่ออนัตรายมารบัการตรวจ แยกกกัหรอื

กักกัน (Quarantine) ตามสถานท่ีท่ีก�าหนด ด�าเนินการ

เอาผิดกับผู้ท่ีมีหน้าที่ต้องแจ้งเม่ือพบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอัน

ควรสงสยัว่าเป็นโรคแต่ไม่ยอมแจ้ง หรอืไม่แจ้งภายในเวลา

ที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

  ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น เริ่มมีการหลั่งไหลกลับ

ประเทศของคนไทยทีเ่รยีกว่า “ผน้ีอย” ซึง่เป็นแรงงานไทย

ที่เข้าไปท�างานอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี 

ภายหลังกระทรวงสาธารณสุขใช้เครื่องมือ 

ทางกฎหมายในการควบคุมโรค โดยประกาศ

ให้โรคโควดิ 19 เป็นโรคตดิต่ออนัตราย ตาม พ.ร.บ. โรคตดิต่อ 

พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมาใน 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 จึงมีการประกาศรายชื่อ 4 ประเทศ

แรกที่ก�าหนดให้เป ็นเขตโรคติดต ่ออันตราย ได ้แก ่ 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเขต

บริหารพิเศษมาเก๊าและฮ่องกง) สาธารณรัฐอิตาลี และ

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซ่ึงการประกาศนี้จะช่วยให้  

“เจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อ” และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 

มีอ�านาจตามกฎหมายในการควบคุมโรคกับผู้เดินทางมา

จากพ้ืนทีเ่ส่ียงนอกราชอาณาจักรได้อย่างมี ประสทิธิภาพและ

ความรวดเรว็ โดยกลไกกฎหมายนีเ้ช่ือมโยงเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
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(เกาหลีใต้) หน่ึงในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ท�าให้ผู ้คน 

ในสังคมไทยเกิดความวิตกกังวลเนื่องจากคนกลุ ่มน้ีมี

จ�านวนมากและกระจายไปยังหลายพื้นที่ของประเทศผ่าน

เส้นทางการเดนิทางต่างๆ จึงเป็นส่ิงใหม่ทีท้่าทายการด�าเนนิ

งานควบคุมโรคของภาครัฐ ท�าให้ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 

รัฐบาลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อ

รองรบัแรงงานไทยทีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศเสีย่งต่อการ

ตดิเชือ้และแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพือ่วาง

มาตรการในการควบคุมโรค ซึง่ในช่วงเวลานีเ้อง ทีก่ระทรวง

สาธารณสุขได้เสนอแนวคิดเรื่อง “State Quarantine” ที่

แม้จะมกีารด�าเนนิการในลกัษณะทีค่ล้ายกนัมาก่อน แต่เพือ่

รองรับสถานการณ์การเดินทางกลับของแรงงานจ�านวน

มาก จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวคิดและระบบการท�างาน

ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถ

เข้าใจและด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องรวดเรว็และทัว่ถงึ ดังนัน้

มาตรการการควบคุมโรคในแรงงานจากเกาหลีใต้ในช่วง

เวลานี้เมื่อมาถึงหรือตรวจพบในประเทศไทย จะได้รับการ

คดักรองและแยกเป็น 2 กลุม่ คอื (1) คนทีก่ลบัมาจากเมอืง

แทกแูละคยอ็งซงั ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีก่�าลงัมกีารระบาดของโรค

โควิด 19 ทุกคนจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่

ควบคุมโรคตามที่รัฐบาลจัดไว้ให้ หรือ State quarantine 

และ (2) คนที่มาจากเมืองอื่นๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี หาก

ไม่พบอาการไข้จะได้เดินทางกลับตามภูมิล�าเนา แต่จะจัด

พื้นที่ในส่วนราชการ หรือสถานพยาบาลไว้ เพื่อติดตาม

อาการ ทีเ่รยีกว่า Local quarantine ทีก่ระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดหาสถานที่เหมาะสม

 “ผีน้อย” เป็นค�าเรียกแรงงานผิดกฎหมายชาวไทยใน
เกาหลใีต้ ค�านีเ้ป็นค�าในยคุใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ แต่เดมิค�าว่า Pinoy 
(อ่านว่า ปิ-นอย) เป็นภาษาตากาล็อกที่หมายถึงคนฟิลิปปินส ์
ต่อมาคนเกาหลีใช้ค�านี้เรียกคนฟิลิปปินส์ในเชิงลบหมายถึงคน
ฟิลิปปินส์ที่มีนิสัยไม่ดี ส่วนคนไทยนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคน
ฟิลปิปินส์ดงันัน้คนไทยทีเ่ข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายจงึถกูเรียกด้วย
ค�านี้และเข้าใจผิดว่าตนถูกเรียกว่า “ผีน้อย” จึงยึดเอาค�านี้มาใช้
เรียกคนไทยกลุ่มเดียวกันจนแพร่หลาย
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การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5
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6 มีนาคม 2563 มีกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 4,500 คน 

กลุ่มที่ 2 กรณีสถานบันเทิง ในกรุงเทพมหานคร ที่

คาดว่าจะเริ่มต้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มี

ผูเ้ก่ียวข้องเกอืบร้อยคน และ กลุม่ที ่3 กรณงีานชุมนมุ

ของผูเ้ผยแพร่ศาสนากลุม่ดาวะห์ ประเทศมาเลเซยี 

ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2563 ทีม่คีนไทย 132 คน

เข้าร่วม

 ซึง่การท�างานควบคมุโรคในกรณขีองกลุม่ที ่1 

และ 2 ใช้การสอบสวนโรคย้อนกลบั โดยตดิตามจาก

การรายงานประวตัขิองผูป่้วยและข้อมลูทีน่กัระบาด

วทิยาค่อยๆ รวบรวมวเิคราะห์สงัเคราะห์ จนสามารถ

ระบจุดุเริม่ต้นและด�าเนนิมาตรการควบคมุโรค ทั้งใน

ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งของการ

ด�าเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรค คือการค้นหาจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อ 

แบบกลุ่ม (cluster) เพือ่จดัการควบคมุสถานทีเ่สีย่ง

ทีเ่ป็นต้นก�าเนิด และการติดตามคัดกรองผู้เก่ียวข้อง

ท้ังหมดเพือ่ค้นหาผูป่้วยและผูม้คีวามเสีย่งทีต้่องเฝ้า

ระวงั อย่างไรกต็าม การตดิเชือ้แบบกลุม่ขนาดใหญ่

ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 เป็นความท้าทาย

และบททดสอบความเข้มแข็งของเครือข่ายระบาด

วิทยาของประเทศไทย ซึ่งการติดเชื้อแบบกลุ่มที่

ส�าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว ได้แก่ กลุม่ที ่1 กรณกีาร

แข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินี ท่ีเริ่มต้นในวันที่ 
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กรณีน้ันและสถานทีเ่สีย่งอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ

กัน ส่วนในกรณีของกลุม่ที่ 3 เป็นกรณีตัวอย่างของ

การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่เป็นต้นก�าเนิดของการติด

เชือ้แบบกลุม่ในต่างประเทศ ทีม่คีนไทยจ�านวนมาก

เข้าร่วม ซึ่งกรณีเหล่านี้ การติดตามผู้ที่เกีย่วข้องเพือ่

ท�าการคัดกรองและควบคุมการระบาด ต้องอาศัย

ความร่วมมือของประชาชนโดยเฉพาะผู ้ป ่วย 

และกลุ่มเสี่ยงในการแสดงตัวและเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีถูกต้องให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และอาศัย 

การท�างานทีเ่ข้มแขง็ของเครอืข่ายระบาดวทิยาไทย 

โดยเฉพาะนักระบาดวทิยาภาคสนามและอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ทีท่�างานร่วมกนั

จนท�าให้สามารถติดตามและควบคมุการแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ 19 ในกลุม่เสีย่งเหล่าน้ีได้อย่างรวดเรว็

1

2



92 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

การประเมินสถานการณ์
และยกระดับมาตรการควบคุมโรค 

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 

ประชาชนได้เข้าใจและร่วมมือกัน ซึ่งในช่วงต้นเดือน

มีนาคม 2563 กรมควบคุมโรค ได้จัดท�าและเผยแพร่

เอกสารการคาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะท่ี 

3 โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทีมี่การน�าเสนอ 3 ฉากทศัน์

ของการระบาดในระยะท่ี 3 โดยฉากทัศน์ท่ีรุนแรงท่ีสุด 

คาดว่าจะมีผูป่้วย 16.7 ล้านคนในหนึง่ปี ซึง่เป็นสถานการณ์

ท่ีเสนอว่า “เราจะปล่อยให้เกิดการระบาดแบบน้ีไม่ได้”  

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จึงมีการด�าเนินมาตรการ 

การควบคุมโรคอย่างจริงจัง

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมี

แนวโน้มท่ีรนุแรงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีก�าลงัมีกระแส

การหลั่งไหลของผู้คนออกจาก กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก�าลังมี

ในการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 

กรมควบคุมโรค สื่อสารด้วยการแบ่งออกเป็น 3 

ระยะ คือ ระยะที่ 1 พบผู้ป่วยจากประเทศอื่นไม่พบการ

แพร่โรคในไทย ระยะที่ 2 พบการแพร่เชื้อในประเทศไทย

ในวงจ�ากัด และระยะที่ 3 เป็นการแพร่เชื้อในประเทศไทย

ในวงกว้าง ซึ่งหลังจากกรณีของแรงงานไทยที่กลับจาก

เกาหลีใต้ เหตุการณ์การแพร่เชื้อแบบกลุ่มโดยเฉพาะกรณี

สนามมวย และภาพการระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้นในต่าง

ประเทศ ท�าให้คนในสงัคมไทยตัง้ค�าถามถงึภาพการระบาด

ในระยะที ่3 ของประเทศไทย ซึง่การคาดการณ์สถานการณ์

นี้ เป็นภารกิจหน่ึงของงานการควบคุมโรคที่จะต้องมีการ

คาดการณ์ฉากทศัน์ (scenario) ต่างๆ เพือ่ก�าหนดมาตรการ

และแผนการท�างาน และส่ือสารให้ผู ้เกี่ยวข้องรวมทั้ง
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ช่วงเวลานีเ้ป็น “ทางสองแพร่ง” ทีค่นไทยต้องเลือกระหว่าง

จะปล่อยให้เส ้นกราฟจ�านวนผู ้ป ่วยสูงขึ้นเหมือนกับ

สถานการณ์ในประเทศ... หรอืจะช่วยกนัแก้ไขให้เส้นกราฟ

จ�านวนผูป่้วยลดลงเหมอืนกบัสถานการณ์ในประเทศ... ซึง่

การสื่อสารดังกล่าว ได้รับการตอบรับโดยมีสื่อไปน�าเสนอ

และมีการเขียนภาพให้เห็นความร่วมมือของผู้คนในสังคม

ไทยที่ช่วยกัน “ดึงกราฟลง” 

 จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ

สถานการณ์และบทบาทของตัวเองโดยใช้ตัวเลขและภาพ

ที่เข้าใจง่ายของการคาดการณ์การระบาด เป็นส่วนหนึ่งที่

ท�าให้ผู้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกัน เป็นจุด

เปลีย่นทีส่�าคญัทีท่�าให้มกีารยกระดบัมาตรการการควบคมุ

โรคสู่ความร่วมมือกันของทั้งสังคม 

การระบาด จึงจ�าเป็นที่ต ้องมีการออกมาสื่อสารกับ

ประชาชนโดยตรงในเรื่องนี้ โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2563 

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ได้ออกมาชี้แจงการคาดการณ์แนวโน้ม 

การระบาดที่จะรุนแรงขึ้นถ้าคนในประเทศยังไม่ช่วยกัน 

โดยคาดการณ์ว่านับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น 

วนัแรกท่ีมรีายงานพบผูต้ดิเชือ้เกนิ 100 ราย ต่อจากน้ันไปอีก 

1 เดือน คือ วันที่ 15 เมษายน 2563 จะมีผู้ป่วย 350,000 

ราย และเสียชีวิต 7,000 ราย ในวันเดียวกันน้ันเอง  

นพ.ศภุกิจ ศริลัิกษณ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ ได้ออกมา 

ชี้แจงกับประชาชนว่า ณ ขณะนั้นคือ “ช่วงเวลาทอง” ที่

คนในประเทศไทยจะช ่วยกัน เปลี่ ยนอนาคตของ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 

โดยการแสดงกราฟเส้นที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า
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การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 

ต้องการให้มีการป้องกันโดยการใช้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อ

หยดุกจิกรรมทีเ่สีย่งต่อการแพร่กระจายของโรคโควดิ 19 และเพือ่

การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ 

 สัปดาห์ต่อมาหลังการประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” รัฐบาลได้

ตดัสนิใจยกระดบัมาตรการควบคมุโรค โดยการประกาศห้ามบคุคล

ออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) โดยในการประกาศท่ีเริม่มีผลบงัคบั

ใช้วันที่ 3 เมษายน 2563 ก�าหนดเวลามาตรการเคอร์ฟิวในช่วง 

22.00 น. ถงึ 04.00 น. โดยนายกรฐัมนตรไีด้ประกาศผ่านโทรทศัน์

รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันที่ 2 เมษายน 2563 โดย

มใีจความตอนหนึง่ระบวุ่า ในการป้องกนัและช่วยเหลอืประชาชน

จะยดึหลกั “สขุภาพน�าเสรภีาพ” โดยเป้าหมายส�าคญัคอืการจ�ากดั

การเดนิทาง การเคลือ่นย้ายบคุคล และรวมตวัของคนในพ้ืนทีเ่สีย่ง 

ซึ่งต้องออกมาตรการให้เข้มงวด สอดคล้องในสถานการณ์และ 

ค�าแนะน�าทางการแพทย์ ท้ังอาจมมีาตรการทีป่ระชาชนรู้สกึไม่ปกติ

บ้าง แต่ต้องปรับตัว และรับผิดสอบส่วนรวม

การคาดการณ ์ของคณาจารย ์  จากคณะ

แพทยศาสตร์ถึงการระบาดที่รุนแรงและ 

ข้อเสนอให้ใช้มาตรการ “ปิดเมือง” ได้รับการน�าเสนอต่อ

ผูว่้า กทม. และคณะรฐัมนตรี น�ามาซึง่นโยบายของทัง้ กทม.

และคณะรัฐมนตรีให้มีการปิดสถานที่และพื้นที่เสี่ยง โดย 

กทม. ได้เริ่มมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

โควดิ 19 จ�านวน 26 ประเภท ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2563 

ต่อมารัฐบาลก็มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 

26 มีนาคม 2563 ต่อมาจังหวัดต่างๆ ได้ทยอยประกาศ 

ปิดสถานที่เสี่ยง มีมาตรการคุมเข้ม และประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ตระหนักต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

โควิด 19 อย่างไรก็ตาม จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกท่ี

ประกาศปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยในขณะ

นั้น แม้ทางจังหวัดยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
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การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด”

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8

คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจาก กทม. และปริมณฑล ส่งถึง

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใน

ฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้อ�านวยการสนามบิน

ดอนเมือง ผู้อ�านวยการสนามบินสุวรรณภูมิ และอธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก เพื่อควบคุมโรคอย่างทันเวลาไม่ให้การแพร่ระบาด

ขยายในวงกว้างในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 

 การด�าเนินการเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต์ แม้ใน 

เดือนมีนาคมรัฐบาลจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 

แต่ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อาจมีการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม

และประเพณีของชุมชน ในเดือนเมษายนกระทรวงวัฒนธรรม 

จึงได้ออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี

สงกรานต์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนกระทรวง

มหาดไทยมีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกับการควบคุมให้

ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

ในช่วงหลังของเดอืนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาล

และหน่วยงานต่างๆ ได้ด�าเนินการตามมาตรการ 

“แยก หยุด เลี่ยง ปิด” ซึ่งเป็นมาตรการที่มีการเตรียมการ

กนัไว้ต้ังแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์

การระบาดในประเทศในระยะที่ 3 ที่มีการแพร่เชื้อใน

ประเทศไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการ 

เดินทางของประชาชนจ�านวนมากจาก กทม. ไปสู่พื้นท่ี

ต่างๆ และเริ่มมีการรายงานการพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ใน

หลายๆ จังหวดัทัว่ประเทศ มกีารด�าเนนิการของหน่วยงาน

ต่างๆ อยา่งเข้มข้นมากขึน้ เพื่อการควบคมุการระบาดของ

โรคโควิด 19 โดยเฉพาะการระบาดในชุมชน ตัวอย่างเช่น 

 การคัดกรองผู้เดินทางออกต่างจังหวัด คณะ

กรรมการโรคตดิต่อแห่งชาต ิได้ออกหนงัสอืด่วนทีส่ดุ ท่ี สธ. 

0410.7/1055 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือ
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 การเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมที่จะเปิดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เมื่อวันที่ 

7 เมษายน 2563 ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนเป็นวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้แต่ละสถาบันการศึกษา 

ด�าเนินการปรบัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเรยีนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ซึง่การเรยีนทางไกลนี้

กไ็ด้รบัการเตรยีมไว้เพือ่เป็นระบบส�ารองส�าหรับการจัดการศกึษาในสถานการณ์ท่ีการระบาดของโรคโควิด 19 ยงัไม่คลีค่ลาย

อีกด้วย
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การคัดกรองเชิงรุก

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9

ต่อการตดิเชือ้ และกลุม่ทีอ่ยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกบัผูป่้วย และ 

(2) การค้นหาในชุมชน ซึ่งจะค้นหาผู้ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการ 

ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน 

ตัวอย่างการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในจังหวัดภูเก็ต ได้ค้นหา 

ในพื้นที่ระบาด 2 กลุ่ม

 กระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มข้นกับมาตรการ

ป้องกนัควบคุมโรค โดยอาศยักลไกคณะกรรมการโรคตดิต่อ

ประจ�าจังหวัด และ กทม. เน้นการเฝ้าระวังและค้นหาการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง 

ส�าหรับในพื้นที่ กทม. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขต

เมือง (สปคม.) ได้ด�าเนินการเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่ม

เสี่ยง คือ (1) กลุ่มการเดินรถทุกระบบ (2) กลุ่มอาชีพเสี่ยง 

ได้แก่ พนักงานส่งอาหาร แม่บ้าน พนักงานรักษาความ

การคัดกรองโรคเชิงรุก เป็นมาตรการควบคุม

โรคที่ส�าคัญในระยะที่เริ่มมีการผ่อนปรนที่

ผู้คนเริ่มกลับมามีกิจวัตรและกิจกรรมทางสังคมตามปกติ

มากข้ึน จึงจ�าเป็นที่ต้องเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยท่ีอาจแฝง 

อยู่ในประชากรกลุ่มเส่ียงและในพื้นที่เส่ียง ซ่ึงมาตรการน้ี

จะมีผลดีทั้งในด้านการควบคุมโรค และเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง

ความมัน่ใจให้กบัประชาชนในระยะของการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

ในช่วงภายหลังจากที่รัฐบาลมีมติให้ใช้การผ่อนปรน ซึ่งใน

ช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ได้สัง่การให้เร่งรดัการค้นหาผูป่้วยรายใหม่ให้พบโดยเรว็ท่ีสดุ 

โดยขยายการค้นหาเพิม่อกี 2 กลุม่ คอื (1) การค้นหาผูป่้วย 

เชงิรกุในพืน้ทีท่ีพ่บผูป่้วยยนืยนัตดิเชือ้ท่ีไม่ทราบสาเหตหุรอื

ปัจจัยเสี่ยง โดยค้นหาในกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อ ในกลุ่มเสี่ยง 
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ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (3) กลุ่ม

องค์กร เช่น องค์กรศาสนา มูลนิธิและจิตอาสากู้ภัย เจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการสุขภาพ และ (4) กลุ่มสถานที่แออัด เช่น ชุมชน

แออัด วัด เรือนจ�า 

 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังด�าเนินการค้นหาผู้

ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่ท่ีเคยพบผู้ป่วย

ยืนยันโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ร่วมไปกับการตรวจค้นหา 

ผู ้ป่วยในชุมชน โดยการตรวจค้นหาท�าได้รวดเร็วมากขึ้น

เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศรองรับจ�านวนมากขึ้น 
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แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10

ก่อนเริ่มต้นมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงเปิดตัวแอป 

พลเิคชนัตดิตามตวัทีช่ือ่ว่า “ไทยชนะ” จัดท�าโดยธนาคารกรงุไทย และตัง้ชือ่โดย พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อ�านวยการ ศบค. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 

เครือ่งมอืในการควบคมุดแูลการระบาดของโรคโควดิ 19 ในระยะผ่อนปรน โดยส่วนหนึง่คอืเป็นระบบ “ตดิตามตวั” 

ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 จากเดิมที่สถานบริการและร้านค้าต่างๆ จะต้องมีการลงทะเบียนการเข้า-ออกของ

ผู้ใช้บริการและลูกค้าด้วยการจดใส่สมุด เปลี่ยนเป็นการเช็กอินและเช็กเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ โดย

ผูป้ระกอบการจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพือ่รบัควิอาร์โค้ด น�ามาแปะทีห่น้าร้าน ให้ผูใ้ช้บรกิารน�าโทรศพัท์

มือถือมาสแกน ถือเป็นการเช็กอินก่อนเข้าร้าน เมื่อใช้บริการเสร็จก็ต้องสแกนอีกรอบ เป็นการเช็กเอ้าท์ ผู้รับ

บรกิารสามารถใช้ตรวจสอบความหนาแน่น หรอืจองควิการใช้บรกิาร และยงัสามารถให้คะแนนความพงึพอใจ

การให้บริการของผู้ประกอบการได้
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หลกัฐานส�าคญัทางประวตัศิาสตร์

ค�าแถลงข่าวสื่อมวลชน 
โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตฯ ผู้เดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร
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ค�าสั่งปิดสถานบันเทิง ชลบุรี เอกสาร 3 ฉากทัศน์ กรมควบคุมโรค

ปกหนังสือ พ.ร.บ. โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558
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ข้อมูลประวัติศาสตร์

การกักกันโรค (Quarantine)

ย้อนกลับไปในช่วงเวลาของการสถาปนา

กรงุศรอียธุยาเมือ่ราว พ.ศ. 1893 หรอื

ราว ค.ศ. 1350 มกีาฬโรคระบาดครัง้ใหญ่เกดิขึน้ใน

ยุโรปมีคนตายนับล้านๆ คนเหตุการณ์ที่ท�าให้ผู้คน

จดจ�าคือ เมื่อเรือสินค้าจากเจนัว กลับจากการเดิน

ทางไปทะเลด�า แล้วเข้าเทียบท่าที่เมืองเมสซินา 

เกาะซิซิลี เมื่อ พ.ศ. 1890 พร้อมกับหนูนับร้อยตัว

และคนป่วยในเรอืทีน่�าโรคมาแพร่ระบาดไปทัว่ยโุรป 

การพบว่าเรอืน�าเชือ้กาฬโรคมาด้วยท�าให้เรอืทีส่งสยั

ว่ามผีูป่้วยต้องถูกกกัไว้ไม่ให้ขึน้ฝ่ังจนกว่าจะครบ 40 

วัน ซ่ึงก็ท�าให้ค�าว่า “40” ในภาษา อิตาเลียนคือ 

“quaranta” นั้นกลายมาเป็นรากศัพท์ของค�าว่า 

“Quarantine” ที่แปลว่า “การกักกันโรค” ใน

ปัจจุบัน

 กรุงศรีอยุธยาและบ้านเมืองแถบอุษาคเนย์ 

เกดิกาฬโรคระบาดเหตเุพราะการตดิต่อค้าขายทาง

ส�าเภากับจีน เนื่องจากมีหลักฐานประวัติศาสตร์

แสดงให้เหน็ว่ามกีาฬโรคระบาดในจนีเมือ่ราว พ.ศ. 

1876 จากนั้นก็แพร่สู่อุษาคเนย์ โดยมากับหมัดหนู

ที่เกาะติดตัวหนูอยู่ใต้ท้องส�าเภา เมื่อส�าเภาเทียบ

ท่าจอดขนถ่ายสินค้าที่ แห่งใด หนูใต้ท้องส�าเภาก็

จะเอาหมัดหนูออกไปแพร่เช้ือในบ้านเมืองแห่งนั้น

ตลอดเส้นทาง 

 ในประเทศไทย มีหลักฐานเรื่องการกักกันโรคเกิดขึ้นในปี

มะเส็ง พ.ศ. 2424 เมื่ออหิวาตกโรคระบาดหนัก พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จัดตั้งโรงรักษาคนเจ็บขึ้นใน

กรุงเทพฯ และเน่ืองจากการระบาดของอหิวาตกโรคมาจากทาง 

ภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

ขณะด�ารงต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ได้ทรงด�ารใิห้ตัง้สถาน

กักโรคขึ้นตามเมืองท่า ในปักษ์ใต้ มีการออกเป็นพระราชบัญญัติ

ระงบัโรคระบาดบงัคบัให้ตัง้ด่านตรวจโรคและชักธงเหลอืง หากเมือง

ใดเกดิโรคอหวิาตกโรคให้ชักธงเหลอืงข้ึนท่ีปากอ่าวหรอืทางร่วมเพือ่

ให้ราษฎรได้ทราบและจากเอกสารเก่าเรือ่งส�าเนาพระราชกรณยีกจิ

ของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทรา บรมราชินีนาถ ขณะทรงด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ. 116 พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

14 ร.ศ. 116 เรื่องห้ามเรือจากซัวเถาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2440 

ว่า 

 “กาฬโรค (คือโรคห่า) ได้เกิดขึ้นที่เมืองซัวเถานั้น……

ก�าป่ันล�าหนึง่ล�าใดออกจากเมืองซวัเถาและจะเข้ามาในกรงุ

นี้ ต้องหยุดทอดสมอที่เกาะไผ่ในก�าหนดเก้าวันเต็มแล้ว 

และถ้าแพทย์ได้ตรวจแจ้งว่ากาฬโรค……ไม่ได้มแีละได้เกดิ

ในเรือน้ันแล้ว จึงจะยอมให้ก�าปั่นล�าน้ันเดินต่อไปจนถึงท่ี

จอดในกรุงนี้ได้”
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การตรวจวินิจฉัย รักษา 
และพัฒนาวัคซีน

3.3

ภาพรวมเหตุการณ์

การบรหิารจัดการด้านการแพทย์เป็นด้านหนึง่ทีส่�าคัญ

ของการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค

โควิด 19 โดยเฉพาะในการตรวจวินิจฉัย รักษา และการพัฒนา

วคัซนี ซึง่ประเทศไทยมต้ีนทนุเดมิได้พฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ 

เหล่านีม้าเป็นเวลานาน รวมถงึการมหีน่วยงานในระดบักรมหลาย

หน่วยงาน ทีม่กีารท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในแต่ละด้าน ท�าให้

ในสถานการณ์วิกฤต สามารถระดมความร่วมมือและด�าเนินการ

ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 อย ่างไรก็ตาม ในสถานการณ ์วิกฤตคร้ังนี้ก็ ได ้ เกิด

ปรากฏการณ์ทั้งที่เป็นอุปสรรค เช่น ความขาดแคลนอุปกรณ์โดย

เฉพาะหน้ากากอนามัยและ PPE และที่เป็นสิ่งที่สนับสนุน เช่น 

การทีบ่คุลากรด่านหน้า ได้รบัแรงหนนุจากรอบด้านทัง้เป็นสิง่ของ

และก�าลงัใจ กระทรวงสาธารณสขุเองกไ็ด้มกีารด�าเนนิการเพือ่ดูแล

ขวญัก�าลงัใจให้กบับคุลากร โดยการขออนมุตัสินบัสนนุค่าเสีย่งภัย

และขออนุมัติต�าแหน่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ นอกจากน้ี ยังมี

การด�าเนินการเพื่อจัดหาและพัฒนาสิ่งจ�าเป็น เช่น ยาและยา

สมนุไพร ชดุตรวจทางห้องปฏบิตักิาร และวัคซีน ทัง้เพือ่การรบัมอื

กบัสถานการณ์วกิฤตในครัง้นี ้และเพือ่การพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื
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การตรวจยนืยนัผูป่้วยรายแรกและเตรยีมรองรบัผูป่้วยรายใหม่

