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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงและนับวันจะแพรกระจายไปท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
สะทอนถึงวา การควบคุมและการปองกันโรคไมใชบทบาทของบุคลากรทางการแพทยเพียงฝายเดียวท่ีจะมีบทบาท
หนาท่ีในการดําเนินงาน แตทุกภาคสวนและประชาชนตองเขามีสวนรวมและรับมือกับสถานการณโรคดวยเชนกัน  
ความรวมมือจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานีโมเดลตานโคโรนา 2019 ของหนวยงานตางๆ ไดแก 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมพลศึกษา 
(กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภาสถาปนิก 
เครือขายจิตอาสา เครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศ
ไทย (TIJ) โดยมีฐานคิดสําคัญ  6  ประการ คือ 

1) การคาดการณสถานการณการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 จะยังมีตอเนื่องจนกวาจะมีวัคซีน
เขาถึงถึงระดับชุมชน 

2) ผลกระทบตอประชาชนตกงานชั่วคราวจากการปดเมือง สงผลตอภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
ทันที และเม่ือปดเมืองคนสวนใหญเดินทางกลับภูมิลําเนาอยางตอเนื่องก็สงผลตอการแพรเชื้ออีก 

3) การตั้งดานคัดกรองตรวจอยางเขมขน รวมถึงการกักแยกกลุมผูเดินทางจากตางประเทศหรือ
พ้ืนท่ีเสี่ยงโดยทางรัฐจัดสถานท่ีรองรับการกักแยกไว 

4) การจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เกิดข้ึนโดยอาศัยการวิเคราะหดานการจัดการท่ีแบง
กระบวนการรับคนกลุมเสี่ยงและผูติดเชื้อออกเปนตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ทําหนาท่ีใหการบริการเพ่ือ
สนับสนุนโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ี ชวยตัดตอนการแพรระบาดไปยังชุมชนและสรางระบบการเฝาระวังอยางมี
ประสิทธิภาพดวยรูปแบบการบริหารจัดการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุงเนน
ใหการชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูท่ีขาดความพรอมในการกักแยกตนเอง ซ่ึงเปนชองวางในกระบวนการทาง
สาธารณสุขท่ียังขาดสถานท่ีรองรับหรือหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน  

5) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของจังหวัดปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดลตานโคโรนา 2019) ถือเปน
ศูนยแหงแรกท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือจัดการกักแยกเฝาระวังและสังเกตอาการ (Isolation Facility) ดวยเปาหมายสําคัญคือ 

- เพ่ือลดภาระประหยัดทรัพยากรโรงพยาบาล เพ่ิมความปลอดภัยของบุคลากรทาง
การแพทย ลดการปะปนของกลุมเขาเกณฑเฝาระวังในโรงพยาบาล  

- เพ่ือชวยเหลือกลุมผูยากจน ผูเปราะบาง ใหสามารถเขาถึงบริการและการดูแลไดอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะกลุมเขาเกณฑเฝาระวังท่ีเปนผูยากจนท่ีขาดโอกาสในการท่ีจะไดรับ
การดูแลตั้งแตตนทาง เพราะท่ีอยูอาศัยไมเอ้ือตอการท่ีจะกักตัวท่ีบาน การมีศูนยฯจึง
ชวยตัดวงจรการแพรระบาดในครอบครัวและชุมชนได 

- เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อ ลดการรังเกียจ การตอตานในชุมชน และสรางชอง
ทางการมีสวนรวมและความรวมมือของคนในชุมชน ทองถ่ินและสังคม  

- เปนตนแบบแนวทางการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  
6) เง่ือนไขความสําเร็จของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของจังหวัดปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดลตาน

โคโรนา 2019) คือ 
- ความรวดเร็วและทันตอสถานการณในการจัดการของศูนยฯ 
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- การประสานงานและความรวมมือจากเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม จากท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

- การสื่อสารกับประชาชนในแตละชุมชนใหเขาใจอยางถูกตองตอศูนยฯและผูเขาพักใน
ศูนยฯ 

จากความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกแหงแรกท่ีปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดลตานโค
โรนา 2019) จนเริ่มมีการขยายผลไปยังศูนยฯ ระดับอําเภอในจังหวัดปตตานี และกําลังเตรียมขยายผลจัดต้ังศูนย
กักแยกสําหรับวิชาชีพเฉพาะเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในเขตภาคตะวันออก ทําใหการถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนย
และการประเมินการดําเนินงานของศูนยในดานตางๆ มีความจําเปนท่ีจะตองเริ่มดําเนินการควบคูกันไป เพ่ือนํา
องคความรูและประสบการณของแตละศูนยฯ มาเปนบทเรียนและกรณีศึกษาท่ีจะสรางใหเกิดแนวทางท่ีเปน
มาตรฐานในการจัดตั้งศูนยกักแยกระดับชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆ ตอไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในท้ัง 2 จังหวัด 
 2.2. เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในท้ัง 2 จังหวัด 
 2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบดานสังคม (Social impact) จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการ 
               กักแยกใน 2 จังหวัด 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 3.1 ขอบเขตเนื้อหา มีดังนี้ 

วัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหา 
1.แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในท้ัง 2 
จังหวัด 

1.แนวคิดและท่ีมาของการจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
2.วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดตั้งศูนยฯ 
3.กลุมเปาหมายในการใหบริการของศูนยฯ  
4. การสนับสนุนดานตางๆจากเครือขายและหนวยงานตางๆ (ข้ัน
การเตรียมการ ข้ันการดําเนินการ ฯลฯ) 
5. แหลงทรัพยากรท่ีใชในการจัดตั้งศูนยฯ 

2. รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยกในท้ัง 2 จังหวัด 

1. รูปแบบ คุณลักษณะพิเศษ และกระบวนการดําเนินงานของ
ศูนยฯ 
2. ระบบและโครงสรางการจัดการของศูนย  
3. บทบาทของทีมงานทางการแพทย และทีมงานสนับสนุน รวมท้ัง
ทีมเครือขายในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี (ทองถ่ินและชุมชนโดยรอบ) 
4. บทบาทและการมีสวนรวมของผูถูกกักแยกในศูนยฯ 
5. งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน 
6. เง่ือนไขและขอจํากัดของศูนยท้ัง 2 แหง 

3. ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น สั งค ม  (Social impact) จ า ก ก า ร
ดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกใน 2 จังหวัด 

1. ผลกระทบผูใชบริการและครอบครัว ไดแก ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (Users) ความกังวลของผูใชบริการ ความวิตกกังวล
ของครอบครัว ชุมชน เปนตน 
2. ผลกระทบตอผูใหบริการ (ผูมีสวนเก่ียวของกลุมตางๆ ไดแก 
ทีมงานดานการแพทย ทีมสนับสนุน เครือขายท้ังในพ้ืนท่ี และ
เครือขายภายนอกท่ีใหการสนับสนุนดานตางๆ  
3. ผลกระทบตอชุมชนและสังคม ไดแก ความรูและความเขาใจตอ
การจัดตั้งศูนยฯ ทัศนคติท่ีดีตอศูนย การแสดงออกท่ีไมตีตราตอผูท่ี
ออกจากศูนย ฯลฯ  
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3.2 ขอบเขตระยะเวลา พฤษภาคม - ตุลาคม 2563 
3.3 ขอบเขตพ้ืนท่ี:  ดําเนินการใน 2 จังหวัด คือ ปทุมธานี ปตตานี  

4. วิธีการศึกษา 
การวิจัยถอดบทเรียนการจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ไดกําหนดวิธีการศึกษา ดังนี้ 
4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายในการศึกษา คือ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการตามภารกิจท้ัง 2 จังหวัดคือ 

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี (รองรับกลุมเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานีหรือท่ีผานดานคัดกรองของจังหวัด
ปทุมธานี) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปตตานี (รองรับกลุมเสี่ยงในอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี) ซ่ึงท้ัง 2 ศูนยมี
รูปแบบการจัดตั้งท่ีแตกกตางกัน รวมท้ังกลุมเปาหมายท่ีเขาใชบริการท่ีแตกตางกันไปดวย 

4.2 ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย กลุมตางๆท่ีมีสวนเก่ียวของ ในท้ัง 2 พ้ืนท่ี ไดแก  
กลุมเปาหมาย ขนาดตัวอยาง หนวยวิเคราะห 

(Unit of Analysis) 
1.กลุมผูเขาใชบริการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 ศูนย 
 

อยางนอยศูนยละ 20 คน คน 

2.กลุมผูดําเนินงานในศูนย ท้ัง 2 ศูนย  ศูนยละ 10 คน คน 
 

3.หนวยงานท่ีเปนเครือขายในพ้ืนท่ี  อยางนอยศูนยละ 3 
เครือขาย/หนวยงาน 

เครือขาย 

4. หนวยงานท่ีเปนเครือขายภายนอกพ้ืนท่ี  อยางนอย 2 เครือขาย 
/หนวยงาน 

เครือขาย 

 
4.3 ข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
จากวัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาท่ีกําหนด ตลอดจนลักษณะของกลุมเปาหมายท่ีเปนแหลง

ใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบกับเง่ือนไขของสถานการณโรคระบาด COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงในการ
แพรกระจายเชื้อและมาตรการ Social distancing  ผูวิจัยจึงไดเลือกใชวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนี้ 

วตัถปุระสงค ์ วิธีการ เครือ่งมือ กลุ่มเป้าหมาย 
1.แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ี
พักอาศัยเพ่ือการกักแยกใน
ท้ัง 2 จังหวัด 

1. ศึ ก ษ า จ า ก เอ ก ส า ร 
รายงาน คําสั่งตางๆ  
2. ก ารสั ม ภ าษ ณ เ ชิ งลึ ก 
( Deep Interview) ถึ ง
แนวคิดและท่ีมาของการ
กอตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก  
3. วิเคราะหผูมีสวนไดสวน
เสีย หนวยงานและเครือขาย
ท่ีมีสวนรวม 
4.วิ เค ราะห เป รี ยบ เที ยบ
บริบทการจัดตั้งศูนย ท้ัง 2 
แหง 
 

- เอกสาร รายงาน คําสั่ ง 
หนังสือราชการ 
- แนวการสัมภาษณ  
- Stakeholder analysis  
- Context & Situation 
analysis  

- ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดตั้งศูนย ไดแก ผูบริหาร
ข อ ง  RoLD, เ ค รื อ ข า ย 
RoLD, ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
หนวยงานท่ีรวมขับเคลื่อน
การจัดตั้งศูนย ฯลฯ  
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วตัถปุระสงค ์ วิธีการ เครือ่งมือ กลุ่มเป้าหมาย 
2. รูปแบบและกระบวนการ
ดําเนินงานของศูนยพักอาศัย
เพ่ื อการ กักแยก ใน ท้ั ง  2 
จังหวัด 

1. คนควาทบทวนเอกสาร 
รายงานแนวทางการ กัก
แยก/กักตัวของตางประเทศ
และในประเทศ 
2. วิ เ ค ร า ะ ห ส ถ า น ะ 
เป าหมายการดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย ในแตละศูนย 
3. วิ เคราะห การวางแผน 
การประสานงาน ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการและ
การสนับสนุนของเครือขาย
ตางๆ 
4. วิเคราะหระบบและชอง
ทางการสื่อสารกับภาคสวน
ตางๆ  
5. วิเคราะหปจจัยเง่ือนไข
และขอจํากัดในการจัดการ
ของศูนยฯท้ัง 2 แหง 

1. ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล แ ล ะ
วิเคราะหเปรียบเทียบ 
2. แนวการสัมภาษณ 
3. แนวการสนทนากลุม 
4. Context&Situation 
analysis 

- ทีมผูบริหารศูนย 
- ทีมงานดานการแพทย  
- ที ม งาน ส นั บ ส นุ น ข อ ง
ศูนยฯ  
- ที ม ง า น เ ค รื อ ข า ย 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

3. ผ ลกระท บ ด าน สั งคม 
(Social impact) จ ากการ
ดําเนินงานของศูนยพักอาศัย
เพ่ือการกักแยกใน 2 จังหวัด 

 

1.ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการศูนยฯ ท้ังระหวาง
และหลังจากออกจากศูนยฯ 
2. วิเคราะหความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานของทีม
การแพทย  ทีมส นับสนุน 
และเครือขายท่ีเก่ียวขอใน
พ้ืนท่ีตอการปฏิบัติงานใน
ศูนยฯ   
3.วิเคราะหผลกระทบดาน
สังคมของศูนยฯ ตอชุมชน
และสังคม  

1.แบบสอบถามประ เมิ น
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูใชบริการศูนยฯ ท้ัง 2 แหง 
2. แนวการสัมภาษณ 
3. แนวการสนทนากลุม 
4.Social impact bonds 
analysis  

- ป ระช าชน ผู ใช บ ริ ก า ร
ศูนยฯท้ัง 2 แหง 
- ทีมงานดานการแพทย  
- ที ม งาน ส นั บ ส นุ น ข อ ง
ศูนยฯ  
- ที ม ง า น เ ค รื อ ข า ย 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
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4.4 กรอบความคิดในการวิจัย  
จากวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัย

เพ่ือการกักแยกในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ปตตานี สามารถสรางกรอบความคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
 

5. ขอจํากัดในการวิจัย  
 พ้ืนท่ีการวิจัยท่ีกําหนดไว 3 พ้ืนท่ี คือ ปทุมธานี ปตตานี และชลบุรี แตในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชลบุรีไมสามารถจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกสําหรับวิชาชีพเฉพาะ (ตํารวจ) ตามท่ีกําหนดไวได เพราะไม
สามารถหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม รวมท้ังคาใชจายท่ีสูงในการจัดการสถานท่ีได ประกอบกับสถานการณโควิด -19 
คลี่คลายลง ทําใหความจําเปนในการจัดหาสถานท่ีและดําเนินการจึงยุติลง ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีพ้ืนท่ีศึกษาเพียง 
2 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัดปทุมธานี และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานีเทานั้น  
6.  ประโยชนท่ีไดรับ  
 6.1 ทราบลักษณะและแนวทางการจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกรวมท้ังบริบทพ้ืนท่ีอันเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินการ 
 6.2 ทราบถึงรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ังกอนจัดตั้ง 
ระหวางการดําเนินงาน รวมท้ังการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ  
 6.3 ทราบถึงผลกระทบทางสังคมจากการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ังดานการ
ทํางานเปนทีม การชวยเหลือแบงปนกันของคนในชุมชน 
 
  
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 1-1 แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการดําเนินการของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปตตานี มีขอมูลเอกสารสําคัญท่ีตองรวบรวมไวเพ่ือมิใหสูญหาย เพราะถือเปนตนแบบ
สําคัญในการรับมือกับสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ซ่ึงไมเคยเกิดข้ึนมากอนในประเทศไทย ดังนั้นเอกสารตางๆ
ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาดังกลาวจึงมีความสําคัญสําหรับงานวิจัยนี้ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรท่ีจะรวบรวมเปนสวนหนึ่งของ
การวิจัย รวมท้ังการวิเคราะหและอภิปรายผลตอไป โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย  

2.1 สถานการณ COVID - 19 และมาตรการของรัฐบาล 
2.2 แนวคิดสิทธิมนุษยชนดานสุขภาพและความปลอดภัยจากโรค 
2.3 มาตรการกักแยก ท้ัง State Quarantine และ Local Quarantine 
2.4 แนวทางการทํา Local Quarantine ของตางประเทศและประเทศไทย 
2.5 แนวคิดผลกระทบทางสังคม (Social impacts)  
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 สถานการณ COVID - 19 และมาตรการของรัฐบาล 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 – (COVID -19) พบครั้ง
แรกท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562 และตอมาไดพบผูปวยในหลายประเทศท่ัวโลก 
จนกระท่ังในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคท่ีมี
การระบาดใหญไปท่ัวโลก (Pandemic) 1 

2.1.1 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 

สําหรับบริบทภายในประเทศไทย พบวา สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มี

การแพรระบาดและรัฐบาลไดมีมาตรการในการจัดการ ดังนี้ 

- กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันพบผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือวันท่ี 12 

มกราคม 2563 เปนนักทองเท่ียวหญิงชาวจีน อายุ 61 ป ท่ีเดินทางมาจากเมืองอูฮ่ัน ประเทศจนี และพบผูปวยติด

เชื้อโควิด-19 ชาวไทยเปนรายแรกเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 ผูปวยดังกลาวเปนชายไทยอายุ 50 ป อาชีพขับรถ

แท็กซ่ี และไดรับผูโดยสารชาวจีนท่ีติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นทยอยพบผูติดเชื้อโควิด-19 ซ่ึงมีท้ังชาวตางชาติท่ี

เดินทางเขาไทยและชาวไทยท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ  การแพรระบาดท่ีมีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ราช

กิจจานุเบกษาจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 กําหนดใหโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพ่ือ

ประโยชนในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค  

                                                           
1 จากสรุปมาตรการและการดําเนินงานของไทยตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69274&filename=Thai_N
ational_Assem 
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- ตอมาในวันท่ี 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและ

มาตรการเรงดวนในการจัดการสถานการณการแพรระบาด โดยใหคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอม 

ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ และศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ปฏิบัติหนาท่ีภายใตศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- ชวงกลางเดือนมีนาคม ไดเกิดกรณี Super spreader หรือการติดเชื้อเปนกลุมกอนข้ึนท่ีสนาม

มวยลุมพินี สนามมวยราชดําเนิน และสถานบันเทิงทองหลอ ทําใหจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้นในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Center for COVID -19 Situation Administration – CCSA) หรือ

ศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 (ศบค.) ข้ึนในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และ

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานการณืการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐบาลไดดําเนินมาตรการคัดกรองผูเดินทางเขาออกประเทศ ณ ดานควบคุมโรค

ระหวางประเทศ ไดแก ทาอากาศยาน ทาเรือ และดานพรมแดนทางบก ขณะเดียวกันในสถานพยาบาลมีการคัด

กรองบุคคลตางๆ เชน ผูท่ีมีไข และอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง รวมกับการมีประวัติเสี่ยงผูปวย

ปอดอักเสบท่ีเขาขายสงสัยติดเชื้อโควิด 19 และผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเปนกลุมกอนท่ีมีความ

เชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา 

- ตอมาวันท่ี 22 มีนาคม 2563 พบผูติดเชื้อสูงสุดตอวันมากถึง 188 คน และมีการคาดการณวา

ภาวะความเสี่ยงสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  เหตุการณดังกลาวทําใหสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 ในประเทศไทยเปนท่ีนาวิตกกังวลมากข้ึน เนื่องจากเหตุการณนี้ไดเกิดข้ึนแมวาท่ีผานมาไดมีการ

รณรงคอยางเขมขนเรื่องการรักษาสุขอนามัยใสหนากากอนามัย การทําความสะอาดรางกาย การงดเดินทาง งด

การชุมนุมและพบปะสังสรรค การรักษาระยะหาง ไปแลวก็ตาม โดยสาเหตุหลักมาจากในชวงแรกของการระบาด

นั้น การตรวจเชื้อยังมีขอจํากัดในดานปริมาณ ผูเขาขายสงสัยติดเชื้อไมสามารถเขารับบริการไดอยางท่ัวถึง 

หลักเกณฑและข้ันตอนการขอรับบริการตรวจเชื้อคอนขางยุงยาก  และบางครั้งมีคาใชจาย อีกท้ังยังมีขอจํากัดดาน

คุณภาพของการคัดกรอง เพราะผูติดเชื้อสวนใหญไมแสดงอาการ หรือไมมีอาการในชวงแรกของการติดเชื้อ ทําให

เกิดกรณีท่ีมีผูติดเชื้อ แตผานการคัดกรองเบื้องตนแลว และไปแพรเชื้อใหกับบุคคลใกลชิดอีกจํานวนมาก  

- เม่ือสถานการณ ทวีความรุนแรงข้ึนพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดประกาศสถานการณ ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักรโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ เพ่ือควบคุมสถานการณการระบาดของโรคตั้งแตวันท่ี 

26 มีนาคม 2563 และยกฐานะศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหเปน

หนวยงานพิเศษ ตามมาตรา 7 แหงพระราชกําหนดฯ สาระสําคัญของประกาศสถานการณฉุกเฉิน คือ การกําหนด

ระเบียบและขอบังคับการใชพ้ืนท่ี การเดินทาง การชุมนุม การจัดกิจกรรม การนําเสนอขาวสาร การกักตุนสินคา 

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหหนวยงาน และการกําหนดบทลงโทษ ท้ังนี้ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยและ

ปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ออกไปในวงกวาง  โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และมีหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของรับผิดชอบ
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งานในภารกิจของสวนราชการนั้นๆ เพ่ือบูรณาการและสั่งการทุกสวนราชการไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็ว โดยมีการ

ประชุมและรายงานใหประชาชนทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ทุกวัน  

- นอกจากการรณรงคเพ่ือปองกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 แลว รัฐบาลไดมีการเฝาระวัง

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผูเดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง โดยมีการตรวจคัดกรองผูเดินทางเขา

ประเทศและหากพบวาเขาขายตองสงสัยวาอาจติดเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติและอาการเขาเกณฑท่ีมีความเสี่ยง

ตามมาตรฐานสาธารณสุข (Patient Under Investigation – PUI) ก็จะมีการสงเขาสถานกักตัว โดยในชวงแรกได

รวมกับกองทัพเรือเปดใชอาคารรับรองสัตหีบ เปนสถานท่ีกักตัวโดยภาครัฐ หรือ State Quarantine ตั้งแตวันท่ี 4 

กุมภาพันธ 2563 เพ่ือปองกันการแพรเชื้อตั้งแตตนทาง  

อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวก็ยังไมสามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมท่ัวถึง เนื่องจากภายในประเทศยังมีผูติดเชื้อกระจายอยูท่ัวไป ผูท่ีมีประวัติไปพ้ืนท่ี

เสี่ยงและสัมผัสกับบุคคลเสี่ยง ยังมีความจําเปนตองเฝาระวังตนเองโดยการกักตัวอยูท่ีบาน (Home Quarantine) 

เปนอยางนอย 14 วัน แตดวยขอจํากัดหลายอยางทําใหกลุมคนดังกลาวไมสามารถกักตัวเองโดยท่ีไมออกมาสัมผัส

กับโลกภายนอกไดอยางเต็มท่ี อาทิ คนท่ียังอยูอาศัยกับครอบครัวรับประทานอาหารดวยกัน ใชสิ่งของรวมกัน หรือ

อาจนอนท่ีเดียวกัน เพราะไมมีหองแยก สวนคนท่ีอยูลําพังคนเดียวก็ไมสามารถออกไปหาซ้ือสิ่งของอุปโภคบริโภค

ได นอกจากนี้ บางคนมีความจําเปนตองออกนอกบานเพราะตองหาเลี้ยงชีพก็มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เปนตน   

2.2 มาตรการของรัฐบาล 

สถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีมีแนวโนมรุนแรงข้ึนจากเหตุการณแพรระบาดเปนกลุมกอนเม่ือ

ชวงมีนาคมทําใหรัฐบาลตองหาแนวทางทําใหอัตราการแพรกระจายเชื้อลดลง ชะลอการเพ่ิมข้ึนของอัตราผูติดเชื้อ 

และชะลอจํานวนผูปวยไมใหสูงเกินขีดความสามารถท่ีระบบสาธารณสุขไทยจะรองรับได เนื่องจากการมีผูติดเชื้อ

มากข้ึนหมายถึงความตองการใชบุคลากรทางการแพทย  เครื่องมือแพทย และจํานวนเตียงผูปวยมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหาก

ตองระดมทรัพยากรทางการแพทยไปในการจัดการปญหาโควิด-19 ก็อาจสงผลกระทบตอผูปวยอ่ืนๆ ไปดวย      

ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแนวทางการและมาตรการดานสาธารณสุข และเผยแพรออกมา

เปนระยะใหทุกฝายท่ีเก่ียวของยึดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการเฝาระวังและปองกันเปนไป

อยางเขมขนยิ่งข้ึน ไดแก 

1)  หลักเกณฑลักษณะ และแนวทางจัดการสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มปวย (Quarantine) กรณีผู

เดินทางจํานวนมากกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง (5 มีนาคม 2563) เพ่ือใชสําหรับดูแลและควบคุมผูมีความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อ หรือผูเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคอยางตอเนื่อง ซ่ึงอยูในขายตองกักกันเพ่ือสังเกตการเริ่ม

ปวย หรือหากพบการปวยก็ตองแยกกัก (isolation) เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อตลอดจนใหแนวทางในการ

จัดแบงภารกิจเพ่ือบริหารจัดการในบริเวณสถานท่ีควบคุม (Quarantine area) การจัดองคประกอบทางกายภาพ

ของสถานท่ีควบคุม ระเบียบปฏิบัติการอยูสถานท่ีกักกัน ข้ันตอนการควบคุมเพ่ือสังเกตอาการเริ่มปวย เปนตน 

2)  มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกตเพ่ือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค

จากผูเดินทางซ่ึงมาจากทองท่ีหรือเมืองทานอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
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(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (19 มีนาคม 2563) โดยกําหนดมาตรการควบคุมและการตรวจคัด

กรองผูเดินทางเขาประเทศ เพ่ือแยกกักกันและคุมไวสังเกต รวมถึงกําหนดคําแนะนําสําหรับผูถูกกักกันหรือผูถูกคุม

ไวสังเกตเรื่องของการเตรียมความพรอมดานสถานท่ีพักและอุปกรณเครื่องใช  การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการแพร

เชื้อไปสูผูอ่ืน การปฏิบัติตัวของบุคคลอ่ืนท่ีอยูในท่ีพํานักหรือท่ีพักอาศัย คําแนะนําสําหรับผูดูแลอาคารชุด วิธีการ

ทําความสะอาดและการทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอมของท่ีพํานักหรือท่ีพักอาศัย  นอกจากนี้ ไดมีการกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการเรื่องดังกลาวในระดับพ้ืนท่ีโดยการใชกลไกคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด  และจัดทํา

แผนปฏิบัติการคนหา คัดกรอง แยกกัก กันกัน คุมไวสังเกต ระดับอําเภอ / ตําบล / หมูบาน 

3)  แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขเพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในขอกําหนดออกตาม

ความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) (3 

เมษายน 2563) มีการกําหนดมาตรการและคําแนะนําสําหรับภาคสวนตางๆ ในการปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับ

สาธารณสุข อาทิ คําแนะนําในการปองกันโรคสําหรับสถานท่ีตางๆ คําแนะนําการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคม

ตามประเพณีนิยม การปฏิบัติตนของบุคคล มาตรการปองกันและควบคุมโรคในระดับประเทศและระดับจังหวัด 

การเตรียมความพรอมระบบบริการทางการแพทย เปนตน 

4)  แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีกักกันโรคแหงรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ 

(29 เมษายน 2563) เพ่ือใชเปนคูมือการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ LQ ท้ังนี้ หลังจากท่ี

ยังคงพบผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และการประกาศสถานการณฉุกเฉินทําใหธุรกิจตางๆ ในประเทศตองปดตัว

ลงชั่วคราว และหลายประเทศท่ัวโลกตางก็เผชิญปญหาเดียวกัน นับเปนชวงเวลาท่ีมีการยายถ่ินฐานกลับบานเกิด

ของแรงงานท้ังภายในประเทศ และแรงงานท่ีเคลื่อนยายกลับมาจากตางประเทศมากเปนประวัติการณ  

ขณะเดียวกันการแพรระบาดในครอบครัวและคนใกลชิดของผูยายถ่ินชี้ใหเห็นวาการขอความรวมมือใหผูยายถ่ิน

กลับบานชวยกักตัวอยูท่ีบานนั้นไมไดผล สาเหตุเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดความเครงครัดในการ

ปฏิบัติตัว หลายฝายเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการจัดตั้งสถานท่ีแยกกักในพ้ืนท่ี (Local Quarantine - LQ) 

ทองถ่ินหลายแหงจึงไดจัดตั้ง LQ ในพ้ืนท่ีของตนเองข้ึน โดยใชโรงแรม โรงเรียน หรือสถานท่ีราชการ เปนตน     

2.2 แนวคิดสิทธิดานสุขภาพและความปลอดภัยจากโรค 

 สิทธิในสุขภาพของบุคคลนั้น มีความสําคัญยิ่งในการสรางเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพใหมนุษยมีความ

สมบูรณท้ังทางกายและใจยิ่งข้ึน สิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของสิทธิในสุขภาพ (right to 

health) ถือวาเปนวัตถุประสงคหลักของอ ง ค ก า ร อ น า มั ย โ ล ก ( World Health Organization) ท่ีวา 

“Health for all” หมายถึงสุขภาพดีถวนหนาไมวาบุคคลนั้นจะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติใดก็ตาม กลาวคือ ไม

เลือกปฏิบัติดวยเหตุสัญชาติ รัฐบาลตองรับรองสิทธิดานสุขภาพโดยตองกระทําสิ่งจําเปนเพ่ือใหเกิดการปองกัน 

การรักษา และการควบคุมโรค ในบริบทของการระบาดของโรครัฐบาลจะตองทําใหแนใจวาการปองกันดูแล 

เครื่องมือ และบริการจะเขาถึงทุกคน ตัวอยางของฮองกงซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศแรกๆท่ีมีการแพรระบาดของไวรัส 

องคกรท่ีไมแสวงกําไรทองถ่ินแหงหนึ่งกลาววาเกือบรอยละ 70 ของครอบครัวท่ีรายไดต่ําไมสามารถจายคาอุปกรณ

ปองกันโรคท่ีจําเปนท่ีรัฐบาลแนะนํา ไมวาจะเปนหนากากอนามัยหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค หากรัฐสนับสนุนใหใช

สิ่งของดังกลาวรัฐจะตองแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงได 
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 ตามหลักการของสิทธิดานสุขภาพ ทุกคนสามารถเขาถึงสินคา หนวยงาน และบริการเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพ รวมท้ังการเขาถึงการดูแล และการเขาถึงวัคซีน (ในอนาคต) และการรักษาโรคโควิด-19 ไดอยางไมมีการ

เลือกปฏิบัติ เคารพตอหลักจรรยาบรรณทางการแพทย เหมาะสมดานวัฒนธรรม และมีคุณภาพดีและเหมาะสม

ตามหลักวิทยาศาสตรและการแพทย 

นอกจากนั้นสิทธิดานสุขภาพยังครอบคลุมท้ังสุขภาพกายและใจ รัฐควรประกันและสนับสนุนใหมีจิตวิทยา

สังคม เพ่ือรับมือกับปญหาดานสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนระหวางการระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจาก

มาตรการควบคุมโรค รวมท้ังความตื่นเตนกังวลและภาวะซึมเศรา โดยผูท่ีติดเชื้อหรือคาดวาจะติดเชื้อ หรือบุคคล

เสี่ยง รวมท้ังครอบครัวของพวกเขา มีสิทธิท่ีจะไดรับคําปรึกษาอยางจริงจัง และไดรับโอกาสท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับ

ชะตากรรมของตนเองมากสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

รัฐบาลควรประกันวา วัคซีนและการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ท่ีอยูระหวางการพัฒนาจะมีราคาท่ี

เหมาะสมและทุกคนสามารถเขาถึงได โดยควรรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ (รวมท้ังบริษัทยา) โดยตอง

พิจารณาถึงความรับผิดชอบดานสิทธิมนุษยชนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกคน ท้ังยังควรใหความสําคัญและเรง

ดําเนินการ เพ่ือประกันใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงน้ําสะอาดและอนามัย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งเพ่ือปองกันการ

ติดโรคโควิด-19 อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมในการเขาถึงสิทธิดานสุขภาพของ

ประชาชนทุกคน 

2.3 มาตรการกักแยก ท้ัง State Quarantine และ Local Quarantine 
 การควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด-19 แนวทางหนึ่งคือ การคัดกรอง
โรค และการกักแยกตัวผูท่ีมีความเสี่ยง (Quarantine) ถือเปนมาตรการสําคัญในการใหผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด
โรค ‘แยกตัว’ ออกจากชุมชน ท้ังเพ่ือสังเกตอาการของตัวเองและปองกันคนอ่ืนติดเชื้อจากผูท่ีมีความเสี่ยง เพราะ
การแพรเชื้อสวนใหญเกิดจากผูปวยท่ีมีอาการ แมจะมีอาการเพียงเล็กนอย เชน ปวดเม่ือยกลามเนื้อ โดยคนท่ีเขา
ขายตองผานการ Quarantine หลักๆ มีอยู 2 กลุมคือ  

- ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงสูง ท่ีมีความใกลชิดกับผูติดเชื้อ  
- ผูท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ไดแก จีน มาเกา ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร 

อิตาลี และอิหราน 
หากระหวางกักแยกพบวาผลการตรวจไมเจอเชื้อ (Negative) ก็ยังตองกักแยกตัวเองตอจนครบ 14 วัน 

เพราะยังมีโอกาสปวยเปนโรคโควิด-19 ไดอยู โดยท่ีอาการปวยรอบแรกเกิดจากการติด ‘เชื้ออ่ืน’ ท่ีไดรับมากอน 
คําวา การกักแยก (Quarantine) ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ใชคําวา‘กักกัน’ ตอมากรมควบคุม
โรคใชแนะนํานักศึกษาท่ีเดินทางกลับมาจากตางประเทศ คือ คําวา ‘แยกสังเกตอาการท่ีบาน/ท่ีพัก’
(https://thestandard.co/what-is-quarantine/) การกักแยก/ Quarantine เปนมาตรการการควบคุมโรคยุค
โบราณท่ีมีมาต้ังแตยุคคริสตศตวรรษท่ี 14 ในชวงท่ีมีการระบาดของกาฬโรคในทะเลเมดิเตอรเรเนียน ผูท่ีเดินทาง
มาจากพ้ืนท่ีระบาดจะถูกกักตัวไมใหเขาเมืองเปนเวลา 30 วัน (Trentino) ซ่ึงตอมาเพ่ิมเปน 40 วัน (Quarantino) 
นานกวาในปจจุบันเพ่ือดูระยะฟกตัวของเชื้อโรค กรณีของโรคโควิด-19 มีระยะฟกตัวเฉลี่ย 5 วัน (2-14 วัน) แตมี
บางรายท่ีระยะฟกตัวนานถึง 19 – 27 วัน และมีรายงานทางการแพทยวาโรคโควิด-19 สามารถแพรเชื้อไดใน
ขณะท่ีไมแสดงอาการ (Asymptomatic Transmission) ยิ่งทําใหการ Quarantine มีความสําคัญในการควบคุม
โรค 
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ความแตกตางของการกักแยกประเภทตางๆ 
1) สถานกักกันโรคแหงรัฐ (State quarantine)  

 สถานท่ีกักตัวท่ีรัฐจัดให หรือ National State Quarantine; NSQ หมายถึง พ้ืนท่ีกักกันแหงรัฐ
ระดับประเทศท่ีดําเนินการโดยหนวยงานระดับกระทรวง โดยกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบหลัก และมี
บุคลากรจากกรมควบคุมโรคเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานใหคําปรึกษาดานการปองกัน ควบคุมโรค เฝาระวัง
ติดตามอาการ และคัดกรองผูเขาเกณฑการสอบสวนโรค ภายใตการสั่งการจากผูบัญชาการเหตุการณและหัวหนา
ทีม รวมท้ังกรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย ใหการสนับสนุนบุคลากรรวมดําเนินงานในสวนท่ี
เก่ียวของ สําหรับผูเดินทางจากตางประเทศผานชองทางทาอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิและอูตะเภา โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนคาใชจายท้ังนี้ ผูกักกันโรคจะไดรับการดูแลจากทางเจาหนาท่ี ตรวจเช็คสุขภาพประจําวัน มีทีม
ใหคําแนะนําและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ สถานท่ีกักกันนั้นๆ และจะมีการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ภายในวันท่ี 5-7 ของการเฝาระวัง หากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือมีอาการปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) 
จะถูกสงตอไปยังสถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดตอไป ศูนยปฏิบัติการดานขาวโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 กระทรวงสาธารณสุข รายงานวาประเทศไทยมีสถานท่ีกักตัวท่ีรัฐจัดให (State quarantine) จํานวน 23 
แหง  

 
แผนภาพท่ี 2-1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการในสถานท่ีกกักันท่ีรัฐจัดให 

 2) สถานกักกันโรคทองท่ี (Local quarantine)  
 สําหรับสถานท่ีกักตัวท่ีจังหวัด/ทองถ่ินจัดใหนั้น ใชในการกักกันผูเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีปกครองระดับ
จังหวัด โดยใชสถานท่ีท่ีรัฐกําหนดใหเปนท่ีกักกัน เพ่ือการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคโควิด -19 เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน ตามหลักเกณฑแนวทางท่ีรัฐกําหนด (ประกาศศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 เรื่องหลักเกณฑแนวทางการกําหนดสถานท่ีกักกันท่ีรัฐกําหนด 
พ.ศ.2563) สถานกักกันโรคทองท่ีเปนพ้ืนท่ีกักกันโรคแหงรัฐระดับจังหวัด สําหรับผูเดินทางขามจังหวัดเปนความ
รวมมือกันของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงมหาดไทย จัดเปน Local Quarantine ในตางจังหวัด ภายใต
คณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด ท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ท่ีผานมามี Local Quarantine มี



17 
 

จํานวน  1,192  แหงกระจายอยูทุกจังหวัดท่ัวประเทศ สถานกักกันโรคทองท่ีจะใชกลไกในพ้ืนท่ีดูแล เปนเวลา 14 
วัน ถาไมมีอาการอะไรก็สามารถกลับบานได ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะเขามาดูแล Local Quarantine รวมกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังหนวยงานสาธารณสุข และฝายทหาร ในการจัดหาสถานท่ี โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปน
จะเปนผูคัดกรองและกระทรวงคมนาคมจะสงตัวกลับไปยังภูมิลําเนา ซ่ึงสวนใหญจะอยูตามอําเภอ และผูวา
ราชการจังหวัดจะพิจารณาตามความเหมาะสมในการหาสถานท่ีกักตัว โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
ใกลชิด 
 3) สถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือก (Alternative state quarantine)  
 สําหรับสถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือก เปนการกักตัวผูเดินทางท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยใชสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานท่ีท่ีรัฐกําหนดใหเปนสถานท่ีกักกัน เพ่ือการเฝา
ระวัง ปองกันและควบคุมโรคโควิด -19 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน ตามหลักเกณฑแนวทางท่ีรัฐกําหนด 
โดยยินยอมชําระคาใชจายเองท้ังหมดระหวางกักกันตนโดยสมัครใจ รูปแบบท่ีสถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือกปรับ
มาจากสถานกักกันของรัฐ โดยผูกักตัวมีท้ังคนตางชาติหรือคนไทยบางกลุมท่ีเขามา และพรอมชําระคาท่ีพัก เพราะ
สะดวกและอาจอยูใกลบานกวา  
 อยางไรก็ตามกอนจะรวมเปน Alternative state quarantine สถานท่ีกักตัวแบบทางเลือกนี้จะตองผาน
เกณฑการประเมินกอน หลังจากนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ประกาศผานเว็บไซต และจัดสงรายชื่อให
กระทรวงตางประเทศ เพ่ือใหกับผูท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย โดยสวนใหญสถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือกนี้
จะมีท้ังท่ีอยูใจกลางเมืองและกระจายโดยรอบ ซ่ึงจะเปนไปตามการสมัครของโรงแรมเอง 
2.4 แนวทางการทํา Local Quarantine ของตางประเทศและประเทศไทย 

ประเทศจีน รวมกับองคการอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) จัดทํารายงานชื่อ 

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยใชเวลาในการ

รวบรวมขอมูล ศึกษา และจัดทํารายงานข้ึนระหวางวันท่ี 16-24 กุมภาพันธ 2563 ระยะเวลารวม 9 วัน 

คณะทํางานดังกลาวประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 25 คน จาก จีน เยอรมนี ญ่ีปุน เกาหลีใต ไนจีเรีย รัสเซีย สิงคโปร 

สหรัฐอเมริกา และจาก WHO รายงานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ในจีน และผลลัพธจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ท้ังนี้ เพ่ือแบงปนองค

ความรูดังกลาวพรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือใหนานาชาตินําไปปรับใชสําหรับการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อใน

แตละประเทศ 

คณะผูจัดทํารายงาน ไดศึกษาและคนพบขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดดานพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 

ลักษณะการแพรระบาด พัฒนาการของเชื้อโรค ลักษณะอาการของโรค และผลกระทบท่ีมีตอผูติดเชื้อ นอกจากนี้ 

คณะทํางานยังพบวิธีการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรคท่ีไดผล สามารถยนระยะเวลาการรักษาและลดอัตรา

การเสียชีวิต  โดยหัวใจสําคัญอยูท่ีความรวดเร็วในการตรวจหาผูติดเชื้อ (case and contact detection) การ

แยกกัก (isolation) และการเรงรักษาในระยะแรกของการติดเชื้อ (early treatment) (ภาพประกอบ 1) ซ่ึง

ประเทศจีนไดดําเนินมาตรการดังกลาวอยางเขมขนและเครงครัด สิ่งบงชี้ความสําเร็จของมาตรการนี้ คือ จํานวนผู

ติดเชื้อรายวันไดลดลงอยางตอเนื่อง และปรากฏชัดมากข้ึนหลังจากท่ีสาธารณสุขจีนสามารถยนระยะเวลาการ

ตรวจหาเชื้อลดลงจาก 12 วันในชวงแรกของการระบาด (เดือนพฤศจิกายน 2562) เหลือเพียง 3 วัน ในตนเดือน

มกราคม 2563  การยนระยะเวลาตรวจหาเชื้อชวยใหการดําเนินการข้ันตอไปคือการแยกกัก และการรักษา ทําได

อยางรวดเร็วข้ึน สามารถลดความรุนแรงของอาการในผูติดเชื้อ และชวยลดอัตราการเสียชีวิตไดอยางมีนัยสําคัญ  
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แผนภาพท่ี 2-2 แสดงลักษณะอาการและการเฝาระวัง/กักตัว 

 ในชวงเวลาไมนานหลังการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจีนไดดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคอยางเขมงวดท่ีสุดในประวัติศาสตร และมาตรการเหลานั้นไดถูกปรับปรุงอยางตอเนื่องเม่ือ

นักวิทยาศาสตรมีองคความรูเฉพาะเก่ียวกับเชื้อโรคมากข้ึน  ซ่ึงการใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดชวยเพ่ิมความรวดเร็ว

ในการควบคุมโรค การพัฒนาวิธีการปองกัน รวมถึงการกระจายความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลรักษาออกไปยัง

พ้ืนท่ีหางไกลไดเร็วข้ึน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ไดคนพบความรวมมือของประชาชนชาวจีนท่ีจะเผชิญกับวิกฤติ

ครั้งนี้อยางกลาหาญ และเสียสละ ชุมชนใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เจาหนาท่ีสาธารณสุขมีความเสียสละและ

ทุมเทในการทํางาน 

ในดานการบริหารจัดการ รัฐบาลจีนออกคําสั่งใหมีการจัดโครงสรางการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อ โดยการตรวจหาผูติดเชื้อ แยกกัก และเรงรักษา ตั้งแตระดับมณฑลไปจนถึงระดับชุมชน 

ซ่ึงทุกฝายใหความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวอยางเครงครัด ท่ีสําคัญ ภาคประชาสังคม และ

อาสาสมัครมีสวนอยางมากในการชวยเหลือสมาชิกของชุมชนท่ีมีความจําเปนตองแยกกักตัวเองท่ีบาน โดยการสง

ความชวยเหลือตางๆ ไปถึงบานท่ีมีผูกักตัว  

 ความพยายามดังกลาวไดชวยใหจีนสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ไดอยางรวดเร็ว  โดยบทเรียนสําคัญท่ีรัฐบาลจีนไดจากวิกฤติในครั้งนี้ คือ ในสถานการณการระบาดของโรค สิ่ง

สําคัญท่ีสุดคือการตอบสนองอยางรวดเร็วหลังจากมีการแจงเตือน ท้ังนี้เพ่ือปกปองบุคลากรทางการแพทยซ่ึงเปน

กลุมคนท่ีอยูแนวหนา และการแบงปนขอมูลสําคัญรวมถึงพัฒนาการดานตางๆ กับนานาชาติ 

2.5 แนวคิดผลกระทบทางสังคม (Social impacts) 
 ผลกระทบทางสังคม (Social impact) คือ คุณคาทางสังคมท่ีเกิดจากการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงควร
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและพันธกิจของกิจการ 2  
                                                           