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

พบว่าตรงกันกับเชื้อที่พบจากผู้ป่วยรายนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 12 

มกราคม 2563 จึงได้น�าผลการตรวจให้คณะผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา 

ท�าให้ได้ข้อสรุปเป็นการยืนยันการวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยรายน้ีเป็น 

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (Novel  

Coronavirus 2019: 2019-nCoV) (ชือ่ในขณะนัน้) ในวนัต่อมา

กระทรวงสาธารณสขุจงึมกีารแถลงข่าวผลการตรวจของผูป่้วยรายนี ้

ว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case) รายแรกที่พบนอก 

ประเทศจีน ซึ่งการตรวจพบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วนี้ปัจจัยหนึ่ง 

ที่ส�าคญัทีท่�าให้ประเทศไทยด�าเนนิมาตรการควบคมุ ป้องกนัโรค

ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากทั้งระบบการคัดกรองที่จุด 

ผ่านแดนท่ีเข้มแข็งและศักยภาพของห้องปฏิบัติการไทยที่

สามารถตรวจยนืยนัเช้ือได้อย่างรวดเรว็ โดยการพัฒนามายาวนาน

นับสิบปี การที่สามารถตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกนี้ได้ จึงท�าให้ 

ประเทศไทยสามารถเตรยีมความพร้อมทีจ่ะรองรับผูป่้วยรายใหม่

ได้อย่างรวดเร็ว

ในวนัพธุที ่8 มกราคม 2563 เจ้าหน้าทีส่ถาบนับ�าราศนราดรู 

กรมควบคุมโรค ได้ไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมือง

อู่ฮ่ันที่ตรวจพบว่ามีไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มาดูแลรักษาต่อ 

ที่สถาบันฯ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศในด้านโรคติดต่อ 

และได้เกบ็ตวัอย่างส่งไปตรวจทีห้่องปฏบิตักิารระดบัชาต ิ2 แห่ง 

ตามแนวทางที่ผู ้ เชี่ยวชาญก�าหนดไว้ คือ ห้องปฏิบัติการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ซึ่งได้ท�าการตรวจพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่พบในผู้ป่วยตาม

กระบวนการมาตรฐาน ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน ก็สามารถ

ตรวจพบว่าเป็นเช้ือไวรัสโคโรนาที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ย่อย

ได้แต่มีความคล้ายคลึงกับเชื้อที่ก่อโรคซาร์ส ต่อมาเมื่อจีนเผย

แพร่ข้อมลูพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัทีพ่บในการระบาดทีเ่มืองอูฮั่น่ 

ลงในธนาคารรหัสพันธุกรรมโลก (GenBank) ในวันเสาร์ที่ 11 

มกราคม 2563 ห้องปฏบิตักิารไทยกไ็ด้ท�าการตรวจเปรยีบเทียบ
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เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ 

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

 ในด้านการตรวจรักษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กรม

การแพทย์ ซึง่ได้รับมอบนโยบายจาก ดร.สาธติ ปิตเุตชะ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ให้จดัระบบการรกัษาพยาบาล

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดประชุมผู้บริหาร 

บุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย และโรงพยาบาลทั้ ง รัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือจัดระบบบริการในพื้นที่

เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรค รวมถึงการจัดตั้งคลินิก 

ไข้หวัด (Fever and ARI clinic) เป็นบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพ่ือ

ลดการแพร่กระจายเชือ้ โดยใช้โรงพยาบาลในสงักดักรมการแพทย์

เป็นต้นแบบ เพื่อรองรับผู ้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) 

ท่ีมีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และได้ให้โรงพยาบาลราชวิถี 

ท�าหน ้า ท่ี เป ็นศูนย ์ประสานงานในการรับส ่งต ่อผู ้ป ่วย 

ซึ่งประสิทธิภาพในการประสานเครือข่ายสถานพยาบาลและ

บริหารเตียงผู ้ป่วยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยวิกฤตที่อาจเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อสถานการณ์การระบาดระหว่างประเทศรุนแรงขึ้นจน

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

(PHEIC) ในวันเดียวกันนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้

เพ่ิมมาตรการการค้นหาผูป่้วยภายในประเทศ โดยเฉพาะคนไทย

ทีม่อีาชพีท�างานสมัผัสใกล้ชดิกบัคนจีนทีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย อาท ิมคัคเุทศก์ พนกังานโรงแรม คนขับรถแท็กซี่ 

เจ้าหน้าที่สนามบิน และได้เพิ่มจ�านวนห้องปฏิบัติการท่ีรับรอง

ว่าสามารถตรวจยืนยันการติดเชื้อได้อีก 2 แห่ง ในขณะท่ีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ด�าเนินการพัฒนาเครือข่ายศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ และต่อมาใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ด�าเนิน

การพัฒนาชุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Rapid Test 

(RT-PCR) เพือ่ลดระยะเวลาการวินจิฉัย ซึง่ช่วยให้สามารถตรวจ

พบผูป่้วยและด�าเนนิการรกัษาได้ถกูต้องและควบคมุโรคได้อย่าง

รวดเร็วมากขึ้น 
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คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

วกิฤตทีอ่าจมคีวามต้องการใช้ยาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่ในวนัที่ 

30 มีนาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล

ว่าได้รบัยาฟาวพิริาเวยีร์ (Favipiravir) ท่ีจัดซือ้จากประเทศญีปุ่น่

จ�านวน 40,000 เมด็ เรยีบร้อยแล้ว และได้จดัส่งให้กรมการแพทย์

โดยโรงพยาบาลราชวิถี จ�านวน 18,000 เม็ด ส�าหรับกระจาย 

ให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและส่งให้กับ 

เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ส�าหรับจัดสรรให้กับโรงพยาบาลศูนย์  

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค จ�านวน 18,000 เม็ด 

นอกจากนี้ ได้ส�ารองส�าหรับกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอีกจ�านวน 

4,000 เมด็ และให้ข้อมลูว่าจะได้รบัยาทีส่ัง่ซือ้อกี 100,000 เมด็

จากจีนในสัปดาห์นั้น และอีก 200,000 เม็ด จากญี่ปุ่นภายใน 

เดือนเมษายน และจะท�าการสั่งซื้อเพื่อส�ารองเพิ่มขึ้นอีกอย่าง 

ต่อเนื่อง

การคิดค้นวิธีรักษา เป็นภารกิจหนึ่งของแพทย์และ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ท�างานกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ท่ียัง

ไม่มีแนวทางการรกัษามาตรฐาน โดยในวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2563 

กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวผลการรักษาผู ้ป่วยของ 

โรงพยาบาลราชวถีิ ทีใ่ช้สตูรยาต้านไวรสัรกัษาผูป่้วยยืนยนัตดิเช้ือ

ปอดอกัเสบจากไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ทีม่อีาการหนกั 

จนอาการดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ไม่พบเชื้อ ซึ่งแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลราชวิถีน้ี เป็น 

ส่วนหนึง่ของการคิดค้นแนวทางการรกัษาของประเทศไทย โดยที่

กรมการแพทย์ได้มกีารระดมผูเ้ชีย่วชาญพัฒนาแนวทางการรักษา 

โดยได้ก�าหนดแนวทางในการใช้ยาหลายชนดิร่วมกัน (cocktail) 

ไม่ได้เน้นยาเดี่ยวแบบในต่างประเทศ 

 ภารกจิอกีส่วนหนึง่ในการเตรยีมความพร้อมด้านการรกัษา

คอื การจดัหายาให้เพียงพอและทนัเวลา เพือ่รองรบัสถานการณ์
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การปกป้องบุคลากรด่านหน้า 
จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

และมีการด�าเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากร 

 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง ในประเทศไทยก็เร่ิมมี

ปัญหาความขาดแคลนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective 

Equipment: PPE) ของสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งท�าให้

บุคลากรทางการแพทย์ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น มีเสียง

เรียกร้องให้มีการจัดหาและการกระจายอุปกรณ์เหล่านี้ให้

ทั่วถึง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการด�าเนินการเพื่อ

จดัการกบัปัญหาความขาดแคลนน้ี รวมถึงการพัฒนาระบบ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ท�าหน้าที่ในการตรวจรักษา 

ผู้ป่วย เป็นด่านหน้าของการรับมือกับภาวะวิกฤตการ

ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็น 

กลุ่มหนึง่ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้ โดยในประเทศไทย 

มีการรายงานผู้ป่วยยืนยันที่เป็นบุคลากรทางการแพทย ์

รายแรกในวนัที ่14 กมุภาพันธ์ 2563 โดยมกีารให้ข้อมลูว่า 

จากผลการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายนี้ขณะปฏิบัติงาน

ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามยัและชดุป้องกนัขณะให้การดแูล

ผูป่้วย ซ่ึงขณะน้ันถูกวนิจิฉยัเป็นโรคอ่ืน หลงัจากน้ันจึงมกีาร

ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อของบุคลากรอย่างใกล้ชิด
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ข้อมูล และการใช้เครือข่ายการบริหารจัดการระดับพื้นที่

และเขตสขุภาพ ในการจัดการปัญหานี ้อย่างไรก็ตาม วกิฤต

ครั้งนี้ท�าให้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้เป็น

ปัญหาระดับโลกและประเทศไทยไม่มีก�าลังการผลิตใน

ประเทศที่เพียงพอ การจัดการแบบรวมศูนย์จึงไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความขาดแคลนได้ทัน การจัดการปัญหาจึง 

เกดิขึน้ทัง้จากส่วนกลางและจากพืน้ทีด้่วยวธิกีารต่างๆ เช่น 

การระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนหรือประชาชน 

การคิดหาวิธีการจัดท�าอุปกรณ์ทดแทน หรือการท�าความ

สะอาดเพื่อน�าอุปกรณ์กลับมาใช้ซ�้า เป็นต้น
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แรงสนับสนุนจากรอบด้านเพื่อคนท�างานด่านหน้า 

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5
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ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และแรงสนับสนุนจากผู้น�า

ประเทศและผู้บริหารในทุกระดับ ท่ีมีท้ังการตรวจเย่ียม 

ให้ก�าลังใจ และการให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ แรงสนับสนุนที่

ส�าคัญอีกประการหนึ่ ง คือ การที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วพระราชทานเครือ่งช่วยหายใจและเครือ่งมอื

แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย ์  อันจะช ่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยแล้ว 

ยังเป็นขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากรในการท�างานเสี่ยงภัย

เพื่อปกป้องสุขภาพของคนทั้งประเทศ

นอกจากบุคลากรท่ีท�าหน้าที่ในการควบคุม

โรคแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ที่ท�า

หน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ถือเป็น

ด่านหน้าทีส่�าคญัของสงัคมไทยในการรบัมอืกบัภาวะวกิฤต

การระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในครัง้น้ี โดยเฉพาะ

เม่ือมีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบุคลากรทางการ

แพทย์จึงต้องท�างานหนักขึ้นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีกระแส

การให้การสนับสนุน “คนท�างานด่านหน้า” เหล่านี้ จาก

รอบด้าน ทั้งจากภาคประชาชน เช่น การระดมทุนเพื่อ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของบริจาค ให้บริการอาหารและ

ท่ีพัก หรือร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อส่งก�าลังใจ 
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118 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง 

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

สถานการณ์วิกฤตการด�าเนินการปรับระบบการให้บริการ

ในช่วงเดือนมีนาคม (ระยะที่ 3 ของสถานการณ์) จึงยัง 

ไม่เป็นระบบมากนัก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนัก

ในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เกิดปัญหาการได้รับการ

รักษาช้า หรือการขาดยาของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวช 

จึงมีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาเรื่องน้ีอย่างจริงจัง จน 

กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ 

(New Normal Medical Service) ในเวลาต่อมา

ในสถานการณ์ทีโ่รงพยาบาลต่างๆ ต้องรองรบัการเพิม่

ขึน้อย่างรวดเรว็ของจ�านวนผูป่้วยโรคโควดิ 19 หรอื

ผู้มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง จึงมีการปรับ

ระบบบรกิารเพือ่ลดความแออดัและลดความเสีย่งของผูป่้วย

อื่นๆ ที่จะเกิดการติดเชื้อที่โรงพยาบาล เช่น มีการเลื่อน 

การผ่าตัด การขยายระยะเวลาการรับยาของผู้ป่วยเรื้อรัง 

การมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือการจัดบริการการ

แพทย์ทางไกล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่เป็น
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ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

พยาบาล เช่น การขยายพื้นที่และบริการทางการแพทย์

รองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยที่รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์

จัดระบบการบริหารจัดการ โดยประสานกับภาคีเครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ 

รวมท้ังบริการตรวจรักษาท่ีครอบคลุมครบวงจร เช่น 

การบริหารจัดการเตียง การจัดห้องแยกผู ้ป่วยติดเชื้อ 

(Cohort Ward) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย 

และความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และยังมี

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 308 เตียง โดยใช้พื้นที่

การมีเตียงรักษาพยาบาลที่เพียงพอ เป็นความ

ท ้าทายท่ีส� า คัญของการจัดการด ้าน 

การแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการระบาด

ของโรคโควิด 19 ทั้งเพื่อรองรับความต้องการที่เพ่ิมข้ึน 

จากจ�านวนผูป่้วยทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และจากการทีอ่าจ

สูญเสีย พ้ืนที่บางแห ่งที่ เกิดการระบาดของโรคใน 

โรงพยาบาล เช่น ในกรณีของโรงพยาบาลบันนงัสตา อ�าเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว 

เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข 

จึงต้องด�าเนินการต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายการรักษา
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สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและ

เอกชนได้โดยใช้สทิธิในกรณกีารเจ็บปว่ยฉกุเฉนิ อีกทั้งการ

ทีส่�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ประกาศ

ให้การตรวจคัดกรองและการรกัษาโรคโควดิ 19 เป็นบรกิาร

ที่อยู่ในความคุ้มครอง ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

รองรับผู้ป่วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่ีมี

การเปิดด�าเนินการในวันที่ 24 มีนาคม 2563 

 นอกจากนี้ การให้สิทธิการรักษาพยาบาล ยังเป็นอีก

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้เครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถรองรับ

ผู้ป่วยโรคโควิด 19 กว้างขวางข้ึน โดยท่ีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ได้ด�าเนินการออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ท�าให้ประชาชน

32

1



122 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย 

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

ค้นหาผู ้ป ่วยรายใหม่ให ้เร็วและมากที่สุด โดยกรม

วทิยาศาสตร์การแพทย์ เร่งด�าเนินการทดสอบความช�านาญ

ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เพื่อ

ให้ในเดอืนเมษายนมห้ีองปฏบิตักิารทีส่ามารถตรวจหาเชือ้ 

SARS-CoV-2 ได้รวม 110 แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รองรับ

ความสามารถในการตรวจสงูสดุถงึ 20,000 ตวัอย่างต่อวัน 

คือในกรุงเทพมหานคร 10,000 ตัวอย่าง และในภูมิภาค 

10,000 ตัวอย่างต่อวัน

เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของการ

ระบาดของโรคโควดิ 19 ไปทัว่ประเทศ กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด�าเนนิการ

เพ่ือเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย โดยในวันที่ 7 

เมษายน 2563 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้

ข้อมูลกับผู้ส่ือข่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้

ก�าหนดยทุธศาสตร์ “1 จังหวดั-1 แลบ็-100 ห้องปฏิบตักิาร” 

เพื่อเร ่งตรวจคัดกรองผู ้ป ่วยโรคโควิด 19 รายใหม  ่

ตามแนวทางการปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อ
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124 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

การส�ารองยาและพัฒนาวัคซีน

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 9

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

ส�าเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตยาสูงขึ้น จนอาจเสี่ยงต่อ

การขาดแคลนยา อย. จงึได้อ�านวยความสะดวกให้องค์การ

เภสัชกรรมน�าเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่นและ

สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 187,000 เม็ด และได้

กระจายยาไปทัว่ประเทศแล้ว รวมทัง้พร้อมจะน�าเข้ายาอกี

จ�านวน 100,000 เม็ด ส�าหรับผู้ป่วยที่เพิ่มข้ึนในเดือน

เมษายน และหากมีความจ�าเป็นต้องส�ารองยาให้มากข้ึนอกี

ในอนาคต จะเร่งรัดประสานงานองค์การเภสัชกรรมต่อไป

โดยเรว็ และส�าหรบัการน�าเข้ายาส�าหรับรกัษาโรคโควดิ 19 

เนื่องจากยาเป็นสินค้าควบคุม การที่ประเทศจะ

ท�าการน�าเข้าและส�ารองยาส�าหรับรักษาโรค 

โควิด 19 ได้ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ต้องอาศัยการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใน

วันที่ 9 เมษายน 2563 เลขาธิการ อย. ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อ

ข่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ท่ัวโลก 

ท�าให้มีการใช้ยาต้านไวรัสหลายขนานเป็นสูตรยาในการ

รักษา เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษามาลาเรีย ยารักษา

เอดส์ ยาปฏิชวีนะ ส่งผลให้ทัว่โลกมีความต้องการน�าเข้ายา
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ในวันที่ 19 เมษายน 2563 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ได้แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโดยใน

ส่วนของการพฒันาเองในประเทศนัน้ได้วคัซนีต้นแบบแล้ว 

และได้เพิม่อกีทางเลอืกหนึง่คอืการร่วมมอืกบัต่างประเทศ

ทีม่กีารวจิยัวคัซนี และจะมีการทดสอบในมนษุย์ โดยกล่าว

ว่าหากเราไม่ท�าอะไร รอซือ้อย่างเดยีวจะเจอปัญหา เพราะ

ประเทศทีผ่ลิตเองได้เขาจะฉดีให้ประเทศของเขาก่อน และ

ราคาวัคซีนก็จะมีราคาแพง

รายการอืน่ๆ นัน้ อย. ได้จัดให้มช่ีองทางด่วนเพือ่เร่งรดัการ

ขึ้นทะเบียน และได้ประสานงานกับกรมศุลกากรเพื่อขอ

ยกเว้นภาษีการน�าเข้ายาและการบริจาคยาที่ใช้รักษาโรค 

โควิด 19 ไว้ด้วยแล้ว

 ในด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยนั้น ได้เร่ิม

ต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ท่ีกระทรวงสาธารณสขุได้จัดพิธีลงนามความร่วมมอืในการ

พฒันาวคัซนีป้องกันโรคโควิด 19 ร่วมกันระหว่าง 11 หน่วย

งานรัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาวัคซีนในประเทศ ต่อมา
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การดูแลขวัญก�าลังใจบุคลากร

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 10

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส�าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ หน่วยงานนอกสงักดักระทรวง

สาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น โดยกลุ่ม

ที่ 1 แพทย์และสัตวแพทย์ ในอัตราผลัดละ 1,500 บาทต่อ

คน และกลุม่ที ่2 พยาบาล นกัวชิาการด้านการสาธารณสขุ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสี

การแพทย์ เจ ้าพนักงานสาธารณสุข เจ ้าพนักงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในอัตรา 

ผลัดละ 1,000 บาทต่อคน

เพื่อดูแลขวัญก�าลังใจของบุคลากร กระทรวง

สาธารณสุขได้ด�าเนินการเพื่อขออนุมัติค่าเสี่ยง

ภัยให้กบับคุลากร และขออนมุตัติ�าแหน่งเพิม่เตมิเพือ่บรรจุ

บุคลากรให้เป็นข้าราชการ โดยในส่วนของค่าเสี่ยงภัยได้มี

การด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 

ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได ้ลงนามในหนังสือที่  กค 

0402.5/010816 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียนปลัด

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้

จ่ายในการระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผูป่้วย

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดย 

มีค่าตอบแทนเส่ียงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน 
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 • ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้

บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 โดยตรง 

รวม 25,051 อัตรา ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

 • ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่

สนบัสนนุการให้บรกิารในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 

รวม 5,616 อัตรา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 • ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้

บริการหรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาด

ของโรคโควิด 19 ท่ีปฏบัิตงิานในพืน้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สุขภาพต�าบล หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ รวม 

7,438 อัตรา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 ในส่วนการบรรจขุ้าราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสขุ

ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 โดย

ในวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข (พนกังานราชการ พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า 

ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 จ�านวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา 

โดยให้แบ่งการก�าหนดต�าแหน่งอัตราข้าราชการ ตั้งใหม่ 

เป็น 3 ระยะ

2

1

3

4 5
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พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 11

1 2 3 4 6 7 8 9 10 115

ความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การ

เภสัชกรรม สรุปว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือและ

ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกัน

เซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่แนะน�าให้ 

รับประทานเพื่อการป้องกันโรค โดยที่ยังไม่มีอาการ 

เพราะไม่มีผลในการป้องกัน แต่ให้รับประทานทันทีเม่ือ 

เร่ิมมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ (flu-like 

symptoms) และก�าลังด�าเนินการวิจัยต่อยอดโดย 

การทดลองในมนุษย์ต่อไป

แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มผ่อน

คลายลงและรฐับาลเริม่ประกาศมาตรการผ่อนปรน

เพ่ือให้ประชาชนมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมมากข้ึน 

ในการบรหิารจดัการด้านการแพทย์ ก็ต้องมกีารด�าเนินการ

ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป 

รวมถึงการพฒันาเพือ่ให้ประเทศสามารถพึง่ตนเองได้ อาทิ 

การวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การผลิตยาต้านไวรัส และ

การพัฒนาชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 โดยในวันท่ี 19 เมษายน 2563 มีการแถลงข่าวผล

การวิจัยฟ้าทะลายโจรกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น
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 และในวนัที ่2 มถินุายน 2563 นายอนทิุน ชาญวรีกูล 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเย่ียม 

การด�าเนินงานความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามไบโอ 

ไซเอนซ์ จ�ากดั กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ผลติชดุตรวจ 

ทดสอบ RT-PCR ซึง่เป็น Gold Standard ขององค์การ 

อนามัยโลก ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น

ความร่วมมือของภาครฐัและเอกชนท่ีพร้อมรบัมือกบัสถานการณ์

การระบาดของโรคโควดิ 19 ในประเทศไทย เพือ่ลดการน�าเข้า

จากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 องค์การเภสัชกรรม 

ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนายา 

ฟาวิพิราเวียร์ มาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 โดยได ้

จดัซือ้ตวัอย่างวตัถดุบิมาทดลองพฒันาสูตรเบือ้งต้น 100 กรมั

และสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 กิโลกรัม ซึ่งจะมาถึงในเดือนมิถุนายน 

2563 เพื่อน�ามาพัฒนาสูตรต�ารับและขยายขนาดการผลิต 

ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ และประสิทธิผลทาง 

ชีวสมมูล คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะมีข้อมูล

พร้อมยื่นขึ้นทะเบียน
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หลกัฐานส�าคญัทางประวตัศิาสตร์

สถานบริการพยาบาลอื่นได้รับการยกเว้น

MOU วัคซีน

1

4 5

2 3
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แนวทางจัดตั้ง รพ. สนาม

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่าใช้จ่ายรักษา
ข่าวตรวจห้องแยกโรค

สธ. พบผู้ป่วย
เป็นบุคลากร

ทางการแพทย์

แนวทางการรักษา ตรวจ วินิจฉัย

1 2 3

4 5
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ข้อมูลประวัติศาสตร์

โรคเก่า โรคใหม่: โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ในรั ช ส มั ย ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว ได ้มีการสร ้าง 

โรงพยาบาลหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล

สามเสน และโรงพยาบาลโรคจิต แต่ยังไม ่ม ี

โรงพยาบาลที่รับรักษาโรคติดต่ออันตราย เช่น 

อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้ทรพิษ พระองค์ทรง

พระราชด�ารทิีจ่ะจดัหาทีส่ร้างโรงพยาบาลโรคตดิต่อ

ขึน้ โดยพบทีด่นิบรเิวณต�าบลปากคลองสาน อ�าเภอ

คลองสาน จังหวัดธนบุรี ซึ่งเป็นที่ดินของคุณพระ 

สัจจา บตุรเจ้าคณุทหาร เป็นตกึร้างมเีนือ้ทีป่ระมาณ 

5 ไร่เศษ จึงได้สร้างเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2448 นับเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อ 

แห่งแรกของไทย 

 ในด้านการด�าเนินงานช่วงแรกโรงพยาบาล 

โรคติดต่อข้ึนกับกรมพยาบาล กระทรวงนครบาล 

โดยมนีายแพทย์คาร์ทวิ (พระยาอายรุเวทย์วจิกัษณ์) 

เป็นผู้ด�าเนินงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 ได้รวม

กระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทย ท�าให้มี

การโอนย้ายมาสังกัดกรมสาธารณสุขในเวลาต่อมา 

และในปี พ.ศ. 2480 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาล

ให้เทศบาลนครกรุงเทพด�าเนินการ โดยขึ้นกับ 

กองสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ และเปลี่ยน

ชื่อเป็น “โรงพยาบาลเทศบาล” นับแต่นั้นมา 

เมื่อคร้ังเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล นายแพทย์คาร์ทิว 

ซึง่เป็นอธบิดกีรมแพทย์สขุาภบิาลในสมยันัน้เป็นผู้ควบคมุดแูล และ

ให้นายแพทย์ฝึกหัดจากโรงพยาบาลศิริราชผลัดเปล่ียนกันไปเป็นผู้

อ�านวยการ ดังปรากฏในรายงานของนายแพทย์คาร์ทิวว่า แพทย์

คนแรกชื่อหมอม่ัน ต่อมาใช้แพทย์ของกรมแพทย์สุขาภิบาลผลัด

เปลี่ยนกันอยู่คนละ 3 เดือนบ้าง 6 เดือนบ้าง เพราะก่อนปี พ.ศ. 

2475 ไม่มีสะพานพทุธยอดฟ้าข้ามแม่น�า้ การไปมาไม่สะดวก แพทย์

จึงต้องผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ 

 แรกตัง้โรงพยาบาลโรคตดิต่อ มุ่งหวงัจะรบัผูป่้วยด้วยโรคตดิต่อ

อันตราย แต่กลับปรากฏว่ายามเกิดโรคระบาดทั้งอหิวาตกโรคและ

ไข้ทรพิษระบาดขึ้นในพระนครและธนบุรี โรงพยาบาลแห่งนี้ก็รับ 

ผูป่้วยได้ไม่หมดประกอบกบัการคมนาคมก่อนปี พ.ศ. 2475 ล�าบาก

มาก เมื่อมีโรคระบาดขึ้นจึงจ�าเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลพิเศษขึ้น 

ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่วัดเทพศิรินทร์ วัดสุทัศน์ วังเสด็จในกรม

ขุนชัยนาทนเรนทร สุขศาลาบางรัก เป็นต้น 
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 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2487 กระทรวงสาธารณสุข

จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครกรุงเทพและกระทรวง

มหาดไทย พิจารณาหาสถานทีก่่อสร้างโรงพยาบาล

ขึ้นใหม่เพื่อใช ้เป ็นที่รักษาพยาบาลโรคติดต่อ

อันตรายที่อาจเกิดการระบาดในคราวต่อไป และ

หากไม่มโีรคตดิต่ออนัตรายระบาดกส็ามารถใช้เป็น

ที่ตรวจรักษาโรคติดต่อธรรมดาและโรคอื่นๆ ท�าให้

ในเวลาต่อมาได้มกีารก่อสร้างโรงพยาบาลโรคตดิต่อ

แห่งใหม่ขึ้น บริเวณถนนดินแดง ต�าบลสามเสนใน 

อ�าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยใช้ชื่อว่า “โรง

พยาบาลโรคติดต่อ พญาไท” และได้เปิดด�าเนนิงาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2492

 ในปี พ.ศ. 2501 - 2502 เกิดการระบาดใหญ่

ของอหวิาตกโรคในประเทศไทย ท�าให้จ�าเป็นต้องมี

โรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงพร้อมที่จะรับมือ

กับป ัญหาโรคระบาดที่ รุนแรง ประกอบกับ 

โรงพยาบาลโรคติดต่อ พญาไท ตั้งอยู่ในย่านชุมชน 

อาจมีปัญหาโรคตดิต่อแพร่ระบาดไปในชุมชนได้ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์

นายกรัฐมนตรีในสมัยน้ัน จึงมีบัญชาให้ย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อ

แห่งนี้ไปตั้งในที่ซึ่งห่างจากชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจึงขอ 

แบ่งท่ีดนิโรงพยาบาลศรธัีญญาของกรมการแพทย์ ท่ีต�าบล ตลาดขวญั 

จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 40 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อ

แห่งใหม่และเปิดด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2503 โดยให้ช่ือว่า “โรงพยาบาล

บ�าราศนราดรู” และจากพระราชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 ท�าให้โรงพยาบาลบ�าราศนราดรูถกูปรบัเปลีย่นโครงสร้าง

ส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้มาเป็น “สถาบันบ�าราศนราดูร” 

สงักัดกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เม่ือวนัที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 

2545 โดยมีภารกิจในด้านดูแลระบบการคัดกรอง คัดแยก ผู้ที่มี

โอกาสแพร่กระจายเช้ือ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า 

โรคโปลิโอ และโรคเอดส์ ตลอดจนร่วมสร้างงานวิจัย พัฒนา และ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยกีารป้องกนัควบคมุโรคท่ีได้มาตรฐาน

1 2
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 เม่ือโรคระบาดเดมิทีเ่คยเป็นปัญหาทุเลาความ

รุนแรงลง ก็เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่เรียกกันว่า“โรค

อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า” ท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

แพร่ระบาดไปทั่วโลก เช่น การระบาดของโรคไข้

หวัดนกในฮ่องกง ปี พ.ศ. 2540 ท�าให้ทางการ

ฮ่องกงต้องประกาศฆ่าและท�าลายไก่หลายหมื่นตัว 

และมีแนวโน้มการระบาดเข้ามาในประเทศไทย โรค

ซาร์ส (SARS) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทาง

เศรษฐกจิในหลายประเทศ โรคปอดบวมในประเทศ

เม็กซิโกหรือโรคไข้หวัดใหญ่หมู หรือไข้หวัดหมู 

(Swine Flu) สายพนัธ์ุใหม่ ทีพ่บว่ามกีารกลายพนัธุ์

มาสูค่น และได้คร่าชวีติผูค้นของเมก็ซโิกไป 81 ราย 

จากผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่า 1,300 ราย และเมื่อวันที่ 

25 เมษายน พ.ศ. 2552 องค์การอนามัยโลกได้

ประกาศให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใน

เม็กซิโก เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 

International Concern: PHEIC) 

1

3
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 การเดนิทางของผู้คนในยคุโลกาภิวัตน์ท�าให้โรคสามารถ

แพร่ระบาดไปได้รวดเร็ว การเกิดขึ้นของเชื้ออีโบลาที่มีความ

รนุแรงมีโอกาสทีเ่ข้ามาสูป่ระเทศไทยได้จากพ่อค้าพลอยจาก

ทวีปแอฟริกาที่เดินทางมาประกอบธุรกิจ ซื้อขายพลอยใน

ประเทศไทย การเดินทางเพื่อไปแสวงบุญในตะวันออกกลาง

ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระบาดของโรคทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลาง หรอืโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory 

Syndrome: MERS) มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อในปี พ.ศ. 2555 

จ�านวน 2 ราย เป็นผูป่้วยชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาประเทศไทย 

เพือ่เข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ และมกีารส่ง

ต่อผูป่้วยมายงัสถาบนับ�าราศนราดรู โดยผู้ป่วยทัง้สองรายได้

รับการรักษาตัวในห้องแยกความดันลบเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่

กระจาย สถาบันบ�าราศนราดูรได้ใช้มาตรการแยกโรคอย่าง

เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 

 จะเห็นว่า ตลอดประวัตศิาสตร์การสาธารณสขุไทย โรค

ตดิต่อมกีารเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนือ่ง โรคเก่าๆ อาจถูกก�าจดั

หรือกวาดล้างจนหมดไป แต่ก็มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

หรือโรคเก่าบางชนิดที่เคยถูกควบคุมจนไม่เป็นปัญหาแล้ว ก็

อาจกลับมาอุบัติซ�้าได้อีก การควบคุมและป้องกันโรคต้องมี

การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรับมือกับการแพร่

ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

1

2
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การส่งเสริมมาตรการ
สุขภาพเพื่อป้องกันโรค

3.4

ภาพรวมเหตุการณ์

การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค เป็นการ

บริหารจัดการด้านหนึ่งที่ส�าคัญในการรับมือกับ

วกิฤตโรคระบาด โดยมวีธิกีารต่างๆ อาท ิการจดัท�าค�าแนะน�า การ

รณรงค์ และการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพือ่ให้ประชาชนทกุคน

มีความรู้ มีแนวทางปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับมาตรการ 

ของรัฐในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการแพร่ระบาดของโรค

โควดิ 19 การส่งเสรมิมาตรการสขุภาพเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ กเ็ป็น

อกีหวัใจส�าคญัทีท่�าให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงวกิฤต

มาได้ และมีบทเรยีนจ�านวนมากให้เรยีนรู ้ไม่ว่าจะเป็น ความส�าคญั

กับสุขวิทยาส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของการ “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ” ที่ในภายหลังได้ปรับเป็น “กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน ล้าง

มือ” การรณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากาก การลดระยะห่างระหว่าง

บุคคล การออกแบบให้ระบบการส่งอาหารสดและอาหารแห้งถึง

บ้านมีความปลอดภัย เพ่ือให้การ “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” 

เป็นไปได้ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีองค์กร

อาสาสมัครที่ท�างานอย่างเข้มแข็ง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ท�าหน้าที่เคาะประตูบ้านต้านโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 ด้วยการน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้กบัประชาชน 

ซึ่งทั้งหมดท�าให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 

อย่างมั่นคง
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“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1  

1 2 3 4 6 7 8 95

เมื่อมกีารเปิดศูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ (EOC) ระดบักระทรวง เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ ่ใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา 

ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น กรมอนามัยได้เริ่มการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการล้างมือ 

ในการช่วยลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ติดต่อกันทางการสัมผัส โดยในวันที่ 

23 มกราคม 2563 มีการย�้าแนวปฏิบัติเรื่อง “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยให้ยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกใหม่ 

เมือ่ต้องรบัประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืนให้ใช้ช้อนกลางในการตกัอาหารและหลกีเลีย่งการใช้ภาชนะอืน่ๆ ร่วมกัน 

และที่ส�าคัญคือการล้างมือทั้งก่อนและหลังกินอาหารและหลังการใช้ห้องน�้า ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจ�าวันคนเรา

จะใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆ อีกทั้งมือยังสามารถน�าเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบตัวท�าให้ผู้อ่ืนอาจได้รับเช้ือโรค 

ต่อไปด้วย การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นมาตรการพื้นฐานที่ส�าคัญเพื่อการป้องกันโรค 

 การรณรงค์ของกรมอนามยัตัง้แต่ช่วงต้นของการระบาดนี ้ถอืเป็นอกีองค์ประกอบส�าคญัทีท่�าให้ประชาชน

เกิดการตืน่ตัวในการ “กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื” โดยเฉพาะการล้างมือซึง่กลายเป็นส่วนหนึง่ของชีวติประจ�าวนั

ของประชาชนไทยในเวลาต่อมา
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การล้างมือกับการป้องกันโรคโควิด 19
 องค์การอนามัยโลกแนะน�าว่าการล้างมือด้วยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโรคโควิด 19 
ได้ถึงร้อยละ 50 เพราะมือมีบทบาทส�าคัญในการส่งผ่านเชื้อโรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสทั้งการสัมผัสโดยตรงจากผู้ที่ติดเชื้อ 
หรือโดยอ้อมจากวัตถุหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน มือจึงสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังพ้ืนผิวอื่นๆ หรือน�าเชื้อเข้าสู่ปากจมูกหรือดวงตาของ 
แต่ละคนได้ การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่ส�าคัญ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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หน้ากากสู้โควิด 19

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2  

1 2 3 4 6 7 8 95

หลังจากการพบการติดเชื้อในประเทศและ

กระทรวงสาธารณสุขยกระดับความ

เข้มข้นในการควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั

โคโรนาสายพันธุ๋ใหม่ การรณรงค์ ให้ประชาชน

ตระหนักถงึความส�าคญัของการใส่หน้ากากอนามยั

จึงเริ่มเข้มข้นขึ้น โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

กรมอนามัย มีการเน้นย�้าให้ประชาชนใส่หน้ากาก

อนามัยเมื่อไปในที่มีผู ้คนหนาแน่นหรือใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

โรคในกรณทีีเ่จบ็ป่วยและป้องกนัการได้รบัเชือ้จาก

คนป่วย โดยเน้นการสวมที่ถูกต้องคือให้คลุมจมูก

และปาก กระชับด้ังจมูก ต้องยึดแน่นและไม่หลุด

ออกง่าย ก่อนสวมควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

ล้างมือ และไม่ควรใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น 

 ในเวลาต่อมา ด้วยปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทาง 

การแพทย์ (surgical mask) ที่ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากไม่สามารถ

เข้าถึงหน้ากากอนามัยได้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กรมอนามัย

จึงรณรงค์การใช้ “หน้ากากอนามัยชนิดผ้า” โดยมีการศึกษาข้อมูล

วิชาการสนับสนุน และรณรงค์ให้มีการเย็บหน้ากากผ้าท่ัวประเทศ 

ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

และเกิดความตื่นตัวในการใส่หน้ากากอนามัยกันอย่างกว้างขวาง จน

ท�าให้การใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน

ประเทศไทย
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ข้อถกเถียงเรื่องหน้ากาก
 ในระยะแรกเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยของคนทั่วไปที่ไม่ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นข้อถกเถียงส�าคัญ 
ซึง่องค์การอนามยัโลกกไ็ม่สนบัสนนุ แต่ต่อมาได้มกีารทบทวนและปรบัเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งนี ้โดยในวนัที ่4 เมษายน 2563 ได้ออก
แถลงการณ์สนบัสนนุให้ประชาชนทกุคนสวมหน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 นบัเป็นการเปลีย่นค�าแนะน�าทีส่�าคัญ
ครั้งหนึ่งขององค์การอนามัยโลก
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อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 

1 2 3 4 6 7 8 95

ในต้นเดอืนมนีาคม 2563 ทีม่แีรงงานไทยจากเกาหลใีต้

ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ 

ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ จึงเร่ิมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. เคาะประตู

บ้าน ต้านโควิด 19” โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) เดินทางไปตามบ้านต่างๆ เคาะประตูบ้าน 

น�าความรูไ้ปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชมุชน โดยยดึหลกั 

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออก

ก�าลังกาย” พร้อมไปกับการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยกรณีที่พบ

ผู้มีความเสี่ยงโดยเฉพาะมีประวัติเดินทางไปประเทศที่เป็น

พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการสงสัยว่ามีการระบาด อสม. จะ

ให้ค�าแนะน�าการเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้าน 14 วัน ถ้ามี

อาการไข้ ไอ จาม น�้ามูกเหมือนไข้หวัด ควรพบเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ 

 ท้ังน้ี อสม. ท่ัวประเทศท่ีมีอยูป่ระมาณ 1,040,000 คน 

และอาสาสมคัรสาธารณสขุ กทม. อกีประมาณ 15,000 คน 

เป็นก�าลังส�าคัญในการท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

ถือเป็นด่านหน้าออกเคาะประตูบ้านต้านภัยโรคโควิด 19 

กว่า 12 ล้านหลังคาเรือน มีการให้ความรู้ ย�้าความส�าคัญ

มาตรการการเว้นระยะห่าง รวมทั้งค้นหากลุ่มเสี่ยงน�าเข้า

ระบบการรกัษาได้มากกว่า 2,000 คน เป็นผลงานระดับโลก

ท่ีองค์การอนามัยโลกกล่าวช่ืนชมและเป็นปัจจัยความส�าเรจ็

ที่ส�าคัญของการควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
 เริ่มต้นขึ้นจากการน�าแนวทาง “การสาธารณสุขมูลฐาน” มาด�าเนินการในประเทศไทยเมื่อกว่า 40 ปีก่อน โดยเป็น
ก�าลังส�าคญัในการเป็นอาสาสมัครท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ในการดแูลสขุภาพของประชาชน รวมถงึการควบคมุ
ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และติดตามปัญหาสุขภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อสม. ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้ประชาชนมสุีขภาพอนามัยดีขึน้ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศลงได้อย่างมหาศาล กระทรวงสาธารณสขุ
จึงมีมติให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม 2522 เป็นวัน
ที่รัฐบาลได้บรรจุให้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นนโยบายระดับชาติ
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อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 4 

1 2 3 4 6 7 8 95

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลถูกน�ามาใช้เป็น

มาตรการส�าคัญในการลดการแพร่กระจาย

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้คนต้องมาอยู่

รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นเวลานาน เช่น สถานศึกษา สถาน

ทีท่�างาน ท�าให้ในวนัที ่15 มนีาคม 2563 ทีป่ระชมุประธาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

ออกแถลงการณ์เรียกร้องมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สอน

ออนไลน์-ท�างานที่บ้าน จนถึงเดือนพฤษภาคม และในวันที่ 

17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ สั่งปิดสถาบันการ

ศึกษา สถาบันกวดวิชา สถานบันเทิง กิจกรรมทางศาสนา 

การชุมนุมคนหมู่มาก งดสงกรานต์ เลื่อนวันหยุด พิจารณา

ท�างานที่บ้าน ระหว่าง 18-31 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมาอีก 2 วัน 

คอืในวนัที ่19 มนีาคม 2563 คณบดคีณะแพทยศาสตร์จาก

หลายสถาบัน เสนอภาพอนาคตใน 30 วัน และคาดการณ์

กรณีเลวร้ายท่ีสุดจากการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้

ทุกคนอยู่กับบ้าน 

 การรณรงค์การ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในวันที่ 

21 มีนาคม 2563 รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาค

เอกชนให้อนุญาตพนักงานท�างานที่บ้าน ขณะที่หน่วยงาน

ของรฐัให้ใช้วิธีเหลือ่มเวลาหรอืสลบัวันการท�างานตามความ

เหมาะสม และในวันที่ 22 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร

ได้สัง่ปิดห้างร้านท่ัวเมือง หรอืเรยีกในภาษาชาวบ้านว่า “ปิด

เมอืง” รฐับาลมมีาตรการขอความร่วมมอืให้ประชาชนปรบั

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความส�าคัญกับการเว้นระยะ
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ห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม 

เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ 

เพื่อชาติ” อย่างไรก็ดี หลังจากนโยบายนี้ถูกน�าไปปฏิบัติ

กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั ส�านักงานสถติแิห่งชาต ิกม็กีาร

ส�ารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนรายสัปดาห์ ผ่าน 

www.อยูบ้่านหยดุเชือ้เพือ่ชาติ.com เพราะคงไม่อาจปฏเิสธ

ว่าแม้ในแง่หน่ึงการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะเป็น 

อีกหนึ่งตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยสามารถคุมการ 

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่ขณะเดียวกัน

นโยบายนี้ก็สร้างผลกระทบตามมาให้กับผู้คนจ�านวนมาก

Work from home หรือ การท�างานที่บ้าน
 ไม่ใช่แค่เทรนด์การท�างานที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม หรือ “ทางเลือก” ในการท�างานเท่านั้นแต่ยังเป็นทางรอดในช่วงวิกฤตโรคระบาดด้วย เมื่อ
การท�างานทีบ้่านเป็นหนึง่ในวธิปีฏบิตัทิีส่�าคญัทีจ่ะช่วยให้คนส่วนใหญ่รกัษาระยะห่างทางสงัคมได้ โดยสามารถลดการพบปะ พดูคยุหรอืรวมตวัอยู่
ในพืน้ทีแ่ออัด ซึง่เป็นวธีิทีจ่ะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม การท�างานท่ีบ้านอาจไม่เหมาะกบัทกุอาชพี ทกุลกัษณะงาน 
ผู้มีงานท�าราว 63% ไม่สามารถท�างานที่บ้านได้โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีท�างานกับเครื่องมือเฉพาะ หรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คน ไม่ว่า 
จะเป็นกลุม่วศิวกร นายช่างคมุเคร่ืองจกัร เจ้าหน้าทีค่มุท่าอากาศยาน เจ้าหน้าทีเ่คาน์เตอร์ธนาคาร หรอืคนขบัรถบรรทกุ คนขบัมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง 
คนขับรถสามล้อ คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ 
 นอกจากนี ้การท�างานทีบ้่านของบรรดาพนกังานประจ�าทีส่ามารถท�างานทีบ้่านได้ กจ็ะต้องได้รบัการสนบัสนุนจากระดบันโยบายขององค์กร
ทีต้่องเอือ้ต่อการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการตดิต่อสือ่สารสนบัสนนุอปุกรณ์ในการท�างานของพนกังาน และปัจจยัอืน่ๆ  ทีต้่องดแูลเพือ่
ให้งานด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตมากเกินไป
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เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 

1 2 3 4 6 7 8 95

การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Dis-

tancing เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระทรวง

สาธารณสุข น�าโดยกรมอนามัย เน้นย�้าเพื่อป้องกันหรือ 

หลีกเลีย่งการสมัผสักบัเชือ้ไวรสัจากคนหนึง่ไปสูอ่กีคนหนึง่ 

ด้วยการสร้างระยะห่างระหว่างตวัเราเองกบัคนอืน่ๆ ในสงัคม 

โดยสามารถแบ่งระดบัของการเว้นระยะห่างทางสงัคมออก

เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 1) ระดับบคุคล โดยเฉพาะเดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า 5 ปี กลุม่

ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว ควรลดการออก

ไปนอกบ้านโดยไม่จ�าเป็น 

 2) ระดับองค์กร ควรมีมาตรการเหลื่อมเวลาท�างาน 

หรือการท�างานที่บ้าน (Work from home)  

 3) ระดับชุมชน ลดหรืองดกิจกรรมต่างๆ ส่วนสถานที่

ที่ยังเปิดบริการ เช่น สถานีขนส่ง ขนส่งสาธารณะ ตลาด 

ผูดู้แลสถานทีเ่หล่าน้ีควรปฏบิติัตามแนวทางสขุาภบิาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนเว้น

ระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น ทั้งนี้ การเว้นระยะห่าง

ทางสงัคมถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกนัทีส่�าคญัของทัง้ภาค

รัฐและเอกชนท่ีร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ

เว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
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Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม 
 การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นมาตรการท่ีหน่วยงานสุขภาพทั่วโลกน�ามาใช้เพื่อช่วยลดจ�านวนผู้ป่วยจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปี ค.ศ. 2006 เคยมีการศึกษาในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการออกแบบ
ระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยท�างาน ได้ผลสรุปว่า 
หากใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ใช้วัคซีน หรือยา ซึ่งสอดคล้องกับ
การตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพราะมรีปูแบบการตดิต่อทางเดนิหายใจเช่นกนั ดงันัน้ สาธารณสขุทัว่โลกจงึได้น�าการเว้น
ระยะห่างทางสังคมมาปฏิบัติ หลักส�าคัญคือ การอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร
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ระบบส่งอาหารถึงบ้าน

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6

1 2 3 4 6 7 8 95

การปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างานแบบอยูท่ี่บ้าน (Work from home) โดยขอความร่วมมือประชาชน

ให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ท�าให้การเข้าถึงอาหารทั้งอาหารปรุงส�าเร็จและอาหารสดที่มา

บรกิารถงึหน้าบ้านจงึกลายเป็นสิง่ส�าคญั วนัที ่1 เมษายน 2563 กรมอนามยัจงึมกีารออกค�าแนะน�าเกีย่วกบัการ

บริการส่งอาหารถึงบ้านในรูปแบบต่างๆ โดยมีหลักส�าคัญ คือ

 1) การติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 2) ให้ความรู้คนขนส่งอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง  

 3) จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือให้แก ่

คนขนส่งอาหาร 

 4) จัดให้มีการคัดกรองคนขนส่งอาหาร หากพบมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ จาม มีน�้ามูก หรือเหนื่อย 

หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

 ความส�าเรจ็ของการทีจ่ะท�าให้ประชาชนท�าตามมาตรการ “อยูบ้่าน หยดุเช้ือ เพือ่ชาต”ิ นัน้ ส่วนหนึง่ข้ึนกบั

การรักษาระบบส่งอาหารถึงบ้านที่ปลอดภัยเอาไว้
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“รถพุ่มพวง” ทางรอดในยามวิกฤต
 ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของ “รถพุ่มพวง” น้ันแยกไม่ออกจากประวัติศาสตร์การเกิดข้ึนของหมู่บ้านจัดสรรท่ีเริ่มต้นต้ังแต ่
ปี พ.ศ. 2515 แต่มาเฟ่ืองฟท่ีูสดุกใ็นยคุรฐับาลของพลเอกชาตชิาย ชุณหวณั ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 อนัเป็นจดุส�าคัญทีต่ลาดสดเคลือ่นที่
แบบรถพุ่มพวงยุคแรกๆ  เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์หมู่บ้านจัดสรรที่ส่วนใหญ่มักจะกระจายตัวไปในถนนสายใหม่ๆ  ที่ห่างไกลสาธารณูปโภค-
สาธารณปูการขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ตลาดสด ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในสมัยนายกรฐัมนตรอีานันท์ ปันยารชนุ มนีโยบายลดภาษรีถยนต์ท�าให้
ราคารถกระบะถกูลงกว่า 30 เปอร์เซน็ต์ ท�าให้มกีารซือ้รถใหม่ขายรถเก่า รถกระบะมอืสองจ�านวนมากจงึออกสูท้่องตลาดและกลายมาเป็น
รถพุ่มพวง และต่อมาหลังยุคฟองสบู่แตกในช่วงปี พ.ศ.2531 - 2534  มีตลาดเปิดท้ายขายของจ�านวนมากเกิดขึ้นที่จ�านวนหนึ่งของแม่ค้า
พ่อค้าเหล่านี้ได้ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าพ่อค้ารถเร่อย่างเต็มตัว จวบจนมาถึงยุคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อผู้คนจ�านวนมาก 
ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเพราะกลัวการติดเชื้อ รถพุ่มพวงจึงเป็นผู้น�าอาหารสด อาหารแห้ง มาส่งถึงบ้าน จึงกลายเป็นทางเลือกทางรอด
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การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7

1 2 3 4 6 7 8 95

การจดัการกบัสิง่แวดล้อมในชีวติประจ�าวนัอย่างถกูต้องเหมาะสม มบีทบาทส�าคญัต่อการควบคมุและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นภารกิจหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของกระทรวง

สาธารณสุข ที่จ�าเป็นจะต้องใส่ใจในทุกมิติและให้ความส�าคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยที่มีมากมาย กรมอนามัย

จึงมีค�าแนะน�าด้านนี้ออกมาจ�านวนมาก และมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID-19” เพื่อเป็นแหล่ง

ความรู้ส�าหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรม

ออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด 19 อาทิ 

 • แนวทางปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหารของหน่วยงาน

 • ค�าแนะน�าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับตลาดสด 

 • ค�าแนะน�าส�าหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) 

 • ค�าแนะน�าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับตลาดนัด 

 • ค�าแนะน�าด้านสาธารณสุขส�าหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้าง 

 ท้ังนี ้ค�าแนะน�าด้านอนามยัสิง่แวดล้อมเหล่านีถ้อืได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญั ในการเตรยีมสงัคมไทยเพือ่เข้า

สู่ชีวิตวิถึใหม่ (new normal)
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อนามัยสิ่งแวดล้อม
 อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การควบคุมกระบวนการ อิทธิพล และปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพที่กระท�าหรืออาจกระท�าให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และ 
การด�ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
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มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8

1 2 3 4 6 7 8 95

การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะร่วมกัน

ถือเป็นอีกจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 เพราะเป็นการมาอยู่รวมกันของผู้คนจ�านวน

มากเป็นเวลานาน ท�าให้ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็น

ระยะท่ีการระบาดยังไม่รุนแรงนัก กรมอนามัยมีการออก

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และมาตรการป้องกนัความเสีย่งส�าหรบั

ผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะแต่มาตรการฉบับนี้ยังไม่มี

การเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่จะเน้นที่การ

ท�าความสะอาด 

 ต่อมาภายหลังเมื่อสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เพิม่มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

ส�าหรับรถเมล์ทุกชนิดด้วยการน�าเทปกาวมาแปะทับบน

เก้าอ้ีผู้โดยสาร ขณะท่ีกระทรวงคมนาคม ด�าเนินการให้มี

การเว้นระยะนัง่ หรอืยนืห่างกนัอย่างน้อย 1 เมตร โดยกรม

การขนส่งทางบกได้ก�าชับให้ส�านักงานขนส่งทุกแห่งด�าเนิน

การตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมท้ังกรมการ

ขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้ก�าหนดมาตรการ ให้

ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวม

หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เข้มงวด

ในการด�าเนินการตามนโยบายมาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคมส�าหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นกัน
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การขนส่งสาธารณะ
 การขนส่งสาธารณะ คอื บรกิารคมนาคมขนส่งผูโ้ดยสารทีส่ามารถใช้ได้โดยสาธารณชน ซึง่แตกต่างจากรถแทก็ซี ่รถร่วมบรกิาร 
หรอืรถเมล์เช่าเหมาคนัทีจ่ะไม่รับผูโ้ดยสารแปลกหน้าหากไม่มกีารตกลงกนัก่อนล่วงหน้า วิธกีารขนส่งสาธารณะ รวมไปถงึรถประจ�าทาง
สาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ แล้วยังหมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือข้ามฟาก สายการบิน 
รถทัวร์ และรถไฟระหว่างเมือง
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แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9

1 2 3 4 6 7 8 95

ตั้ง
แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2563  ศูนย์บรหิารสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 

เร่ิมให้มีการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรน โดยแบ่งกิจการ

ต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม มีการประเมินทุก 14 วัน และแบ่ง

การผ่อนปรนเป็น 4 ระยะ กรมอนามัยจึงออกแนวทาง

ปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�าหรับพื้นท่ีต่างๆ ร่วมกับการใช้

แพลตฟอร์ม “Thai Stop COVID-19” เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ

ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้มั่นใจในการ 

เปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) 

และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ประชาชน 

ได้รบัความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบ

การ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อ

เลือกใช้บริการและร้องเรียน 

 • แนวทางปฏิบั ติด ้านสาธารณสุขส�าหรับสวน

สาธารณะเพื่อออกก�าลังกายและเล่นกีฬา

 • แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�าหรับตลาดสด 

ตลาดนัด และตลาดน�้า

 • แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�าหรับร้านสะดวก

ซือ้ ซปุเปอร์มาร์เกต็ มนิมิาร์ท ร้านขายของช�า ร้านค้าปลกี/

ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน 

 • แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขส�าหรับร้านอาหาร

หรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

 •  แนวทางปฏิบัติส�าหรับสถานศึกษา 

 โดยการมีแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขท่ีชัดเจน ท�าให้

การเข้าสู่มาตรการการผ่อนคลายต่างๆ ด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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มาตรการการผ่อนปรน
 มาตรการการผ่อนปรนมีหัวใจส�าคัญคือ การผ่อนปรนให้ด�าเนินการหรือท�ากิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกของประชาชนและขับเคล่ือนกิจกรรมบางอย่างภายใต้การด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการก�าหนด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานท่ีหรือการด�าเนินกิจกรรมท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีค�าส่ังปิดสถานที่ไว้เป็นการช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 และตามข้อก�าหนด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สามารถเปิดด�าเนินการหรือท�ากิจกรรม 
บางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักร ตามความสมัครใจและความพร้อม
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หลกัฐานส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
1 32

4 5
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่เดินทางมาจาก

เขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่ม ี

การระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกต

อาการที่บ้าน (Home Quarantine)