2 สฤณี อาชวานันทกุล.คูมือการประเมินผลลัพธทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน.  กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560. 
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ความหมายของผลกระทบทางสังคม เชื่อมโยงกับผลตอความทาทายทางสังคมท่ีคนในสังคมมองเห็น
รวมกันวาตองหาทางแกไขอยางเรงดวน  ลักษณะและระดับความเรงดวนของปญหาแตกตางกันไปตามบริบททาง
สังคมหรือชุมชนนั้น เชน ในประเทศไทย ประเด็นปญหาเรงดวนท่ีตองการเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ไดแก ความเหลื่อม
ล้ําระหวางเมืองกับชนบท ความดอยคุณภาพและความเหลื่อมลํ้าของระบบการศึกษา หรือปจจุบันสถานการณ
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซ่ึงสรางความหวาดวิตกกับประชาชน สงผลใหเกิดความหวาดระแวง ความขัดแยงใน
สังคม เปนปญหาของทุกประเทศท่ัวโลก ความทาทายทางสังคมท่ีเรงดวนท่ีสงผลกระทบตอทุกพ้ืนท่ีเชนนี้เปนสิ่งท่ี
ทุกสงัคมตองการการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

ความสําคัญและประโยชนของการประเมินผลกระทบทางสังคม ไดแก  
1. การทบทวนเปาหมายทางสังคมและกลุมเปาหมายใหชัดเจน 
2. การใหขอมูลแกผูมีสวนไดเสียท่ีสนใจสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม ท้ังผูใหทุนท่ีตองการตัดสินใจวาจะให

ทุนกับกิจการใด หรือองคกรภาคีท่ีจะเลือกทํางานกับกิจการท่ีมีความนาเชื่อถือและผลงานท่ีชัดเจน  
 3. การแยกแยะกิจการเพ่ือสังคมออกจากกิจการธุรกิจกระแสหลัก 

4. การแสดงความรับผิด (accountability) ตอผูสนับสนุนทางการเงิน หรือผูลงทุนในกิจการและแสดง
ความโปรงใสของกิจการในการสรางคุณคาทางสังคม 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผลกระทบทางสังคม ไดแก  
1. Logic model หรือ “แบบจําลองตรรกะ” ถูกพัฒนาข้ึนในทศวรรษ 1970 เปนการอธิบายลําดับของ

กิจกรรมตางๆท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง และอธิบายวากิจกรรมเหลานั้นเชื่อมโยงกับผลลัพธท่ี
โครงการหรือกิจการคาดหวังวาจะบรรลุอยางไร โดยใหความสําคัญกับการแยกแยะระหวางผลลัพธ
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว และระหวางผลลัพธทางตรงกับผลลัพธทางออม 

2. Theory of Change หรือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” ไดรับความนิยมในทศวรรษ 1990 จนถึง
ปจจุบันในฐานะ “ระเบียบวิธี” (methodology) สําหรับการวางแผน การระดมการมีสวนรวม และ
การประเมินโครงการ ท่ีเริ่มจากการใหระบุ “เปาหมายระยะยาว” ซ่ึงผูดําเนินโครงการ มุงเนนการ
อธิบาย “กระบวนการสรางความเปลี่ยนแปลง” ดวยการระบุความเชื่อมโยงท่ีเปนเหตุปจจัย (causal 
linkages) และเปนข้ันตอนตามเวลา (chronological flow) นวัตกรรมของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
คือ การชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง “ผลลัพธท่ีมุงหวัง” และ “ผลลัพธท่ีเกิดจริง” และการ
เรียกรองใหผูดําเนินโครงการระดมความคิดจากผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ มารวมกันสรางแบบจําลอง 
ซ่ึงปจจุบันคําวา “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” กับคําวา “แบบจําลองตรรกะ” มักถูกใชแทนกัน 
เนื่องจากมีความคลายคลึงในแงของการเรียกรอง “ความเปนเหตุเปนผล” ในการอธิบายกระบวนการ
สรางผลลัพธ 

3. Outcome Linkage หรือ “การคํานวณความเชื่อมโยงผลลัพธ” พัฒนาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร
นโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงองคความรูดานการประเมินผลลัพธโครงการ (program evaluation) 
และงานวิจัยท่ีสํารวจความเชื่อมโยง (linkage) ของผลลัพธสองผลลัพธท่ีแตกตางกัน 

ประเภทของเครื่องมือการประเมิน 
1. Impact Value Chain หรือ หวงโซผลลัพธ (Impact Value Chain) คือ การแจกแจงกิจกรรม 

(activities) และผลผลิต (output) มีองคประกอบดังนี้ 
- ปจจัยนําเขา (inputs) หมายถึง ทรัพยากรท่ีกิจการตองใชในการสรางผลลัพธทางสังคม คือปจจัยข้ันตน

หรือตนทุนสําหรับกิจการไดแก เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ท่ีดิน ผูเชี่ยวชาญ องคความรู ฯลฯ 
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- กิจกรรม (activities) หมายถึง การแทรกแซง (intervention) หรือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการและ
ทําใหเกิดผลผลิตข้ันตน ข้ึนอยูกับเปาหมายทางสังคมของกิจการ ในการเขียนหวงโซผลลัพธตองระบุกิจกรรมตางๆ
ท่ีกิจการจะทําหรือทําไปแลวซ่ึงแปลงปจจัยนําเขาในสวนแรกของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงใหเปนผลลัพธในสวนหลัง 
ตัวอยางกิจกรรม เชน “เปดคอรสสอนหลักสูตรอาชีพแกผูพิการ” “จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าใหเกษตรกรทําเกษตร
อินทรีย” “บริการอาหารกลางวันท่ีมีโภชนาการครบถวนในโรงเรียน” “ตั้งกองทุนสวัสดิการการแยกขยะใน
ชุมชน” หรือ “ใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าแกคนจน” 

- ผลผลิต (outputs) หมายถึง องคประกอบท่ีเปนผลข้ันตนจากกิจกรรมและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เปนตัวเชื่อมและแปรกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใหออกมาเปนผลลัพธ จึงตองระบุผลผลิตท่ีเปน รูปธรรม วัดได 
และสะทอนวาผลลัพธทางสังคมนั้นเกิดข้ึนจริง เชน “จํานวนผูพิการท่ีลดการพ่ึงพาดานรายไดจากครอบครัว” 
“จํานวนเกษตรกรท่ีมีรายไดมากข้ึน” “จํานวนนักเรียนท่ีมีปญหาการขาดโภชนาการลดลง” “จํานวนครัวเรือนท่ีมี
การแยกขยะมากข้ึน” “จํานวนคนจนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเสนความยากจน” ท้ังนี้กิจกรรม
และผลผลิตถือเปน “ตัวชี้วัดนํา” (leading indicators) คือ วิธีปฏิบัติ ผลผลิต หรือผลพลอยไดท่ีกิจการวัดได 
หรือเขาถึงขอมูลไดเองโดยตรง ขอมูลสวนนี้มักใชเปน “คาแทน” ของผลลัพธ 

- ผลลัพธ (outcomes) หมายถึง เปาหมายทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลง (ผลลัพธ) ทางสังคมท่ีกิจการ
ตองการเห็นจากการทํากิจการ รวมถึงผลท่ีกิจการไมไดตั้งใจใหเกิดแตเกิดข้ึนเองจากการทํากิจการ ผลผลิตท่ีเปน
รูปธรรมจับตองได วัดได และเชื่อมโยงกับผลลัพธไดนั้น สามารถใชเปนตัวชี้วัด (indicators) วากิจการสราง
ผลลัพธทางสังคมท่ีตรงกับเปาหมายและพันธกิจไดมากนอยเพียงใด การระบุและวัดผลผลิตเหลานี้ก็คือ ผลการ
ประเมินผลลัพธทางสังคม  
 2. Cost-Benefit Analysis (CBA) หรือ หลักการประเมินประโยชน หรือหลักการประเมินประโยชน
เทียบกับตนทุน คือ การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนท่ีเปนเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร นิยมใชในการประเมินการลงทุนสาธารณะโดยรัฐบาล โครงการความชวยเหลือระหวางประเทศ 
มูลนิธิหรือองคกรไมแสวงหากํา ไรตางๆ CBA เนนแสดงตนทุนและผลลัพธทางสังคมท่ีเกิดจากการลงทุน ออกมา
ในรูป “ตัวเงิน” และแสดงผลการประเมินตามสูตรใดสูตรหนึ่งหรือมากกวา สูตร 3 แบบ ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (benefit-cost ratio) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
 3. Social Return on Investment: SROI หรือ ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน พัฒนามาจาก
เครื่องมือ CBA แตเนนใหความสําคัญกับการรวมผูมีสวนไดเสียเขามาในกระบวนการประเมิน อยางไรก็ตาม SROI 
เนนการแปลงคาผลลัพธทางสังคมเปนมูลคาทางการเงิน (monetization) เหมือนกับ CBA และตองการตอบ
คําถามวา “เงินท่ีลงทุนไปสรางผลตอบแทน (มูลคาทางสังคม) เทาไร” เพ่ือสะทอนความคุมคาของโครงการ การ
เริ่มตนการประเมิน SROI เริ่มจาก “ตรรกะ” ทางสังคมของกิจการ เปาหมายของ SROI คือ ตรวจสอบความ
เชื่อมโยงของปจจัยนํา เขาไปจนถึงผลกระทบ 
 4. การใชตัวช้ีวัด (Indicator) คือ การใชตัวบงชี้ท่ีระบุปริมาณผลผลิต ท่ีเชื่อมโยงกับการเกิดข้ึนของ
ผลลัพธ (outcome) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตัวชี้วัดชวยบอกวาผลลัพธทางสังคมเกิดข้ึน “หรือไม” และ
เกิดข้ึน “เทาไร” และชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางจุดเริ่มตน (baseline) กับพัฒนาการหลังจากท่ีทํากิจกรรมไป
ระยะหนึ่ง 

 ตัวช้ีวัดทางสังคม (Social Impact Indicator) 
 การเลือกตัวชี้วัดทางสังคม สามารถสะทอนผลลัพธทางสังคมแตละเรื่อง ซ่ึงจะบอกวาผลลัพธเกิดข้ึน 
หรือไม และเกิดข้ึน เทาใด 
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 ตัวชี้วัดท่ีดีควรมีลักษณะ “SMART” คือ  
1. จําเพาะเจาะจง (Specific) มีความเฉพาะเจาะจง ในระดับพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมาย  
2. วัดได (Measurable) รวมถึงมีความนาเชื่อถือ ถูกตองตามหลักวิชาการ ใชเปรียบเทียบขาม

องคกรได 
3. บรรลุได (Achievable) สามารถบรรลุไดในความเปนจริง  
4. เก่ียวของกับประเด็น (Relevant) ตรงตามผลลัพธทางสังคมท่ีตองการศึกษา และสอดคลองกับ

เปาหมายของกิจการ  
5. มีเง่ือนเวลา (Time-bound) สามารถใชติดตามความคืบหนาเม่ือเวลาผานไป และแยกยอยการ

วัดตามหนวยเวลาแตละชวงได (เชน รายป รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ) 
 
    ตัวอยางตารางตัวช้ีวัดทางสังคมและวิธีการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 
              กรณีโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย 

ผูมีสวนไดเสีย ผลลัพธ ตัวชี้วัด วิธีเก็บขอมลู 
เกษตรกรท่ีเขารวม ฐาน ะ เศ รษ ฐ กิ จข อ ง

เกษตรกรในชุมชนดีข้ึน 
1. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกร 
2. ตนทุนท่ีลดลงของครัวเรือน 
3. จํ าน วน เกษตรกร ท่ี มี ฐานะ
ยากจนลดลง 
 

1. การเก็บขอมูล ท่ี เปนระบบ
จากการขายสินคาเกษตร 
2. สถิติจากสํานักงานเศรษฐกิจ
ก า ร ค ลั ง ท่ี เ ก็ บ ข อ มู ล ผู
ลงทะเบียนรายไดนอย 

ชุมชน A 
 

สุขภาพของคนในชุมชน
ดีข้ึน 

1.จํ า น วน ผู ป ว ย จ าก ส าร เค มี 
เกษตรลดลง  
2. ปริมาณสารเคมีในเลือดลดลง 

1. สถิติจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุ ขภ าพ ตํ าบ ล /สาธารณ สุ ข
จังหวัด 
2. เก็บขอมูลดวยการเจาะเลือด
ของโครงการจากเกษตรกรท่ี
กอนเขารวมโครงการ 

เกิ ด ค ว าม ส ามั ค คี ใน
ชุมชน 

1.เกษตรกรใชเวลาในการประชุม
เครือขาย แลกเปลี่ยนความรูมาก
ข้ึน  
2.เกษตรกรสมัครใจทํากิจกรรม
สาธารณประโยชนมากข้ึน 

 บั น ทึ กก ารป ระ ชุ ม
เครือขายหรือกลุม/กองทุน/
ชมรม ใน ชุมชน ท่ีมี การทํ า
กิจกรรมสาธารณประโยชน 

หนวยงานภาครัฐ ประหยัด คาใชจายดาน 
สวัสดิการผูมีรายไดนอย 

จํ าน วน ค น ท่ี อ อก จ าก การ ใช 
บริการสวัสดิการผูมีรายไดนอย
เพราะรายไดเกินเกณฑ 

ร า ย ง า น ข อ ง สํ า  นั ก ง า น 
เศรษฐกิจการคลัง 

ตารางท่ี  2-1 ตัวอยางตัวช้ีวัดทางสังคมและวิธีการเก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะห 

กรณีโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย 

รูปแบบผลกระทบทางสังคม (Types of social impacts) ไดแก 
 ผลกระทบทางสังคม จากความแตกตางของรูปแบบตางๆท่ีสงผลกระทบตอสังคม (Vanclay, 2002) 
พบวามีประเด็นรวมกันคือ ผลกระทบทางสังคมนั้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประชาชน ไดแก วิถีชีวิต (Way 
of life) วัฒนธรรม (Culture)  ความเปนชุมชน (Community)  ระบบการเมือง (Political system) สิ่งแวดลอม 
(Environment) สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Health & well – being)  บุคคลและสิทธิในทรัพยสิน (Personal 
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& property rights) ความหวาดกลัว ความวิตก และแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ (Fear & aspiration) โดยสามารถ
แบงประเภทของรูปแบบของผลกระทบทางสังคมได 4 ดาน ดังนี้ 

1. ผลกระทบทางกายภาพท่ีสามารถเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะดานวิถีชีวิต (การบริโภค การสวมใสเสื้อผา 
การทํางาน การเดินทาง การศึกษา ฯลฯ) 
 2. ผลกระทบจากมุมมองความคิด (ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร กิจกรรมทางอารมณ ความรูสึก ฯลฯ) 
 3. ผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะแวดลอมในการดํารงชีวิต 
 4.  ผลกระทบตอวัฒนธรรม/วิถีชีวิต (การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวัน คุณคาทางสังคม ศาสนา ฯลฯ) 
 5. ผลกระทบตอกิจกรรมชมุชน (การแลกเปลี่ยน การบรกิารชุมชน กิจกรรมพ้ืนฐานในชุมชน ฯลฯ 
2.6 งานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

2.6.1 ถอดบทเรียนความสําเร็จกรณีเมืองอูฮ่ัน  
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไดถอดบทเรียนเมืองอูฮ่ัน โดยไดขอสรุปสําคัญท่ีทําใหเมืองอูฮ่ันซ่ึงเปน

เมืองแรกๆ ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และเมืองอูฮ่ันสามารถควบคุมการแพรระบาดไดสําเร็จดวยปจจัย
หลายประการ คือ 

1) หามโยกยายประชากร  
2) หามรวมกลุมจัดกิจกรรม 
3) หาผูปวยและแยกออกมาใหเร็วท่ีสุด 
4) หามผูปวยออกมาพ้ืนท่ีสาธารณะ 
5) กําหนดความเสี่ยงของบุคคล 
6) ประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
7) เพ่ิมสถานท่ีรองรับผูปวย 
8) สนับสนุนปจจัยสี่และหนากากอนามัยใหแกประชาชนโดยเฉพาะผูปวย 
9) กําหนดระยะหางระหวางบุคคลใหเลยพนระยะทางในการสงตอเชื้อโรค  

 
2.6.2 โมเดลคลองเตยรอรัฐ 2

3 เปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนโดยองคกรภาคประชาสังคม โดยจัดทําแผนการ
บรรเทาความเดือดรอนจากโควิดของชุมชนคลองเตย ซ่ึงกลุมท่ีไดรับผลกระทบอยางมากคือ คนในชุมชนท่ีมีรายได
นอยและไดรับผลจากการตองหยุดงานและถูกเลิกจาง ทําใหขาดรายไดในภาวะความยากลําบาก “โมเดลคลองเตย
รอรัฐ” โดยความรวมมือของ คลองเตยดีจัง มูลนิธิดวงประทีป WHY I WHY และมูลนิธิพรอมใจพัฒนา ได
ออกแบบโมเดลท่ีชวนเครือขายคนทํางานในพ้ืนท่ีมาทํางานรวมกัน ไดรับการสนับสนุนจากองคกรเครือขาย เทใจ 
– (TaejaiDotcom), Tigerplast, เครือขายพุทธิกา, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ - สสส., 
ThaiHealth, สถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน  (Child and Youth Media Institute), พ้ืน ท่ีนี้ ดี จั ง , Theptarin 
Hospital Myanmar และอาสาสมัครจํานวนมาก เพ่ือรวมบรรเทาความเดือดรอนของคนในชุมชนคลองเตย โดยมี
แผนชวยเหลือเรงดวน และแผนชุมชนรวมดูแลตนเอง 3 ดาน คือ 

1)  แผนปนกันอ่ิม มีกระบวนการดําเนินการ คือ  

                                                           
3 ขอมูลจาก Facebook ของ คลองเตยดีจัง

https://www.facebook.com/khlongtoeydeejung/posts/913444782402599 

 

สอบสวน/ตรวจเช้ือ/คัดกรอง/
กักแยก (Isolate Quarantine) 

Isolation 
Facility 

รพ.รอง/รพ.สนาม/
สถานท่ีเอกชน/

 

Cohort Ward 
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    (1) สํารวจขอมูลความเดือดรอน: ระดมกําลังของคนในพ้ืนท่ีและอาสาสมัครเขามาสํารวจขอมูลความ
เดือดรอน 10 ชุมชนในเขตคลองเตย และวิเคราะหประมวลผลขอมูล 

    (2) เปดรับบริจาคเงินและสิ่งของ: รับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือชวยเหลือใหคนในพ้ืนท่ี บรรเทาทุกข
ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยง เลี้ยงปากทองได 

    (3) แจกถุงยังชีพสิ่งของจําเปน: จัดถุงยังชีพท่ีสอดคลองกับความยากลําบาก ตามขอมูลความเดือดรอน
ของชุมชน แจกจายใหชาวบานมีอาหาร ยา เครื่องดื่ม และแอลกอฮอลลางมือ เพ่ือเก็บไวในบานกรณีฉุกเฉิน 

    (4) ระบบคูปองรานคาในชุมชน: ทําระบบรานคาปนกันอ่ิมท่ีชาวบานสามารถนําคูปองไปซ้ืออาหารท่ี
รานคาในชุมชนได เพ่ือใหรานมีรายไดหมุนเวียน กระตุนเศรษฐกิจชุมชน ลดการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี ลดความ
เสี่ยงตอการติดโรค 

2)  แผนควบคุมโรค มีกระบวนการดําเนินการ คือ 
    (1) คนหาอาสาสมัครในชุมชน: จัดระบบอาสาสมัครชุมชน รับอาสาสมัครท่ีรางกายแข็งแรง มาเปน

อาสาสมัครแผนควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
    (2) ระบบคัดกรองเฝาระวังในชุมชน: มีวิธีการดูแลคนในชุมชนกันเอง เชน การมีจุดคัดกรองตนซอย 

ทายซอย, แจกหนากากอนามัย, แอลกอฮอลท่ีเขาถึงทุกบาน เพ่ือการดูแลกันในชุมชน 
    (3) แผนการกักตัวในพ้ืนท่ีปลอดภัย: กรณีพบผูปวยในชุมชนจะมีมาตราการสอบถามเรื่องความสมัคร

ใจ และความพรอมท่ีจะกักตัวท่ีบาน หรือกรณีท่ีไมสามารถกักตัวท่ีบานได จัดสรรพ้ืนท่ีวัดรองรับเพ่ือดูแลผูปวย 
(ทํางานรวมกับทีมหมอและหนวยงานท่ีมีความรูความเขาใจเฉพาะทาง ดานระบาดวิทยา) 

    (4) สรางความเขาใจไมตีตราผูปวย: เผยแพรสื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับโควิด วิธีการดูแลรางกาย 
ชองทางการขอความชวยเหลือ ไมตีตราผูปวย 

3) แผนสรางรายได มีกระบวนการดําเนินการ คือ 
    (1) สํารวจขอมูลความสามารถในการประกอบอาชีพ: เก็บขอมูลความถนัดของสมาชิกชุมชนท่ีตกงาน/

ขาดรายได 
    (2) คนหางานท่ีสามารถทําไดในชุมชน: สรางระบบการจางงานท่ีสามารถทําไดในชุมชน เชน เย็บ

หนากากอนามัย, ทําความสะอาด, เจาหนาท่ีเฝาระวังประจําจุดคัดกรอง, อัปเดตขอมูลชุมชน ฯลฯ 
    (3) เกิดการจางงานคนในชุมชน: นํางานมาคุยกับผูเดือดรอน และจางงานเพ่ือใหเกิดรายไดเลี้ยง

ครอบครัวในชวงฉุกเฉิน 
    (4) คนในชุมชนชวยเหลือตัวเอง: ชาวบานสามารถรวมกันดูแลสุขภาพ มีงานทํา มีรายได และอยูได

ดวยตัวเอง 
  จะเห็นไดวา แผนการบรรเทาความเดือดรอนจากโควิดของชุมชนคลองเตยมีแผนงานยอยท่ีรองรับความ

ตองการของประชาชนในชุมชนไดครบถวนในสภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงสามารถเปนแบบอยางท่ีนําไปประยุกตใชไดในพ้ืนท่ี
ตางๆได  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆท่ีเก่ียวกับสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และมาตรการ
ตางๆท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนํามากําหนดกรอบและ
ขอบเขตการศึกษา เพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยในระดับชุมชนและทองถ่ินท่ี
มีความเหมาะสมหากเกิดสถานการณฉุกเฉินในอนาคต ดังนี้ 
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สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ส่ือสารระหว่างภาคีสร้างการเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสริมสรางพลัง สรางกระบวนการเรียนรู 

สรางการมีสวนรวม/

การเปนหุนสวน 

สรางชองทาง

ส่ือสารระหวางกัน สรางภาคีเครือขาย สรางการเคลื่อนไหว

ทางสังคม 

แผนภาพท่ี 2-3 แสดงกรอบความคิดในการศึกษารูปแบบการดําเนินงาน 

ของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีและปตตานี 
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บทท่ี 3  
การจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย(TIJ)  

และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
 

เครือขายดานหลักนิ ติธรรมและการพัฒนา (The Rule Of Law & Development - RoLD) เปน
เครือขายของหลักสูตรอบรมดานหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืนของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(Thailand Institution of Justice - TIJ) ท่ีนําหลักนิติธรรมเปนแกนหลักในการเชื่อมโยงตั้งแตวิธีคิด จนถึง
กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดเปนความรวมมือในการผลักดันเชิงนโยบาย สามารถสรางแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือใหปญหาของสังคมไดรับการแกไข ทําใหสังคมเติบโตไปอยางยั่งยืนและเปนสังคมยุติธรรม ดังนั้นเม่ือเกิด
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 รุนแรงข้ึน เครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD)  จึงไดนําเสนอ
แนวคิดการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในระดับพ้ืนท่ี (Local Quarantine – LQ) เพ่ือลดภาระของ
โรงพยาบาลและชวยเหลือใหประชาชนไดมีสถานท่ีในการกักตัวตามมาตรฐาน ซ่ึงในบทนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร รายงานตางๆท่ีสําคัญ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกใน
ระดับพ้ืนท่ี (Local Quarantine – LQ) ตั้งแตแนวคิด จนถึงแนวทางการดําเนินงาน  

3.1 แนวคิดการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา  
     (RoLD) ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) 
3.2 การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
3.3 การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
3.4 บทวิเคราะหศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ

กักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
3.1 แนวคิดการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) 

ในปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนเมษายนเปนชวงท่ีพบวามีการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 อยาง
รุนแรง รัฐบาลไทยไดมีมาตรการการปดเมืองหรือปดประเทศ (Locked down) เพ่ือหยุดหรือสกัดก้ันการแพร
ระบาดของโควิด-19 โรคระบาดท่ีระบาดรุนแรงอยูท่ัวโลก ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับมาตรการการสกัดการแพร
ระบาดท่ีเขมงวดข้ึน สรางความปลอดภัยใหกับคนในเมืองนั้นๆ สงผลใหประชาชนตองหยุดงานและอยูบานเปน
ระยะเวลานาน และมีการประเมิณวาผลกระทบจากไวรัสโควิดทําใหเกิดสถานการณประชาชนตกงานชั่วคราว 
จํานวน 2-3 ลานคนในกรุงเทพฯ เนื่องจากมาตรการสั่งปดสถานประกอบการตางๆ และประชาชนเหลานี้สวนใหญ
มีภูมิลําเนาตางจังหวัด ไมสามารถพํานักอาศัยตอในกรงุเทพฯไดเนื่องจากขาดรายไดในการดํารงรงชีพ จึงเดินทาง
เคลื่อนยายกลับภมิูลําเนาตางจังหวัดอยางตอเนื่อง รัฐบาลไดยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองประชาชนทุกสถานท่ี 
และตั้งดานคัดกรองเพ่ิมเติมโดยเฉพาะพ้ืนท่ี 5 จังหวัดรอยตอกับกรุงเทพมหานครประกอบกับการคาดการณ
สถานการณ พบวา เม่ือข้ันตอนการต้ังดานตรวจคนเดินทางขามจังหวัดจากพ้ืนท่ีเสี่ยงและกระบวนการคัดกรอง
ระดับทองถ่ินสามารถยกระดับความเขมขนมากข้ึน และพบผูเขาขายเกณฑเฝาระวังหรือตองสงสัย ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลจะรับมาเขากระบวนการตรวจ จึงตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (facility) เปนเครื่องมือในการรองรับ
ใหเหมาะสมและทันเวลา ซ่ึงมาตรการท่ีทําใหกระบวนการปองกันและเฝาระวังเกิดข้ึนไดทันเวลาและเปนระบบ จึง
ตองมีการพัฒนา “สถานท่ีพักอาศัยสําหรับการกักแยก” ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ (Service Provider) ใหกับ
โรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางระบบการเฝาระวังและปองกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดังนั้นในชวงท่ีมีการระบาดรุนแรง การสรางมาตรการปองกัน ตัดตอนการระบาดและบรรเทาความแออัด
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงจึงเปนสิ่งสําคัญ อาจเปรียบเสมือนการปองกันขาศึกท่ีโจมตีเมือง โดยท่ีสถานท่ีสําหรับการกักแยกเพ่ือ
เฝาสังเกตอาการ คือ ปอมปราการหลายดานกลาวคือ 

- ปอมปราการท่ี 1 คือ State Quarantine เพ่ือแยกและรอใหไมแพรระบาดสูชุมชนเร็วเกินไป (14 วัน) 
- ปอมปราการท่ี 2 คือ Local (PUI) Quarantine เพ่ือแยกกลุมเสี่ยงระดับ PUI ตามเกณฑสาธารณสุข 
และรอสงเขาโรงพยาบาลหากมีการยืนยันอาการเปนโรคโควิด 19 (14 วัน) 
- เมืองหลวง คือ โรงพยาบาล เพ่ือใหโรงพยาบาลสามารถจัดการเตียงและทรัพยากรทางการแพทยไดดี
ท่ีสุด 
- หัวเมืองชั้นใน คือ โรงพยาบาลสนาม กรือสถานท่ีพักฟนฟู เพ่ือฟนฟูและชะลอใหเกิดความม่ันใจกอน
กลับสูครอบครัวและชุมชน 
 

 มาตรการดังกลาวเปนกระบวนการจัดการกลุมเสี่ยงและผูปวยโคโรนาไวรัส 2019 ดังภาพ 

 
แผนภาพท่ี 3-1 กระบวนการจัดการกลุมเส่ียงและผูปวยโคโรนาไวรัส 2019 

มาตรการสําคัญท่ีรัฐบาลนํามาใชเพ่ือลดการแพรกระจายโรคคือ 
- การตั้งดานตรวจคนเดินทางขามจังหวัดจากพ้ืนท่ีเสี่ยง และกระบวนการคัดกรองระดับทองถ่ิน 

สามารถยกระดับความเขมขนมากข้ึน จะทําใหพบผูเขาขายเกณฑเฝาระวังหรือตองสงสัยมากข้ึน 
ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะรับมาเขากระบวนการตรวจ จึงตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก เปนเครื่องมือ
ในการรองรับใหเหมาะสมและทันเวลา 

- การตั้งศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับการกักแยก (Isolation Facility) เพ่ือทําใหกระบวนการปองกัน
และเฝาระวังเกิดข้ึนไดทันเวลาอยางเปนระบบ เพราะศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับการกักแยกนี้จะท่ี
ทําหนาท่ีเปน Service Provider ใหกับโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ี และจะชวยสงเสริม/
สนับสนุนใหระบบเฝาระวังและปองกันมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้นศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจึงมีความสําคัญมาก เพราะ 
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1. มุมมองตอโรงพยาบาล ทําใหสามารถแยกผูเขาเกณฑเฝาระวังออกจากผูใชบริการในโรงพยาบาล 
ลดจํานวนคนท่ีจะเขาไปใชทรัพยากรในโรงพยาบาล ทําใหโรงพยาบาลสามารถบริหารเตียงและทรัพยากรท่ีมีอยู
จํากัดไดดีข้ึน เพราะลักษณะของโรคโควิด-19 จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเฝาระวังอาการและการตรวจเชื้อ  

2. มุมมองตอประชาชน การมีศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับการกักแยกไมใชโรงพยาบาล ทําใหประชาชนมี
ทางเลือกในการแยกตัว หากตนเองมีความเสี่ยง หรือมีอาการท่ีอยูในเกณฑเฝาระวัง จะมีโอกาสท่ีจะหายจากโรค
สูงเพราะโรงพยาบาลสามารถตรวจพบและเขารักษาโรคไดตั้งแตระยะตน (Early Treatment)  

3. มุมมองตอสังคม การมีศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับการกักแยกไมใชโรงพยาบาลถือเปนมาตรการเชิง
รุก สามารถลทอนการแพรระบาดในวงกวางภายในชุมชนไดทันที และเปนการเปดพ้ืนท่ีใหภาคสวนอ่ืนในทองถ่ิน
นอกเหนือจากสาธารณสุขสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานท่ี โดยไมซํ้าซอนกับโรงพยาบาลสนาม 

 

 
แผนภาพท่ี 3-2 ความสําคัญของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทในการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยกภายใตหลักคิดวา 

1. ตองรวมกันออกแบบระบบนิเวศท่ีเอ้ือใหเกิดการปองกัน  
2. ตองอยูกับโรคระบาดอยางถูกวิธี จนกวาจะมีการสรางวัคซีนปองกันและประชาชนทุกคนสามารถ

เขาถึงวัคซีนได  
3. ตองเขาใจอาการของโรควา เปนโรคท่ีกินเวลานาน ซ่ึงตองใชเวลานานในการออกอาการและตรวจพบ

เชื้อ และตองใชเวลานานในการทําใหเชื้อออกไปจากรางกาย 
ดังนั้นหลักการสําคัญในการทํางาน จึงตองมีการเวนระยะหางทางกายภาพ (Physical Distancing) การ

สรางโครงสรางพ้ืนฐานใหมีปริมาณและทางเลือกเพียงพอกับประชากรทุกกลุม และเปนการทํางานแขงกับเวลา
ควบคูกับการมีมาตรฐานสากล 
3.2 การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด -19  

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด -19  เกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี – กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย - กรมพลศึกษา (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - สภาสถาปนิก – เครือขายจิตอาสา - เครือขาย
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หลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) โดยศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก ปทุมธานีโมเดลมีสถานท่ีในการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในเบื้องตน มี 2 แหงคือ  (1) ศูนย
กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ธัญบุรี สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงทองเท่ียวและการกีฬา (2) สถาบันพระประชาบดี 
ธัญบุรี สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

3.2.1 เปาหมายสําคัญของการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล คือ 
1) มุงใหผูใหบริการ คือ ทีมบุคลากรทางแพทย และทีมสนับสนุน มีความปลอดภัยและรับรูถึงการไดรับ

การดูแล 
2) มุงใหผูกักแยก มีสุขภาพจิตดี อารมณดี เนนหลัก 4 อ คือ อาหาร ออกซิเจน ออกกําลังกายและ

อารมณ  
3) มุงใหชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนรอบศูนยท่ีพักกักแยก ไมรังเกียจหรือตีตรา รูสึกอยากมีสวนรวม

และมีชองทางการมีสวนรวมสนับสนุน เขาใจความสําคัญของศูนยฯ และรูสึกภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการรับมือ/ตัด
ตอนการแพรระบาด รวมท้ังเปนสวนสําคัญในการชวยใหโรงพยาบาลไดลดความเสี่ยงและใหบริการไดอยางเต็มท่ี 

3.2.2 เง่ือนไขของการจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ในการรับมือกับสถานการณโรคระบาด
ท่ีมีการแพรโรคและสรางความหวาดวิตกแกประชาชน จําเปนตองมีการจัดการ ดังนี้ 

1) ความรวดเร็วและทันตอสถานการณของการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในแตละพ้ืนท่ี โดย
รูปแบบและข้ันตอนการจัดตั้งศูนยของปทุมธานีโมเดลฯ นั้นเปนแนวทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีท่ีมุงใหทันตอ
สถานการณฉุกเฉินของประเทศ 

2) หนวยงานประสานกลาง ท่ีชวยสนับสนุนใหเครือขายในระดับทองถ่ิน สามารถทํางานรวมกันได
อยางราบรื่น โดยพิจารณาสนับสนุนใหเครือขายหลักสูตรผูบริหารระดับสูงทุกสังกัดรวมเปนเจาภาพ รวมกันกับแต
ละพ้ืนท่ีในการพัฒนาศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกดวย 

3) ความสําคัญเรงดวนตอ ยุทธศาสตรการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สื่อสารใหเกิดความเขาใจถูกตองวา ผูเขาพักในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก คือ ผูท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม และการมีสวนรวมของทุกฝายจะสามารถชวยลดการระบาดของโรคได 

3.2.3 กระบวนการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล  
การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล มีกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยตางๆ ประกอบดวย  
1) ดานคัดกรอง เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของคือ ตํารวจ และปองกันภัยจังหวัด 
2) ศูนยวินิจฉัยโรค มีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีจังหวัด โดยจังหวัดปทุมธานีมีจํานวน 8 แหง มีผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรีเปนนายแพทย
ใหญดานเวชกรรมปองกัน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร 

3) กองอํานวยการกลาง ทําหนาท่ีเปน Call center และเปนศูนยกลางรับเรื่อง/สงเรื่อง มีหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับภารกิจ คือ โรงพยาบาลธัญบุรี, เครือขาย RoLD, สถาบันพระประชาบดี, ศูนยกีฬาเฉลิม
พระเกียรติฯ, ทีม Call center, ทีม Supplies, ทีมสืบคนขอมูล  

4) ศูนยท่ีพักกักแยก มีหนวยงานท่ีทําภารกิจคือ สถาบันพระประชาบดี และศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 
5) ชุมชนสัมพันธ มีหนวยงานท่ีทําภารกิจคือ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดปทุมธาน ี

ลงชุมชนเพ่ือดูแลครอบครัว, ทีมสื่อสารทําความเขาใจกับชุมชน, อสม. และอพม.ติดตามหลังกลับ
บาน 7 วัน, เครือขายจิตอาสา 
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6) การขนสง มีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ คือ โรงพยาบาล รับ - สงเคส, มทร. รับ - สงเจาหนาท่ี
และสิ่งของเครื่องใชตางๆ 

 

 
แผนภาพท่ี 3-3 แสดงการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานีโมเดล 

 
3.2.4 โครงสรางการทํางานศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 

 
แผนภาพท่ี 3-4 แสดงโครงสรางการทํางานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
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 โครงสรางการทํางานและหนาท่ีของบุคลากรประจําศูนยอํานวยการสําหรับการจัดการศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ 

1) ฝายอํานวยการ มีงาน 3 ดาน ไดแก  
(1)  ดานวิชาการ ทําหนาท่ี รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดและกรณีศึกษาใน

ตางประเทศเพ่ือสรางองคความรูใหกับคณะทํางาน,รวมใหคําปรึกษาในการวางแผนและปรับแผนเพ่ือรับมือกับ
สถานการณไดอยางทันทวงที, รวมวางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยและทีมงานสนับสนุน, ให
ความรูและขอเท็จจริงเก่ียวไวรัสโคโรนา 2019 และการแพรระบาด เพ่ือสงใหฝายประชาสัมพันธนําไปใชใน
กระบวนการทําความเขาใจกับผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ตอไป เชน กลุมผูมีความเสี่ยงและชุมชน 

(2) ดานประชาสัมพันธ ทําหนาท่ี จัดทําขอมูลเก่ียวกับศูนยฯเพ่ือเผยแพรสูสาธารณะและชุมชน
และวางแผนรวมกับผูนําชุมชนหรือองคกรทองถ่ินในการสื่อสารทําความเขาใจกับชุมชน 

(3) ด าน  IT และ Digital Technology ทํ าหน า ท่ี  ออกแบบระบบงาน  IT และ Digital 
Technology เพ่ือรองรับการดําเนินงานในศูนยฯ อาทิ การควบคุมดูแลการเขาออกอาคาร การดูแลผูเขาพัก การ
ลงทะเบียนเขาพัก ฯลฯ, ติดตั้งและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณดาน IT สําหรับการใชงานในศูนยฯ, ใหคําปรึกษาและ
อํานวยความสะดวกเจาหนาท่ีศูนยฯ ดานการใชงานอุปกรณ IT, จัดทําแนวทางการควบคุมดูแลระบบการสื่อสาร
ภายในศูนยฯ, ใหคําปรึกษาและดูแลระบบ IT, ประสานงานกับหนวยงานภายนอกดาน IT และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผูจัดการศูนยฯ ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทองถ่ิน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกลุมจิตอาสา, ดูแลการรับผูเขาพักจาก
โรงพยาบาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย และจัดหาของท่ีจําเปนสําหรับการเขาพักใหเพียงพอ, อํานวยความ
สะดวกใหแกกลุมบุคลากรทางการแพทยท่ีประจําศูนยใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงรวมถึงการฆาเชื้อโรค การ
รักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการกําจัดขยะ, ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพ่ือดูแล
ความเปนอยูและความปลอดภัยของครอบครัวของผูเขาพัก เพ่ือความม่ันใจในชวงระยะเวลากักแยก, รายงานผล
การดําเนินงานตอศูนยอํานวยการกลางทุกวัน และรายงานจํานวนผูเขาพัก เพ่ือบริหารจัดการหองพักไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3) ฝายสาธารณสุข ประกอบดวย แพทย/พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจาหนาท่ีของ
สาธารณสุขอําเภอ มีบทบาทหนาท่ี คือ การลงทะเบียนจัดทําประวัติผูเขาพักและรายงานสถานะอาการของผูเขา
พักรายวัน, ดูแล และสังเกตอาการผูเขาพัก ท้ังดานสุขภาพกายและจิตใจ และจัดใหมีการออกกําลังกาย หรือ
กิจกรรมสันทนาการ, จัดทําสรุปขอมูลการดําเนินงานของศูนยฯ, รายงานจํานวนและสถานะของผูเขาพักและ
ครอบครัว ในภาพรวมและรายบุคคล และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4) ฝายบุคลากร มีหนาท่ีสรรหาเจาหนาท่ีประจําตําแหนงงานตางๆ และบริหารจัดการทรัพยากรและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในศูนยฯ รวมถึงของใชท่ีจําเปนในศูนยฯ ใหเพียงพอ 

5) ฝาย Logistics มีหนาท่ีขนสงและลําเลียงวัสดุอุปกรณ อาหาร และอ่ืนๆ ภายในและระหวางศูนยฯ 
รวมท้ังรับ-สงบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีท้ังภายในและระหวางศูนยฯ 

6) ฝายอาหารและโภชนาการ มีหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหาร รายการอาหาร ใหถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ, จัดทําขอมูลการเปรียบเทียบ / รวบรวมขอมูลรายละเอียดของอาหาร และวัตถุดิบท่ีตองการ
ในการประกอบอาหาร, บันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการและใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติลงในเวช
ระเบียนผูปวย เพ่ือใหสหวิชาชีพอ่ืนไดรับทราบและสามารถวางแผนการดูแลตอไป, แนะนําใหความรูพ้ืนฐานใน
การแกปญหาดานสุขอนามัย เก่ียวกับโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร, ประสานงานกับนักโภชนบําบัดใน
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การควบคุมปริมาณอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนบําบัด คําสั่งแพทย และความตองการของผูปวย, ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติงานของผูรับจางเหมาชวงอาหารใหเปนไปตามเง่ือนไขการจางท่ีกําหนดไว และถูกตองตามระเบียบและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดมาตรฐานตามท่ีโรงพยาบาลกําหนด, เขารวมกิจกรรมดานพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล, จัดทําอาหารใหกับผูเขาพักและบุคลากรประจําศูนยฯ ตามหลักโภชนาการ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

7) ฝายอาคารและสถานท่ี ประกอบดวยแมบานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงมีบทบาท
หนาท่ี คือ 

(1) แมบาน มีหนาท่ี ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและสถานท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย (ยกเวน
หองพักในชวงท่ีมีผูเสี่ยงติดเชื้อเขาพัก ซ่ึงดูแลโดยทีมงานโรงพยาบาล) , ตรวจสอบความเพียงพอและความ
สมบูรณของอุปกรณทุกอยางภายในหองพักโดยละเอียด กอนและหลังการเขาพัก, จัดสงอาหารใหแกผูเขาพักตาม
เวลาและจุดท่ีกําหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ี ดูแลความปลอดภัยสถานท่ี การเขา-ออก ของคนและ
ยานพาหนะ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8) ฝายส่ือสารชุมชน ประกอบดวย ทีมชุมชนสัมพันธ มีหนาท่ีทําความเขาใจกับชุมชนเก่ียวกับการ
จัดตั้งศูนยในพ้ืนท่ี รวมท้ังใหความรูเรื่องความปลอดภัยจากการติดเชื้อ สวนเจาหนาท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
จะมีบทบาทหนาท่ีประสานงานกับครอบครัวผูเขาพักและดูแลครอบครัวของผูเขาพัก 
 ท้ังนี้จํานวนบุคลากรในแตละฝาย/ตําแหนง ข้ึนอยูกับขนาดและความจําเปนของแตละศูนยฯ โดย
โครงสรางการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจะไมรวมแพทยและพยาบาล ซ่ึงจะเปนการจัดสงมา
ปฏิบัติหนาท่ีของโรงพยาบาลประจําจังหวัด / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) 

3.2.5 รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโค
วิด-19  ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 มีดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี 3-5 ข้ันตอนการทํางานเนนความรวมมือของเครือขาย 

3.2.5.1 ข้ันตอนการคัดเลือกและเตรียมสถานท่ี 
ในการเลือกพ้ืนท่ีและสถานท่ีสําหรับเปนศูนย ท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีความสําคัญและ

ละเอียดออนมาก เพราะในสถานการณโรคระบาดท่ีประชาชนมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลตอการระบาด การ
หาสถานท่ีเพ่ือจัดตั้งศูนยฯจึงตองระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนในบริเวณใกลเคียง โดยในการคัดเลือก
และเตรียมสถานท่ี มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก  
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หนวยงานหลัก คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ทีมพยาบาลควบคุมโรค (IC) ของ
โรงพยาบาลธัญบุรี รวมกับ กรมพลศึกษา และ สถาบันพระประชาบดี  

หนวยงานสนับสนุน: ประกอบดวย  
- ดานการออกแบบ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและเตรียมเครื่องใชจําเปน ไดแก บริษัท ช.การชาง 

จํากัด (มหาชน) / บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส จํากัด / สภาสถาปนิก /บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอด
มินิสเตรชั่น จํากัด (Inter PAC)  

- ดานระบบอินเทอรเน็ตและระบบ CCTV ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) / 
บริษัท เนรา (ประเทศไทย) จํากัด / บริษัท อีพี แอนด ไอที โซลูชั่น จํากัด (สํานักงานใหญ) / บริษัท เอส.จี.ดี. 
อินเตอร เทรดดิ้ง จํากัด /บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (V) 

 สําหรับการกําหนดเกณฑสถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีดังนี้ 
1) ทําเลท่ีตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตนในการเตรียมการคัดเลือกศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก

แยก มีลักษณะท่ัวไป ไดแก 
(1) สถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ควรมีท่ีตั้งหางจากชุมชนพอสมควร หรือหางจากท่ี