ค�าแนะน�าในการบริหารจัดการ

ด ้านสาธารณสุขส�าหรับการ

บริจาค

กรมอนามัย แนะ ปชช.ทั่วไป – ไม่ป่วย 

เลือกสวมหน้ากากผ้าป้องกัน ซักสะอาด 

ใช้ซ�้าได้ ลดเพิ่มขยะ

กรมอนามัย แนะ ‘รถเร่พุ่มพวง’ ปฏิบัติตาม 

9 ข้อ สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
การออกหน่วยสุขศึกษา

งานสุขศึกษาในประเทศไทยมีประวัติ

ย้อนกลบัไปถงึ พ.ศ. 2459 แต่มาลง

หลักปักฐานได้อย ่างมั่นคง เมื่อมีการตั้งกรม

สาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 

มีการจัดตั้ง กองบรรณาธิการ ท�าการผลิตสื่อพิมพ์

ในยุคแรก เช่น รายงานประจ�าปีกรมสาธารณสุข 

หนังสือ “แถลงการณ์สาธารณสุข” รายเดือน

ส�าหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในท้อง

ถ่ิน มีการผลิตเอกสารความรู ้เฉพาะเรื่อง ผลิต

ใบปลิว โปสเตอร์รณรงค์ เขียนบทความเผยแพร่ 

และมีการจัดรายการวิทยุ เป็นต้น 

 ในยคุต่อๆ  มาเมือ่เกดิกองสขุศกึษาขึน้กม็กีาร

ขยายงานผลิตสือ่อืน่ๆ เช่น สไลด์ ภาพโฆษณา และ

ภาพยนตร์ มีการจัดสร้างภาพยนตร์ 16 มม. เรื่อง

วัยคะนอง ที่ได้รับความนิยมสามารถน�าไปฉายใน

โรงภาพยนตร์ทั่วไป และน�ารายได้มาใช้ในการ

ท�างานของกองสุขศึกษาได้อีกด้วย 

 งานในส่วนภูมิภาคมีการออกไปรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้วย

การฉายภาพยนตร์ หรอืทีเ่รียกกนัว่า “การออกหน่วยฉายหนัง” ซึง่

เริม่มาตัง้แต่ พ.ศ. 2467 โดยมกีารจดัหน่วยเคลือ่นทีเ่ข้าไปตัง้ท�าการ

ในชมุชนนานคราวละ 3-4 เดือน แล้วจงึย้ายทีไ่ปเรือ่ยๆ ในสมยัแรก

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ช่วงก่อนสงครามโลก

ครัง้ที ่2 การออกหน่วยฉายหนงัของกองสขุศกึษายงัได้รบัความช่วย

เหลือด้านอุปกรณ์จาก MSA (Mutual Security Agency) ท�าให้

การออกหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ คล่องตัวขึ้น ในบางพื้นที่ก็ขอให้

น�าภาพยนตร์ออกไปฉายในงานเทศกาลท้องถิ่นหรืองานประจ�าปี

ต่างๆ เช่น งานพระปฐมเจดย์ี งานพระพุทธบาท งานพระเจดย์ีกลาง

น�้า ฯลฯ

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 งานสุขศึกษาได้รับการสนับสนุนทั้ง

จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)

ท�าให้การรณรงค์ด้านสขุศกึษามีประสทิธภิาพมากข้ึน โดยมีการออก

หน่วยเพื่อรณรงค์ด้านสาธารณสุข ท้ังในเวลาปกติและยามท่ีมีโรค

ระบาด
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 แนวคิดเร่ืองสุขศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากการออกหน่วยให้สุขศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และการรณรงค์มาเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างกลุ่มเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือกันเอง การตลาดเชิงสังคม 

(Social Marketing) การใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อการสร้างสุขภาพดีทั้งในระดับบุคคล ระดับ

กลุ่ม และการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพของสังคมโดยรวม 

 สุขศึกษาได้ปรับเปลี่ยนจากแนวคิด “แพทย์เป็นผู้สอน” มาเป็น “การเรียนรู้ไปด้วยกัน” ปรับจากการให้ข้อมูล 

(Information dissemination) มาเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม ขยายขอบเขตจากการให้การศึกษา 

เป็นรายบุคคลมาเป็นการเสริมพลังอ�านาจของกลุ่มและชุมชน (Collective empowerment) โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ 

การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

3 4
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การฟื้นฟูเยียวยา
ผลกระทบและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.5

ภาพรวมเหตุการณ์

การท�างานอกีด้านหนึง่ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการรบัมอื

กบัภาวะวกิฤตของการระบาดของโรคโควดิ 19 ใน

ประเทศไทยคือการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังจากโรค

ระบาดโดยตรงและจากบริบทสังคมและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ผลกระทบทางสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาสขุภาพจิต และผลกระทบ

ทางสังคมซึ่งการฟื้นฟูเยียวยาเป็นการท�างานท่ีร่วมกันของหลาย

ภาคส่วน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานองค์กร และผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในทกุภาคส่วน ท้ังนี ้กล่าว

ได้ว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ผลกระทบทางสังคมของผู้คนนั้นรุนแรงไม่ต่างจาก

ผลกระทบในแง่ความเจ็บป่วยทางกาย กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ

และผลกระทบทางสังคมที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคนแต่ละ

กลุ่ม ทันเวลาและมีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญ ท้ังการออก

มาตรการรับมือการกระจายตัวของข่าวลือและข่าวปลอมท่ีส่งผล 

กระทบต่อสภาพจติใจ การรณรงค์รบัมอืกบัการตตีราทางสังคมจาก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฟื้นฟูจิตใจด้วยการด�าเนิน

งานเชงิรกุด้านสขุภาพจติ ลดความเครยีด ลดความเสีย่งในการฆ่า

ตัวตาย 
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นอกจากนี้ องค์ประกอบที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในการรับมือกับ

วิกฤตครั้งนี้ คือ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” การท�างาน

อย่างเข้มแข็ง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

ท่ีท�าหน้าที่ไปส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง 

ในการติดเชื้อของกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเกิดข้ึนของ 

จิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่กลายเป็นการท�างานร่วมกันของภาครัฐและ

ภาคประชาชน จนกล่าวได้ว่าในการร่วมมือร่วมใจในภาวะวิกฤต

โรคโควิด 19 นี้คือสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ร่วมกัน

1 3

4
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ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1  

1 2 3 4 6 7 8 95

ความสับสนอลหม่านของความไม่รู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ทีท่�าให้เกิดข้อมลูทีจ่ดัอยูใ่นประเภทข่าวลอื

และข่าวปลอมได้รับการเผยแพร่เป็นจ�านวนมาก ทั้งข่าวลือเกี่ยวกับการระบาดภายในประเทศ และข่าวปลอม

เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษารูปแบบต่างๆ ที่ผิดเพี้ยนไปจากค�าแนะน�าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของ 

ผูเ้ชีย่วชาญในขณะทีอ่งค์ความรูอ้ยูร่ะหว่างการพฒันา การกระจายตวัของข่าวลอืและข่าวปลอมในวงกว้างลักษณะ

นี้จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เกดิความกลวัและวติกกังวลอย่างรนุแรง และเบียดบังพ้ืนท่ีการน�าเสนอข่าวจรงิทีเ่ป็นประโยชน์ในการดแูลตวัเอง

ของประชาชน ซึง่เป็นส่ิงทีเ่กิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีมกีารระบาดของโรคระหว่างประเทศในคร้ังก่อนๆ ท่ีการระบาด

ไม่ได้รุนแรงกว้างขวางมากนัก ในช่วงแรกน้ีกรมสุขภาพจิต จึงเน้นออกมาเตือนประชาชนเก่ียวกับข่าวลือและ

ข่าวปลอม เพื่อลดปัญหาความตื่นตระหนก (panic) ที่เกิดจากความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการช่วยเหลือ

ให้ประชาชนสามารถเลอืกรบัข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ จึงเป็นสิง่ทีส่�าคญัของการดแูลผลกระทบทางจติใจของประชาชน

ในระยะแรกนี้
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ข่าวปลอม หรือ Fake News คือ การใส่ร้ายหรือหลอกลวงด้วยข่าวสาร การรายงานหรือน�าเสนอด้วยข้อมูลเท็จ หรือการ
บดิเบอืนข้อมลูข่าวสารส�าหรบัใช้โจมตหีรอืท�าลายฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะกระท�าเป็นการเฉพาะเจาะจงทีต่วับคุคล กลุม่บคุคล 
หรือมุ่งให้เกิดความล่มสลายต่อเนื่องของระบบ ซึ่งในปัจจุบันการรับมือกับ Fake News มีความยากล�าบากมาก เนื่องมา
จากการแพร่กระจายข้อมลูข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเป็นไปอย่างไร้ขอบเขตและรวดเรว็ โดยความหมายของ
ข่าวปลอมประกอบด้วย การเช่ือมโยงผิดๆ (False connection) การท�าให้เข้าใจผิด (Misleading) การท�าให้ผิดบริบท 
(False Context) การเสียดสีหรือท�าให้ตลก (Satire) การสร้างเนื้อหาหลอกลวง (Impostor Content) การปลอมข่าวขึ้นมา
ทั้งหมด (Fabricated Content) ดังนั้น การรับมือกับข่าวปลอมจ�าเป็นที่ผู้รับส่ือต้อง (1) รับข่าวจากส่ือที่น่าเช่ือถือได้ 
(2) ไม่อ่านข่าวหรือรับข่าวจากสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงด้านเดียว และ (3) อย่ากดแชร์ข้อมูลที่เราไม่รู้แหล่งที่มา

1

2

3 4
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ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย”

Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2  

1 2 3 4 6 7 8 95

เมื่อการแพร่ระบาดของเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 

ในประเทศไทยเริม่ทวคีวามรนุแรงขึน้ โดย

เฉพาะหลังจากการแถลงข่าวยืนยันการแพร่เชื้อ

ภายในประเทศในวันที่ 31 มกราคม 2563 ท�าให้

ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

(surgical mask) เพือ่ป้องกนัการติดต่อของเชือ้ใหม่

นี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ เริ่ม

มีปัญหาการขาดแคลนทั้งส�าหรับประชาชนทั่วไป

และบุคลากรทางการแพทย์ แม้รัฐบาลจะพยายาม

ออกมาตรการแก้ไขก็ไม่ประสบความส�าเร็จ เช่น 

การส่ังห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย และให้ผู้ผลิต

ของรัฐทั้งหมดส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็น

ศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยจุดเดียวของรัฐบาล 

โดยให้ซือ้ได้ไม่เกนิคนละ 4 ชิน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

นี ้ท�าให้บุคลากรทางการแพทย์ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมคีวาม

เสีย่งสงูทีส่ดุ ยิง่เสีย่งต่อการตดิเชือ้ ศลัยแพทย์ผ่าตดัหลายโรงพยาบาล

ต้องน�าหน้ากากอนามัยมาใช้ซ�้าหลายครั้ง หลายโรงพยาบาลต้อง

ประยกุต์อปุกรณ์ใช้เฉพาะหน้า บคุลากรทางการแพทย์ต่างออกมาเรยีก

ร้องรฐับาลถงึวกิฤตทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้ยงัมปัีญหาซ�า้ซ้อนขึน้ด้วยกรณกีาร

ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท�าให้วิกฤตความขาดแคลนหน้ากากอนามัย

รุนแรงขึ้น 

 ในท่ามกลางสถานการณ์ความขาดแคลนหน้ากากอนามัยของ 

โรงพยาบาลน้ีเอง ที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาค

ประชาชนในการช่วยเหลอืบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ 

ทั่วประเทศ โดยมีการลุกขึ้นมาช่วยกันระดมทุนและจัดหาหน้ากาก

อนามัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equip-

ment: PPE) และอปุกรณ์ทางการแพทย์อืน่ๆ ส่งให้กับสถานพยาบาล

ที่ขาดแคลน เป็นพลังของภาคประชาสังคมและจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่

เป็นความต่ืนตวัในการท�างานร่วมกนัอย่างกว้างขวางของทกุภาคส่วน

ในสังคมไทย อันเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในภาวะวิกฤตครั้งนี้
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หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (surgical mask) หมายถึง หน้ากากแบบแบนหรือจีบที่ใช้ขณะผ่าตัดหรือท�าหัตถการ 
(บางแบบมรีปูทรงเหมอืนถ้วย) และมสีายรดัเพือ่ยดึกบัศรีษะ หน้ากากเหล่านีผ่้านการทดสอบตามวธิกีารทดสอบมาตรฐาน 
(ASTMF2100, EN14683 หรือมาตรฐานเทียบเท่า) ซึ่งออกแบบให้มีคุณสมบัติการกรองสูง ในขณะเดียวกันต้องมีความ
สามารถในการระบายอากาศ (breathability) สูงด้วย และควรสามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ (คุณสมบัติเสริม) 

1

4
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2 3

65

98
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การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 

1 2 3 4 6 7 8 95

ในขณะทีก่ารให้ความรูเ้กีย่วกบัอนัตรายของโรคตดิต่อ

เพือ่ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัเป็นส่ิงจ�าเป็นใน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกัน 

ไปด้วยคอืปัญหาการตตีราทางสงัคมและการกีดกนัรงัเกยีจ 

(stigmatization and discrimination) การป้องกันและ

แก้ไขเยียวยาการตีตรานี้จึงเป็นส่วนส�าคัญของการจัดการ

ในภาวะวิกฤตของการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งปัญหานี้

ปรากฏให้เห็นชัดเจนในหลายกรณี เช่น กรณีการตีตรา

แรงงานไทยในเกาหลใีต้ทีล่กัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย

ซึ่งทยอยเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 3 มีนาคม 

2563 รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ ผู้ที่เคยป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อ ต้องเผชิญกับปัญหาทัศนคติของคนรอบข้าง การไม่

ยอมรบั การถกูเลือกปฏิบตัจิากคนในชมุชน เป็นต้น ในการ

ด�าเนินการกับปัญหานี้กรมสุขภาพจิตจึงมีมาตรการต่างๆ 

ออกมา เช่น การรณรงค์ให้สถานศึกษาและสถานที่ท�างาน

งดใช้โรคโควิด 19 เป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือกีดกัน การเสนอ

ให้รบัมอืกบัการตตีราเหล่านีด้้วยการพดูคยุสนทนากนัในวง

เลก็ๆ ท�าความเข้าใจซึง่กนัและกนัในสถานการณ์ล่าสดุ เพือ่

การระบายความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ในใจ เช่น ความกลัว ความ

วิตกกังวล ความเศร้า ตรวจสอบความเข้าใจว่าเป็นผลจาก

ข่าวลือหรือข่าวปลอมหรือไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็น

ว่าการจัดการกับภาวะวิกฤตของโรคระบาด จ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญกับการป้องกันและฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบใน

ด้านจติใจและสงัคม ควบคูก่นัไปกบัการด�าเนนิงานด้านอืน่ๆ 

ด้วย
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การแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม มีแนวทาง 3 ข้อ ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�า ได้แก่ 
 1) การเลือกใช้ค�า โดยหลีกเลี่ยงการใช้ค�าเรียกที่เชื่อมโยงกับสถานที่หรือกลุ่มคน เช่น จากเดิมเคยมีการเรียก
โรคนี้ว่า “โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น” เป็นชื่อมาตรฐานคือ “โรคโควิด 19” ส�าหรับสังคมไทยควรหลีกเลี่ยงการตอกย�้าสถาน
ที่ที่เคยเกิดการระบาดในอดีต เช่น ชื่อเฉพาะของสถานบันเทิง สนามมวย และพิธีทางศาสนา 
 2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และด้านที่
เป็นบวกของสถานการณ์ เช่น จ�านวนผู้ที่หายป่วย หรือความส�าเร็จในการรักษา 
 3) การสือ่สารทีมี่ประสทิธิภาพ เพือ่ลดการแพร่ของข่าวลอืหรือข่าวปลอมและสร้างความสมคัรสมานในสงัคม

1

2

4 5

3
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“อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19”

Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 

1 2 3 4 6 7 8 95

การมีส่วนร่วมที่ส�าคัญของภาคประชาชน คือ

การท�างานของเครือข ่ายอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ทีน่อกจากการมส่ีวนร่วม

ในงานด้านการส่งเสรมิมาตรการสุขภาพเพือ่ป้องกันโรคแล้ว 

ยังมีบทบาทในด้านการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดจาก

ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย โดย

ผูไ้ด้รบัผลกระทบส่วนหนึง่คอืผูป่้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีจ่�าเป็น

ต้องงดการเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาล เพือ่ลดความแออัดและ

ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท�าให้มี

ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดยาหรือไม่ได้

รับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง และจากมาตรการ 

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากได้รับ

ผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และผลกระทบทางจติใจ 

ดงันัน้ กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ซึง่เป็นหน่วยงานทีด่แูล

เครอืข่าย อสม. จึงได้มนีโยบายสนบัสนนุให้ อสม. ท�าหน้าท่ี

ส่งยาให้กับผู้ป่วยเรื้อรังถึงที่บ้านและดูแลผลกระทบทาง

จติใจของประชาชน โดยในการให้บรกิารน�ายาไปส่งให้ผูป่้วย

ทีอ่ยู่ในความดแูลนัน้ เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต�าบล (รพ.สต.) จะรับยาเดิมจากโรงพยาบาลส�าหรับผู้ป่วย

เรื้อรังที่มีสภาวะชีพคงที่ แล้วส่งต่อให้ อสม. น�ามาส่งต่อให้

ผู้ป่วยตามหลังคาเรือนที่ตนรับผิดชอบ ในขณะที่ อสม. เอง

ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัประชาชนในพืน้ทีท่ีแ่ต่ละคน

ดูแล จึงสามารถคัดกรองและให้ความช่วยเหลือผลกระทบ

ท้ังด้านจิตใจและสงัคมได้อย่างรวดเรว็ กระจายความรูค้วาม

เข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึง ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ทางสังคมในชุมชน เช่น การจัดพิธีกรรมต่างๆ และ 

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง ดังน้ันจึงสามารถ

สรุปได้อย่างมั่นใจว่า อสม. เป็นเครือข่ายประชาชนที่มี

บทบาทส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จ 

ในการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 6 เดือนแรกนี้ที่ควรได้รับ 

การยกย่อง
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“ส่งยาให้ ไม่ต้องมา รพ.” 
 การให้ อสม. เป็นผู้น�ายามาส่งให้ที่บ้านผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลท่ีเริ่มมีมา
ก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 โดยที่ในขั้นตอนการรับยา อสม. เป็นผู้รับยาไปส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อผู้ป่วยไม่ต้องเสีย
เวลารอรับยาเอง โดยจะพิจารณาเฉพาะรายที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แล้วและสามารถส่งยาไปให้ที่บ้านได้
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จิตอาสาร่วมสู้วิกฤตโควิด 19

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 

1 2 3 4 6 7 8 95

ในระยะที่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระจายไปท่ัวประเทศและมกีารยกระดับมาตรการ

การควบคุมโรคในประเทศไทย โดยการประกาศปิดเมือง 

การประกาศภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิว และการรณรงค์ให้

ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น ในด้านหนึ่ง

ได ้ท�าให ้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อ

ประชาชนจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่

สามารถท�างานท่ีบ้านได้ และลักษณะงานท่ีต้องเสี่ยงออก

มาพบคนจ�านวนมากจึงจะมีรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน

บริการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น คนขับแท็กซี่ 

พนักงานขับรถสาธารณะ พนักงานท�าความสะอาด 

พนักงานร้านอาหาร ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยัง

คงต้องท�างานที่มีความเสี่ยงสูงท่ามกลางความขาดแคลน

ต่างๆ ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ ท�าให้

กลุ่มจิตอาสาทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จ�านวนมาก 

ที่ออกมาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ 

ในด้านต่างๆ เช่น 

 เรื่องอาหาร เกิดกลุ่มจิตอาสา “แจกอาหารฟรี” ขึ้น

จ�านวนมากเพือ่ช่วยเหลอืคนหาเช้ากนิค�า่ท่ีตกงาน ขาดราย

ได้ ไม่มีแม้แต่เงินซือ้ข้าวกนิ หลงัจากค�าสัง่ปิดห้างร้านต่างๆ 

ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งเป็นการแจกอาหารปรุงส�าเร็จ การแจก 

“คูปองแลกอาหาร” ที่กลุ่มจิตอาสาจะเลือกร้านค้าใน
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ชุมชน เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของช�า แผง

ค้าขายผัก เป็นต้น หรือ “ปันกันอิ่ม” ที่จะมีการจ่ายเงินไว้

จ�านวนหนึง่ทีร้่านอาหารโดยก�าหนดราคาเป็นอิม่ละ 20-40 

บาท และแปลงเป็นคูปอง ติดไว้ที่ร้านอาหาร เมื่อผู้ที่เดือด

ร้อน ต้องการรับประทานอาหาร สามารถฉีกคูปองใช้แทน

เงินสดได้ รวมถึง “ตู้ปันสุข” เป็นการน�าตู้ไปตั้งในชุมชน

ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้น�าอาหารมาใส่ในตู้ แบ่งปัน

ส�าหรับผู้ขาดแคลนด้วยแนวคิด เช่น “หยิบไปแต่พอดี ถ้า

ท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

 การสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ให้กับบุคลากร เป็น

งานทีก่ลุม่จติอาสาจ�านวนมากมกีารระดมทนุ ระดมสิง่ของ

เพือ่กระจายส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นการตอบสนอง

ต่อความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 เรือ่งทีพ่กั โรงแรมหลายแห่งเมือ่ไม่มนีกัท่องเทีย่วและ

ผูเ้ข้าพกัทีโ่รงแรม จงึเปลีย่นห้องว่างเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม 

บางแห่งกเ็ปิดให้เป็นทีพ่กัของผูป่้วยอาการไม่รนุแรง บางแห่ง

ก็เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี 

 การเกดิขึน้ของกลุม่จติอาสาเหล่านี ้ท�าให้ภาวะวกิฤต

การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นช่วงเวลาแห่งความร่วมมอื

ร่วมใจ ที่ใครมีความสามารถหรือมีทรัพยากรด้านไหนก็จะ

น�ามาแบ่งปันกันและกัน เป็นการเกิดความรู้สึกร่วมของ

สังคมไทยที่ต้องการให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งน้ีไปได้โดย

ไม่มีโครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
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ความเครียดและโควิด 19

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6

1 2 3 4 6 7 8 95

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ก่อให้เกดิความวติกกงัวล ความเครยีดอย่างมากต่อคนในสงัคม

ทั้งจากสาเหตุเพราะโรคโควิด 19 เป็นโรคใหม่ เป็นสิ่งที่สังคมยังไม่เข้าใจ จนน�าไปสู่ความรู้สึกกลัว รังเกียจ

คนป่วย นอกจากนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะวิกฤตการณ์นี้ก็ยิ่งสร้างความเครียด 

 กรมสขุภาพจติ จงึมกีารรณรงค์ให้ผูท้ีม่คีวามเครยีดสามารถโทรศพัท์มาทีบ่รกิารสายด่วนสขุภาพจติ 1323 

จนท�าให้เดือนมนีาคมมผีูใ้ช้บรกิารสายด่วนสขุภาพจติมากถงึ 600 สาย จากเดอืนมกราคม - กมุภาพนัธ์ ทีม่เีพยีง 

20-40 สาย ส่วนใหญ่มีความเครียดและวิตกกังวลสถานการณ์โรคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดคู่สายรับฟัง

บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ 43 หมายเลข และมีการด�าเนินการในเชิงรุก คือโทรศัพท์หากลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือสอบถามอาการแทนการรอให้กลุ่มเส่ียงโทรศัพท์เข้ามา อีกทั้งยังจัดท�า “คู่มือดูแลสังคมและจิตใจในภาวะ 

โควิด-19 (COVID-19)” คือ “4 สร้าง 2 ใช้” ได้แก่ สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบ สร้างความหวัง 

สร้างความเห็นใจ ใช้พลังให้เต็มศักยภาพ และใช้สายสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง
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กลุ่มเปราะบางทางสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทั้งทาง
จิตและทางสังคมที่จะส่งผลต่อสุขภาพจิต ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น (1) 
กลุ่มคนที่มีประวัติด้านจิตเวชมาก่อน (2) ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองและผู้ได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีภาวะสมองเสื่อม (3) กลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ (4) เด็กและเยาวชน (5) บุคลากรทางการ
แพทย์ และ (6) ผู้คนที่ถูกตีตราจากปัญหาด้านจิตเวช

1 2 3

4 5
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การฆ่าตัวตายและโควิด 19

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7

1 2 3 4 6 7 8 95

สถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด 19 ที่กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกและกระจายไปทั่วประเทศไทย เป็น

สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบอย่างรนุแรงกว้างขวางกับคนทกุกลุ่มในสงัคม เปน็สถานการณ์ทีม่ีความเสี่ยงสูง

ต่อการเกดิภาวะซมึเศร้าทีน่�าไปสูก่ารฆ่าตวัตาย ทัง้ผูท้ีม่ปัีญหาโรคซมึเศร้าอยูเ่ดิม และกลุม่เสีย่งใหม่ๆ ซึง่รวมถงึ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องท�างานอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีบีบค้ัน ดังน้ันกรมสุขภาพจิตจึงมีการปรับแผน

เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายของกลุ่มเส่ียง โดยได้จัดท�าแผนการฟื้นฟูจิตใจ ที่มีการเพิ่มระดับการเฝ้าระวัง

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการรณรงค์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางใจ ทั้งการสร้างวัคซีนใจบุคคลและการสร้างวัคซีนใจชุมชน ทั้งในกลุ่มเขตเมือง และกลุ่มนอกเขตเมือง และ

พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจที่รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนา platform 

การคัดกรองปัญหาสขุภาพจิตทีท่�าให้สามารถประเมนิสถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติของประชาชน และด�าเนนิการ

ป้องกันจนสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทยลงได้ส�าเร็จ
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“วัคซีนใจ” 
 เป็นมาตรการด้านสุขภาพจิตที่กรมสุขภาพจิตเผยแพร่ โดยส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนใจในระดับต่างๆ ได้แก ่
(1) วคัซนีใจในระดบับคุคล เน้นในเรือ่งการส่งเสรมิ การป้องกนั การรกัษาและการฟ้ืนฟ ู(2) วัคซนีใจในระดบัครอบครวั 
เน้นในเรือ่ง 3 พลงั ได้แก่ พลังบวก โดยการมองสถานการณ์ให้เป็นในเชงิบวกเพือ่พร้อมท่ีจะรบัมอืกับปัญหาท่ีเกดิขึน้ 
พลังยืดหยุ่น เป็นบทบาทที่จะสามารถสร้างการปรับตัวและท�าหน้าที่ทดแทนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
และ พลังร่วมมือ เป็นพลังในการสร้างความปรองดองและก้าวผ่านวิกฤตไปได้ และ (3) วัคซีนใจในระดับชุมชน 
โดยสร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย สร้างชุมชนที่มีความหวัง สร้างชุมชนท่ีรู้สึกสงบ สร้างชุมชนท่ีเข้าใจและโอกาส 
ใช้ศกัยภาพของชุมชน พฒันาเครอืข่ายในการช่วยเหลอืสือ่สารและใส่ใจท่ีจะแก้ไขปัญหา และใช้สายสมัพนัธ์ในชมุชน
เพื่อก�าหนดเป้าหมาย ไว้ใจ ให้ก�าลังใจ และส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันในสังคม

1
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มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8

1 2 3 4 6 7 8 95

บทบาทส�าคัญของรัฐบาลในการจัดการกับภาวะ

วิกฤตโรคระบาด คือ การป้องกันและเยียวยา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับประชาชน

อย่างกว้างขวาง ดังนั้นนับแต่ช่วงกลางเดือน มีนาคม 2563 

ที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรง

ข้ึน รฐับาลจงึมกีารด�าเนนิมาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาต่างๆ 

อาทิ 

 มาตรการเกี่ยวกับการท�างาน เช่น การลดเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้

ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เพิ่มเงินชดเชย

กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง การเยียวยากลุ่มแรงงาน 

ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 

ชดเชยรายได้คนละ 5,000 บาทต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

โดยเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

ตัง้งบจ้างงาน ส�าหรบัการจ้างงานประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะเวลา

การจ้างงานไม่เกนิ 6 เดอืน และอตัราค่าจ้างต่อเดอืนไม่เกนิ 

9,000 บาท และ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ

ผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ

 มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ประชาชน เช่น การลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลด

การเกบ็เงินเข้ากองทุนน�า้มันเช้ือเพลงิ มาตรการลดค่าไฟฟ้า

และน�้าประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

เป็นเวลา 3 เดือน 
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 นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดสายด่วน “1765” ให้ค�า

ปรกึษาสขุภาพจติและตอบค�าถามมาตรการช่วยเหลอื เพือ่

คอยแนะน�าข้อมูลและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการให้

ความช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะโครงการเราไม่ท้ิงกัน 

มาตรการช่วยเหลอืผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุมาตรการช่วยเหลอื

ของสถานธนานุเคราะห์ และมาตรการช่วยเหลือของการ

เคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเยียวยาเหล่านี้ เป็นสิ่ง

จ�าเป็นต่อความอยู่รอดของผู้คนที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะ

บาง (vulnerable populations) ที่มีทั้งกลุ่มเปราะบางที่

มีอยู่เดิมและกลุ่มเปราะบางใหม่ๆ ในสถานการณ์นี้

1
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การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่

Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9

1 2 3 4 6 7 8 95

เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ผ่อน

คลายลง และรฐับาลเริม่ด�าเนนิมาตรการผ่อนปรน

ตามล�าดับ นับแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 25653 เป็นต้นมา 

แต่ในช่วงเวลานีเ้องทีส่ิง่ทีเ่รยีกว่า “คล่ืนลูกทีส่ี่” ของผลกระทบ

ทางสุขภาพที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ นั่นคือ 

ปัญหาสุขภาพจิตที่ได้แก่ ความเครียด (stress) เหนื่อยล้า

หมดไฟ (burnout) ซึมเศร้า (depression) และการฆ่าตัว

ตาย (suicide) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดส่ีลูกคล่ืนรอยประทับ

ผลกระทบสขุภาพของโรคโควิด 19 (Health Footprint of 

COVID-19) ท่ีกรมสขุภาพจิตได้น�ามาใช้ในการวางแผนและ

มาตรการด�าเนินงาน โดยได้ใช้แนวทางการฟื้นฟูจิตใจใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan: 

C4)” เพือ่ให้มีการด�าเนินงานเชิงรกุด้านสขุภาพจติอย่างเป็น

ระบบ มีการเชื่อมโยงการดูแลระดับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน และการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสุขภาพจิต จึง

เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งด้านงานสาธารณสุขของ

ประเทศไทยและความพร้อมของสงัคมไทยในการรบัมือกบั

สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ 

ผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งในช่วง 

6 เดือนแรกนี้และในระยะต่อไป
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หลกัฐานส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ  ผู้ประสบภาวะวิกฤต 

ในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือผู้น�าชุมชน และ อสม.
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แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง
มาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่บ้าน

ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคโควิด 19

21 3

4 5

8 9

6 7



182 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

มาตรการลดภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

21

3 4



183 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

แนวทางการดูแลสุขภาวะจิตใจ บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยมีการจัดตั้ง 

โรงครัวในพื้นที่ เช่น จัดต้ังโรงครัวประจ�าจังหวัด จัดต้ังโรงครัว 

ประจ�าอ�าเภอ จัดตั้งโรงครัวประจ�าต�าบล และจัดตั้งโรงครัวประจ�า 

หมู่บ้าน/ชุมชน

ข่าวการตั้งตู้ปันสุข ตู้แรก โดยกลุ่มอิฐน้อย

กรมสุขภาพจิต ปรับระดับการเฝ้าระวังและ 
เดินหน้าจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างเข้มข้น 

พร้อมแสดงความห่วงใยต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน1

2

3

4
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ข้อมูลประวัติศาสตร์
การสาธารณสุขมูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน

การสาธารณสุ ข มู ล ฐ าน เป ็ น ก า ร

เคล่ือนไหวด้านสาธารณสุขระดับ

โ ลกที่ มี ค ว ามก ้ า วหน ้ า ม ากที่ สุ ดที่ เ กิ ด ขึ้ น 

ในราวทศวรรษ 1980 หรือในราว พ.ศ. 2520 คือ 

มีเป้าหมายที่จะท�าให้การสาธารณสุขเป็นไปเพื่อ 

ทุกคน ไม่ใช่เพื่อคนที่ได้เปรียบทางสังคมเท่านั้น 

 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง แนวคิด

การท�าประเทศให้ทันสมัยจะได้กลายเป็นเหตุผล

ส�าคญัของการด�ารงอยูข่องรฐัชาต ิแต่การก่อตวัขึน้

ของสงครามเย็นได้ท�าให้โลกแบ่งขั้วออกเป็นฝ่าย

ทุนนิยม และฝ่ายสังคมนิยม ที่ต่างฝ่ายต่างช่วงชิง

การน�าในการก�าหนดนโยบายระดับโลก นโยบาย

สาธารณสุขมูลฐานถูกน�าเสนอโดยฝ่ายสังคมนิยม

และได้กลายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพที่

ส�าคญัท่ีสดุในโลกในช่วงทศวรรษที ่1980 ทีไ่ม่เพยีง

แต่ท�าให้ทิศทางการพัฒนาสุขภาพมีความแจ่มชัด

ทีส่ดุเท่านัน้ แต่ยงัเป็นยทุธศาสตร์ทีใ่ห้ความชดัเจนในเชงิอุดมการณ์

ทางสังคมที่ท�าให้เรื่องสุขภาพน้ันไม่ใช่สิทธิพิเศษเฉพาะส�าหรับคน

บางคนหรือบางกลุ่ม เพราะภายใต้หลักการของการสาธารณสุข

มูลฐานนั้นเป้าหมายสูงสุดอยู ่ที่การมีสุขภาพดีของทุกคน ตาม

ค�าขวญัทีว่่า “สขุภาพดถ้ีวนหน้าในปี พ.ศ. 2543” หรอื Health for 

All by the Year 2000

 ประเทศไทยยืนอยู ่แถวหน ้าของการด�าเนินนโยบาย

สาธารณสุขมูลฐานจนกลายเป็นแบบอย่างส�าหรับการเรียนรู้ของ

นานาประเทศ ด้วยประสบการณ์การท�างานควบคุมโรคมาเลเรียที่

อาศยัชมุชนเป็นฐาน (community-based malaria program) ใน

ช่วงทศวรรษ 1950 และประสบการณ์งานสขุภาพชุมชนในโครงการ

น�าร่องส�าคัญเช่น โครงการวัดโบสถ์ โครงการสารภี และโครงการ

ล�าปางในยุค ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) รวมท้ังบทเรียนและการ

บุกเบิกในการสร้างระบบบริการสุขภาพในระดับชุมชนที่ผ่านมา

รฐับาลไทยได้รเิริม่แผนงานสาธารณสขุมูลฐานในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 

2520) ซึง่เป็นปีเริม่ต้นของแผนพฒันาสาธารณสขุแห่งชาตฉิบบัที ่4 

1 3

2
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ก่อนการประกาศนโยบายสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็น

ทางการในการประชุมที่อัลมา อตา ในปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 

2521) การด�าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเน้นหลักการ 3

ประการคือ 

 • การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 • การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านต่างๆ 

 ในประเทศไทย มีการน�าแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน

มาปฏิบัติ เกิดแผนงาน โครงการและกิจกรรมส�าคัญๆ ที่

เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไม่ว ่าจะเป็นเรื่อง

โภชนาการ การจัดหายาจ�าเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้าน การจัดหา

น�้าสะอาดและการสุขาภิบาล การฉีดวัคซีนในเด็ก การ

รักษาโรคที่พบบ่อยในชุมชน การสุขศึกษา รวมทั้งการ

อนามัยแม่และเด็กมีการตั้งกองทุนและกรรมการในชุมชน 

การจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและผู ้ ส่ือ

ข่าวสารสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อาจกล่าวได้ว่า ในช่วง

ทศวรรษแรกของการสาธารณสุขมูลฐานนั้น แนวคิดและ

ปรัชญาการท�างานสุขภาพตามนโยบายดังกล่าว ไม่เพียง

แต่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังมีผล 

อย่างส�าคัญต่อทิศทางการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะ

ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ

ฉบับที่ 5 อย่างเด่นชัด

 งานสาธารณสุขมูลฐานของไทยยงัคงด�าเนนิไปและมกีารปรบั

เปลีย่นไปตามบรบิททางสงัคมการเมอืงและนโยบายด้านการแพทย์

การสาธารณสุขท่ีเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมการพัฒนาปรับเปล่ียน

ไปตามปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาโรคติดเชื้อ

และหนอนพยาธ ิการสขุาภบิาลและอนามยัส่วนบคุคล การขาดสาร

อาหาร การคุมก�าเนิดและการให้วัคซีนเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ 

กลายเป็นปัญหาโรคเรือ้รงั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคอ้วน 

และปัญหาที่เชื่อมโยงกับสังคม เช่น ยาเสพติด การตั้งท้องในวัยรุ่น 

ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาจากสังคมสูงวัย ที่มีผู้สูงอายุเจ็บป่วย

และต้องการการดูแล กจิกรรมการพฒันาจึงเปลีย่นแปลงไปเป็นการ

คดักรองโรค การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม รวมทัง้การตดิตามดแูลเพือ่

ฟ้ืนฟสูขุภาพของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารในชมุชน แม้กจิกรรมการดแูล

สุขภาพจะเปลี่ยนไป แต่ภารกิจใหม่ๆ เหล่านี้ก็ยังต้องพึ่งพา “อาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน” หรอื อสม. ทีม่อียูม่ากกว่า 1 ล้าน

คนในทุกชุมชน ทั่วประเทศไทย ในปัจจุบัน 

1
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บทเรียนและความหวัง

xavier portela photography
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บทเรียนและความหวัง
4

ค�าถามที่เราควรใส่ใจมิใช่ “โรคระบาดจะเกิดขึ้นอีก

ไหม” แต่คือ “โรคระบาดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่” และ

ค�าถามที่ส�าคัญกว่าคือเราจะสามารถเรียนรู้เพื่อท�าความ

เข้าใจและถอดบทเรียนประสบการณ์การรับมือกับที่ผ่าน

มาเพื่อให้สามารถรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ได้

อย่างไร และเราจะเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีผ่าน

มาอย่างไร เพื่อเตรียมตัวรับกับการระบาดครั้งใหม่และ

ท�าให้สงัคมไทยก้าวเข้าสูช่วีติวถิใีหม่ (new normal) อย่าง

มั่นคง
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สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
นับเป็นความท้าทายของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก

ประเทศที่ประสบความส�าเร็จที่แท้จริง คือประเทศที่สามารถ
สร้างความสมดุลในการควบคุมการระบาดพร้อมกับ

การประคับประคองเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีความปรกติสุขที่สุด

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์
4.1

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นความส�าเร็จจริงๆ มันเป็นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เราสามารถระดมคนที่มีความเช่ียวชาญทุกรุ่นมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างดีมาก มันเป็นเหมือนลักษณะวัฒนธรรมอุปนิสัยของคนในประเทศไทย

ว่าเวลาประเทศมีวิกฤตจะมาระดมสมองหรือมาใช้ความรู้ความสามารถร่วมกัน
โดยที่ไม่มีตัง้แง่ หรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น อันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่คิดว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจ

ของสังคมไทย … และที่ลืมไม่ได้เลยคือความร่วมมือของคนไทยที่ยอม
ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ค�าแนะน�า

ผ
ู้บริหาร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ด้วยพลังของคนไทยทุกคน 
พวกเราช่วยกันเขียนอนาคตประเทศไทยได้ครับ... 

ขอกราบขอบพระคุณ ประชาชน บุคลากร และหน่วยงาน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ เอกชน ทุกสังกัด 

โดยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล 
ที่ร่วมสานพลังแก้ปัญหาโควิด 19 ในครัง้นี้ครับ

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เราไม่ได้รบกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียว 
แต่เรารบกับความตื่นตระหนกของประชาชนด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมให้ข้อมูลแก่ประชาชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้ชีวิต
ได้อย่างปลอดภัย

ผ
ู้บริหาร

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หากเกิดการติดเช้ือระลอกสอง จะไม่เหมือนระลอกแรก
เพราะผลจากการที่เราผ่านการเรียนรู้และควบคุมภายในประเทศมาเป็นอย่างดี เช่น

(1) ไม่ปล่อยให้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยไม่มีการจัดการควบคุม
(2) ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

(3) ความพร้อมและประสบการณ์ ทัง้ภาครัฐ เอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชน
ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ 3 ปัจจัยนี้ เรายืนยันว่า “ถ้าเกิดการระบาดระลอกสอง…

เราจัดการได้” และขอให้พวกเรายืนยันร่วมมือร่วมใจกันใช้ชีวิตทางสังคมและ
เศรษฐกิจแบบปกติ แต่เป็น ปกติวิถีใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์สวุรรณชัย วฒันายิง่เจรญิชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
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จากผลส�ารวจ... เราเริ่มลดระดับการป้องกันตัวเองลง
เพราะอาจจะมีหลายเหตุผล หรือคลายความกังวล

ในความเสี่ยงการติดเช้ือโควิด 19 แต่เรายังคงย�้าเตือน
ให้เราสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ การ์ดตกก็ยกใหม่
ขอบคุณคนไทยที่ใส่ใจทัง้ตนเองและสังคม

ผ
ู้บริหาร

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
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ในหลายประเทศเขาใช้การรับมือการระบาดแบบการแพทย์ 
มันไม่ได้รับมือแบบแนวป้องกัน ของเรา... เพราะว่าการแพทย์เรา เราไม่รวย 

แต่ว่าเรามีระบบป้องกันที่ดี จะเห็นได้ว่าพอประเมินการระบาดแบบนี้ 
การป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอน ในต่างประเทศที่เน้นรักษามากๆ ก็หมด 

หมดยา หมดเครื่องมือ หมด PPE อะไรเยอะแยะไปมากเลย 
แต่ขณะที่เราใช้ระบบการเฝ้าระวังป้องกันของเรา 

ประเทศไทยถึงมีการควบคุมโควิด 19 ได้ดี และปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
ก็สามารถควบคุมได้ดีเช่นเดียวกัน เพราะเรามีระบบป้องกันคือ 

Active Screening, Active Surveillance และ Active Counseling

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรการส�าคัญอย่างหนึ่ง
ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อให้การวินิจฉัย

รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ถามว่าพอใจมัย้ ก็ถือว่าเรารับมือได้ค่อนข้างดีนะครับ 

ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านแล็บ
ที่ปรากฏว่าเราขยายขอบเขตได้ดี... ของเราดีอย่างหนึ่งก็คือ 

ถึงแม้เราจะมีหลายหน่วยงาน แต่เวลาเราร่วมมือกันค่อนข้างง่าย 
และกระทรวงสาธารณสุขถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก 

ถ้าพูดถึงส่วนแบ่งตลาดนี่มีประมาณ 60 -70% 
ฉะนัน้เวลากระทรวงสาธารณสุขขยับท�าอะไร 

คนอื่นเขาก็ท�าตามได้ค่อนข้างง่าย

ผ
ู้บริหาร

นายแพทย์โอภาส การย์กวนิพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



198 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

อสม. ถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทย
และเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่ท�าให้สามารถ

ควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้
นอกจากตัวของ อสม. เองที่ควรได้รับค�าช่ืนชม ผมคิดว่า 

(การมีส่วนร่วมของ อสม. ในสถานการณ์นี้) 
เป็นการปลุกภาพของประชาชน ว่าประชาชนสามารถมีส่วนช่วยในการดูแล 
ป้องกันโควิด 19 นี้ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ 

รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน หรือบุคลากรทางการแพทย์ทัง้หลาย
ที่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ พอ อสม. เป็นตัวอย่าง 
ทุกคนก็ดูแลตัวเองให้ดีได้ และช่วยดูแลกันได้

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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กินแบบไทย อยู่แบบไทย ห่างกันในระยะปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย 
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สู้ไปด้วยกัน การ์ดอย่าตกนะครับ

ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือเรื่อง
ของการศึกษาวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในการน�ามาใช้เป็นยา

ส�าหรับรักษาโควิด 19 เป็นการที่ได้ต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย... 
แต่การที่มีการสื่อสารที่อาจจะหวังดีเกินไปก็ท�าให้วงการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกเสียหาย อย่างเช่น พอเริ่มท�า MOU กันว่าจะร่วมกันวิจัย 
แต่ไปออกข่าวว่าท�าส�าเร็จแล้ว... พอมีคนมาถามผมก็ต้องตอบไปว่า

มันเป็นข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอม ในขณะที่หลายๆ ส่วนมันเรื่องจริงนะครับ

ผ
ู้บริหาร

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
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นอกจากการที่ (ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
มีเครือข่ายภายในประเทศแล้ว เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันกับ FDA ในต่างประเทศด้วย 

ที่เป็นส่วนที่ท�าให้เรารู้สึกว่าเป็นความมั่นคง และท�าให้เราภาคภูมิใจ 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆ ก็มีปัญหาเยอะ เพราะเป็นเรื่องที่ใหม่

แต่พอเราจับหลักได้ว่าเราต้อง detect อะไร ไปในทิศทางไหน
แล้วก็ respond โดยเร็ว ก็ท�าให้งานนัน้ง่ายขึ้น

ผ
ู้บริหาร

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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สิ่งที่ภูมิใจคือ ผลงานบริหารจัดการเตียงที่เราท�าให้คนไข้ไม่มีปัญหา
ในเรื่องการนอนโรงพยาบาล กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการ

บริหารจัดการเรื่องของ guideline เรื่องของการรักษา ที่กรมการแพทย์เป็นแกน 
เชิญคณะแพทย์ทุกคณะ สมาคมโรคติดเช้ือ สมาคมอุรเวช มาท�า guideline 
ของประเทศไทยร่วมกัน จะเห็นว่าไม่เหมือนกับประเทศอื่น เราไม่ได้ใช้ยาทีละตัว 
เราพบว่าการใช้ยาแบบค็อกเทลน่าจะได้ประโยชน์ที่สุด เมื่อได้ guideline ที่ลงตัว 

คนไข้ที่เสียชีวิตก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

ผ
ู้บริหาร

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
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มาตรการของไทยมีหลายส่วนประกอบกัน โดยเฉพาะชุดข้อมูลที่น�ามาบอกกล่าว
ในแต่ละวัน ท�าให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น

ดังนัน้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�าคัญ รวมทัง้ในต่างจังหวัดสามารถควบคุม
และสั่งการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไข และไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีมากว่า 100 ปี

ที่วางไว้ได้ผลดีมาก ดูแลตัง้แต่ระดับล่างสุด คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ส�าคัญประชาชนร่วมมือกัน เพราะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่อง

ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันถึงจะส�าเร็จ

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค.
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เราต้องมีสติในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสาร คิดวิเคราะห์ และเช่ือมั่นว่า
ทุกอย่างจะมีทางออกที่เหมาะสม หากคนไทยร่วมมือกัน เหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมา
ก็สามารถที่จะท�าให้สถานการณ์ภายในประเทศไทยดีขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับทุกคน

และประสบความส�าเร็จด้วยกัน หากเกิดการระบาดขึ้นในระลอก 2 หรือ 3
เมื่อผ่านระลอกแรกมาได้แล้ว ก็น่าจะรับมือกับระลอกต่อไปได้ดีขึ้น

โดยใช้สติและปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ ก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้
ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ร่วมมือกัน ก็จะมีโอกาสบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
เพราะเมื่อเกิดโรคระบาดยังไงก็ต้องมีความเสียหาย แต่จะต้องท�าให้เสียหายน้อยที่สุด

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ�านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
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หากการแพร่ระบาดของเช้ือโรคเหมือนไฟไหม้บ้าน
สิ่งแรกที่ทุกคนต้องท�าไม่ใช่การหาว่าใครเป็นต้นเพลิง แต่ต้องร่วมมือกันเร่งดับไฟ

ในการท�าสงครามของประชากรโลกกับโรคระบาด ทุกประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อความอยู่รอด ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งส�าคัญในการต่อสู้กับโควิด 19 ของประเทศไทย 

คือ มาตรการป้องกันต้องเข้มแข็ง คนไทยทุกคนต้องอดทนและช่วยเหลือกัน

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



205 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

ผมย�้าอีกครัง้ เราจะเลือกอะไร คนไทยทุกคนนี่แหละเป็นผู้เลือก
เราจะเลือกให้วันที่ 15 เมษายน 2563 มีผู้ติดเช้ือ 3.5 แสนราย หรือ
จะเลือก 2.4 หมื่นราย ต้องการให้คนนอนโรงพยาบาล 5.2 หมื่นคน

หรือแค่ประมาณ 3,600 คน ต้องการมีผู้ป่วยหนัก 1.7 หมื่นราย หรือ 1,200 ราย
และจะเลือกให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 7,000 ราย หรือตายน้อยกว่า 500 คน

เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นี่คือภาวะสงครามระหว่างมนุษย์กับเช้ือไวรัส
เราทุกคนต้องพร้อมรบ

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

เสียงสะท้อนจากผู้อยู่ในเหตุการณ์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การท�างานครัง้นี้เป็นงานที่เป็นวิกฤตจริงๆ เรารับมือกับโรคที่ไม่รู้จัก
มารวดเร็ว กระจายวงกว้าง... ประทับใจในความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละ

ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน ในการท�างานของเรา
(กระทรวงสาธารณสุข) ได้รับความช่วยเหลือจากทัง้ภาครัฐและเอกชน

เวลาไปขอความช่วยเหลืออะไรใครก็มักจะได้ค�าตอบว่า
“อะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ขอให้บอก”... สังคมไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆ

บุคคลผ
ู้มีบทบาทในส่วนกลาง

ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านก�าลังคนสาธาณสุข 
หัวหน้าส�านักวิชาการสาธารณสุข 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บุคคลผ
ู้มีบทบาทในพ

ื้นที่

สิ่งที่ดีใจคือ พอชาวบ้านเขารู้ว่าเราจะน�ายา
ออกไปส่งให้ถึงบ้านนัน้ ได้มีการช่วยกันบริจาคเงิน

ซ้ือกล่องยาที่ใช้บรรจุยาหลังรถจักรยานยนต์ 4 กล่อง
และยังช่วยกันเย็บถุงผ้าเพื่อน�ามาใส่ยา เพื่อตอบแทนน�้าใจ

ให้กับ อสม. ที่เข้ามาท�าหน้าที่ในการดูแลชาวบ้าน

อาเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าเรียกร้องก็คงไปเรียกร้องกับยมบาล

เพราะมันสายไปแล้ว มันไม่ทันแล้ว

5,000 บาท
ถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอ

แต่มันก็ยังได้ประทัง
ส�าหรับคนที่ไม่มีจริงๆ

เครียดมาก ไม่รู้ว่า
จะสั่งหยุดยาวไปถึงเมื่อไหร่

จะดีกว่าไหม ถ้าภาครัฐหาวิธี
การแก้ปัญหาให้ผู้โดยสารสามารถ

ยืนห่างกันได้ นั่งห่างกันได้
ลดการแพร่กระจายของเช้ือโรค
ที่เรากังวลกันมากๆ อยู่ตอนนี้

เคาะไปหลายรอบแล้ว ปกติเฉลี่ย
เราจะไปสัปดาห์ละครัง้ ตอนนี้เดินเกือบจะ
ทุกวันถ้าว่างเมื่อไหร่ อสม. ก็กลัวว่าจะมี

คนป่วยหลุดออกมา ต้องคัดกรอง
ดีที่สุดแล้ว แต่ไม่กังวลหรือกดดัน

สถานการณ์เปลี่ยนตลอด ตัวเราต้องทันต่อสถานการณ์
ทันต่อเหตุการณ์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ในการปรับแผน ปรับแผนไม่เฉพาะเรื่องคน

ปรับในเรื่องของงาน ในเรื่องระบบ
ปรับเรื่องอุปกรณ์ด้วย

สิ่งนี้เป็นเรื่องจ�าเป็นและส�าคัญมาก

มีการปรับพฤติกรรมป้องกันโรคชัดเจน
ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย

ยืนซ้ือของในชุมชน เว้นระยะห่างกัน เด็กวัยรุ่น
ก็ไม่มามั่วสุม ทุกคนรับรู้ข่าวสารและ
ช่วยกันป้องกันตัวเอง แม้แต่เด็กเล็ก

เรารู้สึกว่าเราจะป่วยไม่ได้ เพราะถ้าเราป่วย
เพื่อนที่เหลืออยู่เขาจะต้องท�างานหนักมากขึ้น

ช่วงแรกๆ ที่ต้องอยู่ห้องเดี่ยวมันมีความทรมาน
คิดไปต่างๆ นานา วิตกกังวลไปทุกอย่าง ทัง้ที่เรา

ก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่มันอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส
ที่ท�าให้ท้องเสีย กระวนกระวาย ผะอืดผะอม

ระบบหายใจพัง

ตรงไหนเป็นโซนสะอาด ตรงไหนเป็นโซนสกปรก
ต้องนั่งวาดผังในวอร์ดนัน้ใหม่ ตรงนัน้
เป็นโซนสีเขียวนะ จะต้องใส่ชุดหรือแมสก์

แบบไหน แค่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
พอไหม โซนเหลืองจะต้องมี N95

โซนแดงที่ต้องมีการสัมผัสกับคนไข้จะต้อง
ใส่ชุด PPE อะไรแบบนี้ อันนี้ท�ากันในคืนนัน้

จ�าได้ว่าคืนนัน้อยู่กันถึง ตี 1-2

ในสภาวะวิกฤต ชาวบ้านไม่สามารถ
ที่จะรอรัฐได้ รัฐอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิด

ต้องท�ามาก จนท�าให้บางเรื่อง โดยเฉพาะ
ปัญหาของคนชายขอบ คนเล็กคนน้อย อาจไม่อยู่

ในภารกิจแรกๆ ของรัฐ เป็นหน้าที่ของเรา
ในการลุกขึ้นมามองว่าในบ้านเมืองเรา

มีคนเดือดร้อนหรือเปล่า
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บุคคลผ
ู้มีบทบาทในพ

ื้นที่

ณ ตอนนัน้ถามว่าน้องๆ กลัวไหม
เราคิดว่าตอบว่าไม่กลัว ไม่มี เป็นไปไม่ได้

ทุกคนมีความกลัวอยู่ในใจ
แต่นั่น... เมื่อมีความกลัวเราก็จะมีสติ

ว่าโรงพยาบาลเรารับตรงนี้
เรามีความตระหนักมากกว่า

ช่วงแรกยอมรับว่ากังวลนะ แต่ไม่กลัว
เพราะตวัเองอาสามาเป็นจติอาสา เรารูวิ้ธทีี่จะป้องกนัตัวเอง 

ทัง้ใส่หน้ากากอนามัย และใส่เฟซชิลด์ และหมั่น
ท�าความสะอาดล้างมือบ่อยๆ ไม่ให้ตัวเองป่วย

เพื่อจะได้ดูแลคนอื่น

มันเหนื่อยแล้วก็หดหู่ขึ้นทุกวัน...
ถ้าเพื่อนโดนกักตัวมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่เหลืออยู่

ก็ต้องเพิ่มงานไปเรื่อยๆ จะมีวันไหนไหมที่มีใครสักคน
มาท�าหน้าที่แทนเรา ซ่ึงพอคิดไปคิดมามันยากมาก

ที่จะหาคนอื่นมาแทนได้นอกจาก (แพทย์)
อินเทิร์นด้วยกันเอง มันบั่นทอนมากค่ะ

หนูและเพื่อนๆ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือสังคมในยามที่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคน 

เดือดร้อน ได้ลงพื้นที่ในชุมชนพร้อมมอบ
ข้าวสารและชุดยังชีพเบื้องต้น ให้กับชาวบ้าน
ในชุมชนที่เดือดร้อนจริงๆ ได้ท�าหน้ากากผ้า

ส�าหรับเด็กเพื่อแบ่งปันให้กับน้องๆ
ในชุมชนอีกด้วย

สิ่งที่อร่อยที่สุดคือข้าว 
สิ่งที่งดงามที่สุดคือน�้าใจคน

ท�าไมคนปกาเกอะญอถึงท�าบุญเป็นข้าว
เพราะคนปกาเกอะญอไม่มีเงิน ไม่มีเงินเก็บ

ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไร

พอลงพื้นที่จริงๆ เพิ่งไปได้เห็นว่า บางคนไม่มีทาง
ที่จะได้เห็นเงินก้อนของรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะว่าบางคน

ไม่มีแม้กระทั่งมือถือ... เขาไม่มีทางที่จะได้เงินตรงนี้
แต่เขาจะต้องมีข้าว พวกเขาต้องกิน จริงอยู่ในชุมชนนัน้