พักอาศัยอยางนอย 14 เมตร 
(2) ท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สามารถสัญจรเขา-ออก ไดโดยสะดวก และอยูใกล

สถานพยาบาลในรัศมีไมเกิน 5-10 กิโลเมตร (พิจารณาตามความเปนไปไดในแตละพ้ืนท่ี) 
(3) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ควรมีรั้วรอบขอบชิดและควบคุมทางเขา-ออก ได 
(4) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ควรอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการใหบริการการสื่อสารท่ีดี (รับขอมูลผาน

โทรทัศน โทรศัพท และโทรศัพทมือถือได) 
(5) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ตองมีสัญญานอินเตอรเน็ตท่ีเสถียร เพราะในการเฝาระวังและ

ติดตามอาการของผูกักแยก ตองใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบออนไลน 
2) ลักษณะอาคารท่ีใชพักกักแยก ตองมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการควบคุมการระบาดของโรค คือ  

(1) ตัวอาคารควรมีการระบายอากาศท่ีดี คืออยูไดโดยไมตองเปดเครื่องปรับอากาศ 
(2) หากมีเครื่องปรับอากาศตองเปนชนิด split type ไมใชระบบเดินทอลมหนึ่งเครื่องจายหลาย

หอง 
(3) ตัวอาคารตองมีดานท่ีระบายอากาศออกจากหองพัก เปนท่ีวางยาวเกิน 8 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

วาง 
(4) รอบตัวอาคารเกิน 8 เมตร และตัวอาคารตองแยกขาดจากอาคารอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการใช

งานนี้ 
(5) ตัวอาคารตองสามารถควบคุมทางเขา-ออก ได ท้ังภายในชั้นพักอาศัยและตัวอาคารเอง 

(สามารถปองกันการหลบหนีได) 
(6) หากสามารถควบคุมใหการขนสงของสะอาด/สกปรก เปนคนละเสนทาง หรือใหเปน one 

way ไดจะดี 
(7) อาคารสูง 3-4 ชั้น สามารถใชการสัญจรทางบันไดได ซ่ึงควรมีอยางนอย 2 บันได เพ่ือแยก

สะอาด/สกปรก หากอาคารสูงเกิน 5 ชั้น จําเปนตองมีลิฟต โดยตองสามารถบริหารจัดการ
ไมใหมีการปนเปอนได เชน แยกลิฟต 2 ตัวเปนสะอาด/สกปรก หรือแบงชวงเวลาใชงาน/
พรอมการทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใชงาน 

(8) อาคารตองสามารถเพ่ิมอางลางมือในจุดทางเขา-ออก และจุดท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานได 
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(9) หองพักในอาคารควรมีหองน้ําสวนตัวแยกเฉพาะหอง (ไมใชหองน้ํารวมกันหลายหองพัก) 
(10) อาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยูในสภาพดี น้ําท้ิงจากหองน้ํา-สวม-อางลางหนา-floor 

drain 
(11) ท่ีพ้ืน ตองเขาผานระบบบําบัดน้ําเสีย และตองสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงขาออกจาก

อาคาร 
(12) ไดตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลกระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(13) อาคารตองสามารถเพ่ิมงานระบบสื่อสารดวยอินเตอรเน็ต และใชสัญญาน WIFI ในพ้ืนท่ีได 

โดยท่ีประเมินแลววาการดําเนินงานสวนนี้ไมยากลําบากหรือใชเวลานานเกินไป (ควรอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีการใหบริการอินเตอรเน็ตท่ัวถึงและสัญญานเสถียร) 

(14) ในอาคารหรือบริเวณนอกอาคาร ควรมีโถงโลง หรือลานโลง ท่ีอากาศถายเทไดดี (มีลม
โกรก) โดยมีพ้ืนท่ีใหญเพียงพอกับการชี้แจงขอมูลการเขาพักในชวงการกักแยก โดยจัดใหมี
ท่ีนั่งระหวางบุคคลอยางนอย 1.8 เมตร หรือประมาณ 6 ฟุต 

(15) ติดตั้งระบบ CCTV ภายในอาคารครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการเขาพัก โดยเชื่อมตอสัญญาณภาพ
มายังจอมอนิเตอรในจุดท่ีพยาบาล/เจาหนาท่ีประจําอาคารดูแลได 

อยางไรก็ตามการกําหนดเกณฑการเลือกพ้ืนท่ีและสถานท่ีสําหรับเปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
สามารถดัดแปลงไดเหมาะสมโดยอางอิงจากเกณฑการเลือกพ้ืนท่ีและสถานท่ีสําหรับเปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยกดังกลาวขางตน โดยหลังจากการคัดเลือกสถานท่ีและท่ีตั้งไดแลว  

3) ผู อํานวยการดานเวชกรรมปองกัน และหนวยงานเจาของสถานท่ี (พรอมกับสถาปนิก) เขา
ตรวจสอบและประเมินสถานท่ีตามมาตรฐานสาธารณสุข กอนการปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม หลังจากนั้น 

4) ผูวาราชการจังหวัด ขออนุมัติการใชสถานท่ีจากหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของและมอบหมาย
หนวยงานรับผิดชอบดานการปรับปรุงสถานท่ี 

    5) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลแผนกปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control - IC) จัดทํา 
Operation flow ภายในศูนย 

    6) มอบหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนหนวยงานรับผิดชอบดานการพนฆาเชื้อใน
อาคารและบริเวณจุดเสี่ยง กอนการเปดใช 
 3.2.5.2 ข้ันตอนการบริหารจัดการกอนเปดศูนย 

กอนการเปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ตองมีการเตรียมการโดยเฉพาะในเรื่องการขนสง ของใช
ประจําวันท่ีจําเปน อาหาร ซ่ึงศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานี ตานโควิด-19 มอบหมายหนวยงาน
รับผิดชอบในการจัดการ ดังนี้ 

1) ดานขนสงผูกักแยก และการขนสงอาหารและสิ่งจําเปนตางๆ รายการอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับ
กระบวนการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรง ผูประสานงานหลักคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี   

2) ดานการจัดเตรียมอาหารสําหรับผูกักแยก และเจาหนาท่ีและบุคลากรทางการแพทยประจํา
ศูนยฯ หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ สถาบันพระประชาบดี โดยการจัดเตรียมอาหารและน้ําดื่ม สําหรับผูกักแยก จะ
บรรจุในภาชนะท่ีใชครั้งเดียวท้ิงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนอาหารตามหลักการจัดตํารับอาหารสําหรับ
ผูปวยไวรัสโคโรนา 2019 (ซ่ึงไดคําแนะนําจากคณะท่ีปรึกษาโครงการ ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.สมศรี 
เจริญเกียรติกุล อดีตอาจารยประจําฝายเคมีทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายแพทย เอนก 
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พ่ึงผล อดีตผูอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร, นพ.สันต ใจยอดศิลป อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาล
พญาไท 2 และผูกอตั้ง Wellness We care Center อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี และ รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย 
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

3) ดานการระดมเงินทุนสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยฯ เปนความรับผิดชอบ
ของ เครือขาย RoLD โดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ในการจัดเตรียมอุปกรณและของใช
จําเปนสําหรับผูเขาพักเพ่ือกักแยก  

4) ดานการจัดหาอุปกรณและของใชจําเปนสําหรับผูเขาพักเพ่ือกักแยก หนวยงานรับผิดชอบ คือ 
สถาบันพระประชาบดี  

5) ดานวัสดุอุปกรณทางการแพทย หนวยงานดานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูจัดหา โดยประสานกับ
พาณิชยจังหวัด 

 3.2.5.3 ข้ันตอนการดูแลผูกักแยก 
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดล) สามารถรองรับผูท่ีเขาเกณฑกลุมเสี่ยงท่ี

แพทยพิจารณาใหพักกักแยก ในหองแยกเด่ียว นอกโรงพยาบาล (isolation) เพ่ือเฝาระวังสังเกตอาการ อยางถูก
หลักอนามัย ซ่ึงศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจะเปนทางเลือกท่ีชวยใหประชาชนในกลุมฐานรากสามารถกักแยก
ตนเองเพ่ือเฝาระวังอาการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานดานสาธารณสุข 

 

 
 
 

เม่ือผูกักแยกเขาพักยังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี จะมีการดําเนินการซ่ึงมี
ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

1) การเดินทางของผูกักแยกเขามายังศูนยฯ อยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีทางการแพทย โดยมี
รถขนสงท่ีรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

2) การลงทะเบียนเพ่ือคัดกรองไข/ดูอาการ โดยทีมการแพทยและสาธารณสุขของโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี หากมีอาการผูท่ีเขาเกณฑตามนิยามผูสงสัยฯ (PUI : Patient Under Investigation) 4ผู

                                                           
4 ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI หรือPatient Under Investigation) คือ ผูปวยมีอาการไขตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียส 

(ตรวจวัด ณ ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ) หรือ 37.5 องศาเซลเซียส (การเฝาระวังในสถานพยาบาล ) รวมกับมีอาการ
 

แผนภาพท่ี 3-6 แสดงข้ันตอนการดูแลผูกักแยก 
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ท่ีสงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที 
แตหากไมพบเชื้อจะตองเขาแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วัน ขณะเดียวกันผูท่ีมีอาการ แตไมเขาตาม
นิยามของผูสงสัยฯ ไมใช PUI ก็ตองแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วันเชนเดียวกัน 

3) การใหความรูและกระบวนการดูแล ดวยคูมือการใชชีวิตในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึง
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของผูเขาพักในศูนยกําหนดโดยโรงพยาบาล โดยมอบหมายเจาหนาท่ีศูนยฯและเจาหนาท่ี
ทางการแพทยทําหนาท่ีอบรมแรกรับ (Orientation) เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในการดูแล
ตัวเองใหกับผูเขารับการกักแยก อยางเปนข้ันตอน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ (อางอิงจากเอกสารของ ถอดบทเรียน
ปทุมธานีโมเดล) 

(1) สิ่งท่ีผูเขาพักกักแยกจะไดรับ ไดแก อุปกรณของใชประจําตัว 1 ชุด/คน อาหารและเครื่องดื่มใหผู
เขาพักวันละ 3 ม้ือ ซ่ึงจะมีการแจงเวลาสงอาหารตามจุดสงอาหารท่ีกําหนด และศูนยฯ ไดติดตั้ง
อุปกรณกระจายสัญญาณ WIFI ใหใชงานระหวางเขาพักเพ่ือใหผู เขาพักสามารถติดตอกับ
ครอบครัวและติดตามขาวสารจากภายนอกได ท้ังนี้ระหวางพักอาศัยอยูในศูนยฯ ผูเขาพัก
สามารถติดตอเจาหนาท่ีศูนยฯไดในชองทาง intercom และทางไลนกลุม 

(2) ผูเขาพักกักแยกทุกทาน ตองจํากัดบริเวณอยูเฉพาะในหองพัก และไมทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีมีการ
สัมผัสกับบุคคลอ่ืนหรือพ้ืนท่ีสวนรวม  

(3) การสังเกตอาการตนเอง หากพบวามีอาการท่ีผิดปกติ หรือหากไมแนใจถึงความผิดปกติของ
รางกายและจิตใจสามารถโทรศัพทสอบถามหรือแจงเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางการแพทยทันที 
โดยศูนยฯไดจัดบุคลากรทางการแพทยประจําศูนยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเฝาระวังอาการปวย
ของผูเขาพักกักแยก และไดเตรียมอุปกรณตรวจวัดไขประจําตัวใหผูเขาพักกักแยก โดยผูเขาพัก
กักแยกทุกคนตองรายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองใหบุคลากรทางการแพทยของ
ศูนยฯทราบตามเวลาท่ีกําหนด 

(4) การสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาระหวางการพักกักแยก 
(5) หากไอ หรือ จาม ขณะท่ีสวมหนากากอนามัยอยู ไมตองเอามือมาปดปาก เนื่องจากมืออาจ 

เปรอะเปอน หากไอ จาม ขณะท่ีไมไดสวมหนากากอนามัย ใหใชแขนหรือศอก ปดปาก  จมูก 
(6) การลางและการถูมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือ ลางมือดวยสบูและน้ําเปนประจํา โดยเฉพาะ    

ภายหลังการสัมผัส น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ ขณะไอ จาม หรือ หลังจากถายปสสาวะ หรือ อุจจาระ 
(7) ในกรณีท่ีเปนมารดาใหนมบุตร ยังสามารถใหนมบุตรตอได เนื่องจากไมพบเชื้อในน้ํานม แต 
     มารดาควรสวมหนากากอนามัย และลางมืออยางเครงครัดทุกครั้งกอนสัมผัสและใหนมบุตร 
(8) การท้ิงขยะในถังขยะท่ีศูนยฯ ไดจัดเตรียมไวในหองพักเทานั้น  โดยเจาหนาท่ีจะนําขยะไป 

ทําลายทุกวันเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค ผูเขาพักกักแยกทําความสะอาด หองพัก
และของใชสวนตัวดวยตนเอง โดยมีพนักงานทําความสะอาดทุกวันในชวงเชาเฉพาะดานนอก
หองพักเทานั้น   

(9) ผูเขาพักกักแยกสามารถใชเครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือดูแลจิตใจตนเองระหวางการพักกัก 

                                                                                                                                                                                           
ของระบบทางเดินหายใจ อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจลําบาก และมีปจจัยเสี่ยง

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (ขอมูล ณ วันท่ี 3 เม.ย. 63 โดยกรมควบคุมโรค) อางอิงจากเอกสารของ “ถอดบทเรียน

ปทุมธานีโมเดล”  
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แยกโดยเลือกใชไดตามความเหมาะสมและความตองการสวนบุคคล ซ่ึงมีเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 
- Chatbot “นองสายดวนสุขภาพจิต” โดยกรมสุขภาพจิต ท่ีผูเขาพักกักแยก สามารถทําแบบ

ประเมินความเครียด เพ่ือทราบวิธีดูแลจิตใจของตนเองในเบื้องตน รวมถึงสามารถปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตของตนเองไดโดยตรง 

- "จับใจบอท" (Jubjaibot) โดยเปน Chatbot ท่ีใหบริการผาน Facebook Messengerท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินภาวะซึมเศราของผูท่ีใชงาน และสามารถเปนเพ่ือนคุยกับผูเขาพัก
กักแยกได 

- โปรแกรมออนไลนการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 โดยกรมสุขภาพจิต โดยผูเขาพักสามารถ
เ ข า ฝ ก ใ น บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น ไ ด ท่ี เ ว็ ป ไ ซ ต ข อ ง ก ร ม สุ ข ภ า พ จิ ต  ท่ี 
https://www.dmh.go.th/covid19/audio/ 

 4) มาตรฐานในการทําความสะอาดหองพักและกําจัดขยะติดเชื้อเปนไปตามมาตรฐานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อของสถานพยาบาลอยางเหมาะสม (Infection Control – IC) ซ่ึงศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยกปทุมธานีตานโควิด -19 มีมาตรการดูแลทําความสะอาดและกําจัดขยะติดเชื้อ ดังนี้ (อางอิงจาก เอกสารการ
ถอดบทเรียนปทุมธานีโมเดล ภาคผนวก 8) 

มาตรการทําความสะอาดหองพัก 
(1) การทําความสะอาดหองพักเพ่ือการกักแยก  
- ทําความสะอาดหองพัก หลังผูเขาพักกักแยกออกจากหองพักแลว 1 วัน และพักหอง 1 วัน 

กอนรับผูปวยใหม โดยการพนน้ํายาฆาเชื้อโดยเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 
- กําจัดสิ่งของเครื่องใชสวนตัวท้ังหมดของผูเขาพัก เนื่องจากถือเปนขยะติดเชื้อ ยกเวน ปลอก

หมอน ผาปูท่ีนอน และผาหม ท่ีสามารถสงใหโรงพยาบาลซักทําความสะอาดตามมาตรฐาน 
- เจาหนาท่ีทําความสะอาดหองพัก หองน้ํา สุขภัณฑ และเฟอรนิเจอรในหอง ดวยน้ํายาทํา

ความสะอาดท่ีมีสวนผสมของโซเดียมไฮเปรอรคลอไรดเพ่ือฆาเชื้อ 
- ระหวางท่ีมีผูเขาพัก หาม พนักงานทําความสะอาดเขาไปในหองพักโดยเด็ดขาด 

  (2) การทําความสะอาดพ้ืนท่ีสวนกลาง 
- ทําความสะอาดวันละ 1 ครั้ง ในพ้ืนท่ี ท่ีผู เชี่ยวชาญดานการปองกันการติดเชื้อของ

โรงพยาบาล กําหนดโดยทําความสะอาดดวยการถู หรือ การเช็ด หาม กวาด ปด หรือฉีด
สเปรย เพราะจะทําใหฝุนละอองและไวรัสฟุงกระจายในอากาศ 

(3) ขอควรปฏิบัติของเจาหนาท่ีทําความสะอาด โดยเฉพาะการแตงกายและการใชอุปกรณตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานทําความสะอาดสถานท่ีติดเชื้อ ดังนี้ 
- แตงกายดวยเสื้อผาท่ีปกปดรางกายอยางมิดชิด 
- สวมชุดคลุมท่ีสามารถปองกันรางกายจากละอองน้ํา/น้ํายาทําความสะอาด 
- สวมหมวกพลาสติกคลุมผม หนากากอนามัย หนากากกันน้ํา (face shield) ถุงมือยาง 
- สวมรองเทาบูทยาง หรือ สวมถุงครอบเทา ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- ใชอุปกรณในการทําความสะอาดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเทานั้น ไมเคลื่อนยายหรือนําอุปกรณ

ไปใชปะปนรวมกับพ้ืนท่ีอ่ืน เนื่องจากเชื้อโรคอาจปนเปนไปกับอุปกรณทําความสะอาด 
- อาบน้ํา สระผม เปลี่ยนเสื้อผา ทันทีหลังจากปฏิบัติงานทําความสะอาด 
- หากมีขอสงสัยในการปฏิบัติงานโปรดสอบถามเจาหนาท่ีอํานวยการประจําตึกทันที 
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มาตรการกําจัดขยะติดเชื้อ  

      
 

 
 3.2.5.4 ข้ันตอนการดูแลครอบครัวผูกักแยกและการมีสวนรวมของชุมชน 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี ยังมีมาตรการดูแล
ครอบครัวและชุมชน โดยข้ันตอนการดูแลครอบครัวผูกักแยกและการมีสวนรวมของชุมชน มีดังนี้ 

1) พยาบาลประจําโรงพยาบาล นําสงขอมูลครอบครัวของผูเขารับการกักแยก เพ่ือประสานตอใหกับ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) และจิตอาสาในทองถ่ินชวยกันดูแลสวัสดิภาพของครอบครัว
และชุมชน โดยโรงพยาบาลธัญบุรีเปนหนวยงานรับผิดชอบในการประสานแจงนักสังคมสงเคราะหและเจาหนาท่ี
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ดานการดูแลครอบครัวผูกักแยก 

2) การจางงานในชุมชนเพ่ือสรางพ้ืนท่ีการมีสวนรวมในการเปนภาคบริการสนับสนุนใหมากท่ีสุด  
3) การติดตามผลสุขภาพกาย ใจ และคุณภาพชีวิตความเปนอยูหลังจากออกจากศูนยฯ กลับไปอยู

บานแลว 7 วัน โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสามัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) 

สําหรับการทํางานกับชุมชนนั้น เนนเรื่องการสื่อสารและการทําความเขาใจเพ่ือลดการตีตราทางสังคม 
(Social Stigma) การกีดกันรังเกียจ 4

5 ดังนั้นการลดการตีตราทางสังคมโดยบริบททางสาธาณสุข อันหมายถึง การ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบุคคล/กลุมบุคคลกับลักษณะบางอยางท่ีมีรวมกัน/เปนโรคบางชนิดท่ีเปนเหมือนกัน
ในแงการแพรระบาดของโรค การตีตราทางสังคมยังหมายถึง การปฏิบัติตอบุคคลดวยการเรียกชื่อแบบดูแคลน 
การเหมารวม การเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติแตกตางจากคนอ่ืน การลอเลียนทําใหอับอาย และ/หรือ การสูญเสีย
สถานะบางอยางเนื่องจากความเชื่อมโยงกับโรคชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู  
                                                           
5 อางอิงจากเอกสารถอดบทเรียนปทุมธานีโมเดลตานโควิด – 19  ภาคผนวก 9  

แผนภาพท่ี 3-7  แสดงมาตรการกําจัดขยะติดเช้ือ 
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การปฏิบัติดังกลาวอาจมีผลกระทบตอผูปวย ผูดูแลผูปวย ครอบครัว กลุมเพ่ือน และชุมชน คนท่ีไม
เปนโรคแตมีลักษณะอ่ืนท่ีเหมือนกับคนกลุมท่ีเปนโรค อาจไดรับความเดือดรอนและความทุกขใจจากการตีตราทาง
สังคม ดวยการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหเกิดการตีตราทางสังคมและเกิดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติท่ีมีผลตอ
ชนบางเชื้อชาติ และทุกคนท่ีสังคมเขาใจวาสัมผัสกับเชื้อไวรัส เชน เกิดการขับไลออกจากชุมชน การแสดงความ
รังเกียจไมยอมใหญาติของผูปวย/ผูท่ีเสี่ยงอยูรวมในชุมชน เปนตน สาเหตุสําคัญของการตีตราทางสังคม พบวาเกิด
จากความไมรูวาโรคระบาดโควิด -19 เปนอยางไรเนื่องจากเปนโรคอุบัติใหม และเพราะคนมักจะหวาดกลัวในสิ่งท่ี
ไมรู ดังนั้นจึงเกิดความสับสน ความวิตกกังวล และความหวาดกลัวท่ีเกิดในสังคมจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
ตีตราทางสังคมข้ึน  

ผลกระทบของการตีตราทางสังคมท่ีสงผลตอการปองกันโรคระบาดโควิด-19  คือ 
- ทําใหเกิดการแยกตัวทางสังคมของกลุมคนท่ีอาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการแพรระบาดมาก

ยิ่งข้ึน และการควบคุมโรคระบาดจะยิ่งยากลําบากมากข้ึน 
- การตีตราทางสังคม ทําใหประชาชนปกปดอาการปวย เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ 
- เปนการขัดขวางไมใหประชาชนเขาถึงการรักษาไดทันทวงที เพราะผูปวยหวาดกลัวการตีตราทาง

สังคมท่ีจะเกิดกับตนเองและครอบครัว 
- ทําใหประชาชน หมดกําลังใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีดี  

การแกไขปญหาการตีตราทางสังคม คือ การสรางความเชื่อม่ันในการบริการสุขภาพ และการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับสุขภาพท่ีเชื่อถือได การแสดงความเห็นอกเห็นใจผูไดรับผลกระทบ การเขาใจโรคและการดําเนินมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิผลและปฏิบัติไดจริง หรือทําใหประชาชนสามารถดูแลตนเอง และคนใกลชิดใหปลอดภัย วิธีการ
สื่อสารท่ีดีเก่ียวกับโรคระบาดโควิด-19 มีความสําคัญมากในการสนับสนุนใหประชาชนปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
เพ่ือชวยตอสูกับโรค และหลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความหวาดกลัวและการตีตราทางสังคมแพรกระจายมากข้ึน 
จําเปนตองสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพูดถึงโรคและผลกระทบ รวมท้ังแนวทางแกปญหาอยางเปดเผล 
ตรงไปตรงมา และใหเห็นถึงวาทุกคน ทุกภาคสวนมีบทบาทอยางเทาเทียมกันจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได เพ่ือลด
การตีตราทางสังคม โดยท้ังภาครัฐ ประชาชน สื่อมวลชน ผูมีอิทธิพลทางความคิดและชุมชน ลวนมีบทบาทสําคัญ
ในการปองกันและยุติการตีตราทางสังคมกับคนทุกกลุม ทุกชนชาติ โดยเฉพาะกลุมผูเดินทางมาจากตางประเทศ 
ทุกคนตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนการสื่อสารขอความทางสื่อโซเชียลหรือชองทางสื่อสารอ่ืน โดยแสดง
พฤติกรรมสนับสนุนการจัดการแกปญหาโรคระบาดโควิด-19 ดวยการลดทัศนคติแบบเหมารวม ดังนี้ 

1. เผยแพรขอเท็จจริง เพราะการตีตราทางสังคมอาจเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
เพียงพอเก่ียวกับการแพรระบาดและการรักษาโรคโควิด-19 และการปองกันการติดเชื้อ มาตรการ
การปองกันและควบคุมโรค ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของการเก็บรวบรวม การจําแนก
และการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับพ้ืนท่ีแพรระบาดในประเทศและชุมชน รวมท้ังบุคคล กลุม
บุคคลท่ีเสี่ยงติดเชื้อ ทางเลือกในการรักษา ชองทางการเขาถึงการรักษา และขอมูลการดูแลสุขภาพ 
ดวยการใชภาษาท่ีเขาใจงาย หลีกเลี่ยงศัพทการแพทย 

2. เชิญชวนใหผูมีอิทธิทางความคิดในสังคม (Influencer) มีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร ลดการตี
ตราทางสังคม ขอมูลท่ีจะนําเสนอตองกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และผูมีอิทธิพลทางความคิด/ผู
มีชื่อเสียงตองสื่อสารขอมูลดวยคําพูดของตนเอง โดยบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
ท้ังในเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  

3. การแพรภาพกระจายเสียงและเรื่องราวในวงกวาง เก่ียวกับคนในทองถ่ิน/ชุมชนท่ีติดเชื้อโควิด-19 
และหายแลว /ผูดูแลใกลชิดระหวางการพักฟนจากอาการปวย เพ่ือทําใหสังคมเห็นวา คนสวนใหญ
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หายจากโรคโควิด-19 ได นอกจากนี้การทํากิจกรรมรณรงคเชิดชูยกยองบุคคลท่ีรวมชวยเหลือในการ
ปองกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ท้ังบุคลากรทางการแพทย อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาท่ี
ของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมตางๆ ท่ีอาจถูกสังคมตีตรา
ดวย 

4. การแสดงภาพกลุมคนหลากหลายเชื้อชาติ ทุกสื่อควรแสดงภาพใหเห็นวา ชุมชนมีความหลากหลาย
ไดรับและรวมมือกันเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยเลือกตัวหนังสือ สัญญลักษณ 
และรูปแบบการนําเสนอท่ีไมมีอคติและไมสื่อถึงกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

5. จริยธรรมในการรายงานขาว การรายงานขาวท่ีตอกย้ําถึงพฤติกรรมของบุคคลและความรับผิดชอบ
ของผูปวยท่ีมีอาการปวยและแพรเชื้อโควิด-19 มากเกินไป อาจเพ่ิมการตีตราทางสังคมตอบุคคลท่ี
อาจติดเชื้อ การพยายามชี้ตัวผูปวย แหลงแพรเชื้อ ความพยายามคิดคนวัคซีนและวิธีการรักษาอาจ
ทําใหเกิดความหวาดกลัวเพ่ิมข้ึนและทําใหเกิดความรูสึกวาขณะนี้ไมมีหนทางท่ีจะยับยั้งการติดเชื้อได 
ในทางกลับกันควรสงเสริมการรายงานขาวเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเพ่ือปองกันติดเชื้อ อาการของโควิด-19 
และจังหวะเวลาท่ีควรเขารับการรักษา 

6. การเชื่อมโยงกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ีมุงแกปญหาการตีตราทางสังคมและการเหมารวม โดยตองเชื่อม
กิจกรรมเพ่ือสรางกระแสสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยเชิงแสดงใหเห็นวาทุกคนดูแลเอาใจใส
และเห็นใจซ่ึงกันและกัน เชน กิจกรรมมอบถุงยังชีพ การบริจาคอาหาร และจัดหาอาหาร สิ่งของ
เครื่องใชท่ีจําเปนสําหรับผูยากลําบาก ผูวางงาน ในชวงท่ีมีการปดเมือง เปนตน  

สําหรับศูนยท่ีพักกักแยกปทุมธานี หรือปทุมธานีโมเดล พบวา มีการทํางานกับชุมชนดวยการรวมกับทาง
ผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ิน รวมท้ังอาสาสมัครสาธารณสุขในการประชาสัมพันธและมีสวนรวมในการดูแล
หมุนเวียนกันมาเขาเวรท่ีศูนยฯทุกวัน และผูนําและอาสาสมัครเหลานี้มีสวนสําคัญในการสงขาวสารตางๆใหกับ
ชุมชน เพราะการท่ีศูนยพักกักแยกปทุมธานี ตั้งอยูไมไกลจากชุมชนทําใหเกิดความหวาดวิตกและกลัวการติดเชื้อ 
ซ่ึงในข้ันตอนการเตรียมเปดศูนยฯ ไดมีการใหความรูและรับฟงขอกังวลตางๆของแมบานและรักษาความปลอดภัย
ซ่ึงสวนใหญเปนคนในชุมชนรอบๆศูนยฯ อีกท้ังมีการไปรับฟงและพบปะกับชุมชนบริเวณรอบศูนยฯ เพ่ือลดความ
วิตกกังวลดวย โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการสื่อสารกับชุมชนนั้นคือ เจาหนาท่ีฝายปกครองของอําเภอธัญบุรี 
สาธารณสุขอําเภอธญับุรี สถาบันพระประชาบดี และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย 
RoLD รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน กํานันและผูใหญบาน เปนตน ซ่ึงเปาหมายของการสื่อสารกับชุมชน 
นอกเหนือจากการใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและประโยชนการจัดตั้งศูนยพักกักแยกปทุมธานีและลดการตีตรา
ทางสังคมและ ยังมุงใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนในการรับมือกับโควิด-19 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ – สช.กําหนด ไดแก  

1. ชุมชนสราง/กําหนดกติกา หรือมาตรการชุมชนท่ีคนในชุมชนทุกภาคสวนรวมกันจัดทําข้ึน และรับรู 
ยอมรับในมาตรการนั้นรวมกัน 

2. ชุมชนทุกภาคสวนรวมมือกันอยางจริงจัง พรอมใจกันปฏิบัติตามมาตรการ 
3. ชุมชนมีมาตรการและดานคัดกรองปองกันและควบคุมการแพรโรคในชุมชน 
4. ชุมชนมีท่ีพักพิงสวนกลางของชุมชนท่ีจัดไวเปนสัดสวนสําหรับผูตองกักตัว 
5. ชุมชนมีการชวยเหลือในความเปนอยูแกผูกักตัว/กลุมเปราะบาง เชน ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง และ

ครอบครัว 
6. ชุมชนมีการจัดหาอุปกรณปองกันการแพรโรคเพียงพอ เชน หนากากอนามัย เจลลางมือ เปนตน 
7. ชุมชนกําหนดใหงดการจัดกิจกรรม โดยไมจัดกิจกรรมใดๆท่ีรวมคนจํานวนมาก  
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8. ชุมชนมีระบบกําจัดขยะติดเชื้อท่ีเสี่ยงตอการแพรโรค 
9. ชุมชนมีการประชาสัมพันธ แจงขาวสารท่ีถูกตองผานชองทางตางๆอยางตอเนื่อง 
10. ชุมชนมีการจัดทําแผนฟนฟูชุมชน เพ่ือบรรเทาผลกระทบท้ังระยะตน ระยะกลางและระยะยาว  
อยางไรแมวาในการดําเนินงานท่ีผานมาบทบาทของศูนยท่ีพักกักแยกปทุมธานียังไมสามารถสรางชุมชน

เขมแข็งเพ่ือรับมือโควิด-19 ได เพราะภาระงานสวนใหญดําเนินงานภายในศูนยฯ แตไดชี้ใหเห็นถึงความตระ
หนัดวาบทบาทของชุมชนมีความสําคัญมากตอการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 เพราะ
เม่ือผูกักตัวกลับสูชุมชนจําเปนตองมีมาตรการชุมชนในการดูแลและควบคุมโรคตอไป  
3.3. การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี56 

3.3.1 บริบทอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
"ยะรัง" สันนิษฐานวา เปนคําแผลงมาจากคําวา "บราแว" ในภาษามาลายูทองถ่ิน ซ่ึงตรงกับภาษาไทยวา 

"พะวัง" หรือ"พระราชวัง" สาเหตุท่ีไดเรียกพ้ืนท่ีแถบนี้วา"บราแว"หรือ"พระราชวัง"นั้น เนื่องมาจากวามีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรวา พ้ืนท่ีแหงนี้เคยเปนท่ีตั้งของเมืองโบราณ ชื่อ"โกตามาหาลิไฆ" ปจจุบันยังมีซากกําแพงดิน คู
เมือง สระ(บอโบราณ) และซากปรักหักพังของโบราณสถานหลายแหงในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 บานปราแว ตําบลยะรัง 
จากคําวา"ปราแว"ซ่ึงแปลวา"พระราชวัง"หรือ"พระวัง"หลายรอยป ตอมาก็กลายเปน"ยะรัง"พ้ืนท่ีอําเภอยะรัง มี
พ้ืนท่ี 184.0 ตร.กม.หรือ 10,290 ไร อยูหางจากจังหวัดปตตานี ประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ มี
คลองธรรมชาติ มีแมน้ําปตตานีไหลผาน เปนระยะทางยาวเหมาะสําหรับในการเพาะปลูก อําเภอยะรังแบงเขตการ
ปกครองยอยออกเปน 12 ตําบล 72 หมูบาน ไดแก (1) ตําบลยะรัง มี 6 หมูบาน (2) ตําบลสะดาวา มี 8 หมูบาน 
(3) ตําบลประจัน มี 9 หมูบาน (4) ตําบลสะนอ มี 4 หมูบาน (5) ตําบลระแวง มี 6 หมูบาน (6) ตําบลปตูมุดี มี 5 
หมูบาน (7) ตําบลวัด มี 5 หมูบาน (8) ตําบลกระโด มี 5 หมูบาน (9) ตําบลคลองใหม มี 6 หมูบาน (10) ตําบล
เมาะมาวี มี 6 หมูบาน (11) ตําบลกอลํา มี 5 หมูบาน (12) ตําบลเขาตูม มี 7 หมูบาน อําเภอยะรังมีองคกร
ปกครองทองถ่ิน 13 แหง ไดแก  

1) เทศบาลตําบลยะรัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลยะรังและตําบลปตูมุดี 
2) องคการบริหารสวนตําบลยะรัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลยะรัง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลยะรัง) 
3) องคการบริหารสวนตําบลสะดาวา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสะดาวาท้ังตําบล 
4) องคการบริหารสวนตําบลประจัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลประจันท้ังตําบล 
5) องคการบริหารสวนตําบลสะนอ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลสะนอท้ังตําบล 
6) องคการบริหารสวนตําบลระแวง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลระแวงท้ังตําบล 
7) องคการบริหารสวนตําบลปตูมุดี ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลปตูมุดี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลยะรัง) 
8) องคการบริหารสวนตําบลวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลวัดท้ังตําบล 
9) องคการบริหารสวนตําบลกระโด ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกระโดท้ังตําบล 
10) องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลคลองใหมท้ังตําบล 
11) องคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเมาะมาวีท้ังตําบล 
12) องคการบริหารสวนตําบลกอลํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลกอลําท้ังตําบล 
13) องคการบริหารสวนตําบลเขาตูม ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลเขาตูมท้ังตําบล 

                                                           
6 รวบรวมจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สถานท่ีคุมไวเพ่ือสังเกตอาการ อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี  
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จํานวนประชากรของอําเภอยะรัง ในป พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังหมด 94,905 คน ความหนาแนนของ
ประชากรตอพ้ืนท่ี คือ 515.78 คน/ตร.กม.เปนผูหญิงจํานวน 47,783 คน (รอยละ 50.5) และผูชายจํานวน 
46,884 คน (รอยละ 49.5) โดยนับถือศาสนาอิสลามถึงรอยละ 97 ประชากรอําเภอยะรังดําเนินชีวิตแบบพหุ
วัฒนธรรม มีความเชื่อและความศรัทธาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ มีการพัฒนาระบบบริการตางๆท่ีสอดคลองกับวิถี
ชุมชนท่ีสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนในพ้ืนท่ี 

อําเภอยะรังตั้งอยูระหวางจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลาบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 เปนถนน
สายหลัก มีลักษณะเสนทางคดเค้ียว มีโรงเรียนและสวนราชการตั้งอยูริมถนน ประชากรสวนใหญนิยมใช
รถจักรยานยนต จึงพบอุบัติเหตุจราจรบอย  

ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนท่ีอําเภอยะรังสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีแมน้ําปตตานีไหลผานบางสวนติดภูเขา มี 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอนเริ่มประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม และฤดูฝน 
จะมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน - มกราคมของแตละป แตปจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตาม
ฤดูกาล 

สําหรับอาชีพและสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตวและหัตถกรรม
ในครัวเรือน มีโรงงานผลิตลูกหยี, ผลิตน้ําดื่ม, ผลิตเสนขนมจีน ประชากรวัยทํางานจะไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
ท้ังในประเทศ เชน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา, อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ เชน มาเลเซีย ทําใหเด็กอยูอาศัยกับผูสูงอายุ ภัยสุขภาพท่ีพบไดคือ ผูสูงอายุถูกปลอยใหอยูตามลําพัง
กับเด็ก ทําใหมีปญหาในการเขาถึงบริการ เศรษฐกิจท่ีไมดีราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําทําใหพบเด็กภาวะทุพ
โภชนาการ, เด็กปฏิเสธวัคซีน เนื่องจากเด็กถูกปลอยใหอยูกับผูสูงอายุซ่ึงขาดความเขาใจในการดูแลเด็ก  

3.3.2 สถานการณโรค Covid-19 อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
สถานการณการระบาดโรคโควิด-19 ในชวงเดือนเมษายน (26 เมษายน 2563) พบผูปวยโควิด 19 

จํานวน 36 ราย จากตําบลปตูมุดี 14 ราย, ตําบลยะรัง 8 ราย, ตําบลเขาตูม 2 ราย, ตําบลสะดาวา 3 ราย, ตําบล
ประจัน 2 ราย และตําบลเมาะมาวี 2 ราย โดยท้ัง 36 รายสามารถเดินทางกลับบาน 33 ราย นอนรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาลยะรงั 1 ราย และท่ีโรงพยาบาลยะรัง 1 ราย มีผูเสียชีวิต 1 ราย 

จากการสัมภาษณ นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด 6

7 ท่ีปรึกษาศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สถานท่ีคุมไวเพ่ือ
สังเกตอาการ อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนศูนยกักแยกระดับอําเภอ (Local Quarantine – LQ) กลาววา  
ในชวงแรกท่ีมีสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เปนชวงของความสับสน หวาดวิตก และยังไมมีระบบ
คัดกรอง คนท่ีกลับมาจากตางประเทศก็จะใหกักตัวอยูบาน แตไมไดผลเพราะกักตัวไดเพียงวันเดียวเนื่องจากผูกัก
ตัวไมไดปฏิบัติตัวเครงครัดในเรื่องการรักษาระยะหาง การสัมผัสสิ่งของและคน ประกอบกับลักษณะของท่ีอยูอาศัย
ของผูกักตัวสวนใหญไมเอ้ืออํานวยตอการกักตัวดวยเปนครอบครัวขยายท่ีอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญและมักทํา
กิจกรรมรวมกันในครอบครัว การกักแยกตัวโดยไมพบปะ พูดคุย ไมสัมผัสกัน และรักษาระยะหางจึงทําไดยาก 
ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมท่ีตองทําพิธีกรรมทางศาสนาดวยการไปมัสยิดทําใหเสี่ยงตอการแพรระบาดของ
โรคมากข้ึนจากผูท่ีกลับจากตางประเทศระบาดสูคนในครอบครัวและขยายสูคนในชุมชน ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
สถานท่ีสําหรับการกักตัวท่ีเปนสัดสวนและถูกตองข้ึน จึงทําใหเกิดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกข้ึน โดยเกิดศูนย
ท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยกระดับตําบลกอน โดยมีสถานท่ีกักกันตัวในระดับพ้ืนท่ี (Local Quarantine) ระดับตําบล 12 
แหงและระดับอําเภอ 1 แหง ดังนี7้8 

                                                           
7 สัมภาษณ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยก อบต เมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
8 ขอมูล วันท่ี 25 เมษายน 2563 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงรายช่ือสถานท่ีกักตัวในระดับพ้ืนท่ีและจํานวนท่ีรับในอําเภอยะรัง 

สถานท่ี จํานวนท่ีรับ 
1.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลกอลํา (LQ กอลํา) 22 คน 
2.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลกระโด (LQ กระโด) 30 คน 
3.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลคลองใหม (LQ คลองใหม) 20 คน 
4.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลประจนั (LQ ประจนั) 20 คน 
5.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลปตูมุดี (LQ ปตูมุดี) 14 คน 
6.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลเมาะมาวี (LQ เมาะมาวี) 10 คน 
7.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลยะรัง (LQ ยะรัง) 28 คน 
8.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลระแวง (LQ ระแวง)  32 คน 
9.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลวัด (LQ วัด) 25 คน 
10.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลสะนอ (LQ สะนอ) 20 คน 
11.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลสะดาวา (LQ สะดาวา) 20 คน 
12.สถานท่ีกักกันตัวตนตําบลเขาตูม (LQ เขาตูม) 30 คน 
13.สถานท่ีกักกันตัวตนอําเภอ (LQ ประตโูพธิ์) 30 คน 

 
จังหวัดปตตานีไดมีการเตรียมความพรอมและซอมแผนรับมือกับการระบาดของโควิดตั้งแตทราบวามีการ

ระบาดท่ีจีน โดยโรงพยาบาลยะรังเริ่มเตรียมพรอมปองกันและซอมแผนรับมือกับการระบาดของโควิด แตยังไมมี
การเตรียมจัดหาสถานท่ีจนถึงวันท่ี 16 มี.ค. ซ่ึงเปนวันท่ีมีผูติดเชื้อรายแรกเขามา รวมท้ังจากประกาศกระทรวง
สาธารณสุขใหจังหวัดจัดทําสถานท่ีกักกันตัวในพ้ืนท่ี (Local Quarantine – LQ) แตไมมีการระบุรายละเอียดใน
เรื่องของสถานท่ี ทางอําเภอยะรังจึงหารือวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะเปนหนวยงานดูแล เนื่องจาก
ชวงแรกยังไมมีงบประมาณ จึงเกิดสถานท่ีกักกันตัวในระดับตําบล /LQ ระดับตําบลข้ึน (ดังตาราง) 12  แหง 
(ชวงเวลาดําเนินการคือระหวาง 5 เม.ย. – 3 มิ.ย.) โดยมีสถานท่ีกักกันตัวในระดับอําเภอ/LQ ระดับอําเภอ 1 แหง 
คือท่ี รร.ประตูโพธิ์วิทยา ความแตกตางระหวางศูนย LQ ระดับตําบลกับศูนย LQ ระดับอําเภอ คือ 

- ศูนย LQ ระดับตําบล เปนศูนยท่ีพักอาศัยกักแยกสําหรับกลุมเสี่ยงต่ํา (ไมมีอาการและปจจัยเสี่ยง) 
เดินทางกลับมาจากมาเลเซียและตางประเทศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูเก็ต ยะลา ฯลฯ  

- ศูนย LQ ระดับอําเภอ เปนศูนยท่ีพักกักแยกท่ีมีวัตถุประสงคไวสําหรับกักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ เชน 
บางคนไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัว หรือบางคนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
หรือคนตั้ งครรภ รวมท้ังกลุมตางๆ ไดแก ผู ท่ีกลับมาจากมาเลเซีย ตางประเทศและจังหวัดท่ีเสี่ยง เชน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จังหวัดภูเก็ต และมีโรคประจําตัว 7 โรค (ไดแก  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหลอด  เลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ) เด็กและผูสูงอายุท่ีมี อายุ 70 ปข้ึนไป, ผู
ท่ีมาจากชุมชนและแหลงพ้ืนท่ีระบาดและผ ูท่ีมีอาชีพเสี่ยง, กลุมผูสัมผัสกับผูปวยยืนยัน และผูท่ีทํา PUI แลวไมพบ
เชื้อ  

สําหรับรายงานผลการดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกสถานท่ีคุมไวเพ่ือสังเกตอาการ อําเภอยะ
รัง จังหวัดปตตานี ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 พบวา การเฝาระวังโรคระบาดโควิด – 19 ในพ้ืนท่ีมี
ความแตกตางกัน โดยใน 8 ตําบลท่ีมีการระบาดของโรคมีการกักตัวในระยะเวลาท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
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 หมูบานท่ีมีการเฝาระวังโดยกักตัวครบ 14 วัน มี 2 ตําบลคือ หมู 4 ตําบลสะดาวา และหมู 3 
ตําบลเขาตูม และมี 1 หมูบานคือ หมู 8 ตําบลสะดาวาท่ีกักตัวไมครบ 14 วัน 

 หมูบานท่ีมีการเฝาระวังโดยกักตัวครบ 28 วัน มี 5 หมูบานคือ หมู 1 ตําบลเขาตูม, หมู 5 ตําบล
เมาะมาวี, หมู 3 และหมู 4 ตําบลปตูมุดี, หมู 5 ตําบลยะรัง  

จากขอมูลการเฝาระวังโรคพบวา สวนใหญประชาชนใหความรวมมือในการกักตัวจนครบ 28 วัน 
รองลงมาคือ กักตัวครบ 14 วัน แสดงใหเห็นถึงการตระหนักในการควบคุมและปองกันโรคระบาดโควิด – 19 ของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะบุคคลท่ีเดินทางกลับจากมาเลเซียซ่ึงมีการแพรระบาดของเชื้ออยางมาก จึงจําเปนท่ีตองเฝา
ระวังดวยการกักตัวดูอาการนานถึง 28 วันเพ่ือปองกันการแพรโรคสูครอบครัวและชุมชน 

3.3.3 โครงสรางดําเนินงานจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สถานท่ีคุมไวเพ่ือสังเกตอาการ 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หรือ ศูนย LQ อําเภอ มียุทธศาสตรการแยก 
“ปลาออกจากน้ํา”  ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค ซ่ึงมีแนวทางการทํางานคือ  

- ปดชองทางเขาออกท้ังชองทางปกติและชองทางธรรมชาติรอยเปอรเซนต 
- ยกระดับศูนย LQ อําเภอ 
- การคนหาผูปวยเชิงรุกในชุมชน (Active case finding)  
- X-ray COVID-19 ท้ัง 13 หมูบาน 

วิสัยทัศนการทํางานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สถานท่ีคุมไวเพ่ือสังเกตอาการ อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี หรือ ศูนย LQ อําเภอ (โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา) คือ “บริการดุจญาติมิตร เขาถึงอยางเขาใจ คืน
สูชุมชนอยางปลอดภัย” ในการบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มีการ
จัดต้ังศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง ครั้งแรกท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา โดยเปดศูนยเม่ือวันท่ี 17 
เมษายน 2563 เหตุผลท่ีเลือก รร.ประตูโพธิ์ เนื่องจากเปนโรงเรียนประจําอําเภอ มีอาคารรองรับผูเขาพักไดอยาง
เพียงพอ แบงเปนหองตามเกณฑท่ีรับผูเขาพักไดอยางเปนสัดสวน และอยูบริเวณก่ึงกลางเนื่องจากมีการรับตอจาก
ศูนยคัดกรองของจังหวัด และใกลโรงพยาบาลอําเภอยะรัง ทําใหสามารถสงผูเขาพักไดสะดวกกรณีมีอาการ PUI 
และตอมาเม่ือรัฐบาลประกาศเปดเรียน จึงจําเปนตองคืนศูนยและยายไปเปดศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ
ยะรัง ท่ีศูนยเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี โดยโครงสรางของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ 
(LQ อําเภอ) ท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยานั้นมีเจาหนาท่ีจากสาธารณสุขอําเภอยะรังเปนผูอํานวยการศูนย89  ดังภาพ     

 
 
 
 

                                                           
9 สัมภาษณนายมูอําหมดันาเซร ดอเลาะ ผูอํานวยการศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ (LQ อําเภอ) ท่ีโรงเรียนประตูโพธ์ิวิทยา 

วันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2563  
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ตอมาเม่ือยายมาตั้งของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ (LQ อําเภอ) ท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง 

ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี โครงสรางของศูนยฯ 
เปลี่ยนแปลงไป คือ นายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยฯ และเปดทําการตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 และปดศูนย 
LQ อําเภอ เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 สําหรับเหตุผลท่ีเลือกศูนยศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี 
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวีเปนศูนย LQ อําเภอ เนื่องจากมีความพรอม
ดานสถานท่ี สภาพแวดลอม เพราะเดิมศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี
แหงนี้เปนศูนย LQ ตําบลของตําบลเมาะมาวีอยูกอนแลว 

โครงสรางการดําเนินงานของศูนย LQ ระดับอําเภอยะรัง (ท้ังท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาและท่ีศูนยเรียนรู
เยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี) มีหลายฝายซ่ึงจําแนกตามบริบทของพ้ืนท่ี ไดแก 

(1) ท่ีปรึกษาศูนย LQ ระดับอําเภอ มี 2 ฝายคือ  
- ฝายปกครอง ไดแก นายอําเภอยะรัง ปลัดอําเภอฝายบริหารงานปกครอง และทองถ่ินอําเภอ

ยะรัง 
- ฝายการแพทย ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลยะรัง สาธารณสุขอําเภอยะรัง และแพทยฝเย

เวชศาสตรครอบครัว  
(2) ทีมบริหารศูนย ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยฯ 1 คน รองผูอํานวยการศูนยฯฝายอํานวยการ 1 

คนและรองผูอํานวยการศูนยฝายวิชาการ 1 คน 
(3) ทีมฝายชวยเหลือเยียวยา 
(4) ทีมฝายการรักษาพยาบาล 
(5) ทีมฝายควบคุมและเฝาระวังโรค 

แผนภาพท่ี 3-8  โครงสรางศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง  

(โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา) 
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(6) ทีมรักษาความปลอดภัย 
(7) ทีมฝาย Infection control – IC และเวชภัณฑ 
(8) ทีมจัดหาผลประโยชน  

3.3.4 กระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดตั้งศูนย LQ ระดับอําเภอ (โรงเรยีนประตูโพธิ์วิทยา) และท่ีศูนย
เด็กเล็ก อบต.เมาะมาวี  

หลักการสําคัญในการจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง คือ การดูแลและควบคุมผูมี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือผูเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคอยางตอเนื่อง ซ่ึงอยูในขายตองกักกัน
เพ่ือสังเกตการเริ่มปวยหรือหากพบการปวยก็ตองแยกกัก (Isolation facility) เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ
ตอไป 

3.3.4.1 ข้ันตอนการคัดเลือกและเตรียมสถานท่ีและเตรียมแนวทางตางๆ 
กอนการเปดศูนย LQ อําเภอ ไดมีการเตรียมความพรอมท้ังการสํารวจสถานท่ีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน

และการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานทุกดาน ไดแก  
1) การเตรียมสถานท่ี เพ่ือรองรับผู ท่ีตองกักตัว ได มีการสํารวจสถานท่ี โดยพิจารณาตาม

องคประกอบทางกายภาพของสถานท่ี (Quarantine area) ซ่ึงมีจัดแบงพ้ืนท่ีเปนสัดสวนท่ีสําคัญ และศูนย LQ 
อําเภอยะรังไดจัดหาใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3-2 แสดงองคประกอบทางกายภาพของสถานท่ีและการจัดเตรียมของศูนย LQ อําเภอยะรัง 

องคประกอบทางกายภาพของสถานท่ี 
(Quarantine area) 

มาตรฐานท่ีศูนย LQ อําเภอยะรังกําหนดตามองคประกอบ 

1. มีหองนอน ใหมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
แบบเดี่ยว แบบรวม และมีหองนํ้า ท้ังแบบ
หองนํ้าแยกในหองนอน หรือ หองนํ้ารวม 

1.ท่ีพัก ท่ีตองมีมาตรฐานคือ ก้ันโซนดวยรั้วมิดชิดไมใหผูเก่ียวของเขาไป, มีท่ีพัก
ตามจํานวนคนถูกเฝาสังเกตอาการ, มี Internet. โทรศัพท, มีอุปกรณทําความ
สะอาด, มีเบอรโทรฉุกเฉิน, มีแอลกอฮอลเจลลางมือทุกหอง, มีถังขยะสําหรับ
ขยะติดเช้ือ และมีถังติดเช้ือสําหรับใสผาเปอน/ใชแลว 

2. มี พ้ื น ท่ี เหม าะสม กับการรักษาความ
ปลอดภัย 

2. การรักษาความปลอดภัย ตองมี รปภ.ตรวจคนเขาออกตลอด 24 ชม. ใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3. มจีุดรับอาหาร 3. หองครัว ตองจัดทําอาหาร 3 มื้อและอาหารวาง 2 มื้อสงให 
 

4. มพ้ืีนท่ีปฐมพยาบาล 4. หองพยาบาล ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีไมตองสัมผัส, มีบุคลากรอยูเวร 24 ชม.
ติดตามอาการทุกวัน, มียาสามัญ , มีอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลเชน
หนากากอนามัย ถุงมือ เสื้อกาวนรองเทาบูทและนํ้ายาฆาเช้ือ โดยมีการกําหนด
จํานวนเจาหนาท่ีเขาเวรรวมการทํางานเปนผลัด 8 -12 ชม. ประกอบดวย รปภ. 2 
คน เจาหนาท่ีประสานงาน 1-2 คน, พยาบาล 3 คน, พนักงานทําความสะอาด 2 
คน และแผนกอาหาร 3 คน 
 

5. มีพ้ืนท่ีในการจัดการขยะ 5. ระบบการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะและสิ่งปฏิกูลท่ีตองมีการจัดการแบบ
ขยะติดเช้ือ 

6. มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมเอนกประสงค 6. มีสถานท่ีออกกําลังกาย จัดใหมีลานเฉพาะท่ีอากาศถายเทเดินเลนลดความ
กังวลความเครียดได 

7. มพ้ืีนท่ีสําหรับการเยี่ยม 7. มสีถานท่ีพบญาติ ตองก้ันเขตดวยกระจกใสและสื่อสารดวยโทรศัพท และมีเจ
ลลางมือวางไวใหบริการ 
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องคประกอบทางกายภาพของสถานท่ี 
(Quarantine area) 

มาตรฐานท่ีศูนย LQ อําเภอยะรังกําหนดตามองคประกอบ 

8. มีพ้ืนท่ีธุรการ และการประชุม 8. การอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ จะมีเจาหนาท่ีประสานงานทําหนาท่ีประสาน
การพักอาศัยการอํานวยความสะดวกตางๆ, มีเจาหนาท่ีทําความสะอาดพ้ืนท่ี
สวนกลาง และมีแผนกซักรีด (ตองทําลายเช้ือกอนซัก) 

 
2) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือรับ – สงผูถูกกักแยกเพ่ือสังเกตอาการ โดยมีการกําหนดแนวทาง

ไวเปนข้ันตอน ดังนี้ 
(1) รถท่ีจัด ควรจะเปนรถท่ีมีลักษณะโปรง มีลมโกรกตลอดเวลา 
(2) ตองทําความสะอาดรถ ท้ังกอนและหลังรับผูถูกควบคุม ซ่ึงตองทําความสะอาดเบาะท่ีนั่ง 

รวมถึงพนักพิงและท่ีจับ 
(3) คนขับรถ จะตองสวมหนากากอนามัย และลางมือกอน/หลังขับรถ 
(4) ผูกักแยก จะตองสวมหนากากอนามัยและลางมือบอยๆ โดย Alcohol gel หรือสบูเหลว 
(5) ผูกักแยก ควรซ้ืออาหาร เครื่องดื่ม ทานบนรถ และแวะหองน้ําตามความจําเปน 

                3) การจัดเตรียมเวชภัณฑ/อุปกรณท่ีจําเปนตองมี ในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  อําเภอยะรัง 
ไดแก หนากากอนามัย, เจลลางมือ/สบู เหลว, น้ํายาไฮเตอร/ผงซักฟอก, Face shield, ปรอทวัดไข, สําลี
แอลกอฮอล และยาสามัญพ้ืนฐาน (พาราเซตามอล ยาลดน้ํามูก เกลือแร ยาแกไอ ยาธาตุน้ําขาว ยาลดกรดใน
กระเพาะ ขุดทําแผล) 
                3.3.4.2 ข้ันตอนการบริหารจัดการกอนเปดศูนยการจัดแบงภารกิจ เพ่ือบริหารจัดการในบริเวณ
สถานท่ีควบคุม (Quarantine area) โดยแบงตามภารกิจเปน 4 ดานไดแก  

1) ดานอํานวยการและธุรการ รับผิดชอบการลงทะเบียน การสื่อสาร องคประกอบการใชชีวิตตาง ๆ การ
รักษาความปลอดภัย การบังคับใชกฎหมาย การดูแลดานอาหาร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการออกธุรการ พัสดุ
และการบัญชี หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ ผูรับผิดชอบคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ฝายปกครองอําเภอ 

2) ดานการควบคุมและปองกันโรคท่ีอาจติดตอได รับผิดชอบการคัดกรอง ตลอดจนการตรวจสอบอาการ
ประจําวันตามนิยาม PUI การใหคําแนะนําดานการปองกันการติดเชื้อเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีควบคุม 
รวมท้ังการจัดหาอุปกรณปองกันตนเองสําหรับเจาหนาท่ีและอุปกรณในการตรวจยืนยัน (Swab) หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ สาธารณสุขอําเภอ 

3) ดานการรักษาพยาบาล รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บปวยท่ัวไปและการดูแลทางสภาพ
จิตใจ สําหรับประชาชนและเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีควบคุม พรอมท้ังการจัดหาอุปกรณและเวชภัณฑท่ีใช
ประกอบในการรักษาพยาบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ สาธารณสุขอําเภอ 

4) ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยในบริเวณสถานท่ีควบคุม รับผิดชอบการจัดการขยะ การ
กํากับดูแล และใหคําแนะนําในการจัดการดานสุขาภิบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ฝายปกครองอําเภอ 

3.3.4.3 ข้ันตอนการดูแลผูกักแยก ในการกักตัวท่ีศูนย LQ อําเภอยะรัง  
1) เกณฑการพิจารณาผูท่ีตองกักตัวท่ีศูนย LQ อําเภอยะรัง คือ 
 (1) ผูปวยท่ีตองดําเนินการสอบสวนโรค (Patient Under Investigation-PUI) ท่ีไมพบเชื้อ (lab 

negative) รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลยะรังจนอาการดีข้ึนแลว สงตอเขาศูนย LQ อําเภอยะรัง จนครบ 14 วัน  
 (2) ผูท่ีสัมผัสเสี่ยงสูง เชน รวมบาน/ชุมชนใหมากักตัวท่ี ศูนย LQ อําเภอยะรัง เม่ือครบกําหนด

ตรวจหาเชื้อจะสงตอเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลยะรัง ดังนี้ 
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 หากไมพบเชื้อ (ผลlab negative) สงกลับเขาศูนย LQ อําเภอยะรัง จนครบ 14 วัน  
 หากพบเชื้อ (ผลlab positive) เขารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาลยะรงั 

             (3) ผูปวยยืนยันหลังรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลยะรังครบ 14 วันแลว ใหมากักตัวท่ี ศูนย LQ 
อําเภอยะรัง อีก 4 สัปดาห (28 วัน) 

 
แผนภาพท่ี 3-9  แสดงกระบวนการดูแลผูกักแยก 

โดยดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 3-10 แสดงข้ันตอนการดูแลตั้งแตแรกรับ-ออกจากศูนยฯ  

2) แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในการดูแลตัวเองเม่ือเขาพักท่ีศูนย LQ อําเภอยะรัง ผูกักแยกตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย LQ อําเภอยะรัง ดังนี้ 
  (1) หามออกนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไว หากมีความจําเปนใหแจงเจาหนาท่ีประสานงาน 
  (2) หามบวนน้ําลาย เสมหะ สั่งน้ํามูก ลงบนพ้ืน 
  (3) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ณ จุดท่ีกําหนดไวทุกวัน ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ 
   (4) เม่ือมีอาการผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ โปรด
โทรแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีดูแลในพ้ืนท่ีทันที 
  (5)  ลางมือฟอกสบูหรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม กอนรับประทานอาหาร และหลังเขา
หองน้ํา 
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  (6) ซักลางทําความสะอาดเสื้อผาเองทุกวัน หรือ นําเสื้อผามาใสถังท่ีจัดไวหนาหองเพ่ือสงให
เจาหนาท่ี ซักลางตอไป (แลวแตความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแยกกักในการบริหารจัดการ) 
  (7)  ท้ิงขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อท่ีจัดไวใหหนาหอง 
  (8) ถามีความประสงคใหญาติมาเยี่ยม ตองติดตอเจาหนาท่ีประสานงาน 
  (9) ทําความสะอาดภายในหองพักดวยตนเองและนําขยะมูลฝอยท้ิงในถังขยะติดเชื้อท่ีจัดไวให 
   (10)  เวลารับประทานอาหาร 
   - อาหารเชา เวลา 08.00 น 
   - อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.  
   - อาหารเย็น เวลา 16.00 น. 
 (11) เวลาอาบน้ํา เวลา 07.00 น. และ เวลา 18.00 น. 
 (12) การเยี่ยมของญาติ งดเยี่ยมผูอยูในสถานควบคุมโดยตรง แตสามารถฝากของเยี่ยมไดใน 
      ชวงเวลา 09.00-14.00 น. 
 สําหรับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หรือ ศูนย LQ อําเภอยะรัง เปนศุนย
ท่ีอยูในชุมชน การทํางานของเจาหนาท่ีในศูนยฯมีความใกลชิดกับคนในชุมชนและจะรูจักแระชาชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น
การดําเนินงานในข้ันตอนการดูแลครอบครัวผูกักแยกและการมีสวนรวมของชุมชนจึงไมไดแยกดําเนินการเปนอีก
ข้ันตอนหนึ่งเหมือนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด -19 เพราะวิสัยทัศนของศูนย LQ 
อําเภอยะรังท่ีกําหนดไววา “บริการดุจญาติมิตร เขาถึงเขาใจ คืนสูชุมชนอยางปลอดภัย” 
3.4 บทวิเคราะหศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
 จากการศึกษาขอมูลเอกสารการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine) ท้ัง 2 
ศูนย คือ  ศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตานี สามารถวิเคราะหประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น ไดแก  
 3.4.1 บริบทและสถานการณปญหาการระบาดของโควิดในพ้ืนท่ี พบวา มีความแตกตางกันใน 2 พ้ืนท่ี 
กลาวคือ  
 3.4.1.1 ศูนยฯปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19  

การจัดต้ังศูนยฯ มีผลกับการดําเนินงานเพ่ือปองกันและชวยในการแพรระบาดของโควิด – 19 ในพ้ืนท่ี
ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 1) สถานการณปญหาการระบาดโควิดในพ้ืนท่ีปทุมธานี มีหลายหนวยงานท่ีใหบริการเพราะอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
โรงพยาบาลหลายแหง และประชาชนมีทางเลือกในการเขาถึง จึงทําใหศูนยฯ ปทุมธานีโมเดลถูกใชในการรองรับ
การกักตัวประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆท่ีเดินทางเขามากรุงเทพหรือปริมณฑล  

2) ประชาชนในชุมชนท่ีไมมีพ้ืนท่ีในการกักตัว และมีความเสี่ยงสูงในการแพรโรค การมีศูนยฯ จึงมี
ประโยชนตอชุมชน เนื่องจากการกลับไปกักตัวท่ีบานทําใหเพ่ือนบานหวาดระแวง และยังสรางความปลอดภัย
ใหกับชุมชนดวย  

3) ศูนยฯ ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 เปนสถานท่ีระบายความแออัดและหนาแนนของโรงพยาบาลใหได
มีพ้ืนท่ีสําหรับผูปวยท่ีมีอาการตองเขารับการรักษา 

เม่ือพิจารณาความพรอมของศูนยปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 พบวามีความพรอมในการดําเนินงานตาม
มาตรการการเปนสถานท่ีกักตัวระดับพ้ืนท่ี (Local Quarantine) เปนอยางยิ่ง จะเห็นไดจาก 

ก. การออกแบบพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกอยางเหมาะสมตามมาตรฐาน 
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ข. การวางแผนและเตรียมความพรอม ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตางๆท่ีจําเปนกอนการเปดศูนยฯ 
ค. ในชวงแรกของการเปดศูนยฯ มีการวางระบบและข้ันตอน กระบวนการตางๆ  
ง. การเตรียมความพรอมบุคลากรดานตางๆ 
จ. การไดรับความสนับสนุนจากเครือขายจํานวนมาก ท้ังงบประมาณและเครื่องมือ เครืองใชท่ี

จําเปนตางๆ ทําใหการจัดการเปนไปอยางรวดเร็ว   
ฉ. การทํางานรวมกันสวนใหญเปนภาคราชการ ขาดการประสานงานกับทองถ่ินและชุมชนมากพอ 

 3.4.1.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
 สถานการณปญหาการระบาดของโควิด – 19 ในพ้ืนท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานีอยูในระดับท่ีมีความ

เสี่ยงมาก และจัดการไดอยางยากลําบาก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีพิเศษและมีความซับซอนของปญหาหลายอยาง
ดวยกัน กลาวคือ 
 1) เปนพ้ืนท่ีอยูใกลชายแดน มีการเดินทางเขา-ออก ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ท้ังถูก
และผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  

2) ระบบความเชื่อทางศาสนาไมเอ้ืออํานวยตอการควบคุมโรคระบาด เนื่องจากคนมุสลิมมีความเชื่อวาสิ่ง
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนลวนแตเปนพระประสงคของพระผูเปนเจา ดังนั้นชาวบานจึงไมคอยใหความสนใจเม่ือในความรู
เก่ียวกับการระบาดของโรคและการปองกัน  

3) ชวงการระบาดของโรคเปนชวงเดียวกันกับการเดินทางท่ีมีความเก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนา 
4) การเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงระหวางภาครัฐกับกลุมชาติพันธุทําใหขอมูลใดๆ ก็ตามท่ีออกไปจาก

ภาครัฐมักจะไมไดรับความเชื่อถือ   
5) ความหางไกลจากสวนกลางการบริหารของประเทศทําใหทรัพยากรท่ีลงมาในพ้ืนท่ีมีจํากัด และเม่ือ

ตองใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสามารถจัดเก็บรายไดคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ
องคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ยิ่งทําใหภาวะขาดแคลนงบประมาณกลายเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ   

6) อําเภอยะรัง มีปญหาในเชิงพ้ืนท่ี กลาวคือ ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ จึงไมมีโรงแรมขนาดใหญ 
ดังนั้น จึงไมมีโรงแรมท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําสถานท่ีกักตัวเหมือนพ้ืนท่ีอ่ืน จึงจําเปนตองนําสถานท่ีและ
อาคารของสวนราชการท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมาใชเพ่ือเปนสถานกักแยกตัวเพ่ือปองกันการแพรระบาด 
 3.4.2 เง่ือนไขและขอจํากัดในการดําเนินงาน การบริหารจัดการศูนยฯ ท้ัง 2 พ้ืนท่ีมีขอจํากัดในการ
ดําเนินงานซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
 3.4.2.1 ศูนยฯปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 
 การดําเนินงานภายในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด – 19 มีเง่ือนไขการ
ดําเนินงาน คือ 

1) การใชกลไกภาครัฐและภาคราชการในการดําเนินงานท้ังท่ีเปนศูนยฯเฉพาะกิจ แตดําเนินงานดวยคําสั่ง
พิเศษ ควรควบคูไปกับการใชระเบียบงบประมาณแบบพิเศษ 

2) ในสถานการณท่ีไมเปนปกติ ควรมีระบบการบริหารงานท่ีพิเศษท่ีเอ้ืออํานวยใหการทํางานสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองปญหา 

3) การเตรียมพรอมเจาหนาท่ีท้ังดานจํานวนคน ความพรอมดานเวลา รางกายและจิตใจ 
4) การเตรียมวิธีการบริหารจัดการ/การปฏิบัติงาน การมีแผนหลัก/แผนรอง 
5) การปฏิบัติงานในศูนยฯ ควรเปนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการอบรมมาเปนพิเศษใหระวังตนเองจากการไดรับ

เชื้อ และการปฏิบัติตัวกับผูใกลชิด 
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6) หลังจากมอบศูนยฯใหทางอําเภอธัญบุรีเปนหนวยงานหลักในการดูแลแทนโรงพยาบาลธัญบุรี พบวา 
การบริหารจัดการแตกตางไป กลาวคือ 

- มีการเพ่ิมอาคารท่ีใหบริการ ชวงโรงพยาบาลบริหารใชอาคารแคหลังเดียว แตตอมาใชอาคารสอง
หลัง เพราะหาคนทําความสะอาดหองไมทันตอการใชงาน (เพราะแมบานปฏิเสธท่ีจะทําความสะอาด เนื่องจาก
ไมอยูในขอตกลงแรก) 

- การวางแผนเรื่องการทําความสะอาดยังไมดีพอ ท้ังเรื่องการจัดการหอง การฆาเชื้อ ขยะติดเชื้อ 
- เครือขายเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนแหลงทรัพยากร ยกตัวอยางเชน ชวงแรกท่ีไดรับการสนับสนุน

จากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD  แตพอเปลี่ยนคนดําเนินการทรัพยากร
เริ่มหายไป 

- ปญหาการสื่อสารระหวางกัน ในเรื่องของความตองการของศูนย ซ่ึงเม่ือรวบรวมความตองการ
แลวฝายใดฝายหนึ่งควรแจงไปท่ีระดับบริหารเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหไดอยางเพียงพอ 

 3.4.2.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
 การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท่ีสามารถควบคุม
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนผลมาจาก 

1) การมีผูนําท่ีเขมแข็ง มีความเขาใจและใหความสําคัญกับปญหาอยางจริงจัง  
2) มีทีมทํางานท่ีพรอมจะใหความรวมมือและเสียสละ มีความเขาใจในท้ังตัวปญหาและชุมชน  
3) การใชทักษะ/ประสบการณในการสื่อสารกับชุมชน แมวาทีมทํางานทุกคนตองทํางานกันอยางหนัก 

และไมมีคาตอบแทนเพ่ิมเปนพิเศษ แตไมใครพูดถึงวาควรจะมีคาตอบแทนพิเศษ 
4) การมีเครือขายท่ีเขมแข็งท้ังภายในพ้ืนท่ีและเครือขายภายนอก ท่ีมีความพรอมใหความชวยเหลือ 

สามารถชวยเสริมศักยภาพของชุมชนใหจัดการปญหาของตนเองไดเปนอยางดี 
5) ความเขมแข็งและความมุงม่ันของทีมงานทุกภาคสวน ทําใหประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี 

เพราะมีความเชื่อม่ันในทีมงาน จึงทําใหสามารถควบคุมโรคระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล
ตานโควิด -19 และศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก, ศึกษารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก และศึกษาผลกระทบดานสังคม (Social impact) จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาในกลุมตางๆ เพ่ือตอบตามวัตถุประสงคดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4- 1 แสดงขอบเขตเนื้อหาและประเด็นการรวบรวมขอมูล 

ขอบเขต จํานวนท่ีเก็บ วิธีการและเครื่องมือ ประเด็น 
แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก 

3 คน - การสัมภาษณ  โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 

1. ข้ันการกอตั้งศูนยฯ 
2. ข้ันการดําเนินงานของศูนยฯ 
3. ข้ันการปดตัวของศูนยฯ 
4. การประเมินผลกระทบของศูนยฯ 
5. ขอควรพิจารณาอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศู น ย ฯ  (Local 
Quarantine) 

รูปแบบและกระบวนการ
ดํ า เนิ น งานของศู นย พั ก
อาศัยเพ่ือการกักแยก 

ปทุมธานี 16 คน 
ปตตานี   19 คน 

-การสัมภาษณ  โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง 
-การสนทนากลุม โดยใชแนว
คําถามการสนทนากลุม 

1.การรับรูเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก 
2. รูปแบบและกระบวนการดําเนินงาน 
3. ระบบและบริหารจัดการในศูนยฯ 
4.ทัศนคติท่ีมีตอศูนยฯ ปญหา/อุปสรรคใน
การปฏิบัติหนาท่ี 
5. ความพึงพอใจตอการทํางานในศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก 
6. ขอคิดเห็นและเสนอแนะอ่ืนๆ ตอการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนย 

ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น สั ง ค ม 
(Social impact) จากการ
ดํ า เนิ น งานของศู นย พั ก
อาศัยเพ่ือการกักแยก 

ปทุมธานี 25 คน 
ปตตานี 36 คน 

- แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบริการศูนยฯ 

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 ขอมูลเก่ียวกับการเขาพัก การรับรูขอมูล
เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
3. ความคิดเห็น/ทัศนคติเก่ียวกับศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก (ระหวางเขาพัก) 
4. ความคิดเห็น/ทัศนคติเก่ียวกับศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก (หลังออกจากศูนยฯ) 
5. ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  

 สําหรับผลการวิจัย เชิงปฏิบัติการ รูปแบบการดําเนินการของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก
ปทุมธานีโมเดลตานโควิด-19 และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ปรากฏผลการวิจัย
ในแตละสวน ดังนี้ 
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4.1 แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  

จากการสัมภาษณผูรวมจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก9

10 ซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณ 5 ประเด็นดังนี้  
1. ข้ันการกอตั้งศูนยฯ 
2. ข้ันการดําเนินงานของศูนยฯ 
3. ข้ันการปดตัวของศูนยฯ 
4. การประเมินผลกระทบของศูนยฯ 
5. ขอควรพิจารณาอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการศูนยฯ (Local Quarantine) 
4.1.1 ข้ันการกอตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ประกอบดวย 
1)  แนวคิดและท่ีมาของการจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก โดยความคิดริเริ่มท่ีจะกอตั้งเกิดข้ึนเม่ือ

กลางเดือนมีนาคม 2563 จากท่ีไดยินขาวคนขับแท็กซ่ีติดเชื้อโควิด แลวไดรับแจงจากทางโรงพยาบาลใหไปกัก
ตัวเอง โดยคนขับแทกซ่ีดังกลาวตองขาดรายไดจากการหยุดขับและเสียคาใชจายเอง ขาวดังกลาวทางสถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ไดมีการหารือกันวา ตองการมีสวนรวมในการชวยกันแกไขปญหาและไดนํา
ประเด็นนี้ไปคุยกับหลายหนวยงานซ่ึงทุกฝายมีทาทีเห็นดวย และหลังจากมีความคิดท่ีจะมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา ไดมีหาขอมูลการจัดการปญหาการแพรระบาดของโควิดของหลายประเทศ เชน จีน ไตหวัน ฮองกง และได
เรียนรูวามีข้ันตอนตางๆ รวมถึงการกักแยกผูเสี่ยงเพ่ือลดการแพรระบาดในวงกวาง (สัมภาษณคุณดาวดี ชาญ
พานิชย) โดยในชวงแรกไมมีความเขาใจเก่ียวกับการตั้งศูนยกักแยก และผูบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย (TIJ) ก็ไมเขาใจ เพราะคิดวาถามีปญหาจริงนายกรัฐมนตรีคงจะสั่งดําเนินงานในจุดนี้ ตอนนั้นทุกฝาย
คิดแตวาจะใชโรงแรมเปนสถานท่ีกักตัว แตการใชโรงแรมก็มีปญหาเพราะตั้งอยูในยานชุมชน มีบุคลากรท่ีทํางาน
อยูในโรงแรมซ่ึงอาจไดรับผลกระทบติดเชื้อ รวมท้ังการดําเนินงานของโรงแรมสวนใหญเปนเรื่องธุรกิจ (สัมภาษณ
ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ)  

จะเห็นไดวาในชวงกอนการจัดตั้งศูนยฯ ทุกคนไมรูวาการตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในระดับชุมชน
ทองถ่ินนั้นเปนอยางไร และตองจัดการอยางไร หากตั้งศูนยฯ ข้ึนแลวจะไดรับการยอมรับหรือไม ถูกตองทาง
การแพทยหรือไม จะมีความรวมมือหรือไม งบประมาณมาจากไหน เหมือนกับการลองผิดลองถูก รูแตวา LQ จะ
ชวยยับยั้งการแพรระบาดได ทุกคนจึงพูดคุยกันและติดตอกับเครือขายหนวยงานอ่ืนท่ีมีความรู ซ่ึงคนอ่ืนก็เห็นวา
เปนสิ่งท่ีนาทํา ทุกฝายทําการบานกันมาก โดยเฉพาะทางสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ท่ีมีเวลา
เตรียมตัวนอยมาก แตตองเตรียมการใหรวดเร็วแขงกับเวลาโดยใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห และสําเร็จไดดวย
ความรวมมือจากทุกฝาย ทุกคนท่ีมารวมกันมีความเชื่อวาตนทุนในการเฝาระวังและปองกันราคาถูกมากกวาการ
รักษา และเปนดานท่ีสําคัญในการจัดการโรคระบาดโควิด -19 แตในการปองกันสาธารณภัยของประเทศไทยมักให
ความสําคัญกับการแกปญหาเม่ือเกิดปยหาข้ึนมาแลว แตมิติในการปองกัน การเฝาระวังมักถูกมองขามไปสูการ
แกไข/การรักษาเลย (สัมภาษณ ดร.นพพล ชูกลิ่น) 

ดังนั้นจะเห็นไดวาจากแนวความคิดท่ีตองการมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ไดนําไปสู
การวางแผนและปฏิบัติการรวมกันอยางจริงจังของหนวยงานหลายภาคสวน โดยเฉพาะหนวยงานในพ้ืนท่ีปทุมธานี 
จากการสัมภาษณ นายแพทยศราวุธ ธนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี ซ่ึงเปนผูรวมกอตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือ

                                                           
10   ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ รองผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) , ดร.นพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร RBS กรุป บริษัท รีเทล โซลูช่ันส จํากัด และคุณดาวดี ชาญพานิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยการ

พัฒนาความรู จํากัด 
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การกักแยก ปทุมธานีโมเดล “โดยในชวงโควิด -19 ระบาดใหมๆ คิดแควาตองหาท่ีพักกักแยก (Isolation 
facilities) คนไขใหได เพราะโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีคับแคบ แออัด ท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน และคิดวาจะเปน
ประโยชนกับทุกฝาย เนื่องจากทุกท่ีมีความเสี่ยงไปหมด ไมวาจะเปนบาน ชุมชน หรือ โรงพยาบาล และโควิดเปน
โรคอุบัติใหม ลักษณะการระบาดรวดเร็วกวาโรคติดตอชนิดอ่ืนรวมท้ังโรค SARs และไมมีใครมีความรูเก่ียวกับการ
ระบาด การมีสถานท่ีกักแยก (Isolation) ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของทุกคน ท้ังคนปวย คนเยี่ยม และคนดูแล 
หลังจากท่ีมีการประชุมรวมกันหลายครั้ง การสํารวจสถานท่ีหลายแหงและพบวาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดตั้ง
ศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกและ การใชงานกักตัว PUI คือ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กรมพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและการกีฬา เนื่องจากพ้ืนไมมีพรม เปนหองสวนตัว มีหองนําในตัว มีรั้วรอบ อยูหางจากชุมชน มี
บานนอย หอพักอยูลึก เวลามีรถพยาบาลเขาออกศูนยไมมีใครสังเกต” ซ่ึงจากการสัมภาษณ นายสมพงษ ผาสุก 
ผูอํานวยการศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา และนายปรุฬห โพธิ์
เท่ียง นายชางโยธาชํานาญการ สังกัดศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและการ
กีฬา ไดใหความเห็นวา “แรกเริ่มไดรับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลธัญบุรี วา ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 
มีทีตั้งท่ีเหมาะสม คือ มีรั้วรอบ หางจากชุมชน มีอาคารท่ีพักท่ีมีหองน้ําในตัว ซ่ึงอธิบดีกรมพลศึกษาเปนผูท่ี
เห็นชอบและตัดสินใจอนุมัติ เนื่องจากชวงนั้นการระบาดของโควิดรุนแรง และทางสาธารณสุขยังหาท่ีพักลักษณะนี้
ไมได แตทางกรมพลศึกษาก็พรอมสนับสนุนชวยเหลือแมวาจะไมใชนโยบายของกรมฯก็ตาม เพราะในสถานการณ
เชนนี้ทุกฝายตองรวมมือกัน” 

สําหรับวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ) ท่ีจังหวัดปทุมธานีซ่ึงเปนแหงแรกนั้น 
เนื่องจากขณะนั้นเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยไดมีการประสานงานกับหนวยงานหลายแหงในพ้ืนท่ีปทุมธานี เพ่ือ
หาสถานท่ีจัดตั้ง เชน หอพักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัดธรรมกาย และหอพักของพระประชาบดี เปน
ตน เพราะเห็นวาอยูใกลโรงพยาบาลธรรมศาสตร หลังจากนั้นไดประสานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย โดยมีการประชุมรวมกันหลายฝาย คือ ผูอํานวยการสถาบันพระประชาบดี ผูวาการเคหะฯ และ
โรงพยาบาลวิภาวดี แตเปาหมายของแตละฝายไมตรงกัน เนื่องจากโรงพยาบาลซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนมุงเปาไป
ท่ีผูมีรายไดสูง และเม่ือเจรจากันหลายฝายทําใหไดขอสรุปเรื่องลักษณะของสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการกักตัววา 
ตองมีอากาศโปรง ไมมีพรมบนพ้ืน ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับคุณสมบัติของหอพักของสถาบันพระประชาบดี รวมท้ัง
เปาหมายหลักของการจัดตั้งศูนยท่ีพักกักแยกนี้ เพ่ือกลุมเปราะบาง กลุมผู มีรายไดนอยในชุมชน ซ่ึงเปน
กลุมเปาหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยโดยตรง ท้ังนี้เพราะหากไมมีสถานท่ีเพ่ือ
การกักแยกอาจเกิดปญหาการระบาดในชุมชนซ่ึงจะแกไขไดยากลําบากข้ึน ดังนั้นเม่ือมีการตกลงรวมกันดวยความ
เห็นชอบและการสนับสนุนจากผูอํานวยการสถาบันพระประชาบดี จึงใชเปนอาคารของสถาบันพระประชาบดี เปน
ท่ีตั้งของหนวยงานอํานวยการ เพราะการใชสถานท่ีของสถาบันพระประชาบดีเปนศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) 
ติดขัดในหลายเรื่อง ซ่ึงฝายกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยตีความวาไมใช
ภารกิจหลักของกระทรวง ทําใหไมสามารถใชสถานท่ีของสถาบันพระประชาบดีเปนศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกแมวา
ในขณะนั้นเปนภาวะวิกฤติก็ตาม แตตอมาเม่ือมีประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
ข้ึนและใหอํานาจกับสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเปนเครือขายท่ีทําเรื่องความรุนแรงในครอบครัว รวมกันกับสถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจึงประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ธัญบุรีซ่ึงเปนนายแพทยดานเวชกรรมปองกัน หลังจากนั้นไดประสานกับทางจังหวัดปทุมธานีและมีคําสั่งใหใชศูนย
กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬาและสถาบันพระประชาบดีเปนศูนยท่ีพัก
กักแยกอยางเปนทางการ โดยเม่ือไดรับอนุมัติใหใชพ้ืนท่ี ทางทีมสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ได
ประสานเครือขายใหมาปรับปรุงสถานท่ีทันที ท้ังระบบน้ํา ระบบไฟ ซ่ึงการต้ังศูนยฯ ท่ีปทุมฯ ไดทํางานรวมกับ
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หลายหนวยงาน อาทิ โรงพยาบาล สภาสถาปนิก บริษัท ช.การชาง ท่ีชวยกันออกแบบตั้งแตระบบการเขาออก 
และการรักษาความปลอดภัยท่ีคํานึงถึงผูเขาพัก และผูท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ี (สัมภาษณ ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ 
และคุณดาวดี ชาญพานิชย)  

สําหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกฯ ท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เกิดข้ึนจาก
เครือขายของผูบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย ไดเขาไปดูการจัดต้ังศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกท่ี
จังหวัดปทุมธานีและมีขอเสนอวาสถานการณโรคระบาดโควิด -19 ในพ้ืนท่ีของอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี รุนแรง
และวิกฤตมาก ควรท่ีจะมีการจดตั้งศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกท่ีอําเภอยะรังซ่ึงกําลังมีปญหาการแพรระบาดของโค
วิด ใน ขณ ะนั้ น   ส วน แนว คิ ดการจั ด ศูน ย ท่ี พั ก กั กแยก ท่ี จั งห วั ดช ลบุ รี นั้ น  เกิ ด จากการห ารือ กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเทศบาล  โดยมุงจะสรางศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกรองรับบุคลากรของตํารวจ 
พยาบาล ท่ีปฏิบัติหนาท่ีและมีความเสี่ยงกจากการติดเชื้อ แตไมสามารถจัดตั้งไดเพราะมีปญหาดานงบประมาณ 
ประกอบกับชวงหลังสถานการณโควิดคลี่คลายข้ึน จึงไดยกเลิกไป (สัมภาษณคุณดาวดี ชาญพานิชย) 

อยางไรก็ตามในการกอตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกฯ ท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มีความเปนมา
ในการกอตั้ง ดังนี้ 10

11 
“โรงพยาบาลยะรังเริ่มเตรียมพรอมปองกัน และซอมแผนรับมือกับการระบาดของโควิดตั้งแตทราบวามี

การระบาดท่ีจีน แตยังไมมีการเตรียมจัดหาหอง จนถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ซ่ึงเปนวันท่ีมี case แรกเขามา (ซ่ึง
พอโรงพยาบาลอ่ืนรูทราบวา โรงพยาบาลยะรังเริ่มรับมือได ก็มีการสงตอผูปวยเขามา) จึงเริ่มหาท่ีโดยยังไมได
คิดถึงเรื่องงบประมาณ ในชวงแรกยังไมมีระบบคัดกรอง คนท่ีกลับมาจากตางประเทศก็จะใหกักตัวอยูบาน แต
ไมไดผล ทําไดแควันเดียว เพราะผูกักตัวไมไดปฏิบัติตัวเครงครัดในเรื่องการรักษาระยะหาง การสัมผัสสิ่งของและ
คน ประกอบกับลักษณะของท่ีอยูอาศัยของผูถูกกักสวนใหญไมเอ้ืออํานวยตอการกักตัว ในชวงแรกกระทรวง
สาธารณสุขประกาศใหจังหวัดจัดทําศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine – LQ) แตไมมีการระบุ
รายละเอียดในเรื่องของสถานท่ี ทางอําเภอยะรัง จึงคิดแบบงายๆ วานาจะใหองคการบริหารสวนตําบลดูแล 
เนื่องจากชวงแรกยังไมมีงบประมาณ ไมรูวาจะไปเบิกจายใคร จึงเกิดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local 
Quarantine – LQ)  ระดับตําบลข้ึน ชวงเวลาดําเนินการคือระหวาง 5 เมษายน – 3 มิถุนายน 2563 โดยมีศูนยท่ี
พักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine – LQ) ระดับอําเภอ 1 แหง คือท่ี โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ซ่ึง
อําเภอยะรัง เปนอําเภอแรกท่ีมีการตั้ง LQ ระดับอําเภอท่ี รร.ประตูโพธิ์ฯ ตอนแรกทางโรงเรียนไมใหใชสถานท่ี แต
ทานผูวาราชการจังหวัดประสานงานใหจนสามารถใชสถานท่ีโรงเรียนได  

วัตถุประสงคท่ีทําศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine – LQ)  LQ ระดับอําเภอ คือ ไว
สําหรับกักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ เชน บางคนไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัว หรือบางคนท่ีมีปญหาดาน
สุขภาพท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ หรือคนต้ังครรภ ก็จะถูกสงตัวไป LQ ระดับอําเภอ ศูนย LQ อําเภอยะรัง
ชวยใหการแพรกระจายของเชื้อโรคลดลง และชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาลไปไดมาก ท้ังนี้เพราะโรงพยาบาล
ยะรัง มีขีดความสามารถในการรับคนไขไดเพียง 72 เตียง อีกท้ังชาวบานก็อยากอยู ศูนย LQ อําเภอ มากกวา
โรงพยาบาล เนื่องจากอยูใกลบาน ญาติมาเยี่ยมได ขณะท่ีถาอยูโรงพยาบาลจะหามเยี่ยม 

                                                           
11

  สัมภาษณนายแพทยอาลี กะโด ท่ีปรึกษาศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ)  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานเวชศาสตรชุมชน และปญหา

สุขภาพจิตในชุมชน และอยูในทีม 16 โรคระบาดของโรงพยาบาลยะรัง นายแพทยอาลี กะโด อยูในกลุมริเริ่มกอตั้งศูนยและ

ประสานงานกับเครือขาย RoLD เขามาใหความสนับสนุนและชวยเหลือศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ), แพทยหญิงนินี สุไล

มาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลยะรัง และนายบอรอเฮง ดีเยาะ สาธารณสุขอําเภอยะรัง 
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ในชวงแรกของการกอตั้ง LQ ระดับอําเภอ ไดมีการเขียนโครงการไปของบประมาณจาก ปองกันภัย
จังหวัด (ปภ) โดยตั้งงบประมาณไวท่ีหกแสนบาท แตถูกตัดเหลือ 1.6 แสนบาท ซ่ึงไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
จึงมีการประสานขอไปทาง TIJ/RoLD ซ่ึงไดรับท้ังงบประมาณ ความชวยเหลือดานของใชจําเปน และคําปรึกษา
ดานการวางผังอาคารสถานท่ีสําหรับการกักตัว 

2) วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ)  
การจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถานท่ีกักแยกสําหรับผูมีรายได