ไม่มีใครเป็นโควิด แต่เขาก�าลังจะอดตาย
เพราะเขาไม่มีการจ้างงาน

ก็อยากจะบอกว่า วิกฤตครัง้นี้เป็น
วิกฤตทดสอบจิตใจ ซ่ึงจะผ่านไป 

ขอเพียงคนไทยรู้จักการให้ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

อดทนอีกนิดครับ
เดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เพื่อนฝูง ครอบครัว คนใกล้ชิดพังไปด้วยหมด
มีแต่คนรังเกียจ แอนตี้ แต่เราอยากให้ความรู้
ที่ถูกต้องกับคน การป้องกันนัน้ส�าคัญ แต่ต้อง
ไม่ใช่การมาแอนตี้กันแบบนี้ อย่าลืมว่าโรคแบบนี้
จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ก็เหมือนกับไข้หวัดอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมด
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สรุปบทเรียน
4.2

จากการทบทวนเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยในระยะ 6 เดือนแรก อาจ

สรุปได้ว่าการที่สังคมไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ในช่วงแรกนี้มาได้ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพไทย

 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานที่ต้องเข้าใจคือ ในระบบ

สขุภาพมกีารด�าเนนิงานสองส่วนทีคู่ข่นานแต่ต้องเช่ือมประสานกนัอยูเ่สมอ คือ การแพทย์และการสาธารณสขุ 

โดยส่วนที่เป็นด้านการแพทย์มีจุดเน้นที่การดูแลรักษาความเจ็บป่วยของคนไม่กี่คนด้วยสิ่งที่ดีที่สุด (best 

for few) และส่วนที่เป็นด้านการสาธารณสุข ที่จุดเน้นที่การดูแลสุขภาพของชุมชนหรือคนจ�านวนมากด้วย 

สิ่งที่ดีส�าหรับคนทุกคน (good for all) ซึ่ง “ทั้งสองส่วนนี้เป็นรากฐานส�าคัญที่ถ้าประเทศไหนไม่เข้มแข็งพอ

ก็จะเป็นปัญหา เป็นเรื่องซึ่งเราเชื่อว่าที่เราเดินมาอย่างนี้ได้ เพราะว่าเราเข้มแข็งทั้งคู่ เราพัฒนามาทั้งคู่” 

และชี้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ มีสิ่งที่โดดเด่นที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย 4 ประการ ได้แก่

  (1) ระบบสาธารณสุข (public health system) ในสถานการณ์นี้มี 2 ส่วน ท่ีส�าคัญ คือ 

   ก. การตอบสนองทางระบาดวิทยา (epidemiological response) ทัง้ด้านการป้องกนั (prevent)  

   การคัดกรองและค้นหา (detect) และการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   อย่างรวดเร็ว (response) โดยเฉพาะการท�างานของเครือข่ายนักระบาดวิทยาภาคสนาม  

   ที่เป็นคนที่พร้อมจะลงพื้นที่ออกไปติดตามค้นหาผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็นสิ่งที่ใช้เทคโนโลย ี

   ท�าแทนไม่ได้ และ ข. ระบบสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) ที่ประเทศไทยม ี

   การพัฒนามานาน โดยเฉพาะการมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

   นับล้านคนที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

  (2) ระบบบริการสุขภาพ (health service system) มีเครือข่ายการบริการทางการแพทย์ 

   ทั้งสถานพยาบาลหลายระดับและบุคลากรหลายสาขาที่กระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 

  (3) ระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า (universal health coverage) ท่ีพฒันามาเกือบ 20 ปี 

   ที่ท�าให้คนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นได้โดยไม่มีปัญหาทางการเงิน 

   มาขัดขวาง

  (4) ภาวะผู้น�าและระบบบริหารจัดการ (leadership and governance) ที่ส�าคัญคือ การมี 

   ผูน้�าประเทศทีใ่ห้ความไว้วางใจและเปิดใจรบัฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายการแพทย์และสาธารณสขุ  

   ท�าให้การก�าหนดนโยบาย การตดัสินใจและการด�าเนนิมาตรการต่างๆ เป็นไปโดยมีหลกัวชิาการ  

   มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และการพิจารณาอย่างรอบคอบ
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 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและความเข้มแข็งของพลังของจิตอาสา 

 ความส�าเร็จที่ส�าคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุม

ป้องกันโรค ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ที่ท�าให้ประเทศไทยมีความร่วมมือของประชาชนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

และการท�างานของจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่ต่างลุกมาให้ความช่วยเหลือกันในหลากหลายรูปแบบ เป็นพลังที่ส�าคัญที่ท�าให้

ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้

 3. การมีหัวใจรวมพลัง สู้ไม่ถอย 

 ด้วยการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งในระบบสุขภาพเป็นความร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร บุคลากรทุกสาขา และเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

(อสม.) ที่ต้องท�างานกันอย่างต่อเนื่องแทบไม่มีโอกาสได้หยุดพักตลอดระยะเวลาหลายเดือน แม้หลายครั้งที่อาจมีความ

เหนื่อยล้าหรือเกิดความขัดแย้ง แต่ไม่ยอมถอดใจ รวมทั้งมีการยอมรับและให้อภัยในข้อผิดพลาดของกันและกัน ท�าให ้

ทุกฝ่ายยังคงร่วมสู้มาด้วยกัน

 4. การมองเห็นครบทุกมิติ 

 โดยมีการวางแผนและออกแบบการท�างานท่ีอยู่บนพื้นฐานความเอาใจใส่และการพยายามท�าความเข้าใจอย่าง 

รอบด้าน ทั้งการควบคุมโรค การรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบทั้งในด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยเฉพาะการใส่ใจดูแลกลุ่มเปราะบางในทุกๆ มิติ จึงเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการรับมือกับโรคระบาดที่ไม่ได้ส่งผลกระทบ

เพียงทางกายหรือเพียงความเจ็บป่วย

 5. การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 แม้การด�าเนินงานและการออกแบบมาตรการต่างๆ ท่ีต้องท�าด้วยความรวดเร็ว ยังคงมีจุดอ่อนจ�านวนมากทั้ง 

ในประเด็นความครอบคลุมและการเข้าถึงความช่วยเหลือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความพยายามในการออกมาตรการต่างๆ 

เพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดข้ึนที่ไม่ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อทุกคนด้วยความรุนแรงเท่ากัน

 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ด้วยรากฐานอันมั่นคงและยาวนานของระบบสุขภาพไทยที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา 

บนความร่วมมือของทั้งภาครัฐและประชาชน และความสามารถในการน�าจุดเด่นเหล่านี้มาใช้รับมือกับภาวะวิกฤต 

การระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ ท�าให้สังคมไทยสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากล�าบากมาได้ร่วมกัน
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บทส่งท้าย

คงไม่มีใครคาดคิดว่า ข่าวในวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2562 เรื่องการเกิดโรค

ระบาดในมุมหนึ่งของประเทศจีน จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด

ใหญ่ของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก ที่เป็นเหมือนไฟที่ไหม้ลามไปทั่วโลก

อย่างรวดเร็ว และคงไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศก�าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย จะ

กลายเป็นประเทศแรกท่ีสามารถตรวจพบการลุกลามข้ามประเทศของการระบาด

ครั้งนี้ และเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศให้สงบลง

ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 การทบทวนข้อมูลและเรียบเรียงเป็นบันทึกเหตุการณ์ ช่วยให้เห็นว่าความ

ส�าเร็จขั้นต้นของไทยในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในระยะ 6 เดือนแรกนี้ เป็น

ผลลัพธ์ของการท�างานอย่างหนักของหน่วยงาน องค์กรและผู้คนมากมายที่เช่ือม

ประสานกันเป็นระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศท่ีท�างานร่วมกัน 

เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญ คือ การ

ทีผู่ค้นในสงัคมไทย พร้อมปรบัตวั ให้ความร่วมมอืกบัมาตรการของสงัคม และพร้อม

ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกัน 

 วกิฤตการณ์ในครัง้น้ี แม้เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย แต่ก็มีส่ิงดีๆ เกดิขึน้มากมาย 

และเป็นโอกาสให้สังคมไทยได้เรียนรู้และพัฒนาในหลายด้านอย่างก้าวกระโดด 

 หนังสือเล่มนี้ ท�าหน้าที่ได้เพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และน�าเสนอการ

เล่าเรื่องในแบบหน่ึงเท่าน้ัน มีเรื่องราวและบทเรียนอีกมากมายท่ียังรอคอยการ

รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบต่อไป 

 แต่บทเรียนหนึ่งที่ชัดเจนคือ แม้จะไม่มีใครคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่า 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร หากผู้คนใน

สังคมไทยหันมาร่วมมือกันแล้ว เรามีศักยภาพที่เพียงพอที่จะ “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

โอกาส” ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในครั้งนี้ หรือวิกฤตอื่นๆ ในอนาคต
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคณุรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์) เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและ

ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องของส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมควบคุมโรค 

กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลอืก ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ให้การ

สนับสนุนข้อมูล เอกสารหลักฐาน และภาพถ่าย ขอขอบพระคุณหัวหน้า

ส�านักวิชาการสาธารณสุข (ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์) ที่ช่วย 

ประสานงานและผลักดันการท�างานชิ้นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดในทุก 

ขั้นตอน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส�านักวิชาการสาธารณสุขทุกท่าน

ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการ ขอขอบคุณ

คุณมณี สุขประเสริฐ และคุณสุภิสสา วรรธนาคม ท่ีให้ค�าแนะน�าและ 

ให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านเน้ือหาและการด�าเนินงาน และขอขอบคุณ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนจนการด�าเนินงานรวบรวม

ข้อมูลเอกสารหลักฐานและเรียบเรียงหนังสือเล่มน้ีส�าเร็จลุล่วงลงได้ 

ซึ่งตลอดการด�าเนินงานท่ีผ่านมาคณะท�างานได้รับความร่วมมือเป็น 

อย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องท่ีส�าคัญอ่ืนๆ ซ่ึงต้อง 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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 ภาพที ่2 https://www.thaipost.net/main/detail/57366
ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ” 
หน้า 40 ภาพที่ 1 https://ipdefenseforum.com/th/2020/05/องค์การอนามัยโลกตกลงที/
 ภาพที ่2 https://www.msn.com/th-th/news/world/สหรัฐกระหน�า่ซดัอนามยัโลก-ล้มเหลว-ให้จนีชกัใย/ar-BB14gZzd?li=BBr91nk
หน้า 41 ภาพที่ 3 https://www.posttoday.com/world/618480 
 ภาพที ่4 https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/who-2019-ncov-ipc-masks-2020-4-th.pdf? 
  sfvrsn=61f46597_2
หน้า 42 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/30754
หน้า 43 ภาพที่ 1 https://news.trueid.net/detail/ZAJkPQ8wJ1D9
 ภาพที ่2 http://ujunctionnews.com/archives/19637
 ภาพที ่3 https://thestandard.co/all-aqs-coronavirus-measures-from-hotels/
 ภาพที ่4 https://www.thaimoveinstitute.com/21737/
 ภาพที ่5 https://twitter.com/pr_moph/status/1263753079989518337/photo/1

Part 03 บันทึกเหตุการณ ์
หน้า 44 xaview portela photography
หน้า 46 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
3.1 การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต 
หน้า 51 ภาพที่ 1 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200418214511361
 ภาพที ่2 https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/1281892
 ภาพที ่3 https://www.77kaoded.com/news/diawkongsin/1281892
 ภาพที ่4 https://web.facebook.com/dmkquarantine/photos/pcb.1360282130822304/1360278594155991/ 
  ?type=3&theater
 ภาพที ่5 https://www.mcot.net/view/5e2ffd1ee3f8e40af341379a?jwsource=cl
Phase 1 สถานการณ์ที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (DDC’sEOC) “ท�างาน 24/7”
หน้า 52 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “[ภาพ ประชุม, 19กุมภาพันธ์ 2563.,]
หน้า 53 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=gallery%2Fdetail%2F5%2F06%2F137296%2Fแถลงข่าว%2F
 ภาพที ่2 https://pr.moph.go.th/?url=gallery%2Fdetail%2F5%2F06%2F137296%2Fแถลงข่าว%2F
 ภาพที ่3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “[ภาพ ประชุม, 19กุมภาพันธ์ 2563.,]
 ภาพที ่4 https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1003420200429091825.pdf
 ภาพที ่5 https://pr.moph.go.th/?url=gallery%2Fdetail%2F5%2F06%2F137296%2Fแถลงข่าว%2F
 ภาพที ่6-7 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “[ภาพ ประชุม, 19กุมภาพันธ์ 2563.,] 
Phase 1 สถานการณ์ที่ 2 จัดท�าแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
หน้า 54 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/138274/ประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ/
หน้า 55 ภาพที่ 1 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 2 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 3 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 4 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 5 http://govesite.com/sasookhuaikhot/information.php?iid=20200312000649zq9xuUn
 ภาพที่ 6 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 7 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
Phase 1 สถานการณ์ที่ 3 ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข 
หน้า 56 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
หน้า 57 ภาพที่ 1 http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=814&func=startdown&id=1351
 ภาพที่ 2 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 3 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
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 ภาพที่ 4 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139233/ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร%20สธ.เตรียมการรับ%20 
  3%20COVID-19/
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/137611/คลินิกพิเศษเคลื่อนที่/
 ภาพที่ 6 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
 ภาพที่ 7 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ ประชุม EOC, 22 มกราคม 2563.,]
Phase 2 สถานการณ์ที่ 4 ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ 
หน้า 58 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25881
หน้า 59 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138087/
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/photo?fbid=3421238234559501&set=pcb.3421255541224437
 ภาพที่ 3 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000011841
 ภาพที่ 4 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
 ภาพที่ 6 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138087/
 ภาพที่ 7 https://www.naewna.com/likesara/471437
 ภาพที่ 8 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864578
 ภาพที่ 9 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
 ภาพที่ 10 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
Phase 2 สถานการณ์ที่ 5 ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย” 
หน้า 60 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138917/
หน้า 59 ภาพที่ 1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.PDF
 ภาพที่ 2 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138917/
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138917/
 ภาพที่ 4 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139288
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139288
 ภาพที ่6 https://web.facebook.com/publichealthexam/photos/a.958749940923299/1979520005512949/?type=3&theater
 ภาพที่ 7 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139288
Phase 3 สถานการณ์ที่ 6 ตั้ง ศบค. บูรณาการท�างานของทุกกระทรวง
หน้า 62 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4824
หน้า 63 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140122/หารือสถานการณ์%20COVID-19/
 ภาพที่ 2 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4824
 ภาพที่ 3 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4824
 ภาพที่ 4 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4824
 ภาพที่ 5 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4824
 ภาพที ่6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/072/T_0026.PDF?fbclid=IwAR3PTj5Wetgfd5q2A 
  hKaQ0P8k-TleXb0n18z7npfwwNUMiqmiF0OH5xkUC8
 ภาพที ่7 https://techsauce.co/news/covid-19-pandemic
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7 Team Thailand และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
หน้า 64 https://www.marketingoops.com/news/measure-6-business-covid-19/?utm_source=LINE%20Today&utm_medium= 
 sourceUrl&utm_campaign=LINE%20Today
หน้า 65 ภาพที่ 1 https://www.thaisaeree.news/44918/
 ภาพที่ 2 https://www.bangpakok3.com/news/view/40
 ภาพที่ 3 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28069
 ภาพที่ 4 https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=10461:2020240 
  3-egatsp00&Itemid=129
 ภาพที ่5 นายนรทัธ์ ประชานกุลู, “[ภาพ นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ,  
  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ_files , 21 มีนาคม กุมภาพันธ์2563.,]”
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 ภาพที่ 6 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27615
 ภาพที่ 7 http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php?type=news&id=5e7d4cdd5678bd46ced62b33
 ภาพที่ 8 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27615
 ภาพที่ 9 นายนรทัธ์ ประชานกุลู, “[ภาพ นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ,  
  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ_files , 21 มีนาคม กุมภาพันธ์2563.,]”
Phase 4 สถานการณ์ที่ 8 การประกาศใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน 
หน้า 66 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4875
หน้า 67 ภาพที่ 1 https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4875
 ภาพที่ 2 https://www.sanook77.co/8042/gallery/39908
 ภาพที่ 3 https://www.sanook77.co/8042/gallery/39910
 ภาพที่ 4 https://www.sanook77.co/8042/gallery/39905
 ภาพที่ 5 https://www.thebangkokinsight.com/315195/
 ภาพที่ 6 https://www.thebangkokinsight.com/315195/
 ภาพที่ 7 https://tnews.teenee.com/etc/161803.html
 ภาพที่ 8 https://www.thebangkokinsight.com/315195/
Phase 5 สถานการณ์ที่ 9 การผ่อนปรนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
หน้า 68 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144692/เตรียมพร้อมก่อนเปิดโรงเรียน/
หน้า 69 ภาพที่ 1 https://web.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/147396973545302/?type=3&theater
 ภาพที่ 2 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/141720
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/141720
 ภาพที่ 4 https://web.facebook.com/sungnoen1/photos/a.2822998254496565/2822996761163381/?type=3&theater
 ภาพที่ 5 https://www.thaipost.net/main/detail/64251
 ภาพที่ 6 https://web.facebook.com/sungnoen1/photos/a.2822998254496565/2822997447829979/?type=3&theater
 ภาพที่ 7 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144692/เตรียมพร้อมก่อนเปิดโรงเรียน/
หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร ์
หน้า 70 ภาพที ่1 https://web.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/135976034687396/?type=3&theater
หน้า 71 ภาพที ่1 https://web.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/135920541359612/?type=3&theater
 ภาพที่ 2-3 https://pher.moph.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/คู่มือ-ขั้นตอน-การบันทึกข้อมูล-Web- 
  EOC-version-1-April-2020-1.pdf
 ภาพที่ 4 https://pher.moph.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/หนังสือเรียน-ผอ.เขต-10.pdf
หน้า 72 ภาพที่ 1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF
 ภาพที่ 2-3 https://web.facebook.com/UncleNewin/posts/1680513118756784?__tn__=K-R
 ภาพที่ 4-6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0001.PDF
หน้า 73 ภาพที่ 1-2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/052/T_0013.PDF
 ภาพที่ 3 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER068/GENERAL/DATA0003/00003087.PDF
 ภาพที่ 4 https://www.patongcity.go.th/news/detail/62652
 ภาพที่ 5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001.PDF
 ภาพที่ 6 https://ddc.moph.go.th/uploads/files/9420200128083518.PDF
ข้อมูลประวัติศาสตร ์
หน้า 74 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
หน้า 76 ภาพที่ 1 https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000010617
 ภาพที่ 2 https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=misterhong&month=10-2006&date=10&group=9&gblog=2
หน้า 77 ภาพที่ 1 http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2006/09/E4682065/E4682065.html
หน้า 78-79 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
3.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ภาพรวมเหตุกาณ์ 
หน้า 80 ภาพที่ 1 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
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หน้า 81 ภาพที่ 1 http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/page/PAG237
 ภาพที่ 2 https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
 ภาพที่ 3 https://covid-19.kapook.com/gallery/224756/291296
 ภาพที่ 4 http://www.bankhaicity.go.th/gallery/detail/2094
 ภาพที่ 5 https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
 ภาพที่ 6 https://www.biztalknews.com/news-update/เข้มอีก-สุวรรณภูมิ-ปิดป/
 ภาพที่ 7 https://www.js100.com/en/site/news/view/83790
 ภาพที่ 8 https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=7329
 ภาพที่ 9 https://www.nationtv.tv/main/content/378760879/
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening) 
หน้า 82 https://www.phukhaopost.com/news/28-89-4788-จงัหวดัสระแก้วตัง้ด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศจบัมอื-ตม.สระแก้ว-ตรวจเข้ 
หน้า 83 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/142722/
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1939220/ccsa-mulls-reopening-doors%E2%80%AC
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/136676/ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ/
 ภาพที่ 4 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1942784/thailand-logs-7-new-covid-cases-no- 
  deaths-monday
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970/
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ 
หน้า 84 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1927592/251-stranded-thais-20-feverish-fly-home-from-london
หน้า 85 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1911652/new-quarantine-venues-for-returnees-in-bangkok
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1901245/pattaya-supermarket-disinfected-after- 
  visit-by-covid-infected-person
 ภาพที่ 3 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1895675/thailand-logs-111-new-covid-cases-3- 
  deaths-wednesday
 ภาพที่ 4 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1861199/israel-ban-irks-thailand
 ภาพที่ 5 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1852989/fake-news-rife-as-coronavirus-fears-spread
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 ชะลอการระบาดภายในประเทศ 
หน้า 86 https://covid-19.kapook.com/view222709.html
หน้า 87 ภาพที่ 1 https://www.ryt9.com/s/iqml/3110505
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1867909/chiang-mai-school-closed-after-parent- 
  visited-japan
 ภาพที่ 3 https://siamrath.co.th/n/134083
 ภาพที่ 4 https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3770480
 ภาพที่ 5 https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=khoadung&month=04-2020&date=02&group=1&gblog=411
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 ระบุพื้นที่เสี่ยง ประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี 
หน้า 88 https://andro4all.com/noticias/tecnologia/timo-amazon-correos-desinfectar-paquete
หน้า 89 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1873949/thais-test-positive-after-italy-trip-lifting-local- 
  infection-tally-to-50
 ภาพท่ี 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1874954/airlines-may-face-virus-medical-bills-in-new-rules-caa
 ภาพที่ 3 https://www.phukhaopost.com/news/0-0-7415-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ-เฝ้าระวังและ 
  คัดกรอง-โรคติดเชื้อไวรั 
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง 
หน้า 90 https://www.thairath.co.th/sport/others/1803634
หน้า 89 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1881320/narathiwat-temporary-border-checkpoints-closed
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898880/thailand-logs-28-new-coronavirus-cases-2- 
  deaths-monday
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Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 การประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการควบคุมโรค 
หน้า 92 http://www.thinsiam.com/archives/115582
หน้า 93 ภาพที่ 1 https://www.sanook.com/news/8060978/
 ภาพท่ี 2 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพท่ี 3 https://news.thaipbs.or.th/content/291761
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว 
หน้า 94 https://www.77kaoded.com/news/big/1511349
หน้า 95 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1880305/buri-ram-lockdown-move-comes-despite-
  having-no-infections
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1883110/more-border-closures-in-fight-against-virus
 ภาพที่ 3 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898365/thai-workers-stranded-in-malaysia-to-get-cash-aid
 ภาพที่ 4 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1892605/phuket-hotels-ordered-to-shut-as-infections-rise
 ภาพที่ 5 https://siamrath.co.th/n/144626
 ภาพที่ 6 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1894930/thailand-logs-38-new-coronavirus-cases-1- 
  new-death-tuesday
 ภาพที ่7 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893015/police-soldiers-enforce-nationwide-coronavirus-curfew
 ภาพที่ 8 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1884040/shutdown-order-issued-for-korat
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด” 
หน้า 96 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/here-s-why-thailand-s-dire-economic-outlook-is-the-worst-in-asia
หน้า 97 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935968/experts-warn-of-rainy-season-outbreaks
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935744/no-new-covid-cases-in-thailand-for-second-day
 ภาพที่ 3 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1918152/shopping-malls-prepare-to-reopen-with- 
  robots-drones-masks
 ภาพที่ 4 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1914308/pm-warns-of-virus-risk-at-packed-locations
 ภาพท่ี 5 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909245/thailand-logs-7-new-covid-cases-2-deaths-tuesday
 ภาพที่ 6 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1905985/thailand-logs-13-new-covid-19-cases-1- 
  death-thursday
 ภาพที่ 7 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1903640/ministry-floats-ideas-on-exit-strategy
 ภาพที่ 8 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1898160/majority-not-confident-in-govts-handling-of- 
  covid-19-poll
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การคัดกรองเชิงรุก 
หน้า 98 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1919136/no-new-infections-in-phuket
หน้า 97 ภาพที่ 1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1923472/mass-prayers-held-to-celebrate-end-of-ramadan
 ภาพท่ี 2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1914220/coronavirus-testing-to-expand-as-new-cases-dwindle
 ภาพที่ 3 https://www.bbc.com/thai/thailand-52557891
 ภาพที่ 4 https://www.khaosodenglish.com/news/2020/06/12/govt-to-lift-curfew-as-thailand-enters-phase-4/
 ภาพที่ 5 https://www.brighttv.co.th/news/local/buriram-healthy-covid-city
 ภาพที่ 6 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909295/phuket-7-new-cases-one-more-death
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10 แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน 
หน้า 100 https://www.dailytech.in.th/เปิดตัว-แอปไทยชนะ/
หน้า 101 ภาพที่ 1 https://today.line.me/th/article/เปิดลงทะเบียน“เว็บไทยชนะ”+ให้ข้าราชการ+พนักงานออฟฟิศ-3wLl5M
 ภาพที่ 2 https://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=5636
 ภาพที่ 3 https://news.trueid.net/detail/A4wAqznMp16e
 ภาพที่ 4 https://www.timeout.com/bangkok/news/you-are-now-required-to-check-in-when-entering-shops- 
  and-malls-051820
 ภาพที่ 5 https://workpointtoday.com/open-mall/
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 ภาพที่ 6 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1927176/thailand-logs-4-new-covid-cases-sunday-all-imports
 ภาพที่ 7 https://www.ไทยชนะ.com
หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร ์
หน้า 102 ภาพที่ 1-2 https://www.facebook.com/UncleNewin.
 ภาพท่ี 3-4 http://www.buriram.go.th/covid-19/command/command-1.pdf.
 ภาพท่ี 5-7 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_commands/im_commands09.pdf.
หน้า 103 ภาพท่ี 1 http://www.cbo.moph.go.th/cbo/index.php/post-formats/covid/covid-19?download=799:1-2563- 
  18-2563&start=20
 ภาพท่ี 2 https://www.rbpho.moph.go.th/eoc2020/file/5_lawcd.pdf.
 ภาพท่ี 3-4 https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_file/20200316112105_phase3COVID-19.pdf
ข้อมูลประวัติศาสตร ์
หน้า 102 ภาพที่ 1-5 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การกักกันโรค  
  (Quarantine). (น 134- 135). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.
3.3 การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน 
ภาพรวมเหตุกาณ์ 
หน้า 106 ภาพที่ 1 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
หน้า 107 ภาพท่ี 1 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
 ภาพท่ี 2 https://siamrath.co.th/n/143483
 ภาพท่ี 3 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
 ภาพท่ี 4 https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1596-19-mrna-2-4
 ภาพท่ี 5 https://www.naewna.com/local/510016
 ภาพท่ี 6 https://www.sarakadeelite.com/better-living/covid-19-vaccine/
 ภาพท่ี 7 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970
 ภาพท่ี 8 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G37.pdf?fbclid=IwAR0Vd1kdtxQpg-
  QmXLNDF-YQifJFJKJHtbiTpeL5E7RUbAv8REhkCCJHzoo
 ภาพท่ี 9 https://twitter.com/WHOThailand/status/1276797415375413249
Phase 1 สถานการณ์ที่ 1 การตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกและเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่ 
หน้า 108 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand-s-campaign- 
 against-the-novel-coronavirus-TH
หน้า 109 ภาพที่ 1 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand- 
  s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
 ภาพท่ี 2 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand- 
  s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
 ภาพท่ี 3 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand- 
  s-campaign-against-the-novel-coronavirus-TH
 ภาพท่ี 4 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/100-days-of-dedication-Thai
 ภาพท่ี 5 https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/100-days-of-dedication-Thai
Phase 2 สถานการณ์ที่ 2 เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ 
หน้า 110 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 111 ภาพที่ 1 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพท่ี 2 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ คลินิก ARI รพ ป่าตอง ภูเก็ต]” โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพท่ี 3 https://siamrath.co.th/n/139756
 ภาพท่ี 4 https://www.phukhaopost.com/news/0-0-9777-ตรวจได้แล้ว!!-รพ.พระปกเกล้า-จันทบุรี-เปิดห้องปฏิบัติการ 
  อณูชีววิทยา-ตรวจ
 ภาพท่ี 5 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/145550/
 ภาพท่ี 6 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/145550/
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Phase 2 สถานการณ์ที่ 3 คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา
หน้า 112 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/143023
หน้า 113 ภาพที่ 1 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880004
 ภาพท่ี 2 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143872/นวัตกรรม%20“ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย% 
  202020”/
 ภาพที่ 3 https://twitter.com/thaihealth/status/1257505330038288386
 ภาพที่ 4 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27123
 ภาพที่ 5 https://twitter.com/ThaiPBS/status/1260756087478710272/photo/1
 ภาพที่ 6 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139117/วิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร/
 ภาพที่ 7 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/02/141742
Phase 2 สถานการณ์ที่ 4 ปกป้องบุคคลด่านหน้า จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE 
หน้า 114 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 115 ภาพที่ 1 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 2 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 3 สถานการณ์ที่ 5 แรงสนับสนุนคนรอบด้านเพื่อคนท�างานด่านหน้า 
หน้า 116 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143456/รับมอบสิ่งของ/
หน้า 117 ภาพที่ 1 https://www.royaloffice.th/2020/03/25/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู/
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.2956484077746700/2956485694413205/?type=3&theater
 ภาพท่ี 3 https://zh-cn.facebook.com/bagsandgloves/photos/a.110525510591672/114870723490484/?type=3&theater
 ภาพที่ 4 https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.2956484077746700/2956486144413160/?type=3&theater
Phase 3 สถานการณ์ที่ 6 จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง 
หน้า 118 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 119 ภาพที่ 1 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 2 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144274/สธ.ปรับระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่/
 ภาพที ่3 ไม่ทราบชือ่ผู้ถ่าย, “[ภาพ งาน covid-19 ร.พ. new normal ใน ร.พ.]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภเูกต็ เขตสขุภาพที ่11
 ภาพที ่4 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ งาน covid-19 ร.พ. ward]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 3 สถานการณ์ที่ 7 ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล 
หน้า 120 https://web.facebook.com/TUH.Official/photos/a.295258373869297/2945671438827964/?type=3&theater
หน้า 121 ภาพที่ 1 https://siamrath.co.th/n/145146
 ภาพที่ 2 https://www.kaojorleuk-media.com/รายละเอียด/5c99f3262c4328001c5464fe/รพธรรมศาสตร์เตรียมรับ 
  คนไข้โควิด19%20พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน/5e79c8b6ee63830013c42512/langTH
 ภาพที่ 3 https://siamrath.co.th/n/145146
Phase 4 สถานการณ์ที่ 8 การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย 
หน้า 122 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 123 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ 
  หาเชื้อโควิด%2019/
 ภาพที่ 2 https://es-la.facebook.com/Radiation.Medical/photos/a.857183787686202/3432416166829605/ 
  ?type=3&theater
 ภาพที่ 3 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ กิจกรรมโควิด]” โรงพยาบาลถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 4 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 5 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ ออกหน่วยคัดกรอง covid-19]” โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
Phase 4 สถานการณ์ที่ 9 การส�ารองยาและพัฒนาวัคซีน
หน้า 124 https://web.facebook.com/nvikm/photos/a.157308944444309/1598395237002332/?type=3&theater
หน้า 125 ภาพท่ี 1 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเยีย่มความพร้อมผลติวัคซนีป้องกนัโรคโควิด%2019/
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/a.3389295834430881/3389297957764002/ 
  ?type=3&theater
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 ภาพท่ี 3 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเย่ียมความพร้อมผลติวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ%2019/
 ภาพท่ี 4 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143569/ตรวจเย่ียมความพร้อมผลติวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ%2019/
Phase 4 สถานการณ์ที่ 10 การดูแลขวัญก�าลังใจบุคลากร 
หน้า 126 http://www.netc.ac.th/2020/03/31/พวกเราชาวเทคโนภาคฯ-ขอนแ/
หน้า 127 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
 ภาพที่ 2 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/144448
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
 ภาพที่ 4 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/144611
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/144448
Phase 5 สถานการณ์ที่ 11 พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป 
หน้า 128 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
หน้า 127 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
 ภาพที่ 2 https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1817456
 ภาพที่ 3 https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124199
 ภาพที่ 4 https://www.lifestyle224.com//content/20997/อภ-ผลติ-จัดหา-พฒันายารักษาโควดิ-19-เพยีงพอใช้ในระยะยาว
 ภาพที่ 5 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/06/139117
 ภาพที่ 6 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ 
  หาเชื้อโควิด%2019/
หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร ์
หน้า 130 ภาพที่ 1 http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
 ภาพที่ 2 http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
 ภาพที่ 3 http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
 ภาพที่ 4 http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
 ภาพที่ 5 http://www.hsscovid.com/img/law3.PDF
 ภาพที่ 6 https://th-th.facebook.com/DMSc.PR.Network/photos/a.3389295834430881/3389296754430789/ 
  ?type=3&theater
หน้า 131 ภาพที่ 1 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g06.pdf
 ภาพที่ 2 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g06.pdf
 ภาพที่ 3 http://covid19.dms.go.th/backend///Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25630324214434PM_ 
  แนวทางเวชปฏิบัติ%2021%20มีค%2063.pdf
 ภาพที่ 4 http://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Coivid_Information/Attach/25630413101631AM_ 
  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย%20covid-19ฉบับลงราชกิจจา.pdf
 ภาพที่ 5 http://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Coivid_Information/Attach/25630413101631AM_ 
  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย%20covid-19ฉบับลงราชกิจจา.pdf
 ภาพที่ 6 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136695
 ภาพที่ 7 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138717/
ข้อมูลประวัติศาสตร ์
หน้า 132-135 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง โรคเก่า โรคใหม่ :  
  โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต. (น 240- 242). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.
3.4 การส่งเสริมมาตรการสุขภาพเพื่อป้องกันโรค 
หน้า 136 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
หน้า 137 ภาพท่ี 1-6 https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=17690&filename=index
 ภาพที่ 7 https://www.nationalhealth.or.th/node/3073
 ภาพที่ 8 https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=17690&filename=index
 ภาพที่ 9 เพจ World Health Organization Thailand
 ภาพที่ 10 อสม.com/contents/view/726
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Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” 
หน้า 138 https://www.unicef.org/thailand/th/coronavirus/รวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการล้างมือในภาวะการระบาดของโควิด-19- covid-19
หน้า 139 ภาพท่ี 1 นางสาวรววิรรณ อดุเตน็ พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ โรงพยาบาลบ่อเกลอื อ�าเภอบ่อเกลอื น่าน, “[ภาพ NCD  
  Delivery, จงัหวดัน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประุชมุวชิาการสาธารณสขุจงัหวดัน่าน ประจ�าปี 2563 ประกวดภาพ  
  “สาธารณสขุน่านกบัวถิชีีวติใหม่” เขตสขุภาพที ่1.
 ภาพที่ 2 ศศิธร กันทะ. รพ.สต. บ้านน�้าตวง อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 ภาพที่ 3 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16204
 ภาพที่ 4-5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 6-7 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ภาพที่ 8-9 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16204
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 หน้ากากสู้โควิด 19 
หน้า 140 https://www.bbc.com/thai/thailand-51311296
หน้า 141 ภาพท่ี 1 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16304
 ภาพที่ 2 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16216
 ภาพที่ 3 นางสาวโชติกา ไชยธานี “[ภาพ save my son, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ 
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
  “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
 ภาพที่ 4 นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ “[ภาพ ดูแล, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ 
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
  “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
 ภาพที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 6 https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/1391348
 ภาพที่ 7 https://www.bbc.com/thai/thailand-51311296
 ภาพที่ 8 https://www.posttoday.com/social/general/613951
Phase 3: สถานการณ์ที่ 3 อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19 
หน้า 142 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140273/อสม.เคาะประตูบ้าน%20ต้านโรคโควิด-19/
หน้า 143 ภาพท่ี 1 นางณฐัธยิา ปัญญาเดช  พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ  โรงพยาบาลทุง่ช้าง อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน , “[ภาพ 
  เยีย่มบ้านแนวใหม่ ในยคุโควดิระบาด, จงัหวดัน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประชมุวชิาการสาธารณสขุจงัหวดัน่าน  
  ประจ�าปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสขุน่านกบัวิถชีวีติใหม่” เขตสขุภาพที ่1. 
 ภาพที่ 2 รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140273/อสม.เคาะประตูบ้าน%20ต้านโรคโควิด-19/
 ภาพที่ 4 https://news.thaipbs.or.th/content/291321
 ภาพที่ 5-6 https://www.thaipost.net/main/detail/64503?fbclid=IwAR0f_f5z5Ia-uMboXu0q4ktROEpP7It8OErrKjR 
  Dku1hcqg_wftgeFh_6X8
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 4 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 
หน้า 144 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
หน้า 145 ภาพท่ี 1 https://isaanrecord.com/2020/07/14/online-education-during-the-covid19/
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
 ภาพที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) อ�าเภอบ้านหลวง ฉบับที่ 8 ออกวันที่ 11 เมษายน 2563
 ภาพที่ 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 5 https://covid19.thaipbs.or.th/infographic/?album=22468
 ภาพที่ 6-7 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880901
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
หน้า 146 นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ “[ภาพ เว้นระยะห่าง ณ โรงอาหาร ม.ขอนแก่น, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ  
 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
 “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
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หน้า 147 ภาพที่ 1 นายจามิกร ศรีค�า “[ภาพ เรียนรู้ค�าสอน, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ 
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
  “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
 ภาพที่ 2 https://www.thansettakij.com/content/politics/427970
 ภาพที ่3 นางสธุญัญา ค�าวงศ์นกัวิชาการสาธารณสขุ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน,  
  “[ภาพ ห้องเรียน ยคุโควดิ 19, จงัหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประชุมวชิาการสาธารณสขุจงัหวัดน่าน ประจ�าปี  
  2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
 ภาพที่ 4 นายอภิวัฒน์ เวียงค�า “[ภาพ ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกันเหมือนเดิม, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการประกวด 
  ภาพถ่าย วิถีชีวิตใหม่ ในหัวข้อ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
 ภาพท่ี 5  นายนรนิทร์ แสไพศาล “[ภาพ Unlock Covid-19, มปด,.]กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั สมาคมถ่ายภาพ 
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
  “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
 ภาพที่ 6 https://www.thaipost.net/main/detail/60532
 ภาพที่ 7 นายเสกสรร เสาวรส “[ภาพ ตลาดวิถีใหม่, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพ 
  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวทิยาลยักรงุเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วถิชีวีติใหม่ ในหวัข้อ  
  “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ระบบส่งอาหารถึงบ้าน 
หน้า 148 https://www.ngerntidlor.com/th/article/financial/investment/make-money-with-your-car.html
หน้า 149 ภาพที่ 1 https://zh-cn.facebook.com/seesankoratbaaneng/photos/pcb.2906548316238651/2906547522905397/ 
  ?type=3&theater
 ภาพที่ 2 http://www.tcnewsstation.com/?p=59085
 ภาพที่ 3 https://kunyaong-2497.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
 ภาพที่ 4 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16766
 ภาพที่ 5 http://www.anamai.moph.go.th/images/article/news16766/n20200326135055_59901.jpg
 ภาพที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 7 https://www.bbc.com/thai/thailand-52163423
 ภาพที่ 8 http://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=51 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail. 
  php?cid=76&nid=16766
 ภาพที่ 9-10 https://www.bbc.com/thai/thailand-52163423
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หน้า 150 https://www.m2fnews.com/media/content/2020/04/15/199955.jpeg
หน้า 151 ภาพที่ 1 https://www.posttoday.com/social/general/622361
 ภาพที่ 2-5 2563http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=1711
 ภาพที่ 6 https://www.posttoday.com/social/general/622361
 ภาพที่ 7 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16649
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง 
หน้า 152 นายสราวุธ ถิ่นวัฒนากูล “[ภาพ New Normal, มปด,.]กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวิทยาลยักรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชีวิีตใหม่ ในหวัข้อ “ใส่ใจสขุอนามยัและการเว้นระยะห่าง”  
 ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
หน้า 151 ภาพที่ 1 https://www.posttoday.com/social/general/619272
 ภาพที่ 2 https://workpointtoday.com/02-62/
 ภาพที่ 3 https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
 ภาพที่ 4 https://workpointtoday.com/02-62/
 ภาพที่ 5 https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
 ภาพที่ 6 https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
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 ภาพที่ 7 https://workpointtoday.com/02-62/
 ภาพที่ 8 https://www.autoinfo.co.th/online/326127/
 ภาพที่ 9 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=16649
 ภาพที่ 10 https://metro.bemplc.co.th/Metro-News-Detail?id=20290
 ภาพที่ 11 https://www.thansettakij.com/content/politics/427970
 ภาพที่ 12 https://www.posttoday.com/social/general/619272
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน 
หน้า 154 นางสาวคมิหอม ปัญญากร “[ภาพ เว้นระยะสกันดิ, มปด,.]กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมหาวิทยาลยักรุงเทพ โครงการประกวดภาพถ่าย วิถชีวิีตใหม่ ในหวัข้อ “ใส่ใจสขุอนามยัและการเว้นระยะห่าง”  
 ในวันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563
หน้า 155 ภาพที่ 1-2 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17130
 ภาพที่ 3 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17241
 ภาพที่ 4 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19281
 ภาพที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 6 https://www.thaipost.net/main/detail/64925
 ภาพที่ 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 8 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17588
 ภาพที่ 9 https://mgronline.com/travel/detail/9630000063011
 ภาพที่ 10 http://www.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=17588
หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร ์
หน้า 156 ภาพที่ 1-3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 4 https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1700
 ภาพที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 157 ภาพที่ 1-4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 ภาพที่ 5 https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news_130263/
 ภาพที่ 6 https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news280363/
ข้อมูลประวัติศาสตร์
หน้า 15-159  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การออกหน่วย 
  สุขศึกษา. (น 185- 186). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.
3.5 การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาพรวมเหตุการณ์ 
หน้า 160 https://revistainmueble.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/corona-virus.jpg
หน้า 161 ภาพที่ 1 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882739
 ภาพที่ 2 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888160
 ภาพที่ 3 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882739
 ภาพที่ 4 https://www.naewna.com/local/483198
 ภาพที่ 5 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888160
 ภาพที่ 6 https://siamrath.co.th/n/153562
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน้า 162 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/
หน้า 163 ภาพที่ 1 http://www.prdmh.com/ข่าวสาร/ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต/1470-กรมสุขภาพจิต-เตือนระวังข่าวปลอมเรื่อง 
  เชื้อไวรัสโคโรนา.html
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/NewshawkPhuket/posts/2479156282334213/?_rdc=1&_rdr
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/
 ภาพที่ 4 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/139646/ประชุมทางไกล...การสื่อสารในภาวะวิกฤต/
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Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย” 
หน้า 164 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
หน้า 165 ภาพที่ 1 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/141299/รับมอบเวชภัณฑ์จากอุปทูตจีน/
 ภาพที่ 2 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/141299/รับมอบเวชภัณฑ์จากอุปทูตจีน/
 ภาพที่ 3 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143369/มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่%20ให้โรงพยาบาลศิริราช/
 ภาพที่ 4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
 ภาพที่ 5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
 ภาพที่ 6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=655095685276823&id=100023291923081
 ภาพที่ 7 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19191
 ภาพที่ 8 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/144106/รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์/
 ภาพที่ 9 https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/6405.html.
 ภาพที่ 10 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143087/รับมอบหน้ากากผ้ากันน�้า/
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 
หน้า 166 https://i.ytimg.com/vi/0u_2KuNC-7Q/maxresdefault.jpg
หน้า 167 ภาพที่ 1 https://www.facebook.com/mhorteeofficial/photos/a.336730497273651/559908644955834
 ภาพที่ 2 http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=790
 ภาพที่ 3 hfocus.สร้างความเข้าใจคนไทย ‘ไม่เลือกปฏิบัติ-ไม่ตีตรา’ ผู ้ติดเช้ือโควิด-19,https://www.hfocus.org/ 
  content/2020/04/19140
 ภาพที่ 4 https://covid-19.kapook.com/view223721.html
 ภาพที่ 5 https://covid-19.kapook.com/view223721.html
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 “อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19” 
หน้า 168 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
หน้า 169 ภาพที่ 1 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม.ส่งยาถึงบ้าน, ขอนแก่น, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7.
 ภาพที่ 2 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
 ภาพที่ 3 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ อสม. Grap Drug, เชียงราย, มปด.,]” ภาพถ่าย.สสจ.เชียงราย เขตสุขภาพที่ 1.
 ภาพที่ 4 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19219
 ภาพที่ 5 ht tps : / /m. facebook .com/photo .php? fb id=900288563770284& id=154553218343826& 
  set=a.210271022772045&source=54
 ภาพที่ 6 นางสาวรวิวรรณ อุดเต็น พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อ�าเภอบ่อเกลือ น่าน, “[ภาพ NCD  
  Delivery, จงัหวดัน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การประุชมุวชิาการสาธารณสขุจงัหวดัน่าน ประจ�าปี 2563 ประกวดภาพ  
  “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
 ภาพที่ 7 ht tps : / /m. facebook .com/photo .php? fb id=900288563770284& id=154553218343826& 
  set=a.210271022772045&source=54
 ภาพที่ 8 https://www.sdh.go.th/index.php?r=news/views&id=1000217
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 จิตอาสาร่วมสู่วิกฤตโควิด 19  
หน้า 170 ไม่ทราบชื่อผู้ถ่าย, “[ภาพ มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่คนในชุมชน19 และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้, ภูเก็ต, มปด.,]”  
 ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
หน้า 171 ภาพที่ 1 https://www.songkhlatoday.com/content/29394/.
 ภาพที่ 2 https://www.posttoday.com/social/local/623064
 ภาพที่ 3 ไม่ทราบชือ่ผูถ่้าย, “[ภาพ มอบของอปุโภคบรโิภคให้แก่คนในชมุชน19 และผูด้้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมอืงกะทู,้  
  ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 4 ไม่ทราบชือ่ผูถ่้าย, “[ภาพ มอบของอปุโภคบรโิภคให้แก่คนในชมุชน19 และผูด้้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมอืงกะทู,้  
  ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11
 ภาพที่ 5 ไม่ทราบชือ่ผูถ่้าย, “[ภาพ มอบของอปุโภคบรโิภคให้แก่คนในชมุชน19 และผูด้้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมอืงกะทู,้  
  ภูเก็ต, มปด.,]” ภาพถ่าย.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลบางกระทู้ ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ 11



228 / จดหมายเหตุ COVID -19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต 

 ภาพที่ 6 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
 ภาพที่ 7 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
 ภาพที่ 8 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/142175/มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มูลนิธิร่วมกตัญญู/
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ความเครียดและโควิด 19 
หน้า 172 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/127111797305841
หน้า 173 ภาพที่ 1 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118106391736
 ภาพที่ 2 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118246391722
 ภาพที่ 3 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118419725038
 ภาพที่ 4 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118449725035
 ภาพที่ 5 https://www.facebook.com/THAIDMH/photos/a.217669991736558/1271118513058362
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การฆ่าตัวตายและโควิด 19 
หน้า 174 https://www.khonkaenlink.info/home/news/10477.html
หน้า 175 ภาพที่ 1 https://www.hfocus.org/content/2020/03/18617
 ภาพที่ 2 https://news.thaipbs.or.th/content/291661
 ภาพที่ 3 https://news.thaipbs.or.th/content/291661
 ภาพที่ 4 นางสาววริดา การนิไชย นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร ส�านกังาสาธารณสขุอ�าเภอนาหมืน่ อ�าเภอนาหมืน่เกลอื  
  จังหวัดน่าน, “[ภาพ ไม่ได้ขังนะครับ แต่กลัวหนี, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย.การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุข 
  จังหวัดน่าน ประจ�าปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” เขตสุขภาพที่ 1.
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ 
หน้า 176 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886535
หน้า 177 ภาพที่ 1 https://www.mea.or.th/content/detail/87/5322
 ภาพที่ 2 https://www.ghbank.co.th/uploads/news/img/photo/AW_GHBALL_Covid_Measure5.jpg
 ภาพที่ 3 https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2020/3/186861/8-มาตรการเยียวยาลูกจ้างท
 ภาพที่ 4 https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2020/4/187176/กระทรวงการคลัง-ออกมาตรก
 ภาพที่ 5 https://www.posttoday.com/pr/621645
 ภาพที่ 6 http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/banner-news/21885-moac-covid-19
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่ 
หน้า 178 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19195
หน้า 179 ภาพที่ 1 https://www.hfocus.org/content/2020/04/19160
 ภาพที่ 2 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19195
 ภาพที่ 3 https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/กรมสุขภาพจิตจับมือเสถียรธรรมสถานฟื้นฟู
 ภาพที่ 4 https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/กรมสุขภาพจิตจับมือเสถียรธรรมสถานฟื้นฟู
 ภาพที่ 5 https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/กรมสุขภาพจิตจับมือเสถียรธรรมสถานฟื้นฟู
 ภาพที่ 6 https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=43398
 ภาพที่ 7 นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้าส้อ อ�าเภอ 
  เมืองเชียงกลาง จังหวัดน่าน, “[ภาพ วิถีชีวิตใหม่เยียวยาจิตใจ หลังภัยโควิด 19, จังหวัดน่าน, มปด.,]” ภาพถ่าย. 
  การปรุะชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ�าปี 2563 ประกวดภาพ “สาธารณสุขน่านกับวิถีชีวิตใหม่” 
  เขตสุขภาพที่ 1.
 ภาพที่ 8 https://th.rajanukul.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/กรมสุขภาพจิตจับมือเสถียรธรรมสถานฟื้นฟู
หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร ์
หน้า 180 ภาพที่ 1-3 https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/MCATTupdate.pdf
 ภาพที่ 4-6 https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/files/คู่มือผู้น�าชุมชนและอสม.pdf
หน้า 181 ภาพที่ 1-3 https://www.dmh.go.th/intranet/p2554/แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง.pdf
 ภาพที่ 4-5 https://www.mof.go.th/th/view/attachment/file/3135303033/ข่าวแถลงกระทรวงการคลงัฉบบัที%่2049-2563% 
  20 (มาตรการเยียวยา%205,000%20บาท%20มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว%2012.8%20ล้านราย....).pdf
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 ภาพที่ 6-7 https://www.mea.or.th/content/detail/87/5360
 ภาพที่ 8-9 https://web.mwa.co.th/mobile/readmore_view.php?nid=57475
หน้า 180 ภาพที่ 1 https://web.mwa.co.th/mobile/readmore_view.php?nid=58014
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/provincialwaterworksauthority/photos/a.588661304596446/2631532893642600/ 
  ?type=3&theater
 ภาพที่ 3 https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2563.pdf
 ภาพที่ 4 https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2563.pdf
หน้า 183 ภาพที่ 1 https://web.facebook.com/dopafanpage/posts/3835471849859929/?_rdc=1&_rdr
 ภาพที่ 2 https://web.facebook.com/dopafanpage/posts/3835471849859929/?_rdc=1&_rdr
 ภาพที่ 3 https://www.posttoday.com/social/goodstory/623171
 ภาพที่ 4 https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=15
ข้อมูลประวัติศาสตร์  
หน้า 184-185 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การสาธารณสุข 
  มูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน. (น 216- 217). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.

Part 04 บทเรียนและความหวัง 
หน้า 186 xavier portela photography
หน้า 188 https://eduniversal-eea.com/static/upload/images/fun-facts-about-bangkok.jpg 
4.1 เสียงสะท้อนผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้บริหาร 
หน้า 190 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/139232/
หน้า 191 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200414145643578
หน้า 192 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 13 มีนาคม 2563.,]”
หน้า 193 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2 มิถุนายน 2563.,]”
หน้า 194 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค, 4 กุมภาพันธ์2563.,]”
หน้า 195 https://www.cm108.com/w/30019/
หน้า 196 https://today.line.me/th/article/อธิบดี+กรมสุขภาพจิต+“นพ+เกียรติภูมิ”+วอนสังคม+อย่าตีตรา+‘ผู้ป่วย’-JmV9yq
หน้า 197 https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/140543/ตรวจหาเชื้อ%20COVID-19/
หน้า 198 https://news.trueid.net/detail/YQx5l0qWnnro
หน้า 199 นายนรัทธ์ ประชานุกูล, “[ภาพ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 
 12 กุมภาพันธ์2563.,]”
หน้า 200 https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/news/detail/49/1822
หน้า 201 https://www.infoquest.co.th/tag/covid-19/page/170
ผู้มีบทบาทในส่วนกลาง
หน้า 202 https://www.thairath.co.th/news/politic/1874567
หน้า 203 https://news.trueid.net/detail/D921ApwBVDpy
หน้า 204 https://www.hfocus.org/content/2020/05/19313
หน้า 205 https://www.hfocus.org/content/2020/04/18867
หน้า 206 https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_286007
หน้า 207 นายนรัทธ์ ประชานุกูล,“[ภาพ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านก�าลังคนสาธารณสุข 
 หัวหน้าส�านักวิชาการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 12 มีนาคม 2563.,]”
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บรรณานุกรม

Part 01 เปิดเรื่อง
1.1 โรคโควิด 19
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019[ออนไลน์]. (2563). แหล่งที่มา:  
 https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410[18 สิงหาคม, 2563]
1.2 ประเทศไทยในปี 2563
Elizabeth E. Cameron, Jennifer B. Nuzzo, Jessica A. Bell. Global Health Security Index[Online]. (2019). Available from: https:// 
 www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf[22 August, 2020]
1.3 การสาธารณสุขไทยกับการรับมือวิกฤตโรคระบาด 
กระทรวงสาธารณสุข. ประวัติกระทรวงสาธารณสุข[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www.moph.go.th/index.php/about/moph 
 [10 สิงหาคม, 2563] 

Part 02 ลำาดับเหตุการณ์
ระยะที่ 1 “ไฟไหม้ข้างบ้าน”
31 ธันวาคม 2562 สื่อจีนรายงานพบผู้ป่วยปอดอักเสบที่อู่ฮั่น
TCIJ ท�าความจริงให้ปรากฏ. Timeline สถานการณ์ COVID-19 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.tcijthai. 
 com/news/2020/3/scoop/9946[5 สิงหาคม, 2563]
12 มกราคม 2563 WHO แถลงยืนยันการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
World Health Organization. Novel Coronavirus-China[Online] (n.d.) Available from: https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-n 
 ovel-coronavirus-china/en/[5 luly, 2563]
13 มกราคม 2563 ไทยแถลงการณ์ยืนยันพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนรายแรกของโลก
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. สธ. ย�้าขณะนี้ไม่มีการระบาด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไทย 
 พบเร็ว ตรวจรักษาเร็ว[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970[5 สิงหาคม, 2563]
เปิดโปงเร่ืองราวส�าคัญจากจีนที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www.scmp.com/news/hongkong/ 
 healthenvironment/article/3045902/wuhan-pneumonia-thailand-confirms-first-case[5 สิงหาคม, 2563]
30 มกราคม 2563 WHO ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (PHEIC)
World Health Organization. ค�าแถลงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2548) 
 เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www.who.int/ 
 news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)- 
 emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)[3 สิงหาคม, 2563]
ระยะที่ 2 “ไฟลามข้ามรั้ว”
30 มกราคม 2563 ไทยพบผู้ป่วยรายแรกที่เกิดจากการแพร่เชื้อในท้องถิ่น
ไทยรัฐออนไลน์. เผยไทยรายแรก ติดเชื้อโคโรนา-เป็นคนขับแท็กซี่ (คลิป)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/ 
 local/1761405[5 สิงหาคม, 2563]
12 กุมภาพันธ์ 2563 WHO ก�าหนดชื่อโรคโควิด 19 (COVID-19)
BBC NEWS ไทย. โคโรนา : อนามัยโลกตั้งชื่อ “โควิด-19” ให้โรคทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:  
 https://www.bbc.com/thai/features-51473472[5 สิงหาคม, 2563]
1 มีนาคม 2563 รายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทย
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : ผู้ป่วยโควิด-19 คนไทย เสียชีวิตรายแรก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www.bbc.com/thai/ 
 thailand-51694727[5 สิงหาคม, 2563]
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ระยะที่ 3 “ไฟกระจายไปทั่ว”
แรงงานไทยกลุ่มใหญ่เดินทางกลับจากเกาหลี 
โพสต์ทูเดย์. กระทรวงการต่างประเทศเผยมาตรการรับมือแรงงานไทยกลับจากเกาหลี[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www. 
 posttoday.com/world/616898[5 สิงหาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : “ผีน้อย” กลับไทยจาก 2 เมืองของเกาหลีใต้ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมของรัฐ ไม่ให้กลับบ้าน 
 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.bbc.com/thai/international-51727515[19 กรกฎาคม, 2563]
การแพร่เชื้อกลุ่มใหญ่ที่สนามหมวยเวทีลุมพินี
แนวหน้า. คอลมัน์โลกธรุกจิ-โควิด-19 กบัสนามมวยลมุพิน ีและความรบัผดิชอบ[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่า: https://www.naewna.com/ 
 business/columnist/43477[5 สิงหาคม, 2563]
11 มีนาคม 2563 WHO ประกาศเป็น Pandemic
World Health Organization. ผู้อ�านวยการใหญ่ WHO กล่าวเปิดงานในการบรรยายสรุปของสื่อมวลชนเรื่อง COVID-19-11 มีนาคม 2563 
 [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing- 
 on-covid-19---11-march-2020[5 สิงหาคม, 2563]
ระยะที่ 4 “ไฟโหมกระพือ”
กทม. ประกาศปิดสถานบริการและห้างร้าน
ข่าวไทยพีบีเอส. เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://news.thaipbs.or.th/ 
 content/290066[5 สิงหาคม, 2563]
ประชาชนใน กทม. เดินทางกลับต่างจังหวัด
Thestandara. ประชาชนแน่นหมอชิต แห่กลับต่างจังหวัด หลัง กทม.-ปริมณฑล สั่งปิดหลายสถานที่สกัด โควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
 แหล่งทีม่า: https://thestandard.co/thai-people-all-go-back-to-their-home-city-after-coronavirus-closed-down-measure-launched/ 
 [6 สิงหาคม 2563]
ระยะที่ 5 “ไฟเริ่มสงบ”
13 พฤษภาคม 2563 ไม่มียอดผู้คิดเชื่อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน
ส�านักข่าวอิศรา.จากศูนย์ เป็นศูนย์ ไทยใช้เวลา 65 วัน ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ‘โควิด’ รายใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www. 
 isranews.org/article/isranews/88659-COV-7.html[5สิงหาคม, 2563]
สถานการณ์ในต่างประเทศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม (อว.). สถานการณ์ COVID-19 รายวันโรคโควิด-19 ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www. 
 nrct.go.th/covid19/daily/โรคโควิด-19-ระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก[5 สิงหาคม, 2563]