นอย และมีขอจํากัดในการกักแยกตนเอง เชน ทางบานมีพ้ืนท่ีไมพรอมสําหรับการกักแยก โดยมีเหตุผลจากการ
ยืนยันทางการแพทยวาการกักตัว 14 วัน ไดผลดีกวาการตรวจหาเชื้อแตเพียงอยางเดียว ประกอบกับความเชื่อวา
พ้ืนท่ีของโรงพยาบาลควรเก็บไวสําหรับผูท่ีตองไดรับการรักษาเทานั้น การมีศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) จึง
เกิดข้ึนเพ่ือตัดตอนการแพรระบาดในชุมชน และทําใหเจาหนาท่ีผูใหบริการปลอดภัย ผูท่ีมีความเสี่ยงเขาพักอยาง
สุขกายสบายใจ และชุมชนมีสวนรวม (สัมภาษณคุณดาวดี ชาญพานิชย) 

บทบาทของทีมสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) คือการชวยเหลือกลุมเปราะบางท่ีมีโอกาส
ติดเชื้อใหสถานท่ีกักตัวท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนการดูแลข้ันปฐมภูมิ (Basic Healthcare) ท่ีประชาชนทุกคนควรไดรับ  
รวมท้ังครอบครัวของผูถูกกักตัวซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการขาดรายได การตองมาดูแลผูถูกกักตัว ฯลฯ ซ่ึงเปน
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหเลือกมาทํางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพราะจะสามารถ
ทํางานใหครบวงจรปญหา จึงกลายเปนการทํางานเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
และกระทรวงมหาดไทย โดยมีโรงพยาบาลธัญบุรีเปนหนวยงานสําคัญในการรวมขับเคลื่อนทําใหสามารถดูแล
ครอบคลุมท้ังเรื่องการปองกันและเฝาระวังโรคระบาดโควิด -19 และการทํางานรวมกับชุมชน (สัมภาษณ ดร.
อณูวรรณ วงศพิเชษฐ) 

อยางไรก็ตามแมวาวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกของท้ังจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดปตตานี จะไมแตกตางกัน แตในการปฏิบัติงานจริงตามบริบทของพ้ืนท่ีทําใหเปาหมายของศูนยฯ แตกตาง
กันไป กลาวคือ  

- ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ในระยะแรกจัดตั้งข้ึนเพ่ือลดภาระความแออัดของผูปวยท่ี
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคระบาดโควิด -19 จึงระบายผูท่ีมีความเสี่ยงดังกลาวมาไวท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก ปทุมธานี ท่ีศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการดําเนินงานในรูปแบบคัดกรองไข/ดูอาการ โดยทีมการแพทย
และสาธารณสุขของโรงพยาบาลธัญบุรี หากมีอาการผูท่ีเขาเกณฑตามนิยามผูสงสัยฯ (PUI : Patient Under 
Investigation)  ผูท่ีสงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูก
นําสงโรงพยาบาลทันที แตตอมาเม่ือสถานการณโรคคลี่คลายลง จํานวนผูกักตัวนอยลง จึงมีการสงมอบศูนยพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีโดยสงมอบใหอําเภอธัญบุรี สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงทางสาธารณสุขจังหวัดมอบหมายใหทางสาธารณสุขอําเภอเขามาปฏิบัติงานในศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยกในระดับทองถ่ิน (LQ) เต็มรูปแบบ โดยใชเจาหนาท่ีของสาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงสนั่น  

- ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine – LQ)  LQ ระดับอําเภอ อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี จัดตั้งข้ึน สําหรับกักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ เชน บางคนไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัว หรือบาง
คนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ หรือคนตั้งครรภ ก็จะถูกสงตัวไป LQ ระดับอําเภอ ศูนย 
LQ อําเภอยะรังชวยใหการแพรกระจายของเชื้อโรคลดลง และชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาลไปไดมาก ท้ังนี้
ดวยบริบทของพ้ืนท่ีท้ังดานศาสนา วัฒนธรรม ทําใหจําเปนตองมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท่ีใกลชุมชนเพ่ือท่ี
ครอบครัวและญาติพ่ีนองสามารถไปเยี่ยมไดซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญมากในการจัดการควบคุมและเฝาระวังโรคใน
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พ้ืนท่ีนี้ โดยศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (Local Quarantine – LQ)  LQ ระดับอําเภอ อยูในความดูแลของ
โรงพยาบาลยะรังและทีมสาธารณสุขอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนท่ีปรึกษา แตตอมาเม่ือยายศูนยฯ มาอยูท่ีศูนย
เรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนพ้ืนท่ีในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลเมาะมาวี จึงอยูในความรับผิดชอบของนายอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนยฯ และทีมสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลอําเภอยะรัง เปนทีมงานในการคัดกรองและเฝาระวัง  

3) ความสนับสนุนจากเครือขายและหนวยงาน ในข้ันการเตรียมการกอตั้งศูนยฯ  
 สําหรับการดําเนินงานเพ่ือจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ) เปนการรวมสนับสนุนจากหลาย
ฝายท้ัง เครือขายหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) บริษัท 
ช การชาง และ ดร.นพพล ชูกลิ่น ประธานเจาหนาท่ีบริหาร RBS กรุป บริษัท รีเทล โซลูชั่นส จํากัด โดยเริ่มจาก
การตั้งคําถามรวมกันวา หากมีการกักตัวเพ่ือเฝาระวังโรคเปนระยะเวลา 14 วัน ตองมีสิ่งของจําเปนอะไรบาง ซ่ึง
จากการคนควาขอมูลมาตรฐานการจัดการของตางประเทศ และนํามากําหนดเปนโมเดลสําหรับศูนยพักเพ่ือการกัก
แยก (LQ) จนเกิดเปนโมเดล “กาละมังยังชีพ” ข้ึน โดยจัดทีมขอรับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีตองจัดหา
ใสกาละมังยังชีพใหผูเขาพัก  มีการทําอาหารใหผูเขาพัก และแจกจายใหชุมชนรอบศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ)  
เพ่ือสรางความสัมพันธและลดการตอตานจากชุมชน (สัมภาษณคุณดาวดี ชาญพานิชย) โดยงบประมาณท่ีใช
หมุนเวียนเฉลี่ย 80,000-100,000 บาท หรือประมาณ 5,000 บาทตอคน ซ่ึงทางศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) 
จังหวัดปทุมธานีใชงบประมาณ 400,000 บาท สําหรับคาใชจายท่ัวไป (อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค) และคา
ติดตั้ง CCTV 1 ลานบาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1 ลาน 4 แสนบาท  

สวนศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ใชงบประมาณไปเพ่ือปรับปรุงสถานท่ี 
(โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา) จํานวน 30,000 – 50,000 บาท และเม่ือยายศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) อําเภอยะ
รัง ไปท่ี ศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี ไดใชงบประมาณไปจํานวน 
700,000 บาท โดยใชเพ่ือปรับปรุงระบบน้ําและระบบไฟฟา จํานวน 600,000 บาท และจัดซ้ือเครื่องอุปโภค
บริโภคจํานวน 100,000 บาท รวมท้ังจัดสงสิ่งของไดแก เตียงและมุงเพ่ิมเติม เนื่องจากท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกัก
แยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ไมไดเปนสถานท่ีท่ีพรอมสําหรับการเขาพักเหมือนท่ีศูนยฯปทุมธานี จึงตองจัดหา
เตียงและมุงใหกับผูเขาพักกักแยกเพ่ิมเติม (สัมภาษณคุณดาวดี ชาญพานิชย) 

สําหรับความรวมมือของเครือขายในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดปทุมธานี และอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี พบวามี
ความแตกตางกัน โดยศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  ปทุมธานีโมเดล ความรวมมือในการสนับสนุนและชวยเหลือ
จะเปนหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเปนสวนใหญ โดยใหความรวมมือชวยเหลือในการประสานงาน และการสนับสนุน
อํานวยความสะดวกดานสถานท่ี  สวนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ) อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี พบวา มี
ท้ังความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีท้ังระดับจังหวัดและระดับอําเภอ รวมท้ังการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) กํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ี ท่ีเขามารวมกันคัดกรองและเฝาระวังอยางเขมงวด จนทํา
ใหสามารถลดความเสี่ยงลงได  
 4.1.2 ข้ันการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  

1) การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล  
หลังจากการเปดศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี บทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) จะ

เปนการแกปญหาเฉพาะหนา เชน การสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคใหผูท่ีเขามาพักตามเวลาท่ีกําหนด 
อยางไรก็ตามในการดําเนินงานของศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี ไดมีการจัดระบบการเงินและสิ่งของ
บริจาคท่ีดี มีทีมสนับสนุนท่ีดี รวมท้ังมีเจาหนาท่ีท้ังจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ)  และจา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีมีระบบคิดนอกกรอบ มีความเสียสละและพรอมในการ
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เรียนรูเพ่ือแกปญหาไปรวมกัน ทําใหการดําเนินงานของศูนยฯ ปทุมธานีไมมีปญหาในการดําเนินการ (สัมภาษณ
คุณดาวดี ชาญพานิชย) ขณะท่ีการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานีนั้น 
มีสถานการณท่ีวิกฤตท้ังดานจํานวนผูกักตัวท่ีมีจํานวนมาก ขณะท่ีสถานท่ีกักตัวไมเปนสัดสวนและมีความขาด
แคลน เพราะตองจัดหาสถานท่ีในอําเภอเทาท่ีมี ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักเกณฑ/มาตรฐานของศูนยท่ีพักเพ่ือ
การกักแยก ศูนยฯยะรังจะมีความขาดแคลนและไมพรอม แตกลับพบวาศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะ
รัง จังหวัดปตตานี มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเขมแข็ง
ของพลังเครือขายในพ้ืนท่ีท้ังพลังของสวนราชการทุกภาคสวน พลังของทองถ่ินและชุมชนเปนผลใหสามารถจัดการ
ควบคุมและปองกันโรคระบาดโควิด-19 ได โดยศูนยฯยะรังจะเปนศูนยในการดูแลผูท่ีมีความเสี่ยงในชุมชน เชน 
ผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ สวนผูท่ีมีความเสี่ยงสูงจะสงเขาไปท่ีศูนยฯของจังหวัด ซ่ึงเปนรูปแบบการบริหารจัดการท่ี
คํานึงถึงคนเปนตัวตั้ง (สัมภาษณ ดร. อณูวรรณ วงศพิเชษฐ)  
 สําหรับการดําเนินงานของศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกจังหวัดปทุมธานี มีระยะการดําเนินการ 2 ระยะคือ 

- ระยะท่ี 1 นับต้ังแตเปดศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล (ระหวางวันท่ี 28 มี.ค.- 30 
เมษายน 2563) เปนการดําเนินงานในรูปแบบคัดกรองไข/ดูอาการ โดยทีมการแพทยและสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลธัญบุรี หากมีอาการผูท่ีเขาเกณฑตามนิยามผูสงสัยฯ (PUI : Patient Under Investigation)  ผูท่ี
สงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที 
แตหากไมพบเชื้อจะตองเขาแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วัน ขณะเดียวกันผูท่ีมีอาการ แตไมเขาตาม
นิยามของผูสงสัยฯ ไมใช PUI ก็ตองแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วัน 

- ระยะท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 – 19 มิถุนายน 2563) โดยหลังจากดําเนินการไประยะ
หนึ่ง พบวาสถานการณโรคระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จํานวนผูกักตัวนอยลงและตองมีการสงมอบศูนยใหกับ
หนวยงานในพ้ืนท่ีดูแล โดยสงมอบใหอําเภอธัญบุรี สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ดูแลศูนยท่ีพักเพ่ือการ
กักแยก ปทุมธานีโมเดล ซ่ึงรูปแบบของศูนยฯ จะแตกตางไปจากระยะแรก โดยมีการดําเนินการในลักษณะศูนยท่ี
พักเพ่ือการกักแยกในระดับทองถ่ิน (LQ)  

2) การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี  
- ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 15 มีนาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563 โดยตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก

แยก อําเภอยะรังแหงแรกท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซ่ึงสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD เริ่มเขาไปชวยในวันท่ี 19 เมษายน 2563 ซ่ึงศูนยฯ ประตูโพธิ์สามารถเปน
ท่ีพักกักแยกของผูท่ีมีความเสี่ยงท่ีเดินทางมาจากมาเลเซีย และจําเปนตองมีการกักตัว เพราะท่ีพักไมเหมาะสม 
การมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จึงสามารถชวยปองกันการแพรระบาดไดเปนอยางดี เพราะอยูในการควบคุม
และดูแลของทีมแพทย และสาธารณสุขของโรงพยาบาลยะรังและสาธารณสุขอําเภอ รวมท้ังทางฝายปกครองของ
อําเภอยะรัง ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาไดปดตัวลง
เพราะตองสงคืนโรงเรียน เนื่องจากรัฐบาลประกาศเปดเรียนเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563  

- ระยะท่ี 2 หลังจากปดตัวท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา แตขณะนั้นยังมีผูเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคระบาด

โควิด-19 จึงไดเปดศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรังข้ึนใหมท่ี ศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะ

มาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เม่ือยายศูนยฯ มาอยูท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี เปนพ้ืนท่ีในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี จึงอยูในความรับผิดชอบของ

นายอําเภอ เปนผูอํานวยการศูนยฯ และทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลอําเภอยะรัง เปนทีมงานในการคัดกรอง

และเฝาระวัง ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (LQ อําเภอ)  ดําเนินการมาจนสงผูพัก
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กักแยกคนสุดทายกลับบานเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 จึงปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ อําเภอ)  อําเภอ

ยะรัง จังหวัดปตตานี 

4.1.3 ข้ันการปดตัวของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
การดําเนินของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ท้ัง 2 แหงเปดดําเนินงานตั้งแตเริ่มมีการแพรระบาดอยาง

รุนแรง กลาวคือ  
- ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล เปดดําเนินการท่ีศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละ

ศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬา ระยะแรก ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2563   โดยทีม
การแพทยและสาธารณสุขของโรงพยาบาลธัญบุรี หากมีอาการผูท่ีเขาเกณฑตามนิยามผูสงสัยฯ (PUI : Patient 
Under Investigation)  ผูท่ีสงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อ
จะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที แตตอมาสถานการณโรคระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จํานวนผูกักตัวนอยลงและ
ตองมีการสงมอบศูนยใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีดูแล โดยสงมอบใหอําเภอธัญบุรี สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ปทุมธานี ดูแลศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ซ่ึงรูปแบบของศูนยฯ จะแตกตางไปจากระยะแรก โดยมี
การดําเนินการในลักษณะศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในระดับทองถ่ิน (LQ) ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
– 19 มิถุนายน 2563 และไดปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล สงพ้ืนท่ีคืนใหกรมพละศึกษาเม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
ประมาณ 4 เดือน (ปลายเดือนมีนาคม – มิถุนายน) 

- ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หรือศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง  เปด
ดําเนินการครั้งแรก  ระหวางวันท่ี 15 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2563  ท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี และตอมาเม่ือรัฐบาลประกาศเปดเรียนจึงตองคืนพ้ืนท่ีใหกับโรงเรียน ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 และได
ยายมาใชศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ขององคการบริหารสวนตําบล
เมาะมาวีเปนศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง ระหวางวันท่ี 5 มิถุนายน -8 สงิหาคม 2563 โดยศูนย LQ อําเภอยะรังไดปด
ลงเม่ือวันท่ี 8 สงิหาคม 2563 รวมระยะเวลาการดําเนินงานของศูนย LQ อําเภอ ประมาณ 6 เดือน (เดือนมีนาคม 
- สิงหาคม) 

4.1.4 การประเมินผลกระทบของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
 จากการสัมภาษณและสนทนากลุมผูกอตั้ง 12 ซ่ึงมีบทบาททางความคิด การออกแบบและระดม

ทรัพยากรในการขับเคลื่อนใหศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกสามารถดําเนินการได (ศูนยฯ ปทุมธานีโมเดล) 
รวมท้ังการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท่ีดําเนินการมาแลวแตขาดแคลนและไม
เพียงพอสําหรับผูเขากักแยกท่ีมีจํานวนมาก (ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง) โดยการดําเนินงานเพ่ือระดมความชวยเหลือ
และการสนับสนุนของกลุมผูกอต้ังเปนการดําเนินงานท่ีใชเครือขายความสัมพันธในการดําเนินงาน ซ่ึงจากการ
ดําเนินงานในระยะกอตั้ง – การปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีขอพิจารณาท่ีเปนผลกระทบจากการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

                                                           
12 ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ รองผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) , ดร.นพพล ชูกลิ่น 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร RBS กรุป บริษัท รีเทล โซลูช่ันส จํากัด และคุณดาวดี ชาญพานิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยการ

พัฒนาความรู จํากัด 
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1)  กฏระเบียบของหนวยงานราชการท่ีใชในสถานการณปกติ ไมสามารถนํามาใชแกไขปญหาใน
สถานการณฉุกเฉินท่ีตองการความรวดเร็วได ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องการใช
งบประมาณในภาวะวิกฤติท่ีไมควรนําระเบียบงบประมาณในภาวะปกติมาใช 

2) การใหอํานาจบริหารจัดการกับหนวยงานท่ีไมมีงบประมาณ ดังนั้นเม่ือตองมีการเบิกจาย
งบประมาณ ตองทําขอเสนอไปเบิกจายเหมือนในภาวะปกติทําใหเกิดความลาชา (กรณีของอําเภอไดรับมอบหมาย
ใหดูแลศูนย LQ แตในการเบิกจายตองสงเรื่องเบิกจากงบประมาณของปองกันภัยจังหวัด ซ่ึงยึดระเบียบขอบังคับ
งบประมาณปกติ) 

3) ความคลุมเครือของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ พรก. ฉุกเฉิน มีการตีความฉุกเฉินของ
สถานการณท่ีแตกตางกันออกไปทําใหบางหนวยงานไมพรอมใหความรวมมือ โดยอางวาไมมีความเก่ียวของกับ
สถานการณ 

4)  ปญหาการเมืองในพ้ืนท่ีสงผลตอการขาดบูรณาการระหวางหนวยงาน จึงพบวาในพ้ืนท่ีของศูนย
ท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ขาดความรวมมือของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีเปนปญหาท่ีเก่ียวของ
กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะหนวยงานทองถ่ินเห็นวาเปนวิกฤตดานสุขภาพเปนเรื่องของหนวยงานดานสาธารณสุข 
ท้ังท่ีวิกฤตโรคระบาดวิด -19 เปนวิกฤตระดับชาติ (National crisis) ไมใชเรื่องวิกฤตสุขภาพ (Health crisis)  

5)  สถานการณโรคระบาดวิด -19 เปนเรื่องใหม ควรมีการอธิบายแนวคิด และแนวทางการ
ดําเนินงานใหชัดเจนและตองมีความพยายามท่ีจะใหหนวยงานปรับบทบาทใหมๆมากข้ึน  

4.1.5 ขอควรพิจารณาท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการศูนยฯ (Local Quarantine) 
สําหรับบทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD ในการดําเนินงาน

ตั้งแตเปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล และการสนับสนุนชวยเหลือศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เนนในการชวยเหลือระยะแรกท้ังงบประมาณเปนคาใชจายในการติดตั้งอุปกรณ
เชน ติดตั้งกลองวงจรปดติดตั้งในหองพักเพ่ือสังเกตอาการ การซอมแซมหองน้ํา ระบบสาธารณูปการเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูกักตัวและทีมแพทย พยาบาล การสนับสนุนอุปกรณเตียงนอน  สิ่งของเครื่องใชท่ีจําเปนสําหรับผู
กักตัว อาหารและยารักษาโรค อุปกรณการปองกันโรคระบาด เชน หนากากอนามัย แอลกอฮออล เปนตน แตใน
ระยะตอมาเม่ือดําเนินการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD ยังคงใหการ
สนับสนุนอยูบาง แตเม่ือศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเริ่มดําเนินการเองไดเพราะมีหนวยงานเก่ียวของมารวม
ดําเนินการ จึงไดสงมอบศูนยฯใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีดูแล เชน ศูนยฯปทุม สงมอบใหอําเภอดูแล สวนศูนยฯยะรัง
อยูในความดูแลของอําเภอ แตมีหนวยงานของโรงพยาบาลยะรังและสาธารณสุขอําเภอยะรังรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลรวมรับผิดชอบดูแล ท้ังนี้จากขอสังเกตของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
เครือขาย RoLD ตอการดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ดังนี้ 

1)  การจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีฐานคิดคือการชวยเหลือกลุมเปราะบางท่ีมีโอกาสติดเชื้อ
ถูกแยกตัวอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานสุขภาพเบื้องตน (Basic healthcare) ท่ีประชาชนทุกคนควร
ไดรับ และครอบครัวของผูถูกกักตัวซ่ึงไดรับผลกระทบจากการขาดรายไดจากการตองมาดูแลผูถูกกักตัว ซ่ึงฐานคิด
นี้สําคัญตอการจัดการสถานการณวิกฤตท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีความเขาใจชัดเจน และกําหนดเปาหมายหลัก
ในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติงานท่ีไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังตองมีการจัดทําแผนการรับมือ
กับสถานการณวิกฤตอยางเปนระบบท้ังโรคระบาด ภัยธรรมชาติ และวิกฤตอ่ืนๆ 
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2) การจัดการศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเปนการดําเนินงานมากกวาประเด็นดานสุขภาพ แตมีมิติดาน
ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ การเมืองการปกครอง ซ่ึงจําเปนตองนํามาพิจารณาและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

3) การทํางานในสถานการณวิกฤตจําเปนตองมีการจัดการในรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะในสถานการณืท่ี
ตองการความรวดเร็ว กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆตองมีเฉพาะสถานการณวิกฤต โดยเฉพาะระเบียบ
งบประมาณ การมอบหมายงาน เปนตน  

4) โครงสรางการทํางานของทุกภาคสวนตองมีแผนรับมือกับภาวะวิกฤต เพ่ือเตรียมความพรอมเจาหนาท่ี
ในหนวยงานใหเขาใจและมีความรู ทักษะท่ีสําคัญในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะดานการสื่อสาร การประสานงาน การ
ทํางานเปนทีม การทํางานเครือขาย  

5) การทํางานเครือขายมีความสําคัญอยางยิ่งในภาวะวิกฤต การดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก ปทุมธานีโมเดล และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานีจัดตั้งไดเพราะสถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) เครือขาย RolD  

6) ตองมีการผลักดันเรื่องสิทธิท่ีจะอยูโดยปลอดภัยจากโรคอยางเปนรูปธรรมในอนาคต ซ่ึงเปนเรื่อง
ยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรับ 

7) การทําใหคนเขาใจและยอมรับวาศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเปนกระบวนการท่ีสําคัญ เพราะ
ชวงแรกของการระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลก็มองขามเรื่องนี้ เพราะรัฐบาลทําเพียงตั้งดานตรวจคัดกรองแต
เม่ือมีผูสงสัยวาติดเชื้อ ซ่ึงตองมีสถานท่ีกักตัวท่ีไมใชโรงพยาบาลเพราะภาระรับผิดชอบของทีมแพทยใน
โรงพยาบาลมีมากเกินไป การจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจึงชวยลดภาระของโรงพยาบาล และลดการแพร
ระบาดในชุมชนได  

8) การเตรียมปองกันโดยใหความรูในทุกจังหวัดเพ่ือปองกันการระบาดรอบใหม เปนสิ่งท่ีตองเรง
ดําเนินการ เพราะประชาชนสวนใหญหวาดวิตกกับโรคไวรัสโคโรนา (โควิด -19) แตขาดความรู ความเขาใจในการ
ปองกันและการรักษาโรค และเปนโอกาสท่ีดีในการสื่อสารใหเกิดการปองกันสําหรับสาธารณภัยทุกประเภท 

9) การเสริมสรางพลังของประชาชนกลุมตางๆในการทํางานจิตอาสาใหมากข้ึน โดยเฉพาะการสื่อสารกับ
เยาวชนใหเปนพลังสําคัญพลังเยาวชนในการรวมการปองกันสาธารณภัยตางๆ 

10) การถอดบทเรียนและถอดองคความรูการดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เปนสิ่งท่ีสําคัญ
เพราะจะทําใหเห็นโอกาสของการใชพลังของภาคสวนอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาได และในอนาคต
ปญหาตางๆในสังคมตองมีการบูรณาการหนวยงานตางๆมาชวยกัน เพราะความซับซอนของปญหาท่ีมีมากข้ึน
จําเปนตองใชองคความรูของหลายฝายมารวมมือกันในการแกไข ปองกันปญหา   
4.2 รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกฯ 

จากการสัมภาษณผูบริหารหนวยงานท่ีรวมเครือขายในการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
และสนทนากลุมกับเจาหนาท่ีทุกฝายผูปฏิบัติงานในศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จํานวน 35 คน เปนผูปฏิบัติงาน
ของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลจํานวน 16 คนและผูปฏิบัติงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จํานวน 19 คน เพ่ือทราบถึงรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสนทนากลุมดวยแนวคําถามการสนทนา
กลุม ในประเด็น 6 ประเด็นไดแก  

4.2.1 การรับรูเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
4.2.1.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 



61 
 

ผูบริหารหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงสวนใหญเปนหนวยงานราชการ 
ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการศูนย
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ผูอํานวยการสถาบันพระประชาบดี ไดเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มประชุมวางแผน รวมสํารวจ
หาสถานท่ีตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก รวมท้ังเม่ือจัดตั้งศูนยฯแลวยังมีสวนรวมในการวางระบบการดําเนินงาน
กอนเปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ซ่ึงเปนศูนยท่ีขับเคลื่อนโดยหนวยงานภาคราชการท้ังสิ้น  

สวนผูปฏิบัติงานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ซ่ึงในการสนทนากลุมมีผูใหขอมูล
ไดแก สาธารณสุขอําเภอ ปลัดอําเภอ แมบานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย (ประจําศูนยกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ)  เจาหนาท่ีหองพยาบาล (จากสาธารณสุขอําเภอ และ รพสต.ในพ้ืนท่ี) และเจาหนาท่ีฝายอํานวยการ (จาก
อําเภอ) ซ่ึงผูปฏิบัติงานสวนใหญรวมปฏิบัติงานในศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลในระยะท่ี 2 ซ่ึง
ดูแลรับผิดชอบโดยอําเภอธัญบุรี สวนในระยะแรกท่ีศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลอยูในรูปแบบ
ของศูนยกักตัว PUI ในความดูแลรับผิดชอบโดยทีมแพทยและพยาบาลโรงพยาบาลธัญบุรี มีเพียงสาธารณสุข
อําเภอธัญบุรี และแมบาน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ท่ีรวมปฏิบัติงาน 
“สาธารณสุขอําเภอธัญบุรีเขารวมตามแผน เพราะหากมีผูเขาพักกักตัวเกิน 20 คนทางเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอ
ตองสงเจาหนาท่ีเขามารวมปฏิบัติงานดวย ซ่ึงมีเพียงวันเดียวท่ีมีผูเขาพักเกิน 20 คนแตหลังจาก รพ. สงมอบศูนยฯ 
ทาง สสอ. จึงไดเขามาปฏิบัติงานในศูนยเต็มรูปแบบ โดยใช จนท. สสอ. และ จนท. รพสต. บึงสนั่น แหงเดียว” 
(สัมภาษณคุณสิริรัตน คําออน สาธารณสุขอําเภอ) ซ่ึงในการปฏิบัติงานในระยะแรกกับระยะท่ี 2 มีรูปแบบท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล มีความแตกตางกันทําใหการบริหารจัดการแตกตางกันไปดวย โดยจากการ
สัมภาษณปลัดอําเภอธัญบุรี ผูรับผิดชอบอํานวยการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ระยะท่ี 2 
ไดใหขอมูลวา “ในการปฏิบัติงานมีการประชุมชี้แจง แบงงาน ครั้งใหญ 2 ครั้ง ระหวางฝายปกครอง สาธารณสุข 
และ เจาหนาท่ีของศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ”(สัมภาษณนายธวัฒชัย กลับชวย ปลัดอําเภอธัญบุรี ผูอํานวยการ
ศูนยระยะท่ี 2) โดยการประชุมใหญกอนเขาปฏิบัติงานเพ่ือชี้แจงและแบงหนาท่ีนั้น “ผูเขารวมประชุมคือ ระดับ
หัวหนา ผูบริหาร และนําไปแจงกับผูปฏิบัติงานในศูนย แตผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานจริงไมไดเขารวมประชุม
ดวย ทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ไมตรงกัน” (สนทนากลุม เจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล)  

4.2.1.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับทีมปฏิบัติงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง หรือ 

ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง เปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท่ีจัดตั้งข้ึนโดยคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก
การแพรระบาดท่ีรุนแรงจากการเดินทางกลับจากประเทศของคนในพ้ืนท่ี โดยกําหนดใหทุกจังหวัดมีสถานท่ีกักตัว
ระดับตําบลทุกตําบล (LQ ตําบล) สําหรับศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง เปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง 
ตั้งข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีพักกักแยกของผูท่ีมีความเสี่ยงท่ีเดินทางมาจากมาเลเซีย และจําเปนตองมีการกักตัว เพราะ
บาน/ท่ีพักไมเหมาะสมสําหรับการกักตัว ศูนยฯ LQ อําเภอยะรังแหงแรกตั้งอยูท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เปดเปน
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ระหวางวันท่ี 15 มีนาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD เริ่มสนับสนุนและชวยเหลือในวันท่ี 19 เมษายน 2563 ในระยะแรกศูนย 
LQ อําเภอยะรัง อยูในความรับผิดชอบและความดูแลของทีมแพทย และสาธารณสุขของโรงพยาบาลยะรังและ
สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ (LQ อําเภอ) โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 
ระหวางวันท่ี 22 – 23 กรกฎาคม 2563  คือ นายมูอําหมัดนาเซร ดอเลาะ และมีนายอําเภอยะรัง เปนท่ีปรึกษา
ศูนยฯ และในระยะท่ี 2 ศูนยฯ LQ อําเภอ ยายมาตั้งท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง 
จังหวัดปตตานี ผูอํานวยการศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ (LQ อําเภอ) คือ นายอับดุลการีม ยีดํา 
(นายอําเภอยะรัง) 
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การรับรูเก่ียวกับการจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกหรือ ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง เปนเรื่องท่ีทุกคน
ในอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี รับรูวาเปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกระดับอําเภอเพียงแหงเดียวท่ีรองรับผูท่ีมี
ความเสี่ยง/ผูท่ีกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงจากท้ังในอําเภอและนอกอําเภอยะรัง “ท้ังนี้โรงพยาบาลอําเภอยะรัง เริ่ม
เตรียมพรอมปองกันและซอมแผนรับมือกับการระบาดของโควิดตั้งแตทราบวามีการระบาดท่ีจีน แตยังไมมีการ
เตรียมจัดหาหองจนถึงวันท่ี 16 มีนาคมซ่ึงเปนวันท่ีมีผูปวยโรคระบาดโควิด 19 คนแรก ในชวงแรกยังไมมีระบบคัด
กรอง คนท่ีกลับมาจากตางประเทศก็จะใหกักตัวอยูบาน แตไมไดผล ทําไดแควันเดียว เพราะผูกักตัวไมไดปฏิบัติตัว
เครงครัดในเรื่องการรักษาระยะหาง การสัมผัสสิ่งของและคน ประกอบกับลักษณะของท่ีอยูอาศัยของผูถูกกักสวน
ใหญไมเอ้ืออํานวยตอการกักตัว และเม่ือกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหจังหวัดจัดทําศูนย LQ แตไมมีการระบุ
รายละเอียดในเรื่องของสถานท่ี ทางอําเภอยะรัง จึงคิดแบบงายๆ วานาจะให อบต. ดูแล เนื่องจากชวงแรกยังไมมี
งบประมาณ ไมรูวาจะไปเบิกจายใคร จึงเกิด LQ ระดับตําบลข้ึน ชวงเวลาดําเนินการคือระหวาง 5 เม.ย. – 3 มิ.ย.  
โดยมี LQ ระดับอําเภอ 1 แหง คือท่ี รร.ประตูโพธิ์วิทยา วัตถุประสงคท่ีทํา LQ ระดับอําเภอ คือ ไวสํารับกักตัวผูท่ี
มีเง่ือนไขพิเศษ เชน บางคนไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัว หรือบางคนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ หรือคนตั้งครรภ ก็จะถูกสงตัวไป LQ ระดับอําเภอ” (สัมภาษณนายแพทยอาลี กะโด ท่ีปรึกษา
ศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก - LQ) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง เปนท่ีรูจักและยอมรับของประชาชน
ในพ้ืนท่ี เพราะเม่ือตองกักตัว คนในชุมชนยินดีท่ีจะกักตัวท่ีศูนย LQ อําเภอมากกวา เนื่องจากอยูใกลบานญาติมา
เยี่ยมได ขณะท่ีถาอยูโรงพยาบาลจะหามเยี่ยม (สัมภาษณแพทยหญิงนินี สุไลมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอ
ยะรัง) 

4.2.2 รูปแบบและกระบวนการดําเนินงาน 
4.2.2.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเปนระบบตั้งแตการรับเขา

ศูนย การดูแลระหวางกักตัว และการสงกลับบาน รวมท้ังการดูแลครอบครัวผูถูกกักตัวและชุมชนโดยรวมท่ีตั้ง
ศูนยฯ โดยมีข้ันตอนและบทบาทหนาท่ีของแตละฝาย ดังนี้ 

1) การเดินทางของผูกักแยกเขามายังศูนยฯ อยูภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีทางการแพทย โดยมีรถ
ขนสงท่ีรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

2) การลงทะเบียนเพ่ือคัดกรองไข/ดูอาการ โดยทีมการแพทยและสาธารณสุขของโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี หากมีอาการผูท่ีเขาเกณฑตามนิยามผูสงสัยฯ (PUI : Patient Under Investigation)  ผู
ท่ีสงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที 
แตหากไมพบเชื้อจะตองเขาแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วัน ขณะเดียวกันผูท่ีมีอาการ แตไมเขาตาม
นิยามของผูสงสัยฯ ไมใช PUI ก็ตองแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วันเชนเดียวกัน 

3) การใหความรูและกระบวนการดูแล ดวยคูมือการใชชีวิตในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึง
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของผูเขาพักในศูนยกําหนดโดยโรงพยาบาล โดยมอบหมายเจาหนาท่ีศูนยฯและเจาหนาท่ี
ทางการแพทยทําหนาท่ีอบรมแรกรับ (Orientation) เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในการดูแล
ตัวเองใหกับผูเขารับการกักแยกอยางเปนข้ันตอน ไดแก  

- ผูกักตัวจะไดรับ อุปกรณของใชประจําตัว 1 ชุด/คน อาหารและเครื่องดื่มวันละ 3 ม้ือ ซ่ึงจะมีการ
แจงเวลาสงอาหารตามจุดสงอาหารท่ีกําหนด และศูนยฯ ไดติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ WIFI ใหใชงาน
ระหวางเขาพักเพ่ือใหผูเขาพักสามารถติดตอกับครอบครัวและติดตามขาวสารจากภายนอกได ระหวางพักอาศัย
อยูในศูนยฯ ผูเขาพักสามารถติดตอเจาหนาท่ีศูนยฯไดในชองทาง intercom และทางไลนกลุม 
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- ผูกักตัวทุกคน ตองจํากัดบริเวณอยูเฉพาะในหองพักและไมทํากิจกรรมท่ีมีการสัมผัสกับบุคคลอ่ืนหรือ
พ้ืนท่ีสวนรวม  

- หากพบวามีอาการท่ีผิดปกติ/ไมแนใจถึงความผิดปกติของรางกายและจิตใจ สามารถโทรศัพท
สอบถามหรือแจงเจาหนาท่ีหรือบุคลากรทางการแพทยทันที โดยศูนยฯไดจัดบุคลากรทางการแพทยประจํา
ศูนยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเฝาระวังอาการปวยของผูเขาพักกักแยก และไดเตรียมอุปกรณตรวจวัดไขประจําตัว
ใหผูเขาพักกักแยก โดยผูกักตัวทุกคนตองรายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองใหบุคลากรทางการแพทย
ของศูนยฯทราบตามเวลาท่ีกําหนด 

- สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาระหวางการกักตัว หากไอ หรือ จาม ขณะท่ีสวมหนากากอนามัยอยู 
ไมตองเอามือมาปดปาก เนื่องจากมืออาจเปรอะเปอน หากไอ จาม ขณะท่ีไมไดสวมหนากากอนามัย ใหใชแขน
หรือศอก ปดปาก จมูก 

- ลางและการถูมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือ ลางมือดวยสบูและน้ําเปนประจํา โดยเฉพาะ   ภายหลัง
การสัมผัส น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ ขณะไอ จาม หรือ หลังจากถายปสสาวะ หรือ อุจจาระ 

- มารดาใหนมบุตรสามารถใหนมบุตรตอได เนื่องจากไมพบเชื้อในน้ํานมแตมารดาตองสวมหนากาก
อนามัยและลางมืออยางเครงครัดทุกครั้งกอนสัมผัสและใหนมบุตร 

- การท้ิงขยะในถังขยะท่ีศูนยฯ ไดจัดเตรียมไวในหองพัก โดยเจาหนาท่ีจะนําขยะไปทําลายทุกวัน เพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค ผูเขาพักกักแยกทําความสะอาดหองพักและของใชสวนตัวดวยตนเอง โดยมี
พนกังานทําความสะอาดทุกวันในชวงเชาเฉพาะดานนอกหองพักเทานั้น 

- ผูกักตัวสามารถใชเครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือดูแลจิตใจตนเองระหวางการพักกักแยกโดยเลือกใชได
ตามความเหมาะสมและความตองการสวนบุคคล 

4) มาตรฐานการทําความสะอาดหองพักและกําจัดขยะติดเชื้อ เปนไปตามมาตรฐานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อของสถานพยาบาลอยางเหมาะสม (Infection Control – IC) 

5) การดูแลครอบครัวผูกักแยกและการมีสวนรวมของชุมชน พยาบาลประจําโรงพยาบาล นําสงขอมูล
ครอบครัวของผูเขารับการกักแยก เพ่ือประสานตอใหกับพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) 
และจิตอาสาในทองถ่ินชวยกันดูแลสวัสดิภาพของครอบครัวและชุมชน โดยโรงพยาบาลธัญบุรีเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการประสานแจงนักสังคมสงเคราะหและเจาหนาท่ีพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
(พมจ.) ดานการดูแลครอบครัวผูกักแยก และใหมีการจางงานในชุมชนเพ่ือสรางพ้ืนท่ีการมีสวนรวมในการเปนภาค
บริการสนับสนุนใหมากท่ีสุด 

ข้ันตอนและบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆท่ีกําหนดเปนมาตรการไว ไดมีการดําเนินการอยางเครงครัดใน
ระยะแรกของการเปดศูนยฯ แตตอมาเม่ือสถานการณระบาดคลี่คลายลง และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอยูใน
ความดูแลของอําเภอ รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยกใน
ระดับทองถ่ิน (LQ) ไมไดดําเนินการในรูปแบบของศูนยกักตัว PUI ในความดูแลรับผิดชอบของทีมแพทยและ
พยาบาลโรงพยาบาลธัญบุรี แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานยังคงมีมาตรการในการดูแลผูกักตัวเชนเดิมแตมีความ
ยืดหยุนมากกวาระยะแรก โดยผูปฏิบัติงานไดใหขอมูลในการสนทนากลุม ดังนี้ 

- ฝายพยาบาล ซ่ึงสาธารณสุขอําเภอรับผิดชอบจัดเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาปฏิบัติงานในศูนยฯ เวรละ 
3 คนในชวงแรก โดยคัดเลือกพยาบาลหนึ่งคนและเจาหนาท่ีสาธารณสุขดานอ่ืนรวมดวยอีก 2 คน แตตอมามี
จํานวนผูกักตัวเพ่ิมข้ึนจึงไดเพ่ิมเจาหนาท่ีอยูเวร 4 คน เริ่มปฏิบัติงานเฉพาะชวงระหวางเวลา 6.00 – 18.00 น. 
(สวนเวลากลางคืนทางอําเภอจะจัดเวรมาดูแล) บทบาทหนาท่ีในแตละวันคือ การเช็ค line เพ่ือตามอาการของผู
กักตัว โดยผูกักตัวจะวัดอุณหภูมิตนเองแลวสงมาทาง line รวมท้ังสอบถามความตองการท่ัวไป  
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- ฝายอํานวยการ รับผิดชอบโดยอําเภอธัญบุรี โดยปลัดอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก ระยะท่ี 2 ดูแลจัดหาของใชจําเปน อาหาร และประสานงานงบประมาณ เพ่ือใชในการดําเนินงานศูนยฯ 
จากงบประมาณทดรองราชการของปองกันภัยจังหวัด นอกจากนั้นไดจัดเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานท่ีศูนยฯทุกวันๆละ 
2 คนตั้งแตเวลา 7.00 – 18.00 น โดยเจาหนาท่ีท่ีมาปฏิบัติงานท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ไมตองกลับเขาไป
สํานักงานเพ่ือทํางานและในวันท่ีไมไดเขาเวรทํางานท่ีศูนยฯ ก็เปนวันหยุด 

- ฝายดูแลสถานท่ีและความปลอดภัย รับผิดชอบโดยศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในระยะแรกชวงท่ี
โรงพยาบาลธัญบุรีเปนผูรับผิดชอบศูนยฯ มีการวางระบบเปนอยางดี เพราะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเปนศูนยกักตัว 
PUI จะเครงครัดท้ังเรื่องการเคลื่อนยายผูเขาพัก แมบาน และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งระบบ 
CCTV, ระบบ WIFI และวางระบบความปลอดภัยปองกันผูกักตัวทํารายตนเอง เชน การล็อคหนาตางใหเปดไดแต
ตัวออกไปไมได เม่ือมีการวางระบบท่ีดีจึงไมมีความวิตกเรื่องบริหารจัดการ แตระยะท่ี 2 เม่ือศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยกอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง อําเภอธัญบุรี ศูนยฯ มีปญหาการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่อง
แมบาน และจากการสนทนากลุมกับแมบานทําความสะอาด พบวา แมบานเปนพนักงานจางของบริษัททําความ
สะอาดท่ีปฏิบัติหนาท่ีในอาคารท่ีอยูในความรับผิดชอบ และเม่ือมีการกําหนดใหอาคารท่ีดูแลเปนศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก แมบานจึงไดรับมอบหมายใหดูแลทําความสะอาดอาคารท่ีพักเฉพาะบริเวณภายนอกหอง โดย
ระยะแรกโรงพยาบาลธัญบุรีเปนผูดูแลศูนยฯ ไดจัดหาเจาหนาท่ีมาทําความสะอาดหองพักของผูกักตัว เพราะไม
ตองการใหแมบานเขาไปดวยเกรงวาจะเสี่ยงตอการติดเชื้อ แตตอมาในระยะท่ี 2 อําเภอบริหารจัดการศูนยฯ 
ตองการใหแมบานเขาไปทําความสะอาดในหอง แตแมบานปฏิเสธ เนื่องจากไมอยูในขอตกลงตั้งแตแรก ดังนั้นใน
หองพักของผูกักตัวๆจึงจัดการนําขยะในหองมาวางไวหนาหองเทานั้น เพ่ือท่ีจะนําไปท้ิงในถังขยะติดเชื้อซ่ึงทาง
เทศบาลตําบลธัญบุรีจะมารับไปกําจัดตอไป แมบานผูดูแลอาคารศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล
เขาปฏิบัติงานเวลา 7.00 – 17.00 น และเริ่มทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบชวงเวลา 9.00 – 11.00 น สวน
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในระยะแรกไดรับมอบหมายใหดูแลคนเขา-ออกและ
ประสานกับเจาหนาท่ีประจําศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก รายงานจํานวนผูเขาและออกศูนยฯ แตตอมาเม่ือ
ศูนยฯ อยูในความรับผิดชอบของอําเภอ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมไดรับมอบหมายในการแจงคนเขา-ออก
ศูนยฯ นอกจากนั้นแมบานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมไดอยูในไลนกลุมของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก  

4.2.2.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หรือศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง แบงภารกิจเปน 
4 ดาน ไดแก  