Part 03 บันทึกเหตุการณ์
3.1 การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (DDC’s EOC) “ท�างาน24/7”
คร.สัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563. EOC กับ COVID-19 ศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/1003420200429091825.pdf[19 พฤษภาคม 2563]
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 2 จัดท�าแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน. สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019)[ออนไลน์]. (2563) 
 แหล่งที่มา: https://pher.moph.go.th/wordpress/22-01-2020-1/[20 พฤษภาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 (Novel Coronavirus 2019) ประจ�าวันที่ 27 มกราคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https://pher.moph.go.th/ 
 wordpress/22-01-2020-1/[18 พฤษภาคม, 2563]
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 3 ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, การประชุมทางไกล (Video  
 conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  
 ๒๐๑๙ และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) วันที่ 22 มกราคม 2563, วาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการตอบโต้ 
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 ภาวะฉุกเฉินโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://pher.moph.go.th/ 
 wordpress/22-01-2020-1/[20 พฤษภาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. สธ. ยกระดับเฝ้าระวังรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ช่วงเทศกาลตรุษจีน 
 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/137484/[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 ภารกิจอู่ฮั่นรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ
รฐับาลไทย. รฐับาลแจงเตรยีมแอร์เอเชยีรบัคนไทยกลบัจากอูฮ่ัน่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่า: https://www.thaigov.go.th/news/contents/ 
 details/26209[20 พฤษภาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. สธ ร่วมภารกิจน�าคนไทยจากอู่ฮั่นกลับประเทศเน้นย�้าเฝ้าระวังต่อเนื่อง 14 วัน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:  
 https://www.hfocus.org/content/2020/02/18417[20 พฤษภาคม,2563].
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 5 ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย”
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓).ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง 
 หน้า 1 29 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/048/T_0001. 
 PDF[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 ตั้ง ศบค. บูรณาการการท�างานของทุกกระทรวง
ค�าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง  
 หน้า26 29 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: http://123.242.172.6/covid19_surat/document/order/06.pdf 
 [20 พฤษภาคม, 2563]
ส�านักนายกรัฐมนตรี. จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
 แหล่งทีม่า: https://media.thaigov.go.th/uploads/document/66/2020/03/pdf/Doc_20200318153452000000.pdf[2 สงิหาคม, 2563]
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 (โควิด-19)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8064[20 พฤษภาคม, 2563]
รัฐบาลไทย.รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus;2019-nCoV) ประจ�าวันที ่
 31 มกราคม 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26199[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7 Team Thailand และมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
รัฐบาลไทย. อนุทินย�้า หยุดเช่ือเพื่อชาติ, 21 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/ 
 details/27615[20 พฤษภาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การประกาศใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน
รัฐบาลไทย. รัฐบาลแจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563  
 ยนัยงัไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่า: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27854[21 พฤษภาคม,  
 2563]
แถลงการณ์ส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 พ.ศ.2548 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 24 ก หน้า 1 24 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www. 
 ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF[21 พฤษภาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 วันพฤหัสบดีนี้, 24 มีนาคม 2020[ออนไลน์]. (2563) 
 แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-52014435[21 พฤษภาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การผ่อนปรนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
NNT ส�านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สรุปข่าวประจ�าสัปดาห์ (27-30 เมษายน 2563)[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://thainews.prd. 
 go.th/th/news/detail/TCATG200501181403382[2 พฤษภาคม, 2563]
คูม่อืการปฏบิตัติามมาตรการผ่อนปรนกจิการและกจิการและกจิกรรมเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ส�าหรบัประเภทกจิการ 
 และกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ฉบับเผยแพร่ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https://ddc.moph.go.th/ 
 viralpneumonia/file/guidelines/guideline_green_covid19.pdf [22 พฤษภาคม 2563].
ข้อมูลประวัติศาสตร์
ขวัญชาย ด�ารงค์ขวัญ. UNSEEN กรมควบคุมโรค…เส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจ�า เรื่อง เส้นทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง 
 ประเทศ. (น. 27-33). สถาบันวจิยั จดัการความรูแ้ละมาตรฐานการควบคมุโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ. กรงุเทพฯ : บรษัิท 
 นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, 2559.
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3.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การคัดกรองที่จุดผ่านแดน (On Arrival Screening)
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https:// 
 ddc.moph.go.th/ddce/news.php?news=11664&deptcode=[19 กรกฎาคม, 2563]
กลุม่ภารกจิด้านข่าวและสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ส�านกัสารนเิทศ. ด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ รบัมอืโรคตดิต่อระบบทางเดนิหายใจ[ออนไลน์].  
 (2563) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136675/[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ 
BBC NEWS ไทย. โคโรนา : บนัทกึความทรงจ�าคนไทยทีก่ลบัจากเมอืงอูฮ่ัน่สูศ่นูย์กกักนัโรคทีสั่ตหีบ, 20 กมุภาพนัธ์ 2020[ออนไลน์]. (2563)  
 แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-51546291[19 กรกฎาคม, 2563]
ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ กรมควบคมุโรค. รายงานสถานการณ์ไวรสัติดเชือ้โคโรน่า 2019,ฉบบั ที ่43 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 21.00 น 
 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่า: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no43-150263.pdf[19 กรกฎาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยรักษา ‘โควิด-19’ หายอีก 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวจีน ส่วนคนไทยจากอู่ฮั่น พร้อมกลับบ้าน 19 ก.พ.นี้ 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/02/18533[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 ชะลอการระบาดภายในประเทศ
รฐับาลไทย. การประชมุคณะกรรมการอ�านวยการเตรยีมความพร้อมป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคตดิต่ออบัุตใิหม่แห่งชาต[ิออนไลน์]. (ม.ป.ป.)  
 แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/index/158[20 กรกฎาคม, 2563]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
 โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า13 5 มีนาคม  
 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF[19 กรกฎาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. ไวรัสโคโรนา : “ผีน้อย” กลับไทยจาก 2 เมืองของเกาหลีใต้ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมของรัฐ ไม่ให้กลับบ้าน 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-51727515[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 ระบุพื้นที่เสี่ยง ประกาศเขตโรคติดต่ออันตราย และกรณีแรงงานไทยกลับจากเกาหลี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
 โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า13 5 มีนาคม  
 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/10120200330051528.PDF[19 กรกฎาคม, 2563]
Kapook. ราชกิจจาฯ เผยประกาศ สธ. 4 ประเทศ เขตติดโรคติดต่ออันตราย COVID-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://covid-19.
 kapook.com/view221548.html[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 การติดเชื้อแบบกลุ่ม (cluster) และการปิดสถานที่เสี่ยง
รัฐบาลไทย. รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�าวันที่ 19 มีนาคม 2563 [กระทรวงสาธารณสุข][ออนไลน์].  
 (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27531[17 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 การประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการควบคุมโรค
ข่าวไทยพีบีเอส วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563. เปิด 3 ฉากทัศน์ คาดการณ์ COVID-19 ชี้ พ.ร.ก.ช่วยยอดติดเชื้อลด[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:  
 https://news.thaipbs.or.th/content/291761[17 กรกฎาคม,  2563]
The MOMENTUM. “ท�าไมถึงยังไม่เข้าเฟส 3” ความแตกต่างระหว่างการระบาดโควิด-19 ระยะที่ 2 และ 3 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:  
 https://themomentum.co/phase-2-and-3-of-covid-19-outbreak/[18 กรกฎาคม, 2563]
กองนวตักรรมและวจิยั กนว.-Fanpage. สมัมนาวชิาการเรือ่ง โคโรนาไวรสั 2019 รูร้อบ เท่าทนั สือ่สารแม่นย�า เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2563 
 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/watch/live/?v=543486379707867&ref=watch_permalink [1 กรกฎาคม,  
 2563]
รายการตอบโจทย์ สถานโีทรทศัน์ Thai PBS. ทางสองแพร่ง “โควดิ-19” ระบาด “ประเทศไทย”: ตอบโจทย์ COVID-19 (23 ม.ีค. 63)[ออนไลน์].  
 (2563) แหล่งที่มา:  https://www.youtube.com/watch?v=u0fZou8mRZI[23 มีนาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การปิดเมืองและการประกาศเคอร์ฟิว
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยมีแนวโน้มคุม ‘โควิด-19’ ไม่อยู่ ปล่อยไว้แบบนี้ป่วย 3.5 แสนใน 1 เดือน ต้องปิดเมือง 3 วีค[ออนไลน์].  
 (2563) แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18753[27 กรกฎาคม, 2563]
ศนูย์โควดิ-19 จงัหวดับรุรียัม์. บรุรีมัย์ประกาศปิดเมอืง[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: http://www.buriram.go.th/covid-19/[27 กรกฎาคม, 2563]
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ส�านักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่๕) ตั้งแต่ ๒ เม.ย.63- 
 30 เม.ย. 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyND- 
 k0cDRyO TQzcjQyMjg1MQ==[27 กรกฎาคม, 2563]
THAIPUBLICA กล้าพูดความจริง. กทม.“สั่งปิดห้าง-ตลาดนัด-สถานบันเทิง-กีฬา” 22 มี.ค.-22 เม.ย.2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:  
 https://thaipublica.org/2020/03/bangkok-closed-department-store-plaza/[27 กรกฎาคม, 2563]
BBC NEWS ไทย. โควดิ-19 : รฐับาลอาจประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม. หากยอดผู้ติดเชือ้ไวรสัโคโรนาไม่ลด ขอทกุวนั ชีฝ่้าฝืนจ�าคกุ 2 ปี ปรบั 4 หมืน่ 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-52134560[27 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การควบคุมการระบาดในชุมชน “แยก หยุด เลี่ยง ปิด”
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค. เรื่อง ขอความร่วมมือคัดกรองผู้โดยสารที่ 
 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล[ออนไลน์]. (2558) แหล่งที่มา: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_ 
 commands/im_commands04.pdf[22 กรกฎาคม, 2563]
ศธ. 360. ครม. รบัทราบการเลือ่นเปิดภาคเรยีนที ่1/2563 เป็นวันที ่1 ก.ค.2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่า: https://moe360.blog/2020/04/07/ 
 ครม-รับทราบการเลื่อนเปิ/[22 กรกฎาคม, 2563]
กระทรวงวัฒนธรรม. วธ. ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www. 
 mculture.go.th/th/article_view.php?nid=38749&fbclid=IwAR2NbVHrHs3Qpe58tv2LRpWHwIOkZUGJYVqCdFUCIdYYB- 
 k2ySks9IdX1Me4[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การคัดกรองเชิงรุก
กรมประชาสัมพันธ์. กรมควบคุมโรค ผนึก แกร็บ ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในผู้ขับขี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมเตรียมรับ 
 การเปิดเมือง วันที่ 7 พ.ค. 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1194&filename=test 
 [22 กรกฎาคม, 2563]
รัฐบาลไทย. สธ. ใช้แอป clicknic เฝ้าระวังโควิด 19 ในหมู่บ้านจัดสรร กทม. [กระทรวงสาธารณสุข][ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https:// 
 www.thaigov.go.th/news/contents/details/30573[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 10 แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” กับการควบคุมโรคในระยะผ่อนปรน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:  
 COVID-19) ฉบับ 15 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/ 
 g_srrt_150563.pdf[22 กรกฎาคม, 2563]
GCC1111. แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”16 พฤษภาคม 2020][ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=10728 
 [22 กรกฎาคม, 2563]
ข้อมูลประวัติศาสตร์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การกักกันโรค (Quarantine). (น 134- 135).  
 นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.

3.3 การตรวจวินิจฉัย รักษาและพัฒนาวัคซีน
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 การตรวจยืนยันผู้ป่วยรายแรกและเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่
UN Women/Pathumporn Thongking. 100 วัน แห่งการทุ่มเท[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.who.int/thailand/news/feature- 
 stories/detail/100-days-of-dedication-Thai[18กรกฎาคม, 2563]
World Health Organization. งานวิจัยค้างคาวและความพร้อมของห้องแล็บหนุนเสริมการรับมือกับไวรัสของไทย[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
 แหล่งที่มา: https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/bat-research-and-lab-readiness-boost-thailand-s- 
 campaign-against-the-novel-coronavirus-TH[18 กรกฎาคม, 2563]
ข่าวไทยพีบีเอส. ทีมวิจัยเปิดข้ันตอนถอดรหัส “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://news.thaipbs.or.th/ 
 content/288358[19 กรกฎาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. สธ. ย�้าขณะนี้ไม่มีการระบาด มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไทย พบเร็ว  
 ตรวจรักษาเร็ว[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/136970[19 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 เพิ่มการตรวจหาผู้ป่วยภายในประเทศ
กลุม่ภารกจิด้านข่าวและสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ส�านกัสารนเิทศ. สธ. เพิม่การคดักรองคนไทยทีท่�างานสมัผสั ใกล้ชดิกบัคนจนี[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)  
 แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/137918[20 กรกฎาคม, 2563]



235 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

กลุม่ภารกจิด้านข่าวและสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ส�านกัสารนเิทศ. สธ.จดัตัง้คลนิกิไข้หวดัต้นแบบในโรงพยาบาล รบัมอืไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138044[20 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 3 คิดค้นวิธีรักษาและจัดหายา
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. อนุทิน เผยข่าวดี แพทย์ไทยรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา อาการดีขึ้นใน 
 48 ชั่วโมงหลังรักษา[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138023[20 กรกฎาคม, 2563]
Workpointtoday. สตูรรกัษาไวรสัอูฮ่ัน่ของราชวถิตีรงกบัแนวทางจนี เตรยีมส่งตพีมิพ์เป็นกรณศีกึษา[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่า: https:// 
 workpointtoday.com/virus-30/[20 กรกฎาคม, 2563]
 สัมภาษณ์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์, อธิบดีกรมการแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 7 สิงหาคม 2563.
กลุม่ภารกจิด้านข่าวและสือ่มวลชนสมัพนัธ์ ส�านกัสารนเิทศ. องค์การเภสชักรรม (อภ.) ได้รบัยาฟาวพิริาเวยีร์ (Favipiravir) จากญีปุ่น่เพิม่แล้ว  
 4 หมื่นเม็ด[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/02/140640[20 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 4 การปกป้องบุคลากรด่านหน้า จัดการปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย และ PPE
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและส่ือมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�าวันที ่
 15 กุมภาพันธ์ 2563[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138717/[22 กรกฎาคม, 2563]
Bangkok Life News. ระดมช่วย “หน้ากากอนามัย” ให้ รพ. ขาดแคลน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://www.bangkoklifenews. 
 com/17189021/2020030103[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 5 แรงสนับสนุนจากรอบด้านเพื่อคนท�างานด่านหน้า
หน่วยราชการในพระองค์ / ข่าวประชาสมัพนัธ์และกจิกรรม. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานเครือ่งช่วยหายใจ และเครือ่งมือแพทย์  
 ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  เพือ่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอปุกรณ์ทางการแพทย์ อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลรกัษา 
 ผู้ป่วยในประเทศไทย วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.royaloffice.th/2020/03/25/ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู/[22 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 6 จัดระบบบริการเพื่อลดความเสี่ยง
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. สธ.ยก“ปัตตานีโมเดล”น�าร่องรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.hfocus. 
 org/content/2020/05/19337[23 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 7 ขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขยายพื้นที่และบริการทางการแพทย์ รองรับ 
 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/140191/[24 กรกฎาคม, 256
ข่าวเจาะลึกทันเหตุการณ์. รพ.ธรรมศาสตร์เตรียมรับคนไข้โควิด-19 พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
 แหล่งท่ีมา: https://www.kaojorleuk-media.com/รายละเอยีด/5c99f3262c4328001c5464fe/รพธรรมศาสตร์เตรยีมรบัคนไข้โควดิ19%20 
 พร้อมรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน/5e79c8b6ee63830013c42512/langTH[24 กรกฎาคม, 256
สยามรัฐ. รพ.บันนังสตา จ.ยะลา เปิดให้บริการตามปกติแล้ว หลังบุคลากรติดเชื้อโควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://siamrath. 
 co.th/n/145146[24 กรกฎาคม, 256
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 การเพิ่มความทั่วถึงของการตรวจวินิจฉัย
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. สธ.ให้ทุกจังหวัดเปิด “1 จังหวัด-1 แล็บ-100 ห้องปฏิบัติการ” ตรวจหาโควิด-19 
 [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/140997[25 กรกฎาคม, 256]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 9 การส�ารองยาและพัฒนาวัคซีน
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. อย. มั่นใจ เตรียมมาตรการพร้อม ส�ารองยารับสถานการณ์โควิด-19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา:  
 https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_news/1818[25 กรกฎาคม, 2563]
แนวหน้า. ‘สธ.’ผนึกก�าลังองค์กรวิทย์ฯ-มหาวิทยาลัย คิดค้น‘วัคซีนโควิด-19’ คาด 6 เดือนได้ค�าตอบ[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https:// 
 www.naewna.com/local/476124[25 กรกฎาคม, 2563]
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. ไทยพัฒนา “วัคซีนต้นแบบ” ต้านโควิด-19 ควบคู่ MOU ร่วมจีนทดสอบในมนุษย์ระยะ 3[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.)  
 แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/04/19042[25 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 10 การดูแลขวัญก�าลังใจบุคลากร
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. อนุมัติค่าเส่ียงภัยให้บุคลากรสาธารณสุขสู้ ‘โควิด-19’ ผลัดละ 1,000-1,500 บาท[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
 แหล่งที่มา: https://www.hfocus.org/content/2020/03/18664[25 กรกฎาคม, 2563]
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. มติ ครม เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น 
 ส�าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค 
 โควิด 19[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8128[26 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 11 พัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในระยะต่อไป
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. สธ. เผยผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งการเพ่ิมจ�านวนของไวรัสใน 
 หลอดทดลอง แนะกนิทนัทเีมือ่มีไข้[ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่า: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/141681[22 กรกฎาคม,  
 2563]
Facebook องค์การเภสชักรรม. อภ.พฒันายาฟาวพิริาเวยีร์ ต้านโควดิ-19 คาดส�าเรจ็ปลายปี 64 พึง่พาตนเองรองรบัผูป่้วยระยะยาว[ออนไลน์].  
 (ม.ป.ป.) แหล่งทีม่า: https://web.facebook.com/gpoth.official/photos/a.879647762423872/1321088261613151/?type=3&theater 
 [22 กรกฎาคม, 2563]
กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส�านักสารนิเทศ. ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ผลิตชุดตรวจทดสอบหาเชื้อโควิด 19[ออนไลน์].  
 (ม.ป.ป.) แหล่งท่ีมา: https://pr.moph.go.th/?url=gallery/detail/3/06/143561/ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน%20ผลิตชุดตรวจทดสอบ 
 หาเชื้อโควิด%2019/[23 กรกฎาคม, 2563]
ข้อมูลประวัติศาสตร์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง โรคเก่า โรคใหม่ : โรคติดต่อในอดีต ปัจจุบัน  
 และอนาคต. (น 240- 242). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.

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



237 / ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563

Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเว้นระยะห่างในการเดินทาง
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขรองรับการผ่อนปรน
ศูนย์สื่อสารสาธารณะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
ข้อมูลประวัติศาสตร์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การออกหน่วยสุขศึกษา. (น 185-186). นนทบุรี  
 : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.

3.5 การฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
Phase 1 : สถานการณ์ที่ 1 ข่าวปลอมเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต เตือนระวังข่าวปลอมเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 27 มกราคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:  
 http://www.prdmh.com//ข่าวสาร/ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต/1470-กรมสุขภาพจิต-เตือนระวังข่าวปลอมเรื่องเช้ือไวรัสโคโรนา.html 
 [6 กรกฎาคม, 2563]
MODIFY: Technology News. Fake News คืออะไร ข่าวปลอมท่ีมีผลกระทบ กับสังคมออนไลน์,18 ธันวาคม 2562[ออนไลน์]. (2562) 
 แหล่งที่มา: https://www.modify.in.th/23823[6 กรกฎาคม, 2563]
เกลียวพันธ์ ลีละศร,ว่าด้วย Fake News, [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) แหล่งที่มา: https://www.secnia.go.th/2019/10/15/%E0%B8%A7%E0%B9% 
 88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-fake-news/[6 กรกฎาคม, 2563]
Phase 2 : สถานการณ์ที่ 2 ช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน “หน้ากากอนามัย”
Thaireform. 13 รพ.ใหญ่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขอความอนุเคราะห์กรมการค้าภายในไร้ผล,5 มีนาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) 
 แหล่งที่มา: https://www.isranews.org/isranews-news/86179-newshotpital.html[6 กรกฎาคม, 2563] 
World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: interim guidance, 6 April 2020[Online]. (2020)  
 Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693[6 July, 2020]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 3 การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19
กรุงเทพธุรกิจ. จากมิติสุขภาพ สู่มิติสังคม ไม่รังเกียจ ตีตรา ผู้ป่วยโควิด-19,4 มิถุนายน 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https:// 
 www.bangkokbiznews.com/news/detail/883533[14 กรกฎาคม, 2563]
World Health Organization. การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19, 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www. 
 who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf?sfvrsn=1eebbcac_0[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 3 : สถานการณ์ที่ 4 “อสม. ส่งยาที่บ้าน ต้านโควิด 19”
thai PBS NEWS. สธ.เดินหน้ามาตรการลดแออัด-เว้นระยะห่างทางสังคม, 9 เมษายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://news. 
 thaipbs.or.th/content/290926[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 5 จิตอาสาร่วมสู้วิกฤตโควิด 19
VOICE online. ทั่วประเทศไทยผุด “ตู้ปันสุข”แบ่งอาหารผู้ยากไร้ช่วงโควิด-19 ระบาด, 10 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:  
 https://www.voicetv.co.th/read/hXtDOTqY0[14 กรกฎาคม, 2563]
thai PBS NEWS. จิตอาสา รพ.ศิริราช ซื้อคูปองอาหารให้ผู้เดือดร้อนจาก COVID กินฟรี, 5 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา:  
 https://news.thaipbs.or.th/content/292100[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 6 ความเครียดและโควิด 19
thai PBS NEWS. คนโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตช่วง COVID ทะลุ 600 สาย, 22 เมษายน 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https:// 
 news.thaipbs.or.th/content/291508[14 กรกฎาคม, 2563]
ICRCblog ประเทศไทย. โควิด-19-โรคระบาดใหญ่อาจท�าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ, 19 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) 
 แหล่งที่มา: https://blogs.icrc.org/th/2020/05/19/covid19- global-pandemic-may-increase-stress/ [14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 4 : สถานการณ์ที่ 7 การฆ่าตัวตายและโควิด 19
thai PBS NEWS. ปรับแผนรับมือ “ฆ่าตัวตาย” กลุ่มเสี่ยงพิษ COVID-19, 1 พฤษภาคม 2563 [ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://news. 
 thaipbs.or.th/content/291978[14 กรกฎาคม, 2563]
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Phase 4 : สถานการณ์ที่ 8 มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ
โพสต์ทูเดย์. ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก “ไวรัสโควิด-19”, 24 มีนาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www.posttoday. 
 com/finance-stock/columnist/618563[14 กรกฎาคม, 2563]
Phase 5 : สถานการณ์ที่ 9 การรับมือกับผลกระทบของคลื่นลูกที่สี่
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต. แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  
 (Combat 4 th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง), พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://www. 
 dmh.go.th/intranet/p2554/แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง.pdf[14 กรกฎาคม, 2563]
Upwell health colletive. Home Health for the vulnerable, 20 march 2563 [Online]. (2020) Available from: https://upwellhealth.com.au/ 
 healthcare-services-camberwell/upwell-home-health-melbourne/[14 July, 2020]
ข้อมูลประวัติศาสตร์
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์. ปกิณกะคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย เรื่อง การสาธารณสุขมูลฐาน : สุขภาพภาคประชาชน.  
 (น 216- 217). นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จ�ากัด, 2561.

Part 04 บทเรียนและความหวัง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพจ facebook. กระทรวงสาธารณสุข,วันที่ 13 มิถุนายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: https://web.facebook.com/fanmoph/ 
 photos/a.769525979740426/4611000102259642/?type=3&theater[10 สิงหาคม, 2563]
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สัมภาษณ์ สาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, 22 กรกฎาคม 2563.
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทวงสาธารณสุข
ข้อความค�าพูดของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย) จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาพถ่ายของ 
 ผู้บริหารและมีค�าพูดที่คัดมาเพื่อใช้สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสื่อลักษณะหนึ่งที่ใช้กันมากในสถานการณ์ 
 การระบาดของโรคโควิด 19 (หลักฐานรวบรวมในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ส.ค. 2563)
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพจ facebook. กระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://web.facebook.com/fanmoph/ 
 photos/a.769525979740426/4779110208781963/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
เพจ facebook. ศนูย์ข้อมลู COVID-19, วนัที ่24 กรกฎาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่า: https://web.facebook.com/informationcovid19/ 
 photos/a.106455480972785/166321778319488/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
เพจ facebook. ศนูย์ข้อมลู COVID-19, วนัที ่9 มถุินายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งทีม่า: https://www.facebook.com/informationcovid19/ 
 posts/151202399831426/[14 สิงหาคม, 2563]
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
สัมภาษณ์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, อธิบดีกรมสุขภาพจิต, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Workpointtoday. สธ.ตั้งเป้าตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ได้อย่างน้อยวันละ 20,000 ตัวอย่าง เร่งขยายห้องปฏิบัติการเพิ่ม[ออนไลน์]. (2563) 
 แหล่งที่มา: https://workpointtoday.com/1covid-90/[14 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ โอภาส การย์กวินพงศ์, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สยามมีเดีย. บทสัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวทางการรับมือสถานการณ์ 
 โรคโควิด-19 (ต่อ),13 พฤษภาคม 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งท่ีมา: http://live.siammedia.org/index.php/article/chit- 
 chat-health/56650[4 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์, อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 4 สิงหาคม 2563.
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นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เว็บไซต์. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 10 มิถุนายน 2563[ออนไลน์]. (2563) แหล่งที่มา: https://web.facebook.com/ 
 dtam.moph/photos/a.698815126802960/4278893228795114/?type=3&theater[14 สิงหาคม, 2563]
สัมภาษณ์ มรุต จิรเศรษฐสิริ, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 กระทรวงสาธารณสุข, 29 กรกฎาคม 2563.
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สมัภาษณ์ ไพศาล ดัน่คุม้, เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ, 7 สงิหาคม 2563.
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