- ดานอํานวยการและธุรการ รับผิดชอบการลงทะเบียน การสื่อสาร องคประกอบการใชชีวิตตาง ๆ 
การรักษาความปลอดภัย การบังคับใชกฎหมาย การดูแลดานอาหาร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการออกธุรการ 
พัสดุและการบัญชี หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ ผูรับผิดชอบคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ฝายปกครองอําเภอ 
โดยนายอําเภอในฐานะท่ีปรึกษาศูนย LQ อําเภอยะรัง ในระยะแรก และในฐานะผูอํานวยการศูนย LQ อําเภอยะ
รัง ในระยะท่ี 2 ไดสั่งการใหมีการปฏิบัติงานในชุมชน โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เคาะประตูบาน เพ่ือ
สํารวจผูท่ีมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงตั้งแตเริ่มมีการระบาดในพ้ืนท่ี (ตนเดือนมีนาคม) ตอมาเพ่ือลดความเสี่ยงขออาสาสมัคร
สาธารณสุขตอการติดเชื้อจึงไดเปลี่ยนมาใชโทรศัพทสอบถาม บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขสําคัญอยางมาก
ในพ้ืนท่ี เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขจะรูจักและมีความชํานาญในพ้ืนท่ี ทราบถึงการเขา - ออกของคนใน
ชมุชน รวมท้ังคนตางถ่ินท่ีมาจากภายนอก นอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขจะมีบทบาทในการสํารวจการเขาออก
ของคนในชุมชนเพ่ือลดการระบาดในชุมชนแลว อาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอยะรังยังมีหนาท่ีในศูนย LQ อําเภอ
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ยะรัง โดยการเขามาปฏิบัติหนาท่ีหมุนเวียนกันหมูบานละ 2 คน/วัน โดยในการปฏิบัติงานไมมีคาตอบแทน มีเพียง
อาหารกลางวันใหเทานั้น แตทุกคนเขามาทํางานท่ีศูนย LQ อําเภอยะรังดวยความสมัครใจ (สัมภาษณอาสาสมัคร
สาธารณสุข 22 กรกฎาคม 2563)13 

- ดานการควบคุมและปองกันโรคท่ีอาจติดตอ รับผิดชอบการคัดกรอง ตลอดจนการตรวจสอบอาการ
ประจําวันตามนิยาม PUI การใหคําแนะนําดานการปองกันการติดเชื้อเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีควบคุม 
รวมท้ังการจัดหาอุปกรณปองกันตนเองสําหรับเจาหนาท่ีและอุปกรณในการตรวจยืนยัน ดวยวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ
ท่ีโพรงจมูกและคอ (Swab) หนวยงานผูรับผิดชอบคือ สาธารณสุขอําเภอ ซ่ึงในสวนของ infection control (IC) 
ไดมีการแยกสวน IC ไปไวในทุกศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center – EOC) และในทุก
คณะกรรมการ เพ่ือใหม่ันใจวา มีการนํามาตรฐานของ IC ไปใชในทุกพ้ืนท่ี เชน การจัด zoning และการวางระบบ
ปองกันการติดเชื้อ  

- ดานการรักษาพยาบาล รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บปวยท่ัวไปและการดูแลทางสภาพ
จิตใจ สําหรับประชาชนและเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีควบคุม พรอมท้ังการจัดหาอุปกรณและเวชภัณฑท่ีใช
ประกอบในการรักษาพยาบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ สาธารณสุขอําเภอ แตดวยงบประมาณท่ีจํากัด 
(งบประมาณของปองกันภัยจังหวัด - ปภ. มีงบประมาณคาอาหารใหม้ือละ 50 บาท/คน) ไมเพียงพอ จึงระดมทุน
โดยการทําหนากากอนามัยจําหนายขายชิ้นละ 99 บาท แตในท่ีสุดก็ไมไดกําไรเพราะการผลิตหนากากใชเวลา กวา
จะผลิตเสร็จสถานการณก็คลี่คลายลง ความต้ังใจท่ีตองการระดมเงินทุนเพราะตองการหาเงินใหผูถูกกักตัวติดตัว
กลับไปหลังจากพนกําหนดกักตัว เนื่องจากการถูกกักตัวเปนเวลานานทําใหขาดแคลนรายได นอกจากนั้นดานการ
ดูแลจิตใจไดมีระบบการประเมินผูถูกกักตัว 4 ครั้ง คือ (สนทนากลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอ 23 กรกฎาคม 
2563)  

- ครั้งท่ี 1 แรกรับ ท่ีโรงพยาบาล / ศูนยฯ LQ อําเภอ เพ่ือตอนเช็คประวัติ   
- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 หรือ วันท่ี 10 ของการกักตัว เพราะผูกักตัวอาจเกิดความวิตกกังวลจาก

การอยูในสถานท่ีไมคุนเคย 
- ครั้งท่ี 3 ในสัปดาหท่ี 3 หลังจากพนจากการกักตัว เนื่องจากผูถูกกักตัวอาจถูกดูถูก เหยียด

หยามจากสังคม (bully) แมวาไมติดเชื้อ 
- ครั้งท่ี 4 หลังสัปดาหท่ี 3 ไปอีก 1 เดือน เพ่ือติดตามสภาวะจิตใจของผูท่ีเคยถูกกักตัว  

- ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยในบริเวณสถานท่ีควบคุม รับผิดชอบการจัดการขยะ การ
กํากับดูแล และใหคําแนะนําในการจัดการดานสุขาภิบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
ฝายปกครองอําเภอ ในระยะแรกของการตั้งศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง ท่ีโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ในความดูแลของ
ทีมโรงพยาบาลอําเภอยะรังและสาธารณสุขอําเภอยะรัง โดยนายอําเภอเปนท่ีปรึกษาศูนยฯ นั้น รูปแบบการ
ดําเนินงานแบบรวมศูนยการทํางานในสภาวะวิกฤตท่ีตองทําใหทุกคนปลอดภัย สามารถทําใหการจัดการศูนยฯ 
เปนไปไดดวยดี แตในระยะท่ี 2 ซ่ึงศูนยฯ LQ อําเภอยะรังยายมาใชพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะ
มาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนพ้ืนท่ีในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี องคการบริหาร
สวนตําบลเมาะมาวีรับทราบคําสั่งจากสวนกลาง แตในคําสั่งไมไดระบุถึงเรื่องการบริหารจัดการและทองถ่ินไมได
อยูในโครงสรางการทํางานตั้งแตแรก แตทางจังหวัดมอบใหทองถ่ินจัดการ ท้ังท่ีในขณะนั้นองคการบริหารสวน

                                                           
13 อําเภอยะรังมี 12 ตําบล  มอีาสาสมัครสาธารณสุขประมาณ 100 กวาคน  อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คนดูแล 10-15 หลังคา

เรือน 
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ตําบลยังไมพรอม เพราะมีปญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และงบประมาณต้ังแตชวงตั้งศูนย LQ ระดับ
ตําบล  
 ศูนยฯ LQ อําเภอยะรังไมมีมาตรการดูแลครอบครัวและชุมชน เพราะเปนศูนยฯ ท่ีตั้งอยูในชุมชน การ
ทํางานของเจาหนาท่ีจึงมีความใกลชิดกับคนในชุมชนและมีความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนในชุมชน ดังนั้นการ
ดําเนินงานในข้ันตอนการดูแลครอบครัวผูกักแยกและการมีสวนรวมของชุมชนจึงไมไดแยกดําเนินการเปนอีก
ข้ันตอนหนึ่ง สําหรับศูนย LQ อําเภอยะรัง ระยะท่ี 2 ท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี ศูนยฯ LQ ท่ี
เมาะมาวี มีอาคาร 2 หลัง เปนอาคารชายและหญิง อาคารชายมี 18 เตียง หญิงมี 22 เตียง เปนศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยกตั้งแตตนเดือนมิถุนายน โดยมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในศูนยฯ แบงเปน 2 ผลัด คือ  

- ผลัดเชา เริ่ม 8.30 – 16.30 น. เจาหนาท่ีประจําศูนยประกอบดวย อาสาสมัครสาธารณสุข 2 
คน, เจาหนาท่ีฝายสาธารณสุข (รพ.สต.) 2 คน, ลูกจางอําเภอ (ลูกจางโควิด/จาง 3 เดือน ตําบลละ 1 คน) 2 คน, 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) อาสาสมัคร (อส.) 1 คน, ทหาร 1 คน  

- ผลัดเย็น เริ่ม 16.30 น. – 8.30 น เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  2 
คน (ชาย), ชุดคุมครองตําบล (ชคต.) 1 คน, อาสาสมัคร 1 คน, กํานัน/ผูใหญบาน  
 รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
เปนศูนยฯ ระดับอําเภอ (Local Quarantine) ท่ีผสมผสานและบูรณาการการดําเนินงานท้ังเชิงปองกันและรักษา
ดวยการรวมมือกันของทุกฝายอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหศูนยฯ LQ อําเภอยะรังประสบผลสําเร็จสามารถลดการ
สัมผัสของผูติดเชื้อไดมากท่ีสุด เพราะเจาหนาท่ีทุกคนและทุกฝายในพ้ืนท่ีใหความรวมมือกันเปนอยางดี โดยไมมี
การแบงฝายหรือปดความรับผิดชอบ และทุกคนทํางานหนัก เพ่ือเปาหมายคือ ลดการแพรกระจายของเชื้อโรคลง
และชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาล (โรงพยาบาลยะรัง มีขีดความสามารถในการรับคนไขไดเพียง 72 เตียง
เทานั้น) รวมท้ังลดความหวาดกลัวของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีกลัวสถานการณระบาดมากเพราะกลัววาหากถูกปด
หมูบานถามีคนติดโควิดจะทําใหออกไปทํางาน (กรีดยาง) ไมได ชาวบานจึงใหความรวมมืออยางมากในการหยุดอยู
บานไมออกไปเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยทางอําเภอตองจัดสงอาหารใหโดยมีการจัดตั้งครัวพระราชทานท่ีองคืการ
บริหารสวนตําบลเขาตูมเพ่ือทําอาหารสงใหคนในชุมชน 

 4.2.3 ระบบและบริหารจัดการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  
4.2.3.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
ระบบการบริหารจัดการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ในระยะแรกภายใตการดูแล

รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลธัญบุรี รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานเปนศูนยฯ PUI โดยการดําเนินงานศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ระยะแรกมีระบบท่ีดีทําใหการทํางานงายข้ึน (สัมภาษณ สาธารณสุขอําเภอ
ธัญบุรี) พบวา การจัดการมีความเปนระบบ ดังนี้ (สัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี)  

1) การสื่อสารกับผูกักตัว โดยทางโรงพยาบาลไดหาวิธีใหผูกักตัววัดไขดวยตัวเอง แลวรายงานให
พยาบาลท่ีประจําอยูในหองพยาบาลดานลางทาง line และมีการติดตั้งกลองวงจรปดไรสาย รวมท้ังมีแผนการ
เคลื่อนยายผูปวยไปยังโรงพยาบาล 

2) มีการสื่อสารกันในทีมทุกฝาย เพ่ือความเขาใจรวมกัน โดยการประชุมกันอยางสมํ่าเสมอ การ
ประสานงานในศูนยฯ ใชวิธีตั้ง line กลุมและโทรศัพทประสานกัน ทําใหรวดเร็วในการจัดการปญหาตางๆ
โดยเฉพาะการจัดประชุมชี้แจงแบงความรับผิดชอบกอนปฏิบัติหนาท่ี มีการแนะนําการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันตนเอง 
และเพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ การแบงโซนทํางานชัดเจนวาเปนโซนปกติ และโซนติดเชื้อ มีการวัดไขกอน
เขาอาคาร และมีอุปกรณปองกันตัวเองครบ กอนปฏิบัติหนาท่ี และไดรับการกําชับใหใชอุปกรณดังกลาว รวมถึง
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การเปลี่ยนชุดและอาบน้ําเม่ือทําความสะอาดเสร็จ และการทําความสะอาดเสื้อผาตองใชน้ํายาฆาเชื้อ เสื้อผาท่ีใส
มาจากบานและชุดท่ีใสทํางานตองเปนคนละชุดกัน (สัมภาษณแมบานประจําอาคารศูนยฯ)  

อยางไรก็ตามในระยะแรก ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD ทําใหสามารถบริหาร
จัดการไดอยางคลองตัว แตเม่ือศูนยฯ อยูในความรับผิดชอบของอําเภอธัญบุรี ระบบการบริหารจัดการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปนรูปแบบและวิธีการดําเนินงานแบบศูนยฯ LQ ซ่ึงแตกตางจากศูนยฯ PUI ท่ีมีการเฝาระวัง
การติดเชื้ออยางเขมงวด แตในศูนยฯ LQ เปนศูนยท่ีใชกักตัวผูท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและการแพรกระจาย
เชื้อ หรือมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงจําเปนตองกักตัวเพ่ือดูอาการ 14 วัน ดังนั้นการบริหารจัดการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก ปทุมธานีโมเดล ระยะท่ี 2 มีลักษณะดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีประจําศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ประกอบดวยฝายพยาบาลปฏิบัติหนาท่ีประจํา 
4 คนในหองพยาบาลดานลางอาคาร โดยปฏิบัติหนาท่ีชวงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต 6.00 – 18.00 น และเจาหนาท่ี
จากอําเภอ 2 คนตอวัน โดยปฏิบัติหนาท่ีชวงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต 7.00 – 18.00 น และแมบานรักษาความ
สะอาดประจําอาคารเขาปฏิบัติงานเวลา 7.00 – 17.00 น และเริ่มทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบชวงเวลา 9.00 
– 11.00 น สวนในเวลากลางคืนทางอําเภอไดจัดเวรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และอาสาสมัครมาดูแล
ภายนอกอาคารศูนยฯ 3 วัน/ครั้ง  

2) การเบิกจายคาตอบแทนทําไดเพียงคาลวงเวลาในกรณีท่ีทํางานเกิน 12 ชม. เนื่องจากศูนยแหงนี้
เปนศูนยฯ LQ ไมใชศูนยฯ PUI จึงไมสามารถเบิกเงินพิเศษใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานได เพราะระเบียบระบุวาความ
เสี่ยงของการทํางานในศูนยฯ LQ มีนอยกวา รวมท้ังในระยะท่ี 2 การสนับสนุนจากภายนอกมีนอยลง  

จากภารกิจของศูนยฯท่ีแตกตางไปจากระยะแรก พบวามีปญหาในการจัดการ กลาวคือ  
- การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ เม่ือเปนศูนย LQ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท้ังท่ีศูนยท่ี

พักอาศัยเพ่ือการกักแยก และปฏิบัติหนาท่ีตามดานคัดกรองดวย 
- การขาดแคลนเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณปองกันการติดเชื้อ เชน หนากากอนามัย ชุดปองกันการติด

เชื้อ วัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด เชน น้ํายาฆาเชื้อ ชวงระยะแรกมีเพียงพอ แตในระยะท่ี 2 ไมมีสนับสนุน
เลย (สนทนากลุม แมบานประจําอาคาร) ผูปฏิบัติงานตองจัดหาเอง สําหรับทีมรักษาพยาบาลมีวัสดุอุปกรณในการ
ทํางานครบ เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอล ชุดกันเชื้อ แตชุด PPE ท่ีใชในการแพทย มีบางไมมีบางเม่ือไมมีจะ
ใชชุดกันฝนแทน สวนหมวกคลุมผมก็มีไมเพียงพอหากตองข้ึนไปหาผูเขาพักทุกวัน (สนทนากลุม ทีมพยาบาล)  

-  สวัสดิการและคาตอบแทนไมมีท้ังท่ีในการประชุมครั้งแรกมีการกลาวถึงคาตอบแทนพิเศษ แตจนถึง
ปจจุบันยังไมเคยไดรับ สวัสดิการท่ีใหเจาหนาท่ีมีเพียงอาหารม้ือเดียว เพราะทราบวาตองตัดงบประมาณอาหาร
ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไปเพ่ิมอาหารใหกับผูกักตัว เนื่องจากผูกักตัวรองขออาหารเพ่ิม (ผลไมและของหวาน) ซ่ึง
แตกตางจากระยะแรกท่ีโรงพยาบาลธัญบุรีดูแลท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทุกคนจะไดรับอาหาร 3 ม้ือ นอกจากนั้นการมา
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีศูนยฯ เจาหนาท่ีตองเดินทางดวยรถยนตสวนตัว  

ความแตกตางระหวางระยะแรกและระยะท่ี 2 ในการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
ปทุมธานีโมเดล เกิดจากสาเหตุตางๆ ไดแก 

1. ขาดการสื่อสารและการประชุมกันตอเนื่องเพ่ือทําความเขาใจกัน เหมือนในระยะแรกท่ีเจาหนาท่ีทุก
คนและทุกฝามีความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงานศูนยรวมกัน 

2. ขาดการสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย และเครือขาย 
RoLD ท่ีทําใหระยะแรกของการดําเนินงานศูนยฯเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว สรางขวัญและ
กําลังใจตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  
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3. ในสถานการณท่ีคลี่คลายทําใหผูปฏิบัติงานในศูนยฯ ซ่ึงยังตองมีภารกิจกับงานประจําเห็นวา ไม
จําเปนตองมาปฏิบัติงานเชนนี้ เพราะผูท่ีกักตัวนอยลง และการแพรระบาดก็นอยลงดวย ดังนั้นการ
รวมมือรวมใจจึงนอยลง 

4.2.3.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
ระบบการบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี พบวา บทบาทของ

นายอําเภอยะรัง มีสวนอยางมากในการบริหารจัดการศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง เพราะในสถานการณวิกฤตการรวม
ศูนยการตัดสินใจ การออกคําสั่งท่ีมีวามชัดเจนเปนเรื่องสําคัญเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จากการสัมภาษณนายอับดุลการีม ยีดํา นายอําเภอยะรัง ไดกลาวถึง ระบบการบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ดังนี้ 

1) การดําเนินการเก่ียวกับโควิดทําผานคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดของจังหวัด มีท้ังดานการ
ประชาสัมพันธ (ไมใชงบประมาณ) การปองกัน (ใชงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) การเยียวยา (การ
แจกถุงยังชีพโดยปองกันภัยจังหวัด - ปภ.)   

2) การเตรียมการเพ่ือปองกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา – โควิด 19 เริ่มเตรียมการตั้งแตปลาย 
มกราคม - กุมภาพันธ โดยการประชุมกํานัน ผูใหญบาน เพ่ือแจงสถานการณ สื่อสารทําความเขาใจ และมีการจัด
ชุดปฏิบัติการประจําตําบล ประกอบดวย ปลัดอําเภอ, พัฒนาสังคมฯ (พม) , อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม), 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต) เปนตน โดยเริ่มจากสรางการรับรูเก่ียวกับการระบาด วิเคราะหชุมชนเสี่ยง  

3) ก า ร รั บ รู ข า ว ส า ร จ า ก ภ า ย น อ ก  โ ด ย ป ล า ย เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  ไ ด ล ง พ้ื น ท่ี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เนื่องจากมีนักศึกษาจากจีนมาเรียนอยูประมาณ 40 คน (สวนใหญ
มาจากมณฑลซินเจียง ไดรับเงินทุนจากองคกรอิสลาม) อยางไรก็ตาม มี นศ.จีนสวนหนึ่งกลับไปบาน เนื่องจากอยู
ในชวงปดเทอม ในสวนพวกท่ียังอยูท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ก็ไดมีการสรางความเขาใจ 
เพ่ือใหนักศึกษาตื่นตัว ซ่ึงบางคนทราบเรื่องมากอนแลวเพราะไดขาวเรื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - โควิด 
19 มาเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน  

4) การระบาดของโรคจากการเดินทางของผูท่ีกลับจากตางประเทศท่ีรุนแรงและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน
สงผลตอความตระหนกของชาวบาน และในการทํางานของทุกภาคสวนตองพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณวิกฤต 
โดยตนเดือนมีนาคมมีกลุมคนไทยกลับมาจากดาวะหท่ีประเทศมาเลเซีย 132 คน ในจํานวนนี้เปนคนจังหวัด
ปตตานี 30 คนจึงเริ่มคนหาตัวคนท่ีกลับจากดาวะห โดยใหชุดปฏิบัติการตําบลดําเนินการ ผลการคนหาพบเพียง 7 
คนและไดนําไปตรวจหาเชื้อและพบเชื้อโควิด 19 จํานวน 3 คน หลังจากนั้นจึงไดมีการสอบสวนเพ่ือคัดกรองคนท่ี
สัมผัสผูติดเชื้อ จึงพบผูติดเชื้อเพ่ิมอีก 33 คน ทางจังหวัดจึงสั่งใหมีการต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอ 
หรือ ศูนยฯ LQ ระดับอําเภอ ซ่ึงในชวงแรกของการตั้งศูนยฯ LQ ระดับอําเภอ ชาวบานตอตานแตหลังจากทํา
ความเขาใจ แรงตอตานก็นอยลง ขณะเดียวกันในอําเภอยะรังมีผูเสียชีวิตเพราะโรคระบาดโควิด 1 ราย จึงเปนจุด
เปลี่ยนท่ีทําใหชาวบานมีความเขาใจมากข้ึนวาทุกคนมีความเสี่ยง โดยผูเสียชีวิตเปนผูสัมผัสใกลชิด (ลูกชาย) กับผู
ท่ีเดินทางกลับมาจากดาวะหท่ีมาเลเซีย และเม่ือผูติดเชื้อมีจํานวนมากข้ึน ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 จึงยุบ
ศูนยฯ LQ ระดับตําบล และสงทุกคนไปยังศูนยฯ LQ ระดับอําเภอ 

5) การสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในทุกเวที ทําใหเกิดความเขาใจของ
ชาวบานตอเชื้อโรค การระบากของโรค ซ่ึงนําไปสูการปองกันตนเอง แตการสรางความเขาใจกับชาวบานก็เปน
ความทาทาย เพราะทําใหสิ่งท่ีมองไมเห็นเปนสิ่งท่ีชาวบานตองรับรูใหได จึงตองมีการใชทุกเวทีเพ่ือชี้แจงท้ังเรื่อง
สถานการณแพรระบาดและวิธีปองกัน 
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6) การเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดเวลาและสามารถ
รับมือกับปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนได และการรวมทุกขรวมสุขกันของทุกฝาย ทําใหเกิดพลังความสามัคคีในการรวม
ทํางานและกิจกรรมตางๆ เพราะแมจะเปนปญหาจากโรคระบาดแตยังมีมิติปญหาดานอ่ืนๆตามมาดวย เชน ปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาความเดือดรอนจากการทํามาหากิน ปญหาการวางงาน ขาดรายได ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปญหาสภาพจิตใจ เปนตน ซ่ึงปญหาตางๆดังกลาวตองการความรวมมือของทุกฝายในการรวมกัน
จัดการ 

7) การทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ีเปนสิ่งสําคัญ เพราะในชวงแรกมีการตีตราคนในพ้ืน
ทีอําเภอยะรังอยางรุนแรงวา เปนพ้ืนท่ีตนเหตุท่ีมีการระบาดของโควิด รวมท้ังการเผยแพรขาวดานลบของ
สื่อมวลชนเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูติดเชื้อทําใหเกิดความหวาดระแวงและความไมเขาใจกันของหนวยงาน แมวา
การสรางความเขาใจและการทําใหเกิดการรับรูเก่ียวกับโรคและการดําเนินการของภาครัฐเปนเรื่องคอนขางลําบาก
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน เนื่องจากชาวบานไมมีความไววางใจในภาครัฐเปนทุนเดิมอยูแลว  ประกอบกับความ
เชื่อทางศาสนาท่ีเชื่อวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนเปนพระประสงคของพระผูเปนเจา ดังนั้นโรคระบาดก็เปนพระประสงค
ของพระผูเปนเจาเชนเดียวกัน การแกปญหาใดๆจึงตองนําไปโยงกับเรื่องปากทอง และการทํามาหากิน โดยการ
สรางความกดดันวาจะมีการปดพ้ืนท่ีเขาออกหมูบาน เพ่ือใหชาวบานตรวจสอบกับเองเม่ือใครก็ตามกลับจากนอก
พ้ืนท่ีจึงตองรายงานตัว เพราะถาไมไปจะมีการแจงทางการเนื่องจากชาวบานท่ีอยูในละแวกกลัววาหากทางการจับ
ไดจะมีการปดพ้ืนท่ีและไมสามารถเดินทางได  

8) นายอําเภอยะรัง ซ่ึงเปนผูนําสําคัญในพ้ืนท่ีไดลงมากํากับดูแลเองทุกอยาง ทําใหมีการสื่อสารกัน
ผานไลนกลุมและนายอําเภอสั่งการใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีการรายงานสถานการณทุกวัน ดวยการจัดประชุมสรุปผล
การดําเนินงานทุกวัน ทําใหสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยาง
รวดเร็ว  

9) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย LQ อําเภอยะรัง ท่ีเครงครัด ไดแก  
- การมีเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนคือ ชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอยะรังตองปลอดภัย 
- การมีทีมงานทุกฝายท่ีเขาใจตรงกัน 
- การมีงบประมาณท่ีชัดเจน แมจะไดรับงบประมาณจากภาครัฐเพียงรอยละ 20 แตสามารถ

ระดมทรัพยากรและความชวยเหลือจากภายนอกไดจํานวนมาก    
- การแบงโครงสรางการทํางานชัดเจน คือ ฝายสาธารณสุข กับฝายปกครอง (ดานสถานท่ี 

และดานรักษาความปลอดภัย)   
- การสงมอบเวรท่ีเขมงวด 
- การมีความพรอมในการบริหารจัดการ ไดแก  
- ดานบุคลากร ท่ีมีลักษะการทํางานแบบสหวิชาชีพและมีมาตรฐานท่ีครอบคลุมท้ังครอบคลุม

ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
- ดานสถานท่ี ท่ีไมสงผลกระทบตอชุมชน และความรูสึกของคนในชุมชน 
- ดานความพรอมของอุปกรณทางการแพทยและของใชสวนตัวของผูถูกกักตัว 
- ดานงบประมาณ  
- ดานวิชาการ ความรูท่ีจําเปนท่ีนํามาถายทอดและสื่อสารในกลุมตางๆอยางมีมาตรฐาน 

รวมท้ังมีการถอดบทเรียน องคความรูตางๆอยางสมํ่าเสมอ 
ดังนั้นการควบคุมสถานการณของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ท่ีสามารถ

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนผลมาจากการมีผูนําท่ีเขมแข็ง มีความเขาใจและใหความสําคัญกับ
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ปญหาอยางจริงจัง รวมท้ังการมีทีมทํางานท่ีพรอมจะใหความรวมมือและเสียสละ มีความเขาใจปญหาและชุมชน 
และมีความสามารถในการใชความรูและทักษะ/ประสบการณในการสื่อสารกับชุมชน ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการ
สัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาหนาทุกฝาย พบวา แมวาทีมทํางานทุกคนตองทํางานกันอยางหนักและไมมี
คาตอบแทนเพ่ิมเปนพิเศษแตไมใครพูดถึงวาควรจะมีคาตอบแทนพิเศษแตอยางใด เพราะทุกคนมีความสุขและรูสึก
ถึงความเปนเจาของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง และสิ่งท่ีสนับสนุนการทํางานของศูนยฯอีก
ประการ คือ การมีเครือขายท่ีเขมแข็งท้ังภายในพ้ืนท่ีและเครือขายภายนอก ท่ีมีความพรอมใหความชวยเหลือ 
สามารถชวยเสริมศักยภาพของชุมชนใหจัดการปญหาของตนเองไดเปนอยางดี 

4.2.4 ทัศนคติท่ีมีตอศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก และปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี 
4.2.4.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานี

โมเดล พบวา มีความคิดเห็นบางสวนท่ีสะทอนวา การมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุท่ี
โรงพยาบาลมีความแออัดและมีขอจํากัดในการรองรับผูปวยโควิด หรือการทํา PUIในโรงพยาบาล การมีศูนยฯจึง
เปนเรื่องท่ีดีตอทุกฝาย และเปนสถานการณท่ีทุกคนตองรวมมือกันศูนยฯ ศูนยฯ มีประโยชนตอคนท่ัวไป เพราะ
การใหผูท่ีมีความเสี่ยงเขารับการกักแยกจะลดความเสี่ยงของคนอ่ืนในครอบครัวและสังคม ขณะท่ีสวนหนึ่งเห็นวา
การทํางานท่ีมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงอยางมากเพราะอาจกระทบตอ
ครอบครัว ท้ังเวลาในการปฏิบัติงานท่ีตางไปจากเวลาทํางานปกติเพราะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนยฯ เกินเวลาท่ี
เคยปฏิบัติงานประจําอยู ทําใหการกลับไปดูแลครอบครัวหรือการทําหนาท่ีท่ีบานลําบากข้ึน ตองบริหารจัดการ
เวลาใหม อีกท้ังการทํางานอยูในสถานการณท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ ทําใหการกลับบานจะมีความกังวลวาจะทําใหคน
ในครอบครัวติดเชื้อดวย และมีผูปฏิบัติงานบางสวนเห็นวาการปฏิบัติงานท่ีศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกไมใช
บทบาทของหนวยงานท่ัวไปจะทําไดเพราะเปนเรื่องของโรคระบาดและสุขภาพควรเปนงานของสาธารณสุข รวม
ท้ังหลายคนมองวาเปนภาระเพราะงานประจําท่ีมีอยูยังตองทําควบคูไปกับการไดรับมอบหมายใหมาปฏิบัติงานท่ี
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล  

โดยปญหาท่ีผูปฏิบัติงานพบในการปฏิบัติงานท่ีศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ไดแก  
1) ปญหาตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ไดแก  

- ความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ และการมีระเบียบการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีไมคํานึงถึง
ความเปนจริง ท้ังท่ีเปนการปฏิบัติงานภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) แตการเบิกจายยังคงลาชา เพราะระเบียบการเงินตางๆยังใชระเบียบใน
สถานการณปกติ  

- การจัดเวรใหเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงาน 
- การเดินทางมายังท่ีตั้งของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกไมสะดวกสําหรับจาหนาท่ี เพราะ มีรถ

ประจําทางผานนอยมาก เจาหนาท่ีตองเดินทางดวยรถสวนตัว ซ่ึงตองเสียคาใชจายเอง 
2) ปญหาตอระบบการปฏิบัติงาน ไดแก 

- การประสานงานกับเทศบาลใหเขามากําจัดขยะติดเชื้อ และพนยาฆาเชื้อสถานท่ี 
- ระบบเขาออกของผูเขาพักกักตัวไมรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีมีการเพ่ิมอาคารท่ีพัก การ

ข้ึนลงของผูเขาพักไมไดเปนไปตามท่ีวางแผนไว ไมมีระเบียบในการจัดการคนเขาพัก และไมมีการ
ประสานแจงกับแมบานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยลวงหนากอนผูกักตัวออกจากศูนยฯ  
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4.2.4.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะ

รัง พบวา ทัศนคติท่ีมีตอศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกฝายรูสึกวาการจัดตั้งศูนย
ท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง หรือ ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง เปนบทเรียนครั้งสําคัญซ่ึงชวยเปลี่ยนทัศนคติ
ในการทํางานจากเดิมท่ีไมเคยมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานหรือมีการประสานงานท่ีนอยมาก เพราะไมรู
วาจะประสานใครหรือประสานงานอยางไร แตเม่ือเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ทําใหรูวาตองทําอะไร และ
กับใคร ทําใหหาบุคคลหลัก (key person) ของแตละหนวยงาน และสรางความสัมพันธแบบไมเปนทางการเกิดข้ึน 
กาวขามรูปแบบและกําแพงความสัมพันธแบบเดิม ทําใหมีการทํางานท่ีหลากหลายมิติ อาทิ มิติทางศาสนา/ความ
เชื่อ การเมือง/การปกครอง วิทยาศาสตร เครือขาย เปนตน อยางไรก็ตามมีบางหนวยงานท่ีมองวา ไมใชภารกิจ
ของหนวยงาน เพราะเรื่องโรคระบาดควรเปนหนาท่ีของฝายสาธารณสุขมากกวาหนวยงานท่ีไมใชสาธารณสุข และ
กอใหเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัยท้ังกับตัวเจาหนาท่ีและครอบครัวดวย สะทอนใหเห็นวาทัศนคติของ
เจาหนาท่ีบางสวนยังไมเขาใจการบูรณาการการทํางานซ่ึงจะเปนแนวทางการทํางานในอนาคต  

ในสวนของปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีในศูนยท่ีพักกักแยกอําเภอยะรัง พบวามีปญหาและ
อุปสรรคท่ีผูปฏิบัติงานสะทอนในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ปญหาจากทัศนคติของคน โดยชวงแรกท่ีมีการระบาดทุกคนตางหวาดกลัว และมีการตีตราคนจาก
อําเภอยะรัง เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีผูติดเชื้อโควิด รวมท้ังเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลยะรังก็ถูกรังเกียจ
และหลีกเลี่ยงใกลชิด เพราะทํางานกับผูติดเชื้อหรือผูถูกกักตัว  

2) ปญหาเศรษฐกิจของประชาชน ทําใหคนสวนหนึ่งไมเห็นวา การปองกันตัวจากการระบาดของโรคเปน
สิ่งสําคัญ เพราะกลัวอด กลัวไมมีงานทําและไมมีรายได ดังนั้นการประกาศปดพ้ืนท่ีจึงหมายถึง การ
ออกนอกบานไปรับจางทํางานไมได ชวงท่ีประกาศเคอรฟวจึงตองมีการแจกอาหาร 

3) ปญหาจากการสั่งการท่ีไมสอดคลองกับสิ่งท่ีเปนจริง เชน มีการสั่งใหทําหนากากอนามัยแจกชาวบาน
ใหไดรอยละ 80 ซ่ึงเปนไปไมไดเพราะตองแจกทุกคน อีกท้ังมีการกําหนดราคาท่ีชิ้นละ 3 บาท แต
ราคาจริงมากกวา 4 บาท 

แมวาในพ้ืนท่ีดําเนินการของศูนยท่ีพักกักแยกอําเภอยะรัง จะมีปญหาและอุปสรรคบางแตพบวา 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนในอําเภอยะรัง รูสึกภูมิใจตอการมีศูนย LQ อําเภอยะรัง และทุกคนรูสึกถึง
ความเปนเจาของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

4.2.5 ความพึงพอใจตอการทํางานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
4.2.5.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมถึงความพึงพอใจตอการทํางานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

ปทุมธานีโมเดล พบวา มีท้ังผูท่ีพึงพอใจตอการทํางานท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล เพราะเห็น
วาศูนยฯ มีประโยชนตอชุมชน เนื่องจากการกลับไปกักตัวท่ีบานทําใหเพ่ือนบานหวาดระแวง หวาดกลัว การกักตัว
ท่ีศูนยฯ เปนการสรางความปลอดภัยใหกับครอบครัวและชุมชนดวย รวมท้ังเห็นวาการมีศูนยลักษณะนี้เปน
สิ่งจําเปน และการตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ท่ีศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติเปนสิ่งท่ีถูกตองมากเพราะศูนยกีฬา
เฉลิมพระเกียรติไดวางระบบตางๆดีอยูแลว นอกจากนั้นยังเห็นวา การมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ทําใหรูจัก
และมีเครือขายภาคเอกชนเพ่ิม ทําใหมีความคลองตัวในการทํางานมากยิ่งข้ึน เชน สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD เปนตน  

ขณะเดียวกันมีผูปฏิบัติบางสวนมีความเห็นวา การปฏิบัติงานท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานี
โมเดล มีความเสี่ยงมากและไมคุม เพราะถูกรังเกียจ เพ่ือนไมยอมเขาใกล คนในชุมชนไมยอมรับหลังทราบวา
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ทํางานท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เพราะมีผูท่ีมีความเสี่ยงตอโรคมาพักกักตัวอยู และอาจมีโอกาสติดเชื้อ
และทําใหชุมชนเสี่ยงไปดวย และเจาหนาท่ีหลายคนเห็นวา ควรมีการใหขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีบาง เพราะ
มีภาระงานเพ่ิมข้ึนและมีความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนกวาการปฏิบัติงานปกติ 

4.2.5.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมถึงความพึงพอใจตอการทํางานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

อําเภอยะรัง พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติสวนใหญมีความพึงพอใจและภูมิใจตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานท่ีศูนย
ท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง และในพ้ืนท่ีใหความรวมมือกันเปนอยางดีโดยไมมีการแบงฝายหรือปด
ความรับผิดชอบและทุกคนทํางานหนักในการท่ีจะทําใหลดผูติดเชื้อ ลดการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ดวย
เปาหมายรวมกันคือ ความปลอดภัยของคนในพ้ืนท่ีอําเภอยะรัง 

4.2.6 ขอคิดเห็นและเสนอแนะอ่ืนๆ ตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนยฯ 
4.2.6.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ

กักแยก ปทุมธานีโมเดล มีดังนี้ 
1) ความสําเร็จข้ึนอยูกับความรวมมือของประชาชน 
2)  หลักเกณฑในการบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ระหวางศูนยฯ PUI และ ศูนยฯ LQ 

ไมควรตางกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงเทากัน ท่ีผานมามีผูติดเชื้อโควิดท่ีมาจากศูนยฯ LQ มากกวาศูนยฯ PUI  การ
ท่ีมีเกณฑตางกันทําใหวิธีปฏิบัติตอผูเขาพักตางกัน รวมถึงการใชวัสดุอุปกรณในการปองกันท่ีใชกับ LQ นอยกวา 
PUI ทําให จนท. ท่ีทํางานใน LQ มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหากมีผูเขาพักมีเชื้อจริง 

3) หากจะมีการต้ังศูนยอีกครั้งควรมีการจัดเตรียมคน และหาทางลดความเสี่ยงท่ีเจาหนาท่ีตองเผชิญใน
การปฏิบัติงาน และตองมีความพรอมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

4) การทบทวนระเบียบการเบิกจายงบประมาณในสถานการณฉุกเฉิน เพราะการเบิกจายตามระบบ
ขาราชการทําใหลาชา ซ่ึงในการเบิกเงินจากปองกันภัยจังหวัดตองทําโครงการเสนอ ทําใหลาชา 

5) การเตรียมสํารวจสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงตองการสถานท่ี
ท่ีพรอม มีความเปนสัดสวน และอยูหางไกลจากชุมชน หลักเกณฑสําคัญในการตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก
ควรนําไปใชสํารวจสถานท่ีเพ่ือเตรียมความพรอม/ทําแผนไวรองรับ  

6) การบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเปนการจัดการในภาวะวิกฤต ตองใชเครือขายตางๆ
ในการทํางานรวมกันของฝายตางๆ ซ่ึงมีความแตกตางกันท้ังความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการประชุม
กันอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือมีการสื่อสารกันตลอดจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
อีกท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันของเครือขายยังชวยในการประสานทรัพยากร การระดมทุน กรณีตัวอยาง คือ จาก
การเปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลในระยะแรกท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD แตตอมาเม่ือเปลี่ยนหนวยงานรับผิดชอบเปนอําเภอธัญบุรี
การประสานเครือขายตางๆกลับหายไป 

7) การเปดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ตองจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรจํานวนมากเพียงพอ
สําหรับการดูแลผูท่ีกักตัว ท้ังอาหารและสิ่งของจําเปนตางๆในการดํารงชีวิตเปนระยะเวลาอยางนอย 14 วัน ดังนั้น
การจัดหาอาหารท่ีถูกตองและครบถวนตามหลักโภชนาการเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเขาพัก เพราะเปนผูท่ีมีภาวะ
เสี่ยงตอความเจ็บปวย หากขาดโภชนาการท่ีดีก็จะทําใหพวกเขาปวยยิ่งข้ึน 

8) การจัดหาบริษัทท่ีมีความชํานาญในการทําความสะอาดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ ท่ีผานการอบรม และ
มีทักษะในการทํางานเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงโรค เพราะในสถานการณโรคระบาดตองการผูท่ีเชี่ยวชาญและเปนมือ
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อาชีพมากกวา ท้ังนี้เพราะแมบานท่ีทําความสะอาดมีความหวาดกลัวและวิตก อีกท้ังบริษัททําความสะอาดซ่ึงเปน
นายจางไมรับผิดชอบหากมีการติดเชื้อและไมซ้ือประกันสุขภาพให 

9) การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ควรมีมาตรการท่ีรัดกุมในการรับคนเขาพัก และมี
การทําระบบ/สถานท่ีใหพรอมสําหรับการรับผูเขาพักกักตัว  

10) การจัดสรรงบประมาณ คาตอบแทน รวมถึงรายละเอียดสวัสดิการแกบุคลากร วัสดุอุปกรณ จําเปน
สําหรับการใชงานในศูนยฯ ใหพรอม  

11) การชี้แจงกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝายเก่ียวกับการทํางานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกทุกสวน 
เพ่ือใหทุกฝายไดเขาใจในภาพรวมของการบริหารจัดการศูนยฯ และทราบถึงบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆท่ีตอง
ทํางานประสานและบูรณาการรวมกัน   

12) การจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติ
การหลักและแผนปฏิบัติการรองในการดําเนินการ 

13) การสรางระบบและกลไกการสื่อสารภายในท่ีรวดเร็วและคลองตัว  
14) การจัดการความสะอาดหองพักของผูกักตัวในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงตองมีการเก็บขยะ

ทุกวัน เพราะขยะในหองผูปวยท่ีเก็บไวท้ัง 14 วัน ไมดีตอผูเขาพัก อีกท้ังยังใหผูเขาพักถือขยะตนเองออกมาท้ิงเม่ือ
ตองออกจากหองพักกลับบานหลังจากครบระยะเวลากักตัว ซ่ึงเปนการเสี่ยงตอการติดตออยางมาก (สนทนากลุม 
กับฝายพยาบาล)  

4.2.6.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
สถานการณปญหาการระบาดของโควิดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต อยูในระดับท่ีมีความเสี่ยงมาก และ

จัดการไดอยางยากลําบาก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีพิเศษและมีความซับซอนของปญหาหลายอยางดวยกัน กลาวคือ  
1) เปนพ้ืนท่ีอยูใกลชายแดน มีการเดินทางเขา-ออกตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ท้ังถูกและ

ผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง  
2) มีระบบความเชื่อทางศาสนาท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการควบคุมโรคระบาด เนื่องจากคนมุสลิมมีความเชื่อวา

สิ่งใดๆท่ีเกิดข้ึนลวนแตเปนพระประสงคของพระผูเปนเจา ดังนั้นชาวบานจึงไมคอยใหความสนใจเม่ือในความรู
เก่ียวกับการระบาดของโรคและการปองกัน  

3) ชวงการระบาดของโรคเปนชวงเดียวกันกับการเดินทางท่ีมีความเก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนา  
4) การเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงระหวางภาครัฐกับกลุมชาติพันธุทําใหขอมูลใดๆ ก็ตามท่ีออกไปจาก

ภาครัฐมักจะไมไดรับความเชื่อถือ   
5) ความหางไกลจากสวนกลางการบริหารของประเทศทําใหทรัพยากรท่ีลงมาในพ้ืนท่ีมีจํากัด และเม่ือตอง

ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสามารถจัดเก็บรายไดคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ยิ่งทําใหภาวะขาดแคลนงบประมาณกลายเปนขอจํากัดท่ีสําคัญในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ   

6) อําเภอยะรังมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ี กลาวคือ ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญจึงไมมีโรงแรมขนาดใหญ ดังนั้น
จึงไมมีโรงแรมท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําสถานท่ีกักตัวเหมือนพ้ืนท่ีอ่ืน จึงจําเปนตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 
คือ โรงเรียน และศูนยการเรียนรู 

7) การควบคุมสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพในอําเภอยะรังเปนผลมาจากการมีผูนําท่ีเขมแข็ง มี
ความเขาใจและใหความสําคัญกับปญหาอยางจริงจัง มีทีมทํางานท่ีพรอมจะใหความรวมมือและเสียสละ มีความ
เขาใจในท้ังตัวปญหาและชุมชน และตองใชทักษะ/ประสบการณในการสื่อสารกับชุมชน และแมวาทีมทํางานทุก
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คนตองทํางานกันอยางหนักและไมมีคาตอบแทนเพ่ิมเปนพิเศษแตทุกคนมีความยินดีและเต็มใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19  

8) การมีเครือขายท่ีเขมแข็งท้ังภายในพ้ืนท่ีและเครือขายภายนอก ท่ีมีความพรอมใหความชวยเหลือ 
สามารถชวยเสริมศักยภาพของชุมชนใหจัดการปญหาของตนเองไดเปนอยางดี 
4.3 ผลกระทบดานสังคม (Social impact)  

จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก โดยการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเขา
พักกักตัวในศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 แหงคือ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลตานโควิด -
19 (25 คน) และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง (36 คน) พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการท้ัง 2 
ศูนยฯ เพ่ือทราบถึงการเขาพัก การรับรูขอมูลเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ความคิดเห็น/ทัศนคติ
เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (ระหวางเขาพัก) ความคิดเห็น/ทัศนคติเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยก (หลังออกจากศูนยฯ) ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

4.3.1 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี 
4.3.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางของผูเขาพักในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานี จํานวน  25 คน เปนเพศ

ชาย รอยละ 80.0 และสวนใหญรอยละ 60.0 อายุระหวาง 31 – 50 ป รองลงมารอยละ 28.0 อายุต่ํากวา 30 ป 
และรอยละ 12.0 อายุมากกวา 50 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 68.0 และมีอาชีพ รับจาง
ท่ัวไป/แรงงานกอสราง รอยละ 84.0 นอกจากนั้นยังพบวา รอยละ 68.0 เปนผูหารายไดหลักของครอบครัว มี
รายไดเฉลี่ยมากกวา 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 64.0 สําหรับภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางอยูในจังหวัดปทุมธานี
ถึงรอยละ 44.0 นอกนั้นมาจากหลายพ้ืนท่ีไดแก จังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค อุบลราชธานี นครพนมและ
ศรีษะเกษ และมีแรงงานชาวพมาท่ีนายจางพาเดินทางมาทํางานมาท่ีจังหวัดปทุมธานี และตองกักตัวเพ่ือดูอาการ
จํานวน 8 คน (รอยละ 32.0) สถานภาพของกลุมเปาหมายสวนใหญ มีท้ังสมรสแลวและโสดในจํานวนท่ีเทากัน คือ 
รอยละ 48.0 โดยผูท่ีสมรสแลวมีบุตร 1 -2 คน รอยละ 44.0 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6 คนข้ึนไปถึงรอย
ละ 40.0 โดยท่ีพักอาศัยสวนใหญรอยละ 72.0 เปนท่ีพักท่ีทางบริษัทจัดหาให และเปนหอพัก ซ่ึงไมเอ้ือตอการกัก
แยกตัวเม่ือพิจารณาจากสมาชิกในครอบครัว (อยูหองเชาราคาถูก มีหองเพียงหองเดียวฯลฯ) 

 
ตารางท่ี 4-2 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการกักแยก ณ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จ.ปทุมธานี 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
5 
20 

 
20.0 
80.0 

อาย ุ
- ต่ํากวา 30 ป 
- 31 – 50 ป 
- 50 ปข้ึนไป 

 
7 
15 
3 

 
28.0 
60.0 
12.0 

การศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปริญญาตร ี

 

 
17 
7 
1 

 
68.0 
28.0 
4.0 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
อาชีพ 

- รับจางท่ัวไป/แรงงาน
กอสราง 

- พนักงานบริษัท 
- ทํานา 

 
 

21 
3 
1 

 
 

84.0 
12.0 
4.0 

การหารายไดในครอบครัว 
- เปนผูหารายไดหลักใน

ครอบครัว 
- ไมใชผูหารายไดหลัก 

 
17 
 
8 

 
68.0 

 
32.0 

รายไดท่ีไดรับ 
- ต่ํากวา 10,000 บาท 
- มากกวา 10,000 บาท 

 
9 
16 

 
36.0 
64.0 

ภูมิลําเนา 
- พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
- จังหวัดอ่ืน 
- พมา 

 
11 
6 
8 

 
44.0 
24.0 
32.0 

สถานภาพ  
- โสด  
- สมรส 
- หยาราง 

 
12 
12 
1 

 
48.0 
48.0 
4.0 

จํานวนบุตร 
- ไมม ี
- 1 – 2 คน 
- 3 คน ข้ึนไป 

 
8 
11 
3 

 
32.0 
44.0 
12.0 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- 1-2 คน 
- 3-5 คน 
- 6 คนข้ึนไป 

 
9 
6 
10 

 
36.0 
24.0 
40.0 

ลักษณะท่ีอยูอาศยั 
- บานเดี่ยว/ทาวนเฮาส 
- หอพัก 
- ท่ีพักของบริษัท 

 
7 
6 
12 

 
28.0 
24.0 
48.0 

 
 4.3.1.2 การเขาพัก และการรับรูขอมูลเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธาน ี 
 สําหรับประเด็นการเขาพักและการรับรูเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ประกอบดวย ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนวันท่ีเขาพักในศูนยฯ การสงตัว การรับรูถึงเหตุผลของการเขาพักในศูนยฯและขอมูลเก่ียวกับศูนยฯ 
รวมถึงความคิดเห็นของผูเขาพักท่ีมีตอศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงผูเขาพักท่ีศูนยปทุมธานี ท้ัง 25 คน รอย
ละ 88.0 เขาพัก 14 วัน และรอยละ 12.0 พักท่ีศูนยฯเกิน 14 วัน โดยสวนใหญผูท่ีสงตัวเขาพักท่ีศูนยฯ คือ 
นายจาง (รอยละ 64.0) สําหรับเหตุผลท่ีถูกสงตัวเขามาพักกักตัวท่ีศูนยฯ คือ ไดเดินทางไปยังสถานท่ี/ประเทศ
เสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด 19 (รอยละ 60.0) และไดรับการตรวจรางกายและมีอาการท่ีเขาขายตองสงสัยวาอาจติด
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เชื้อโควิด 19 (รอยละ 4.0) และเหตุผลอ่ืนๆ เนื่องจากเปนแรงงานพมา นายจางเปนผูสงเขาศูนยท่ีพักกักแยก (รอย
ละ 32.0)  
 อยางไรก็ตามเม่ือถามถึงการรับรูขอมูลเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก พบวา รูเรื่องศูนยท่ี
พักอาศัยเพ่ือการกักแยกจากนายจาง เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีท่ีติดตอไป บริษัท และญาติพ่ีนอง โดยสวน
ใหญมีความเห็นวาการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีความเหมาะสมมาก เพราะศูนยฯมีความพรอมทุกอยาง 
และไดรับการดูแลเปนอยางดีจากเจาหนาท่ีทุกฝาย  

4.3.1.3 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี (ระหวางเขาพัก) 
 สําหรับความคิดเห็น/ทัศนคติของผูเขาพักกักแยกท่ีศูนยฯ เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
(ระหวางเขาพัก) เปนการสอบถามความคิดเห็น/ทัศนคติเก่ียวกับความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งศูนยฯ ความ
เพียงพอของการบริการดานการแพทย การดูแลดานความสะอาดและสุขอนามัยของศูนยฯ ความเพียงพอของ
อาหารและเครื่องดื่ม การอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ การไดรับ
คําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ การมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจายภายใน
ศูนยฯ และภายนอกศูนยฯ โดยมีเกณฑชวงของการแปลคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก 

- 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด 
- 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง นอย 
- 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
- 3.41- 4.20 คะแนน หมายถึง มาก 
- 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
- ซ่ึงผูเขาพักในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ท้ัง 25 คน มีความคิดเห็น ดังนี้ 
- รอยละ 95.2 มีความม่ันใจวามากท่ีสุด (4.76)  ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

โรคไมใหกระจายภายในศูนยฯ  
- รอยละ 89.6 เห็นวาการบริการดานการแพทยมีความเพียงพอมากท่ีสุด (4.48)  
- รอยละ 89.6 เห็นวาศูนยฯ มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอมากท่ีสุด (4.48) 
- รอยละ 89.6 เห็นวาศูนยฯ มีการอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ จาก

เจาหนาท่ีประจําศูนยฯอยางดีและเพียงพอมากท่ีสุด (4.48) 
- รอยละ 86.4  ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอมากท่ีสุด (4.32) 
- รอยละ 86.4 มีความม่ันใจวา ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจาย

ออกไปนอกศูนยฯมากท่ีสุด (4.32)  
- รอยละ 85.6 เห็นวาศูนยฯ มีการดูแลดานความสะอาดและสุขอนามัยอยางดีและเพียงพอมาก

ท่ีสุด (4.28)  
- รอยละ 84.8 เห็นวาสถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (4.24)  

จากความคิดเห็น/ทัศนคติของผูเขาพักกักแยกท่ีศูนยฯ เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (ระหวาง
เขาพัก) พบวา สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เพราะในทุกขอคําถามอยูในระดับมากท่ีสุด 
(ระหวาง 4.24 – 4.76) โดยเฉพาะความเชื่อม่ันตอระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจาย
ภายในศูนยฯ รองลงมาคือ เรื่องบริการดานการแพทย อาหารและเครื่องดื่ม และการอํานวยความสะดวกและ
ความชวยเหลือดานตางๆ จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯอยางดีและเพียงพอ ซ่ึงสะทอนถึงทัศนคติท่ีดีตอการจัดการ
ของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกดวย  

 



77 
 

4.3.1.4 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี (หลังออกจากศูนยฯ) 
 ในสวนของความคิดเห็นและทัศนคติของผูท่ีเขาพักในศูนยฯ เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

(หลังออกจากศูนยฯแลว) ตอประเด็นเรื่องการไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพรระบาดชองเชื้อโควิด 19 
ไปสูคนในครอบครัว ผูใกลชิด และชุมชนได การเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของตนเอง/ครอบครัวได การท่ี
ศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของบุคลากรทางการแพทยได และความพึงพอใจตอการเขาพักท่ีศูนย พบวา หลังจากท่ีผู
เขาพักท่ีศูนยฯไดออกจากศูนยไปแลว มีความคิดเห็นตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก โดยรอยละ 
93.6 เห็นวาการไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผูใกลชิด 
และชุมชนไดมากท่ีสุด (4.68) และรอยละ 91.2  เห็นวาการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกชวยผอนเบาภาระ
ของบุคลากรทางการแพทยไดเปนอยางดีมากท่ีสุด (4.56)  ขณะท่ีรอยละ 88.8 เห็นวา การเขาพักในศูนยฯ ชวย
ผอนเบาภาระของทาน/ครอบครัวในการดูแลตนเองไดมากท่ีสุด(4.44)  และเม่ือสอบถามความพึงพอใจโดยรวมตอ
การเขาพักท่ีศูนยฯ พบวา รอยละ 93.6 พึงพอใจมากท่ีสุดตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัด
ปทุมธาน ี(4.68)  

ตารางท่ี 4-3  สรุปความคิดเห็น/ทัศนคติของผูพักอาศัยในศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี 

เปรียบเทียบระหวางพักกักแยกในศูนยฯ และหลังจากออกจากศูนยฯ แลว 

ระหวางเขาพักท่ีศูนยฯ หลังออกจากศูนยฯ 
ลําดับท่ี 1 
- มีความม่ันใจวา ศูนยฯมีระบบการปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจายภายใน
ศูนยฯ 

ลําดับท่ี 1 
- การไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพร 
ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผู 
ใกลชิด และชุมชนได 
- พึงพอใจตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยกจังหวัดปทุมธาน ี

ลําดับท่ี 2  
- การบริการดานการแพทยมีความเพียงพอ  
- มีการจัด เตรียมอาหารและเครื่องดื่ มอย าง

เพียงพอ 
- ศูนยฯ มีการอํานวยความสะดวกและความ

ชวยเหลือดานตางๆ จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ
อยางดีและเพียงพอ 

ลําดับท่ี 2  
- การมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกชวยผอน

เบาภาระของบุคลากรทางการแพทยไดเปนอยาง
ดี  

ลําดับท่ี 3  
- ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ 
 

ลําดับท่ี 3  
- การเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของทาน/

ครอบครัวในการดูแลตนเองได  
ลําดับท่ี 4   
- ศู น ย ฯ  มี ก ารดู แ ลด าน คว ามส ะอาดแล ะ

สุขอนามัยอยางดีและเพียงพอ  
ลําดับท่ี 5  
- สถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความ

เหมาะสม  
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4.3.1.5 ความวิตกกังวลในระหวางการกักตัวอยูท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานีและการ

ขอรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีวิตกกังวลในระหวางท่ีเกิดโรคระบาดโควิค 19  
พบวา ในระหวางกักตัวท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี สิ่งท่ีผูเขาพักในศูนยฯ ปทุมธานี วิตก

กังวลมากท่ีสุดคือ กลัวจะติดเชื้อโควิด 19 และกังวลเรื่องไมมีงานทําและไมมีเงินเลี้ยงครอบครัว และผูเขาพักใน
ศูนยฯ ขอรับความชวยเหลือในสิ่งท่ีวิตกกังวลจากเจาหนาท่ีในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานี ท้ังจาก
แพทย เจาหนาท่ีพยาบาล นายจาง และคนในครอบครัว  

อยางไรก็ตามผูเขาพักในศูนยฯจังหวัดปทุมธานีทุกคน (รอยละ 100)  สะทอนวา การเขาพักกักตัวใน
ศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี ลดความวิตกกังวลของครอบครัวเปนอยางมาก  

4.3.1.6 การไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงาน หลังจากมีสถานการณการแพรระบาด 
และความตองการความชวยเหลือ  

กลุมผูเขาพักในศูนยฯรอยละ 80 ไดรับความชวยเหลือจากนายจาง หนวยงานภาครัฐ อาสาสมัคร
สาธารณสุข เทศบาล รวมท้ังแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาล ขณะท่ีอีกรอยละ 20 ไมไดรับความชวยเหลือจากบุคคล
หรือหนวยงานใดเลย โดยความชวยเหลือท่ีผูเขาพักในศูนยฯ ตองการหลังจากออกจากศูนยฯแลว คือ งาน และ
อาชีพ คาใชจาย การตรวจโรค อาหารและของใชในชวงกักตัวมากท่ีสุด เพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนในชวงท่ีเกิด
สถานการณโควิค 19 

4.3.1.7 สถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 ท่ีตั้งอยูใกลกับท่ีพักอาศัย 
พบวา รอยละ 72.0 ของกลุมผูเขาพักในศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี ไมมีสถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติด

เชื้อโรคโควิด 19 ตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัยเลย ซ่ึงเม่ือถามวาหากไมไดเขาพักในศูนยฯ จะไปกักแยกตัวเองท่ีไหน ผูเขา
พักในศูนยฯจังหวัดปทุมธานี บอกวา ไมมีท่ีกักตัวเลย (รอยละ 76.0) กักตัวท่ีบาน (รอยละ 20.0) ท่ีบริษัท (รอยละ 
4.0) โดยพบวา สวนใหญรอยละ 76.0 ของกลุมตัวอยางไมทราบวาจะไปกักตัวท่ีไหน อาจเปนเพราะโรคระบาดโค
วิด 19 เปนเรื่องใหมของสังคมและคนสวนใหญไมเคยชินและเห็นความสําคัญของการกักตัว อีกท้ังยังไมเขาใจวา
ระบบการกักตัวท่ีถูกตองทําอยางไร 

4.3.1.8 ความคิดเห็นตอการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  
กลุมตัวอยางผูเขาพักกักแยกในศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี รอยละ 96.0 แสดงความคิดเห็นวา ทุกคนท่ีเขา

ขายตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 ควรเขารับการกักตัวท่ีศูนยฯ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อ และลดความ
เสี่ยงจะไดไมใหผูอ่ืนติดเชื้อตอได และรอยละ 96.0 กลุมตัวอยางผูเขาพักกักแยกในศูนยฯ จังหวัดปทุมธานี เห็นวา
ทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 สามารถเขาใชบริการศูนยฯ ไดอยางเทาเทียมกัน  

สําหรับขอคิดเห็นอ่ืนๆตอการใหบริการของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัดปทุมธานี คือ การจัด
อาหารเพ่ิมสําหรับแรงงานขามชาติ (พมา) ท่ีสะทอนวา ทุกม้ืออาหารมีใหครบแตไมอ่ิม ดังนั้นควรพิจารณาจัด
อาหารใหกับผูพักกักแยกท่ีอาจมีความตองการอาหารไมเทากัน 

4.3.2 ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
      4.3.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางผูพักอาศัยท่ีศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จํานวน 36 คน โดยรอย
ละ 63.9 เปนชาย สวนใหญอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 55.6 รองลงมาคืออายุ 30 – 50 ป มีรอยละ 30.6 และอายุ 
50 ปข้ึนไป รอยละ 5.6 สําหรับการศึกษานั้นพบวา รอยละ 52.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 36.1 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 8.3 ท่ีจบปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป/แรงงาน/กอสราง 
รอยละ 44.4 เปนพนักงาน ไดแก พนักงานรานอาหาร พนักงานบริษัท รอยละ 41.6 คาขายรอยละ 8.4 และ
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วางงาน รอยละ 5.6  โดยกลุมตัวอยางรอยละ 36.1 เปนผูหารายไดหลักในครอบครัว และ รอยละ 30.6 ไมใชผูหา
รายไดหลักใหครอบครัว สําหรับรายไดของกลุมตัวอยางผูเขาพักในศูนยกักแยกฯ พบวา รอยละ 83.3 มีรายไดต่ํา
กวา 10,000 บาทตอเดือน และกลุมตัวอยางรอยละ 97.2 มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดปตตานี  
 สําหรับสถานภาพของกลุมตัวอยางท้ัง 35 คน รอยละ 55.6 โสดและผูท่ีสมรสแลวรอยละ 41.7 โดยรอย
ละ 27.8 ไมมีบุตร รองลงมารอยละ 27.7 มีบุตรตั้งแต 3 คนข้ึนไป และรอยละ 19.5 มีบุตร 1-2 คน ในสวนของ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญรอยละ 52.8 มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 6 คนข้ึนไป รองลงมารอย
ละ 44.4 มีสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ซ่ึงเปนครอบครัวใหญท่ีมีการใชพ้ืนท่ีในบานรวมกัน เม่ือพิจารณาจาก
ลักษณะท่ีอยูอาศัย พบวา สวนใหญรอยละ 86.1 พักอาศัยในบานเดี่ยว และรอยละ 8.3  พักอาศัยในบานท่ีแยก
ออกมาจากบานใหญ (เนื่องจากสวนใหญเปนครอบครัวขยายท่ีอยูรวมกันหลายรุน เม่ือลูกหลานแยกครอบครัวไปก็
จะอยูในบริเวณเดียวกัน และใชบานเลขท่ีเดียวกันอยู) และรอยละ 5.6 พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนปอเนาะ    
 

ตารางท่ี 4-4 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการกักแยก ณ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ยะรัง จ.ปตตานี 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 

 
13 
23 

 
36.1 
63.9 

อาย ุ
- ต่ํากวา 30 ป 
- 30 – 50 ป 
- 50 ปข้ึนไป  

 

 
20 
11 
2 

 
55.6 
30.6 
5.6 

การศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 
- ปริญญาตร ี

 

 
13 
19 
3 

 
36.1 
52.8 
8.3 

อาชีพ 
- รับจางท่ัวไป/แรงงานกอสราง 
- พนักงานบริษัท พนักงานราน 
- คาขาย 
- วางงาน 

 
16 
15 
3 
2 

 
44.4 
41.6 
8.4 
5.6 

การหารายไดในครอบครัว 
- เปนผูหารายไดหลักในครอบครัว 
- ไมใชผูหารายไดหลัก 

 
13 
11 

 
36.1 
30.6 

รายไดท่ีไดรับ 
- ต่ํากวา 10,000 บาท 
- มากกวา 10,000 บาท 

 
30 
1 

 
83.3 
2.8 

ภูมิลําเนา 
- พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 
- จังหวัดอ่ืน 

 
35 
1 

 
97.2 
2.8 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
สถานภาพ  

- โสด  
- สมรส 

 
20 
15 

 
55.6 
41.7 

จํานวนบุตร 
- ไมม ี
- 1 – 2 คน 
- 3 คนข้ึนไป 

 

 
10 
7 
10 

 
27.8 
19.5 
27.8 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- 1-2 คน 
- 3-5 คน 
- 6 คนข้ึนไป 

 
- 
16 
20 

 
- 
44.4 
52.8 

ลักษณะท่ีอยูอาศยั 
- บานเดี่ยว/ทาวนเฮาส 
- หอพัก (ในโรงเรียนปอเนาะ) 
- อ่ืนๆ (บานเล็กแยกจากบานใหญของ

ครอบครัว) 

 
31 
2 
3 
 

 
86.1 
5.6 
8.3 

 

4.3.2.2 การเขาพัก และการรับรูขอมูลเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อ.ยะรัง จ.ปตตานี  
สําหรับประเด็นการเขาพักและการรับรูเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ประกอบดวย ขอมูล

เก่ียวกับจํานวนวันท่ีเขาพักในศูนยฯ การสงตัว การรับรูถึงเหตุผลของการเขาพักในศูนยฯและขอมูลเก่ียวกับศูนยฯ 
รวมถึงความคิดเห็นของผูเขาพักท่ีมีตอศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงกลุมตัวอยางผูเขาพักท่ีศูนยพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก อ.ยะรัง จ.ปตตานี จํานวน 36 คน สวนใหญรอยละ 83.3 เขาพัก 14 วัน และมีรอยละ 16.7 ท่ีเขาพัก
ในศูนยฯไมถึง 14 วัน เพราะระหวางท่ีพักในศูนยฯ พบวามีไขและมีอาการปวยจะสงตัวเขาโรงพยาบาลจังหวัด
ปตตานีเพ่ือทําการรักษา จึงทําใหกักตัวไมครบตามกําหนด 14 วัน โดยสวนใหญผูท่ีสงตัวเขาพักท่ีศูนยฯ คือรอยละ 
58.3 ถูกสงตัวโดยการประสานงานระหวางหนวยงานรัฐคือ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและทีมแพทยของโรงพยาบาลยะรัง สงตัวเขาศูนยฯ และรอยละ 
33.3 ถูกสงตัวเขาศูนยโดยการประสานจากสถานทูตตนทางมายังจังหวัดและทางอําเภอ องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน และกํานัน ผูใหญบาน นําตัวผูท่ีมีความเสี่ยงเขาสูการกักตัวท่ีศูนยฯ  

ในสวนของการรับรูถึงเหตุผลในการกักตัวท่ีศูนยฯนั้น พบวา รอยละ 83.3 เขามากักตัวท่ีศูนยฯ เพราะ
เดินทางไปยังสถานท่ี/ประเทศท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด 19 รอยละ 8.3 เขามากักตัวเพราะไดรับการตรวจ
รางกายและมีอาการท่ีเขาขายตองสงสัยวาอาจจะติดเชื้อโควิด 19 ซ่ึงเปนจํานวนเทากันกับผูท่ีสัมผัสใกลชิดกับผูท่ี
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด19 คือ รอยละ 8.3 

อยางไรก็ตามเม่ือถามถึงการรับรูขอมูลเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก พบวา สวนใหญรับรูเรื่อง
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจากสถานทูต , ครอบครัว , เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เชน รัฐบาล , อบต. เปนตน และ
สวนใหญมีความเห็นวาการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เหมาะสม สะดวกสบายดี สถานท่ีดี แตแออัดเกินไป 
โดยเฉพาะเรื่องหองนอนและหองน้ําท่ีอาจเกิดการระบาดของเชื้อโรคภายในศูนยฯ 
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4.3.2.3 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จ.ปตตานี 
(ระหวางเขาพัก) 

สําหรับความคิดเห็น/ทัศนคติของผูเขาพักกักแยกท่ีศูนยฯ เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
(ระหวางเขาพัก) เปนการสอบถามความคิดเห็น/ทัศนคติเก่ียวกับความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งศูนยฯ ความ
เพียงพอของการบริการดานการแพทย การดูแลดานความสะอาดและสุขอนามัยของศูนยฯ ความเพียงพอของ
อาหารและเครื่องดื่ม การอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ การไดรับ
คําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ การมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจายภายใน
ศูนยฯ และภายนอกศูนยฯ โดยมีเกณฑชวงของการแปลคาเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 

- 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสดุ 
- 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง นอย 
- 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
- 3.41- 4.20 คะแนน หมายถึง มาก 
- 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 

ซ่ึงกลุมตัวอยางผูเขาพักในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ท้ัง 36 คน มีความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

1) รอยละ 77.2 เห็นวาสถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความเหมาะสมมาก (3.86)  
2) รอยละ 75.0 เห็นวาศูนยฯ มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอมาก (3.75) 
3) รอยละ 75.0 ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอมาก (3.75) 
4) รอยละ 74.4 ม่ันใจมากวา ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมให 
    กระจายภายในศูนยฯไดดีมาก (3.72) 
5) รอยละ 74.4 ม่ันใจมากวา ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมให 
    กระจายออกไปนอกศูนยฯไดดี (3.72) 
6) รอยละ 73.9 เห็นวาศูนยฯ ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยอยางเพียงพอมาก (3.69) 
7) รอยละ 73.9 ไดรับการอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆจากเจาหนาท่ี    
    ประจําศูนยฯอยางเพียงพอมาก (3.69) 
8) รอยละ 72.8 ไดรับการบริการดานการแพทยจากศูนยฯ อยางเพียงพอมาก (3.64) 

 จากความคิดเห็น/ทัศนคติของผูเขาพักกักแยกท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานีท้ัง 36 คน ตอการดําเนินงานของศูนยฯ (ระหวางเขาพัก) พบวา สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอศูนยพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก เพราะในทุกขอคําถามอยูในระดับมาก (ระหวาง 3.86 – 3.64) โดยเฉพาะดานความเหมาะสมของ
สถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ี การมี
ระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคไมใหกระจายภายในและภายนอกศูนยฯ การดูแลความสะอาดและ
สุขอนามัยอยางเพียงพอ การอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆจากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯอยาง
เพียงพอ และการไดรับการบริการดานการแพทยจากศูนยฯอยางเพียงพอ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางผูเขาพัก
ในศูนยฯ มีทัศนคติท่ีดีมากตอการดําเนินงานของหนวยตางๆ รวมถึงความพรอมในการจัดเตรียมอาหาร และ
เครื่องดิ่ม เครื่องอุปโภคและบริโภคตางๆท่ีจําเปน  

  
 



82 
 

 4.3.2.4 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
(หลังออกจากศูนยฯ) 

ในสวนของความคิดเห็นและทัศนคติของผูท่ีเขาพักในศูนยฯ เก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (หลัง
ออกจากศูนยฯแลว) พบวา รอยละ 81.1 คิดวาการเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของตนเอง/ครอบครัวได
มาก (4.06) รองลงมารอยละ 80.0 เห็นวาศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของบุคลากรทางการแพทยไดมาก (4.00) และ
รอยละ 78.9 เห็นวาการไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว 
ผูใกลชิด และชุมชนได (3.94) และเม่ือสอบถามความพึงพอใจโดยรวมตอการเขาพักท่ีศูนยฯ พบวา รอยละ 77.2 
มีความพึงพอใจมากตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (3.86)  

 
ตารางท่ี 4-5 สรุปความคิดเห็น/ทัศนคติของผูพักอาศัยในศูนยฯ จังหวัดปตตานี 

เปรียบเทียบระหวางพักกักแยกในศูนยฯ และหลังจากออกจากศูนยฯ แลว 

ระหวางเขาพักท่ีศูนยฯ หลังออกจากศูนยฯ 
ลําดับท่ี 1  
- สถาน ท่ีตั้ ง ศูนย ท่ี พั กอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความ

เหมาะสมมาก 

ลําดับท่ี 1  
 การเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของ
ตนเอง/ครอบครัวไดมาก 

ลําดับท่ี 2  
-  ศูนยฯ มีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอ
มาก 
-  ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอมาก 

ลําดับท่ี 2  
- ศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของบุคลากรทาง

การแพทยไดมาก 

ลําดับท่ี 3  
- ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค
ไมใหกระจายภายในศูนยฯไดดีมาก 
 

ลําดับท่ี 3 
- การไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผู
ใกลชิด และชุมชนได 

ลําดับท่ี 4  
- ศูนยฯ ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยอยางเพียงพอมาก 
- การอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ
จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯอยางเพียงพอมาก 

ลําดับท่ี 4  
ความพึงพอใจอยางมากตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จั งหวัด
ปตตานี 

ลําดับท่ี 5  
- ไดรับการบริการดานการแพทยจากศูนยฯ อยางเพียงพอ
มาก 

 
4.3.2.5 ความวิตกกังวลในระหวางการกักตัวอยูท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัด

ปตตานี และการขอรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีวิตกกังวลในระหวางท่ีเกิดโรคระบาดโควิค 19  
ในระหวางกักตัวท่ีศูนยฯ สิ่งท่ีกลุมตัวอยางวิตกกังวลมากท่ีสุดเรียงตามลําดับคือ วิตกกังวลเรื่องการงาน, 

เรื่องจํานวนผูเขาพักมากเกินไปในศูนยและมักไมใสหนากากปองกันเวลาอยูรวมกัน มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ
หากมีผูติดเชื้อ รวมท้ังพฤติกรรมของผูท่ีอยูในศูนยฯดวยกัน เชน การสูบบุหรี่ ทําใหรําคาญมาก     
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นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลเพราะครอบครัวมีผูปวยอาการหนัก ทุกคนจะมีความเปนหวงคนใน
ครอบครัวมาก โดยสวนใหญไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในสถานท่ีกักตัว, แพทย และ 
ครอบครัว 

4.3.2.6 การไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงาน หลังจากมีสถานการณการแพรระบาด 
และความตองการความชวยเหลือ  

กลุมตัวอยางผูเขาพักในศูนยฯรอยละ 94.4  ไดรับความชวยเหลือดานอาหาร ของใชสวนตัวและการให
คําปรึกษา จากเจาหนาท่ีของศูนยฯ สถานกงศุล อาสาสมัครสาธารณสุข และองคการบริหารสวนตําบล  

4.3.2.7 สถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 ท่ีตั้งอยูใกลกับท่ีพักอาศัย 
พบวา สวนใหญรอยละ 83.3 ไมมีสถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 ต้ังอยูใกลท่ีพัก

อาศัยเลย มีเพียงรอยละ 2.8 เทานั้นท่ีอยูใกลศูนยท่ีพักกักแยกของ องคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี โดยเม่ือ
ถามวาหากไมไดเขาพักในศูนยฯ จะไปกักแยกตัวเองท่ีไหน สวนใหญระบุวาคงกักตัวท่ีบาน (รอยละ 80.5) สวนท่ี
เหลือไมมีท่ีพักท่ีจะกักตัว (รอยละ 19.5) และบางรายไมบอกครอบครัววาถูกกักตัวท่ีศูนยฯ เพราะเกรงวา
ครอบครัวจะเปนหวงและคนในชุมชนจะหวาดกลัวและรังเกียจครอบครัวตนเอง ซ่ึงโรคระบาดโควิด 19 เปนโรค
ระบาดท่ีคนสวนใหญยังไมมีความรู จึงมีความวิตกกังวลอยางมาก เพราะเกรงวาหากติดโรคอาจถึงแกชีวิตและเปน
หวงวาจะติดคนในครอบครัวอีกดวย นอกจากนั้นยังมีบางสวนท่ีไมเคยชินและเห็นความสําคัญของการกักตัว อีกท้ัง
ยังไมเขาใจวาระบบการกักตัวท่ีถูกตองทําอยางไร 

4.3.2.8 ความคิดเห็นตอการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  
กลุมตัวอยางผูเขาพักกักแยกในศูนยฯ ยะรัง สวนใหญรอยละ 91.7 เห็นวาทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติด

เชื้อโรคโควิด 19 ควรเขารับการกักตัวท่ีศูนยฯ เพ่ือปองกันการแพรระบาดและความปลอดภัยของคนท่ีอยูท่ีบาน 
และรอยละ 94.4 เห็นวาทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 สามารถเขาใชบริการศูนยฯ ไดอยางเทา
เทียมกัน  

สําหรับขอคิดเห็นอ่ืนๆตอการใหบริการของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มี
ความคิดเห็นวา สถานท่ีตั้งของศูนยฯ เปนทําเลท่ีดีมาก เพราะไมติดกับชุมชน แตหองน้ําท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการ
อยูรวมกันของคนจํานวนมาก เพราะศูนยฯยะรังใชพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี ซ่ึงเปน
อาคารชั้นเดียวขนาดเล็กท่ีไมไดออกแบบมาสําหรับการพักอาศัย แตในชวงเวลาท่ีตองการสถานท่ีเพ่ือการกักตัว 
ศูนยเรียนรูแหงนี้มีความเหมาะสมท่ีสุด ในสวนของการบริการของเจาหนาท่ี กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจตอการ
ใหบริการท่ีดีและเปนกันเองทําใหคลายความวิตกกังวลไดมาก  

สําหรับขอเสนอแนะตอการจัดการ คือ การเตรียมการสําหรับสถานการณฉุกเฉิน โดยควรมีการทําแผน
รับมือลวงหนา และหากมีการกักตัวอีกควรมีการเตรียมความพรอมสถานท่ีกอนท่ีจะใหคนเขามาพัก เพราะมี
บทเรียนมากอนแลว เชน เรื่องหองน้ํา สถานท่ีอาบน้ํา รวมท้ังควรมีเกณฑ/กติกา/ขอตกลงในการอยูรวมกันของคน
ท่ีเขามากักตัวในศูนยฯเพ่ือจะไดอยูรวมกันได  
บทสรุปจากผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 3 ประการคือ (1) แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก ซ่ึงเปนการศึกษาจากกลุมผูรวมกอตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (2) รูปแบบและกระบวนการ
ดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ศึกษาจากผูบริหารหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานในศูนยพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกฝายในศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 แหง (3) ผลกระทบดานสังคม 
(Social impact) จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ศึกษาจากกลุมผูเขาพักกักแยกท้ังศูนยท่ี
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พักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล และศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เกิดจากความรวมมือของหลายฝายโดยเฉพาะ
หนวยงานภาคราชการในพ้ืนท่ี ไดแก ตางๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี 
– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย - กรมพลศึกษา (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) – 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - สภาสถาปนิก 
– เครือขายจิตอาสา โดยมีสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD มีบทบาทในการ
ระดมแรงสนับสนุนทางสังคมจากภาคเอกชน ท้ังงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ รวมท้ังความรูตางๆท่ีหลากหลาย 
มารวมกันการจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลและศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะ
รัง จังหวัดปตตานี เพ่ือเปาหมายคือ ลดภาระการทํางานหนักของแพทยและพยาบาล รวมท้ังทีมสาธารณสุขท่ี
ทํางานท้ังในสถานพยาบาลและในระดับชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุข), ลดความหวาดกลัว ความวิตก ลดการตี
ตรา การรังเกียจในสังคม  

2. รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีการดําเนินงานท้ังเปนศูนย 
PUI (Patient Under Investigation) โดยทีมการแพทยและสาธารณสุขของโรงพยาบาลธัญบุรี หากมีอาการผู
ท่ีวาปวย หรือติดเชื้อ ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย จะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที แต
ตอมาเม่ือสถานการณโรคคลี่คลายลง จํานวนผูกักตัวนอยลง จึงเปลี่ยนแปลงมาเปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก
ในระดับทองถ่ิน (LQ) เต็มรูปแบบ สวนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง หรือศูนยฯ LQ ยะรัง เปน
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยกท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับกักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ (Local Quarantine) โดยท้ัง 2 แหง 
มีความแตกตางกันในบริบทของพ้ืนท่ี ความเปนชุมชนเมืองและชนบท วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูท่ี
แตกตางกันในทองถ่ิน มีผลตอกระบวนการดําเนินงาน รวมท้ังการบริหารจัดการภายในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยกท่ีเปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานตางๆหลายฝาย ทําใหการสื่อสารภายใน การประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระบบงบประมาณ การเบิกจายท่ีใชเฉพาะสถานการณวิกฤตฉุกเฉิน ซ่ึงตองการความสะดวก 
รวดเร็วและคลองตัวสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาไดทันที ตลอดจนการสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
ท้ังรูปแบบท่ีเปนเงิน สวัสดิการท่ีเหมาะสม หรือรูปแบบการใหคุณคาตอผลงานท่ีปฏิบัติลวนเปนสิ่งท่ีผูปฏิบัติงาน
เห็นวามีความสําคัญการปฏิบัติงานในสถานการณวิกฤตอยางยิ่ง  

3. ผลกระทบดานสังคม (Social impact) จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก พบวา ผู
ท่ีพักกักตัวท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 แหง มีความพึงพอใจตอบริการของศูนยฯในระดับดี - ดีมาก โดย
สะทอนความคิดเห็นระหวางกักตัวอยูท่ีศูนยและหลังจากออกจากศูนย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงความคิดเห็นตอบริการของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

ความ
คิดเห็น 

ศูนยฯ ปทุมธานีโมเดล ศูนยฯ อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี

ระหวาง
พักกักตัว 

1. มั่นใจวา ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของ
เช้ือโรคไมใหกระจาย 
2. การบริการดานการแพทยมีความเพียงพอ  
3. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอ 
4. อํานวยความสะดวกและชวยเหลือดานตางๆ อยางดี
และเพียงพอ 
5. ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียง  
6. มีการดูแลดานความสะอาดและสุขอนามัยอยางดีและ
เพียงพอ 
7. ท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความเหมาะสม 

1. สถานท่ีตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีความ
เหมาะสมมาก 
2. มีอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอมาก 
3. ไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอมาก 
4. ศูนยฯมีระบบการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรค
ไมใหกระจายภายในศูนยฯไดดีมาก 
5. มีการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยอยางเพียงพอ
มาก 
6. อํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ
จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯอยางเพียงพอมาก 
7. ไดรับการบริการดานการแพทยจากศูนยฯ อยาง
เพียงพอมาก 

หลังกลับ
บาน 

1. การไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพรระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผูใกลชิด และ
ชุมชนได 
2. พึงพอใจตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยกจังหวัดปทุมธานี 
3. การมศีูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกชวยผอนเบาภาระ
ของบุคลากรทางการแพทยไดเปนอยางดี 
4. การเขาพักในศูนยฯ ชวยแบงเบาภาระของครอบครัว
ได 

1. การเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของตนเอง/
ครอบครัวไดมาก 
2. ศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย
ไดมาก 
3. การไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพร
ระบาดของเช้ือโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผูใกลชิด 
และชุมชนได 
4. มีความพึงพอใจอยางมากตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

 
 นอกจากนั้นผูเขาพักกักแยกไดใหความเห็นตอการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกวา ทุกคนท่ีเขาขาย
ตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 ควรเขารับการกักตัวท่ีศูนยฯ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อ และลดความเสี่ยง
จะไดไมใหผูอ่ืนติดเชื้อตอได และทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติดเชื้อโรคโควิด 19 สามารถเขาใชบริการศูนยฯ ได
อยางเทาเทียมกัน รวมท้ังตองมีการเตรียมการสําหรับสถานการณฉุกเฉินโดยทําแผนรับมือลวงหนาและหากมีการ
กักตัวอีกการเตรียมความพรอมสถานท่ีกอนท่ีจะเปดใหคนเขามาพักเพราะมีบทเรียนมากอนแลว 
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บทท่ี 5   
อภิปรายผลสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการดําเนินงานของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในท้ัง 2 
จังหวัด และเพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในท้ัง 2 จังหวัด 
รวมท้ังเพ่ือศึกษาผลกระทบดานสังคม (Social impact) จากการดําเนินงานของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกใน 2 
จังหวัด โดยมีกรอบการศึกษา ดังนี้ 

 

 

แผนภูมิท่ี 5-1 แสดงกรอบความคิดในการวิจัย 

จากกรอบการศึกษานํามาสูการอภิปรายผล สรุปและขอเสนอแนะ ใน 6 ประเด็น ไดแก 
5.1  สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโรคระบาดโควิด -19   

 สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโรคระบาดโควิด -19  (Coronavirus Disease 2019 – (COVID 

-19) พบครั้งแรกท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562 และตอมาไดพบผูปวยในหลาย

ประเทศท่ัวโลก จนกระท่ังในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนโรคท่ีมีการระบาดใหญ

ไปท่ัวโลก (Pandemic) สําหรับประเทศไทยไดมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 กําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เปนโรคติดตออันตราย

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ท่ีตองมีการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค รัฐบาลไดหาแนวทางท่ีจะ

ทําใหอัตราการแพรกระจายเชื้อลดลง ชะลอการเพ่ิมข้ึนของอัตราผูติดเชื้อ และชะลอจํานวนผูปวยไมใหสูงเกินขีด

ความสามารถท่ีระบบสาธารณสุขไทยจะรองรับได เนื่องจากการมีผูติดเชื้อมากข้ึนหมายถึง ความตองการใช

บุคลากรทางการแพทย  เครื่องมือแพทย และจํานวนเตียงผูปวยมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหากตองระดมทรัพยากรทาง

การแพทยไปในการจัดการปญหาโควิด-19 ก็อาจสงผลกระทบตอผูปวยอ่ืนๆ ไปดวย และ แนวทางการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีกักกันโรคแหงรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ (29 เมษายน 2563) เปน

มาตรการหนึ่งของรัฐบาลท่ีใชเพ่ือปองกันการแพรระบาดในครอบครัวและคนใกลชิดของผูยายถ่ิน โดยสาเหตุเกิด

จากการขาดความรูความเขาใจและขาดความเครงครัดในการปฏิบัติตัว  ดังนั้นความสําคัญของการจัดตั้งสถานท่ี
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แยกกักตัวในพ้ืนท่ี (Local Quarantine - LQ) จึงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี/ชุมชนทองถ่ินของตนเอง โดยใชโรงแรม โรงเรียน 

หรือสถานท่ีราชการ เปนตน  

การกักแยกตัวผูท่ีมีความเสี่ยง (Quarantine) ถือเปนมาตรการสําคัญในการใหผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด
โรค ‘แยกตัว’ ออกจากชุมชน ท้ังเพ่ือสังเกตอาการของตัวเองและปองกันคนอ่ืนติดเชื้อจากผูท่ีมีความเสี่ยง เพราะ
การแพรเชื้อสวนใหญเกิดจากผูปวยท่ีมีอาการ แมจะมีอาการเพียงเล็กนอย เชน ปวดเม่ือยกลามเนื้อ โดยคนท่ีเขา
ขายตองผานการ Quarantine หลักๆ มีอยู 2 กลุมคือ ผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงสูง ท่ีมีความใกลชิดกับผูติดเชื้อ และผู
ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ไดแก จีน มาเกา ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร อิตาลี และอิหราน 

สําหรับสถานกักกันโรคทองท่ี (Local quarantine) ท่ีจังหวัด/ทองถ่ินจัดใหนั้น ใชในการกักกันผูเดิน
ทางเขามาในพ้ืนท่ีปกครองระดับจังหวัด โดยใชสถานท่ีท่ีรัฐกําหนดใหเปนท่ีกักกัน เพ่ือการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคโควิด -19 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน ตามหลักเกณฑแนวทางท่ีรัฐกําหนด  (ประกาศศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 เรื่องหลักเกณฑแนวทางการกําหนด
สถานท่ีกักกันท่ีรัฐกําหนด พ.ศ.2563) สถานกักกันโรคทองท่ีจะใชกลไกในพ้ืนท่ีดูแล เปนเวลา 14 วัน ถาไมมี
อาการอะไรก็สามารถกลับบานได ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยจะเขามาดูแล Local Quarantine รวมกับหนวยงานอ่ืน 
ๆ ท้ังหนวยงานสาธารณสุข และฝายทหาร ในการจัดหาสถานท่ี โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนจะเปนผูคัด
กรองและกระทรวงคมนาคมจะสงตัวกลับไปยังภูมิลําเนา ซ่ึงสวนใหญจะอยูตามอําเภอ และผูวาราชการจังหวัดจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการหาสถานท่ีกักตัว โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด  

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ต้ังข้ึนเพ่ือใหผูใหบริการ คือ ทีมบุคลากรทางแพทย และ
ทีมสนับสนุน มีความปลอดภัยและรับรูถึงการไดรับการดูแล รวมท้ังตองการใหผูกักแยก มีสุขภาพจิตดี อารมณดี 
เนนหลัก 4 อ คือ อาหาร ออกซิเจน ออกกําลังกายและอารมณ ตลอดจนตองการใหชุมชน คือ ประชาชนในชุมชน
รอบศูนยท่ีพักกักแยก ไมรังเกียจหรือตีตรา รูสึกอยากมีสวนรวมและมีชองทางการมีสวนรวมสนับสนุน เขาใจ
ความสําคัญของศูนยฯ และรูสึกภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการรับมือ/ตัดตอนการแพรระบาด รวมท้ังเปนสวนสําคัญใน
การชวยใหโรงพยาบาลไดลดความเสี่ยงและใหบริการไดอยางเต็มท่ี  

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี หรือ ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง ตั้งข้ึนสําหรับ
กักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ เชน ผูท่ีไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัวหรือผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ หรือหญิงตั้งครรภ รวมท้ังกลุมตางๆ ไดแก ผูท่ีกลับมาจากมาเลเซีย ตางประเทศและจังหวัดท่ี
เสี่ยง เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จังหวัดภูเก็ต และมีโรคประจําตัว 7 โรค (ไดแก  โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอด  เลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ) เด็กและผูสูงอายุท่ีมีอายุ 
70 ปข้ึนไป, ผูท่ีมาจากชุมชนและแหลงพ้ืนท่ีระบาดและผูท่ีมีอาชีพเสี่ยง, กลุมผูสัมผัสกับผูปวยยืนยัน และผูท่ีทํา 
PUI แลวไมพบเชื้อ เปนตน 
5.2 บทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา (RoLD) กับการลงทุนทางสังคม  

บทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา (RoLD) ในสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ถือไดวาเปนการทํางานภายใตแนวคิดการลงทุนทางสังคม 
เพราะสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ถือ
เปนองคกรตัวกลางท่ีเปนมืออาชีพในการสนับสนุนองคกรท่ีทํางานดานสังคม ท้ังนี้เพราะสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แหงประเทศไทย (TIJ) เนนการทํางานเพ่ือชวยเหลือกลุมเปราะบางมีโอกาสติดเชื้อโรคระบาดโควิด 19 ใหกลุม
เปราะบางไดรับการกักตัวอยางเหมาะสมและปลอดภัยอันเปนบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน (Basic Healthcare) ท่ี
ประชาชนทุกคนควรได รวมท้ังครอบครัวและชุมชนของผูถูกกักตัวซ่ึงไดรับผลกระทบจากการขาดรายได ขาด
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อาชีพ เกิดปญหาทางเศรษฐกิจตามมา ดังนั้นการนําประเด็นเรื่องการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจึงเปน
การทํางานท่ีครอบคลุมปญหาทุกมิติในสถานการณโรคระบาดโควิด 19    

จากการดําเนินงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรม
และการพัฒนา (RoLD) ท่ีเริ่มจากการตั้งโจทยปญหาท่ีเกิดข้ึน และความตองการมีสวนรวมในการจัดการปญหาท่ี
ใหญและรุนแรงจากสถานการณโควิด 19 เพราะเห็นวาปญหาโรคระบาดโควิด 19 เปนปญหาของชาติ (National 
crisis) ไมใชเปนเพียงปญหาสุขภาพ แตเปนปญหาท่ีมีมิติหลากหลาย ซับซอนและสงผลกระทบตอประชาชนใน
หลายดาน อีกท้ังหลักสําคัญท่ีเชื่อมโยงสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนา (RoLD) คือ ฐานคิดเรื่องสิทธิในการปลอดภัยจากโรคระบาดอันตรายซ่ึงเปนความยุติธรรมข้ัน
พ้ืนฐานอันเปนปรัชญาสําคัญของสถาบันฯ รวมท้ังวิสัยทัศนของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) คือ 
การเปนผูกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Promotor of change) สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเขาถึง
สิทธิของกลุมเปราะบาง สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา (RoLD) มีบทบาทในการขับเคลื่อนใหสามารถจัดต้ังศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกข้ึนได โดยปจจัยท่ีทําให
สามารถขับเคลื่อนใหเกิดศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ไดแก  

1. ความมุงม่ันและการมีเปาหมายท่ีชัดเจนวาการเขาถึงสิทธิท่ีจะอยูโดยปลอดภัยจากโรคของประชาชน
โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง รวมท้ังความตองการลดภาระของแพทยและพยาบาลท่ีรักบภาระหนักในการดูแลผูปวย
ในโรงพยาบาล 

2. การแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รวมท้ังผูเชี่ยวชาญเพ่ือออกแบบระบบบริหารจัดการศูนยท่ีพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยกท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

3. การพบปะและเจรจา รวมท้ังการประชุมรวมเพ่ือสรางเครือขายในการทํางาน  
4.  การประสานงานท่ีรวดเร็วและพรอมในการแกไขและจัดการปญหา ทําใหสามารถดําเนินการจัดต้ัง

และเปดศูนยท่ีพักอาศัยกักแยก ปทุมธานีไดอยางรวดเร็วและทันตอการรองรับผูท่ีเสี่ยงตอโรคไดเขามากักตัว  
5. ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและการระดมทุนจากเครือขายนักธุรกิจเอกชนตางๆ ทําให

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลสามารถขับเคลื่อนไดอยางดีในระยะแรก โดยการสนับสนุน
งบประมาณท่ีใชหมุนเวียนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล เฉลี่ย 80,000-100,000 บาท หรือ
ประมาณ 5,000 บาทตอคน ซ่ึงทางศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จังหวัดปทุมธานีใชงบประมาณ 400,000 บาท 
สําหรับคาใชจายท่ัวไป (อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค) และคาติดตั้ง CCTV 1 ลานบาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1 ลาน 
4 แสนบาท สวนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (LQ) อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ใชงบประมาณไปเพ่ือปรับปรุง
สถานท่ี (โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา) จํานวน 30,000 – 50,000 บาท และเม่ือยายศูนยท่ีพักเพ่ือการกักแยก (LQ) 
อําเภอยะรัง ไปท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิงขององคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี ไดใชงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงระบบน้ําและระบบไฟฟา จํานวน 600,000 บาท และจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน 100,000 บาท 
และไดสงเตียงและมุงเพ่ิมเติมใหกับผูเขาพักกักแยก 

การดําเนินงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและ
การพัฒนา (RoLD) เปนการดําเนินงานโดยใชความสัมพันธท่ีมีกับเครือขายตางๆ ซ่ึงความเปนเครือขาย(Network) 
เกิดจากปจจัยสําคัญคือ ความสัมพันธท่ีใกลชิดสนิทสนมกัน, มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ชวยเหลือกัน, มีผูนําท่ีมี
ศักยภาพ มีวิสัยทัศน และไดรับการยอมรับ, มีปญหาบางอยางเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอผูคนสวนใหญทําใหเกิด
ความตระหนักท่ีจะตองรวมมือกันเพ่ือแสวงหาวิธีการแกไขปญหา และมีทุนทางสังคมสูง ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) สามารถสรางเครือขายในการทํางานได  
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อยางไรก็ตามพบวาเม่ือสงมอบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกใหทางอําเภอธัญบุรี การบริหารจัดการ
ศูนยฯก็ประสบปญหาท้ังการขาดแคลนทรัพยากรตางๆสําหรับการทํางานของเจาหนาท่ี และการขาดแคลนสิ่งของ
ท่ีจําเปนสําหรับผูกักตัว รวมท้ังระบบการทํางานท่ีแตกตางไปจากมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา  

- การขับเคลื่อนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดลดําเนินงานไดเพราะการสนับสนุน

จากเครือขายภายนอก และเม่ือขาดความชวยเหลือและสนับสนุนจากภายนอก ทําใหการบริหาร

จัดการภายในศูนยฯ เกิดปญหาในการขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการ ซ่ึงเปนเพราะขาดการมี

สวนรวมของเครือขายภายในท่ีเก่ียวของเพราะหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ียังไมตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก โดยมองวาเปนภาระท่ีทําใหตองทํางานมาก

ข้ึนแตไมมีคาตอบแทน/สวัสดิการใดๆเพ่ิมข้ึน  

- การทํางานตองเนนท้ังการขับเคลื่อนกับภายนอก และการสรางความเขมแข็งภายในดวย ดังเชน 
การบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกในระยะท่ี 2 ท่ีมีปญหาการสื่อสาร การ
ประสานงานระหวางหนวยงาน รวมท้ังปญหาการละเลยไมปฏิบัติตามกฏระเบียบดานตางๆ เชน 
การกําจัดขยะติดเชื้อ การเขาออกของผูกักตัวท่ีไมมีการประสานบอกแกฝายท่ีเก่ียวของ เปนตน  

- บทบาทสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา (RoLD) เปนไปตามแนวคิดการลงทุนทางสังคม แตเปนการลงทุนทางสังคมท่ียังไมเต็ม
รูปแบบและไมสามารถกอใหเกิดความยั่งยืนได เพราะความชวยเหลือสนับสนุนท่ีสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ระดม
ทรัพยากรใหเพ่ือการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกทําใหหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบไม
สามารถจัดการและพ่ึงพาตนเองได  

สําหรับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
เครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ไดใหการสนับสนุนและชวยเหลือดานงบประมาณ ความ
ชวยเหลือดานของใชจําเปน และคําปรึกษาดานการวางผังอาคารสถานท่ีสําหรับการกักตัว ซ่ึงศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก อําเภอยะรัง หรือศูนยฯ LQ อําเภอยะรังไดเปดดําเนินการแลวระยะหนึ่ง การสนับสนุนชวยเหลือของ
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) จึงเปนการ
เสริมสรางใหการดําเนินงานของ ศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
5.3 ความรวมมือในการบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  

การบริหารจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง ศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล และ
ศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จัดต้ังและขับเคลื่อนไดดวยความรวมมือของภาคี
เครือขายหลายฝาย ซ่ึงในท่ีนี้การประสานความรวมมือ หมายถึง การรวมดําเนินงานและรวมมือกันเพ่ือบรรลุ
เปาหมายรวมดวย เปนการทํางานขามขอบเขตในลักษณะของความสัมพันธแบบขามภาคสวน (working across 
boundaries in multisector relationships) ซ่ึงความรวมมือจะอยูบนฐานของการตางตอบแทน (O‘Leary, 
Gerard, and Bingham, 2006, p.7) ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก เกิดจากการประสานความรวมมือตั้งแตเริ่ม
กอตั้งโดยมีสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD เปนภาคีสําคัญในการรวมระดม
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี – 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย - กรมพลศึกษา (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) – 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - สภาสถาปนิก 
– เครือขายจิตอาสา ฯลฯ โดยการระดมทรัพยากรท้ังความรู ทักษะตางๆ ทรัพยากร งบประมาณเพ่ือกอตั้งศูนยท่ี
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พักอาศัยเพ่ือการกักแยกแหงแรก คือ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล สวนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี จัดตั้งข้ึนโดยหนวยงานราชการฝายตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี และไดขอความชวยเหลือจากสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ไดประสานขอความ
รวมมือจากภาคีเครือขายตางๆ เชน บริษัท ช.การชาง และสภาสถาปนิก เพ่ือใหความชวยเหลือดานงบประมาณ 
ของใชจําเปน และคําปรึกษาดานการวางผังอาคารสถานท่ีสําหรับการกักตัว  

สําหรับชวงการดําเนินงานศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) 
ยังคงเปนหนวยประสานความรวมมือจากหนวยงานตางๆท่ีมีทุนและทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 แหง ซ่ึงผลจากการประสานความรวมมือทําใหเกิดประโยชนในดานตางๆ 
ไดแก (Huxham & Vangen, 2013, pp.5-7 อางอิงใน ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ, Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ) 

1)  ทําใหเขาถึงทรัพยากร (access to resource) เพราะการดําเนินงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก
ตองใชทรัพยากรจํานวนมาก แตทรัพยากรท่ีมีอยูมีขอจํากัดและลาชา การประสานความรวมมือทําใหสามารถ
แกปญหาขอจํากัดทางทรัพยากร และสามารถขับเคลื่อนดําเนินการศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกได 

2) ทําใหเกิดการรวมมือกันและการไรรอยตอ (co-operation and seamlessness) เปนการรวมมือกัน
ในการใหความชวยเหลือกลุมผูกักตัวในศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ซ่ึงเปนสถานการณปญหาเรงดวนและเปน
วิกฤตของสังคม 

3) ทําใหเกิดการเรียนรู (learning) เพราะการประสานความรวมมือกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน รวมท้ังไดแนวทางและนวัตกรรมการทํางานแบบใหม เชน  นวัตกรรมความยุติธรรม ชองทางการเช็ค
สุขภาพวัดอุณหภูมิตนเองดวยตนเองและรายงานอาการผานทาง line เปนตน  

4) ทําใหเกิดทางออกในการแกไขปญหา เพราะปญหาโรคระบาดโควิด ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาท่ี
สลับซับซอนดานอ่ืนๆตามมา การประสานความรวมมือชวยเปดมุมมองในการคิดหาแนวทางแกปญหาแบบใหมได 
5.4 การจัดบริการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

รูปแบบและกระบวนการ วิธีการจัดการศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกท้ัง 2 แหงมีความแตกตางกัน 
คือ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ในระยะท่ี 1 เปนรูปแบบของศูนยกักตัว PUI (Patient Under 
Investigation) ในความดูแลรับผิดชอบโดยทีมแพทยและพยาบาลโรงพยาบาลธัญบุรี ทําใหในระยะท่ี 1 ศูนยฯ 
ปทุมธานี เปนสถานท่ีกักตัวท่ีมีความเครงครัดตามมาตรฐาน เพราะท่ีเขาพักกักตัวเปนผูท่ีสงสัยวาปวย หรือติดเชื้อ 
ไมมีอาการ/ อาการเล็กนอย และจะถูกสงเขาตรวจหากพบเชื้อจะถูกนําสงโรงพยาบาลทันที แตหากไมพบเชื้อ
จะตองเขาแยกกักตัวในหองพักเดี่ยวเปนเวลา 14 วัน แตตอมาในระยะท่ี 2 ก็เปลี่ยนมาเปนศูนยฯ LQ (Local 
Quarantine) ซ่ึงผูท่ีถูกสงมากักตัว จะเปนผูท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง ไมมีการตรวจเชื้อเหมือนระยะท่ี 1 ดังนั้น
หลักเกณฑและการจัดบริการก็แตกตางตามไปดวย สามารถเปรียบเทียบการจัดบริการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก ปทุมธานีโมเดลท้ัง 2 ระยะ ไดดังนี้ 

 
 



91 
 

ตารางท่ี 5- 1 เปรียบเทียบการจัดบริการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 

การจัดบริการ ระยะท่ี 1  ระยะท่ี 2  
1. รถรับ - สงผูเขาพักกักตัว    

2. การลงทะเบียนเพ่ือคัดกรองไข/ดูอาการ   

3. ทําการตรวจ swab  - 
3. การใหความรูและกระบวนการดูแล ดวยคูมือการใช
ชีวิตในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

  

4. แจกอุปกรณของใชประจําตัว 1 ชุด/คน   

5. มีอาหารและเครื่องดื่มใหผูเขาพักวันละ 3 ม้ือ   

6. มีการแจงเวลาสงอาหารตามจุดสงอาหารท่ีกําหนด   
7. ติดตั้งอุปกรณกระจายสญัญาณ WIFI ใหใช   

8. เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือดูแลจิตใจของผูกักแยก  - 
9. การสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนของผูพักกักแยก  -  

 
สําหรับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (Local Quarantine – LQ) มีการ

จัดบริการในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกรปูแบบศูนยฯ LQ คือ เปนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยกท่ีมีวัตถุประสงค
สําหรับกักตัวผูท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ เชน คนท่ีไมไดเปนประชากรของตําบลท่ีถูกกักตัว หรือคนท่ีมีปญหาดานสุขภาพท่ี
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษหรือหญิงตั้งครรภ รวมท้ังกลุมผูท่ีกลับมาจากตางประเทศและจังหวัดท่ีเสี่ยงเชน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต และผูมีโรคประจําตัว 7 โรค (ไดแก  โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอด  เลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ) เด็กและผูสูงอายุท่ีมี อายุ 70 ปข้ึน
ไป, ผูท่ีมาจากชุมชนและแหลงพ้ืนท่ีระบาดและผูท่ีมีอาชีพเสี่ยง, กลุมผูสัมผัสกับผูปวยยืนยัน และผูท่ีทํา PUI แลว
ไมพบเชื้อ บุคคลเหลานี้อยูในขายตองกักกันเพ่ือสังเกตการเริ่มปวยหรือหากพบการปวยก็ตองแยกกัก (Isolation 
facility) เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อตอไป ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง ระยะท่ี 1 ท่ีโรงเรียน
ประตูโพธิ์วิทยา และระยะท่ี 2 ท่ีศูนยเรียนรูเยาวชนกูแบสะนิง เปนศูนยฯ LQ มีวิสัยทัศนการทํางาน คือ บริการ
ดุจญาติมิตร เขาถึงอยางเขาใจ คืนสูชุมชนอยางปลอดภัย โดยมีบริการตางๆ ดังนี้ 

1) ท่ีพักท่ีมีมาตรฐานใหผูกักตัว โดยก้ันโซนดวยรั้วมิดชิดไมใหผูเก่ียวของเขาไป, มีท่ีพักตามจํานวนคนถูก
เฝาสังเกตอาการ , มี  Internet. โทรศัพท , มี อุปกรณ ทําความสะอาด , มี เบอรโทรฉุกเฉิน , มี
แอลกอฮอลเจลลางมือทุกหอง, มีถังขยะสําหรับขยะติดเชื้อ และมีถังติดเชื้อสําหรับใสผาเปอน/ใชแลว 

2) มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจคนเขาออกตลอด 24 ชั่วโมงในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3) มีบริการอาหาร 3 ม้ือและอาหารวาง 2 ม้ือสงใหผูกักตัว 
4) มีหองพยาบาล และเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีไมตองสัมผัส พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีพยาบาลอยูเวร 24 ชั่วโมง 

ติดตามอาการทุก พรอมมียาสามัญ 
5) มีการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะและสิ่งปฏิกูลท่ีตองมีการจัดการแบบขยะติดเชื้อ 
6) มีสถานท่ีออกกําลังกาย จัดใหมีลานเฉพาะท่ีอากาศถายเทเดินเลนลดความกังวลความเครียดได 
7) มีสถานท่ีพบญาติ ท่ีก้ันเขตดวยกระจกใสและสื่อสารดวยโทรศัพท และมีเจลลางมือวางไวใหบริการ 
8) มีเจาหนาท่ีประสานงานทําหนาท่ีประสานการพักอาศัยการอํานวยความสะดวกตางๆ 
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9) มีเจาหนาท่ีทําความสะอาดพ้ืนท่ีสวนกลาง และมีแผนกซักรีด  
การบริการของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือกักแยกท้ัง 2 แหง สะทอนจากความพึงพอใจของผูเขากักแยกในศูนยฯ 

ดังนี้  
ตารางท่ี 5-2 แสดงความคิดเห็นตอบริการของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

ความคิดเห็นตอศูนยฯ ศูนยฯ ปทุมธานีโมเดล ศูนยฯ LQ ยะรัง 
ความพึงพอใจตอบริการของศูนยฯ รอยละ 93.6 พึงพอใจมากท่ีสุดตอ

การเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยกจังหวัดปทุมธานี (4.68) 

รอยละ 77.2 มีความพึงพอใจมาก
ตอการเขาพักท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือ
การกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี (3.86) 

 
5.5 ผลท่ีเกิดจากการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

เปาหมายของการตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล และศูนยพักอาศัยเพ่ือการกัก
แยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มี 3 ประการคือ ลดภาระของทีมบุคลากรทางแพทยและทีมสนับสนุน ใหมีความ
ปลอดภัยและรับรูถึงการไดรับการดูแล รวมท้ังตองการใหผูกักแยก มีสุขภาพจิตดี อารมณดี เนนหลัก 4 อ คือ 
อาหาร ออกซิเจน ออกกําลังกายและอารมณ ตลอดจนลดความหวาดกลัว และวิตกกังวล การรังเกียจหรือตีตราใน
ชุมชนและสังคม ซ่ึงพบวาจากการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล และศูนยพัก
อาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี มีผล ดังนี้ 

1) ทําใหลดความแออัดของโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลมีขอจํากัดในการรองรับผูปวยโควิด หรือ 
PUI  (สัมภาษณพยาบาลประจําโรงพยาบาลธัญบุรี ผูรับผิดชอบศูนยฯปทุมธานีโมเดล ระยะท่ี 1)  

2) ทําใหผูท่ีมีความเสี่ยงเขารับการกักแยกท่ีศูนยฯชวยลดความเสี่ยงของคนอ่ืนในครอบครัวและ
สังคม (สนทนากลุมทีมพยาบาลประจําศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ระยะท่ี 2) 

3) ชวยใหการแพรกระจายของเชื้อโรคลดลง และชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาล เพราะ รพ.ยะ
รัง มีขีดความสามารถในการรับคนไขไดเพียง 72 เตียง อีกท้ังชาวบานก็อยากอยู LQ มากกวา รพ. เนื่องจากอยู
ใกลบาน ญาติมาเยี่ยมได ขณะท่ีถาอยู รพ. หามเยี่ยม 
5.6 ผลสําเร็จของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 

การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกปทุมธานีโมเดล และศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ประสบผลสําเร็จอยางไร จากการศึกษากลุมผูบริหารศูนยฯ ผูปฏิบัติงาน และ
ผูใชบริการศูนยฯ คือ ผูเขาพักกักแยก พบวา  

1) ในมุมมองดานสาธารณสุข ศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยกอําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ประสบ
ความสําเร็จคือ สามารถลดการสัมผัสของผูติดเชื้อไดมากท่ีสุด (สัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลยะรัง และ
สาธารณสุขอําเภอยะรัง) และความสําเร็จของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกข้ึนอยูกับความรวมมือของประชาชน 
(สัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี) 

2) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จคือ ความเขาใจของชาวบานท่ีมีตอเชื้อโรค ซ่ึงนําไปสูการปองกันตนเอง 
การสรางความเขาใจกับชาวบานเปนความทาทาย เพราะทําใหสิ่งท่ีมองไมเห็น เปนสิ่งท่ีเขาตองรับรู ใหได จึงตองมี
การใชทุกเวทีชี้แจงท้ังเรื่องสถานการณแพรระบาดและวิธีปองกัน (สัมภาษณนายอําเภอยะรัง) 

นอกจากนั้นยังพบวา การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน
แมวาจะมีความเขาใจไมตรงกัน เพราะพันธกิจและบทบาทของแตละหนวยงานท่ีมารวมดําเนินงานยังขาดความ
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เขาใจและประสบการณการเผชิญกับภาวะวิกฤติดานสาธารณสุข บุคลากรของหนวยงานยังมีความวิตกกังวลและ
หวาดกลัวตอการติดโรค การรังเกียจของคนในสังคม ซ่ึงสิ่งเหลานี้เกิดจากความไมรูและไมเขาใจ รวมท้ังขาดการ
จัดการท่ีดีและขาดเครื่องมือ อุปกรณในการทํางานท่ีสรางความเชื่อม่ันใหกับผูปฏิบัติงาน แตท้ังนี้ยังพบวา การมี
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกมีผลสําเร็จอ่ืนๆ กลาวคือ  

1) เกิดการทํางานรวมกัน การประสานงานกันระหวางหนวยงาน ซ่ึงท่ีผานมาหรือมีนอยมาก เพราะไมรูวา
จะประสานใคร หรืออยางไร แตการมีศูนยฯ ทําใหตองหาเพ่ือนมารวมกันทําภารกิจรับมือกับสถานการณโรค
ระบาดโควิด 19  มีความสัมพันธแบบไมเปนทางการเกิดข้ึน ทุกคนรูสึกถึงความเปนเจาของศูนยฯ และกาวขาม
รูปแบบความสัมพันธแบบเดิม รวมท้ังทําใหมีการทํางานหลายมิติ อาทิ มิติทางศาสนา/ความเชื่อ การเมือง/การ
ปกครอง วิทยาศาสตร เครือขาย เปนตน (สัมภาษณนายแพทยมูหาหมัดอาลี กระโด) รวมท้ังเม่ือเกิดความลาชา
ของงบประมาณในการดําเนินงานศูนยฯ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองการท่ีตองการะดมเงินทุนเพราะตองการมอบ
เปนทุนแกผูถูกกักตัวกลับไปหลังจากพนกําหนดกักตัว เนื่องจากการถูกกักตัวเปนเวลานานทําใหขาดแคลนรายได 
สงผลกระทบตอครอบครัว (สนทนากลุมกับทีมสาธารณสุข ผูปฏิบัติงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะ
รัง)  

2)  เกิดการเรียนรู สถานการณโควิดครั้งนี้ชวยทําใหทุกฝายไดเรียนรูการทํางานรวมกัน และสามารถ
รับมือกับปญหาอ่ืนๆ ในอนาคตได  และเห็นความสามัคคีในการรวมทํากิจกรรมตางๆ  นอกจากปญหาเรื่องโรค
ระบาดแลว ปญหาเศรษฐกิจ การขาดรายไดของคนในชุมชน เพราะไปทํางานไมได ขายของกันไมได แต
สถานการณก็ทําใหตองคนหาทางเลือกอ่ืน เชน การขายของออนไลน เปนตน (สัมภาษณนายอําเภอยะรัง)  
5.7 ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  

หัวใจสําคัญของการพิจารณาผลกระทบทางสังคมคือ การมองวาผลกระทบทางสังคมนั้นสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของประชาชนอยางไร ท้ังดานวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวัน มุมมองความคิด การรับขอมูล
ขาวสาร การสื่อสาร กิจกรรมทางอารมณ ความรูสึก ฯลฯ สุขภาพและสภาวะแวดลอมในการดาํรงชีวิต คุณคาทาง
สังคม ศาสนา ฯลฯ และกิจกรรมชุมชนตางๆ เชน การแลกเปลี่ยน การบริการชุมชน กิจกรรมพ้ืนฐานในชุมชน 
เปนตน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 

1) เกิดการสรางความเปนชุมชนปฏิบัติ หรือ ชุมชนแหงการเรียนรู (Community of Practice) ซ่ึงเปน
กลุมเล็กๆ ท่ีทํางานดวยกัน มีเปาหมายรวมกัน และตองการท่ีจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณจากการ
ทํางาน ไมไดเกิดจากการจัดตั้งเปนทางการ แตเปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการแกไขปญหา และความพยายามท่ี
จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงในการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล ไดสรางชุมชนนักปฏิบัติ 
จากการท่ีสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขายหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ท่ี
ตระหนักในความรุนแรงของสถานการณ และทุมเทความพยายามเพ่ือหาท้ังแนวทางและความรวมมือจากภาคี
เครือขายตางๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จนสามารถจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
ปทุมธานีโมเดลไดสําเร็จ  ขณะท่ีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง มีการดําเนินงานศูนยฯโดยสามารถ
บูรณาการการทํางานรวมกันของทุกฝาย สรางชุมชนนักปฏิบัติข้ึนดวยความมุงม่ันตองการใหทุกคนปลอดภัย การ
ทํางานท่ีทุกคนรูสึกเปนเจาของ คือ หัวใจสําคัญของการสรางชุมชนนักปฏิบัติของยะรัง โดยสามารถทํางานรวมกัน
ท้ังทีมแพทย พยาบาล โรงพยาบาลยะรัง ทีมสาธารณสุขอําเภอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
เจาหนาท่ีฝายปกครองอําเภอยะรัง อาสาสมัครสาธารณสุขทุกตําบล องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอยะรัง 
และกํานัน ผูใหญบาน โดยมีนายอําเภอยะรังเปนผูนําทีมชุมชนนักปฏิบัติ ทุกคนท่ีปฏิบัติงานศูนย LQ ยะรัง ให
ความรวมมือกันเปนอยางดี โดยไมมีการแบงฝายหรือปดความรับผิดชอบ และทุกคนทํางานหนัก ท้ังการปดชอง
ทางเขาออกท้ังชองทางปกติและชองทางธรรมชาติรอยเปอรเซนต การยกระดับศูนย LQ อําเภอ การคนหาผูปวย
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เชิงรุกในชุมชน (Active case finding) และ X-ray COVID-19 ท้ัง 13 หมูบาน ซ่ึงเปนภาระงานท่ีหนักมากกับ
จํานวนเจาหนาท่ีท่ีมีจํากัดตอประชากรในอําเภอท่ีมีจํานวน 94,905 คน ดังนั้นการท่ีสามารถดําเนินการไดจึงเกิด
จากความมุงม่ันและตั้งใจของทุกคนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

2) เกิดการดูแลทุกคนในสังคม ไมมีการกีดกัน ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก มีเปาหมายประการหนึ่งคือ 
เพ่ือลดการรังเกียจ ความวิตกกังวลของคนในชุมชนและสังคม เพราะผลกระทบของการตีตราทางสังคมท่ีสงผลตอ
การปองกันโรคระบาดโควิด-19  คือ ทําใหเกิดการแยกตัวทางสังคมของกลุมคนท่ีอาจเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการ
แพรระบาดมากยิ่งข้ึน และการควบคุมโรคระบาดจะยิ่งยากลําบากมากข้ึน, เกิดการตีตราทางสังคม ทําให
ประชาชนปกปดอาการปวย เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ และเปนการขัดขวางไมใหประชาชนเขาถึงการรักษาได
ทันทวงที เพราะผูปวยหวาดกลัวการตีตราทางสังคมท่ีจะเกิดกับตนเองและครอบครัว รวมท้ังทําใหประชาชนหมด
กําลังใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

การแกไขปญหาการตีตราทางสังคม คือ การสรางความเชื่อม่ันในการบริการสุขภาพ และการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับสุขภาพท่ีเชื่อถือได การแสดงความเห็นอกเห็นใจผูไดรับผลกระทบ การเขาใจโรคและการดําเนินมาตรการ
ท่ีมีประสิทธิผลและปฏิบัติไดจริง หรือทําใหประชาชนสามารถดูแลตนเอง และคนใกลชิดใหปลอดภัย วิธีการ
สื่อสารท่ีดีเก่ียวกับโรคระบาดโควิด-19 มีความสําคัญมากในการสนับสนุนใหประชาชนปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 
เพ่ือชวยตอสูกับโรค และหลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความหวาดกลัวและการตีตราทางสังคมแพรกระจายมากข้ึน 
จําเปนตองสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพูดถึงโรคและผลกระทบ รวมท้ังแนวทางแกปญหาอยางเปดเผล 
ตรงไปตรงมา และใหเห็นถึงวาทุกคน ทุกภาคสวนมีบทบาทอยางเทาเทียมกันจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมได 

ดังนั้นการดําเนินของศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก จึงไมใชการทํางานเพียงในอาคารศูนยฯเทานั้น 
แตตองไปทํางานสื่อสาร สรางความเขาใจกับครอบครัวและชุมชน รวมท้ังการสื่อสารกับสังคมดวย ศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล มีการทํางานกับชุมชนดวยการรวมกับทางผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ิน รวมท้ัง
อาสาสมัครสาธารณสุขในการประชาสัมพันธและมีสวนรวมในการดูแลหมุนเวียนกันมาเขาเวรท่ีศูนยฯ ทุกวัน และ
ผูนําและอาสาสมัครเหลานี้มีสวนสําคัญในการสงขาวสารตางๆใหกับชุมชน เพราะการท่ีศูนยพักกักแยกปทุมธานี 
ตั้งอยูไมไกลจากชุมชนทําใหเกิดความหวาดวิตกและกลัวการติดเชื้อ ซ่ึงในข้ันตอนการเตรียมเปดศูนยฯ ไดมีการให
ความรูและรับฟงขอกังวลตางๆของแมบานและรักษาความปลอดภัยซ่ึงสวนใหญเปนคนในชุมชนรอบๆศูนยฯ อีก
ท้ังมีการไปรับฟงและพบปะกับชุมชนบริเวณรอบศูนยฯ เพ่ือลดความวิตกกังวลดวย โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการ
สื่อสารกับชุมชนนั้นคือ เจาหนาท่ีฝายปกครองของอําเภอธัญบุรี สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี สถาบันพระประชาบดี 
และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 
กํานันและผูใหญบาน  

สวนศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศนศูนยฯ วา “บริการดุจญาติมิตร 
เขาถึงอยางเขาใจ คืนสูชุมชนอยางปลอดภัย” พบวา ในชวงแรกของการแพรระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี มีการตี
ตราคนในพ้ืนท่ีอําเภอยะรังวามาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโควิด มีการเผยแพรขาวดานลบของสื่อมวลชน
เก่ียวกับการปฏิบัติตอผูติดเชื้อ และในการตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก /ศูนยฯ LQ ระดับอําเภอ มีชาวบาน
ตอตาน แตหลังจากทําความเขาใจกับชาวบาน แรงตอตานก็นอยลง และในขณะนั้นอําเภอยะรังมีผูเสียชีวิตเพราะ
โควิด 1 ราย จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีทําใหชาวบานเขาใจกันมากข้ึนวา ทุกคนมีความเสี่ยง ความเขาใจของชาวบานท่ีมี
ตอเชื้อโรคนําไปสูการปองกันตนเอง ลดความเสี่ยงตอโรค ลดการระบาด และลดความแออัดของโรงพยาบาลและ
ลดภาระของแพทย พยาบาลและทีมสาธารณสุขลง (สัมภาษณนายอําเภอยะรัง)  
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5.8 กลไกสําคัญในการดําเนนิงานศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  

จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะหไดวา การดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกเปนการ
ทํางานเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธกับมิติอ่ืนท่ีหลากหลายไมเพียงมิติดานสุขภาพแตเพียงอยางเดียว ดังนั้นการทํางานท่ี
มีความหลากหลายจึงตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆท่ีมีความแตกตางกันท้ังภารกิจ รูปแบบ 
เทคนิควิธีการทํางาน และเครื่องมือในการทํางานตางๆ ซ่ึงกลไกการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนหนวยงานเฉพาะกิจอยาง
ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ไดแก  

1) การสรางชองทางการสื่อสารระหวางกันท้ังภายในและภายนอก (Communication) เพราะหัวใจ
ของการสื่อสารท่ีดี คือ การใหความสําคัญกับการฟงอยางตั้งใจ (Active listening) การปรับวิธีการโดยการรับฟง
ผูอ่ืนและระมัดระวังวิธีการแสดงออก โดยเนนการสํานึกรูสี่ดานคือ สังเกตเห็นอะไร รูสึกอยางไร ตองการอะไร 
และรองขออะไร โดยเม่ือรับฟงเรื่องใดใหระงับใจไตรตรอง หากตั้งสติอยูกับปจจุบันใสใจกับสารท่ีไดรับฟงมาและ
เรียนรูถึงผลการสื่อสารนั้นออกไปกับสิ่งท่ีจะไดรับกลับมา ซ่ึงหมายถึงวา การท่ีจะสื่อสารสิ่งใดไปตองมีการไตตรอง
อยางรอบคอบและระมัดระวังผลท่ีจะเกิดตามมา นอกเหนือจากหลักการขางตนแลว ชองทางการสื่อสารท่ีทําใหทุก
คน ทุกกลุม ทุกวัย สามารถเขาถึงขอมูลและขาวสารไดก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เชนเดียวกันการตองตระหนักท้ังดาน
เนื้อหา ขอมูลท่ีสื่อสาร และเทคนิควิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมและเอ้ือในการเขาถึงของกลุมตางๆอยางท่ัวถึง 

2) การสรางภาคีเครือขาย (Networking) เปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประสานความรวมมือ ความ
เปนเครือขายเกิดจากการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ี/ประเด็นเล็กๆ และไดพัฒนาขยายกระบวนการทํางานให
กวางขวางข้ึน ประโยชนของเครือขายนอกจากการขยายการทํางานแลวยังเปนการแสวงหาความรูใหม วิธีการ
ทํางานใหม ซ่ึงเหมาะสมกับการทํางานในสถานการณวิกฤตตางๆ โดยเง่ือนไขสําคัญของการทํางานเปนเครือขาย
คือ ระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมๆท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และการเปนหุนสวนกันเปน
เง่ือนไขสําคัญเชนเดียวกับการประสานความรวมมือ และการรักษาผลประโยชนรวมกันของภาคีเครือขาย ท่ีตอง
พึงพาอาศัยกันและกันท้ังดานทุน ความรู ประสบการณ ความสําเร็จของการเปนเครือขายคือ การทําใหเกิดพลัง
อํานาจของชุมชน สังคม องคกร รวมถึงความสําเร็จในเปาหมายการเปลี่ยนแปลงอันเปนจุดหมายของเครือขาย ซ่ึง
จะกอใหเกิดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได 

3) การสรางความเคลื่อนไหวทางสังคม (Social mobilization) เปนกระบวนการท่ีทําใหทุกภาค
สวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือมุงสูเปาหมายของสังคม สถาบัน กลุมและชุมชน ท่ีใหความ
สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน ทําใหเกิดความรูสึกและสํานึกในความเปนเจาของตอกิจกรรมหรืองานนั้น และ
พรอมท่ีจะระดมพลังท้ังดานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ เขามารวมกันเพ่ือใชใน
การแกไขปญหาของสังคมนั้น โดยมีการกระตุนและเสริมพลังใหชุมชนหรือสังคมนั้นเกิดความตระหนักในปญหา
หรือสถานการณนั้นรวมกัน เพ่ือทําใหชุมชนหรือสังคมนั้นเกิดความสามารถในการจัดการตนเองอันจะนําไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตอไป ซ่ึงวิธีการในการสรางความเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคปจจุบันท่ีไดผลเปนอยางดี ไดแก การใช
สื่อออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุก (Facebook) และทวิตเตอร (Twitter) ในการระดมทรัพยากรและระดมคนใหเขา
รวมในการเคลื่อนไหวทางสังคม การมีสวนรวมในโลกออนไลน ซ่ึงรวมถึง การกดถูกใจ (like) กดแชร (share) การ
แสดงความคิดเห็น (comment) ในเฟซบุก หรือการรีทวีต (retweet) ในทวิตเตอร ซ่ึงความเชื่อมโยงระหวางสื่อ
ออนไลนและการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน และเปนเครื่องมือการทํางานเพ่ือ
สรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมซ่ึงในสถานการณวิกฤตในสังคมสามารถนํามาใชเพ่ือสรางสํานึกรวมของคนในสังคม 
และเกิดแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ท้ังตัวเงินและไมใชตัวเงิน (in cash and in kind) ไดแก การ
ไดรับความชวยเหลือ การไดรับการยอมรับ การไดรับความรัก ความเขาใจ คําแนะนําปรึกษา และการไดรับขอมูล
ตางๆ การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีจะทําใหชุมชนหรือสังคมนั้นเผชิญกับปญหาและสถานการณ
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ตางๆได และแรงสนับสนุนทางสังคมนี้เปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นวาสังคมนั้นไมทอดท้ิง ไมละเลยคนกลุมตางๆ และ
เปนสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน ซ่ึงในการทํางานในภาวะวิกฤตจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสรางความเคลื่อนไหวทางสังคม
เพ่ือใหเกิดแรงสนับสนุนทางสังคม  

4) การสรางการมีสวนรวมและการเปนหุนสวน (Participation & Partnership) การมีสวนรวมเปน
หัวใจสําคัญของการทํางานขับเคลื่อนสังคม และจะเปนวิถีทางท่ีจะทําใหประชาชนตระหนักวามีความสามารถใน
การควบคุมและจัดการกิจกรรมตางๆตามความตองการของตนเอง มีความเปนอิสระในการตัดสินใจท่ีจะเขารวม 
(Freedom to participate) มีความเต็มใจท่ี เขารวมโดยไม ถูกบังคับ (Willingness to participate) และมี
ความสามารถพรอมท่ีจะเขารวม (Ability to participate) โดยอยูภายใตหลักความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม 
และความเปนประชาธิปไตย สวนการเปนหุนสวนนั้นเปนการสรางพันธะสัญญา (Contract) ท่ีเกิดจากการทําให
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเกิดความสํานึกรวมกันตอปญหาท่ีเกิดข้ึน วิเคราะหถึงสาเหตุรวมกันจนนําสูการคนหา
ทางออก แนวทางแกไขท่ีดีท่ีสุด และพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของฝาย
ตางๆรวมกันอยางชัดเจน พันธะสัญญาแสดงถึงความเปนรูปธรรมของการขับเคลื่อนทางสังคมท่ีเห็นไดชัดถึงการ
ดําเนินงาน โดยเง่ือนไขสําคัญของการทําใหเกิดความเปนหุนสวนและนําไปสูพันธะสัญญาได คือ การสราง
ปฏิสัมพันธท่ีดีในทุกภาคสวนท่ีเขารวมเปนหุนสวนกัน ซ่ึงหลักการสําคัญของการเปนหุนสวนคือ ตองตระหนักใน
ความเปนประชาธิปไตย, การใหคุณคากับการมีสวนรวม, การเปดในรับและเคารพในความเปนคนของผูอ่ืน และ
การมีความเปนอิสระเทาเทียมกัน 

5) การเสริมสรางพลังผูปฏิบัติงาน (Empowerment) เปนแรงกระตุนท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ทํางาน โดยตองกระตุนใหบุคคลมีความตระหนักในศักยภาพของตนเอง และพรอมจะนําศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช พรอมกับเกิดการรวมตัวของกลุมคนท่ีรูในพลังความสามารถของตนเอง และมีความเปนพลวัต มีการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเสริมพลังอํานาจ เปนกระบวนการกระทําทางสังคม (Social action 
process) โดยการกระตุนใหคนสามารถจัดการชีวิตของตนเองในสภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปนเรื่องของ
ความรับผิดชอบ ความเปนธรรมทางสังคม ท่ีมีความสําคัญมากตอการขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะ
การสรางพลังใหเกิดความเขาใจในศักยภาพตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรับฟงกัน มีการแบงปนและเอ้ือ
อาทรตอกัน และนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมข้ึนในชุมชนและสังคมนั้น ทําใหเกิดการระดมท้ังทุนทางสังคม ทุน
บุคคล ทุนเงิน และทุนทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือนํามาใชในการจัดการปญหา แสวงหาทางออกใหกับสังคม ชุมชน โดย
เปาหมายสุดทายของการเสริมสรางพลังอํานาจ คือ การเกิดความสามารถในการจัดการปญหา ซ่ึงในสถานการณ
วิกฤตทางสังคมท่ีตองการผูปฏิบัติท่ีเสียสละและเต็มใจในการทํางานเพ่ือมุงเปาหมายในการทําใหสถานการณ
ปญหาดีข้ึน เชนในสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ความปลอดภัยของทุกคนเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นนอกเหนือจาก
การไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สวัสดิการท่ีเหมาะสมแลว การเสริมพลังใหผูปฏิบัติงานตระหนักใน
ความสําคัญและคุณคาของตนเองในการทํางานเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ซ่ึงเปนผลตอบแทนทาง
สังคม) จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

6) การสรางกระบวนการเรียนรู (Education process) เพ่ือใหเกิดการจัดการความรูท่ีเกิดข้ึน ท้ังใน
การแสวงหาองคความรู สรางความสมดุลระหวางการเรียนรูและการปฏิบัติ เปดโอกาสใหมีความเสมอภาคในการ
รับรูขอมูลขาวสาร การเสริมสรางพัฒนาความรู ภูมิปญญา ในกระบวนการดําเนินงานของศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
กักแยก ปทุมธานีโมเดล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการจัดประชุมกันในทีมผูปฏิบัติงานทุกฝายในระยะท่ี 1 แต
ตอมาในระยะท่ี 2 ไมมีการประชุมรวมกันจึงเกิดปญหาการประสานงาน การไมเขาใจกันข้ึน สวนศูนยท่ีพักอาศัย
เพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ผูนําทีมปฏิบัติงานคือ นายอําเภอยะรัง ไดลงมากํากับดูแลเองหมด
เกือบทุกอยาง มีการสื่อสารกันผานไลนกลุม และสั่งการใหทุกคนท่ีเก่ียวของเขาประชุมรายงานสถานการณทุกวัน  
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และทําใหทุกคนเห็นวา สถานการณโควิดครั้งนี้ชวยทําใหทุกฝายไดเรียนรูการทํางานรวมกัน และสามารถรับมือกับ
ปญหาอ่ืนๆ ในอนาคตได (จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานศูนยฯ LQ อําเภอยะรัง)  
5.9 ขอเสนอตอการบริหารจัดการศูนย/สถานท่ีเพ่ือการกักแยก 

จากการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดปตตานี ผูศึกษามีขอเสนอแนะ 2 สวน ดังนี้ 

5.9.1 ขอเสนอตอสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และเครือขาย RoLD   
1) การดําเนินงานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยและเครือขาย RoLD เปนการ

ทํางานท่ีนอกกรอบการทํางานของหนวยงาน แตเปนการสรางนวัตกรรมยุติธรรมท่ีคํานึงถึงการเขาถึงสิทธิสุขภาพ
ของประชาชนและความปลอดภัยจากโรคระบาด ซ่ึงเห็นไดถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันและความเปน
เครือขาย  

2) กลุมเปราะบาง กลุมชาติ พันธ กลุมแรงงานขามชาติในสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 และเผชิญปญหาการเขาไมถึงสิทธิดานสุขภาพซ่ึงลวนเปนประเด็นความยุติธรรม
ทางสังคมท่ีสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยและเครือขาย RoLD สามารถขับเคลื่อนเพ่ือสรางนวัตกรรม
ยุติธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงได 

3) การจัดการในภาวะวิกฤตใดๆ จําเปนตองมีขอมูลท่ีเพียงพอ เพ่ือสรางความเขาใจในวัฒนธรรม
และบริบทของแตละพ้ืนท่ี และทํางานรวมกับเครือขายตางๆในชุมชนนั้นอยางกวางขวางมากข้ึน โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําในทองท่ี กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครตางๆในชุมชน เปนตน  

4) การปฏิบัติงานในศูนย/สถานท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษเชนนี้ ควรใหเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีมีความรู
และไดรับการอบรมมาเปนพิเศษใหระวังตนเองจากการไดรับเชื้อ และการปฏิบัติตัวกับผูใกลชิดเขามาปฏิบัติงาน
มากกวาท่ีจะเปนการทํางานแบบหมุนเวียน/การอยูเวร เพราะเปนความเสี่ยงของเจาหนาท่ีท่ีมาปฏิบัติงาน  

5) การจําแนกกลุมตางๆในชุมชนใหชัดเจน รวมท้ังศึกษาและทําความเขาใจในลักษณะของกลุม

ตางๆจะสงผลตอการบริหารจัดการและระบบการดูแล/การใหบริการท่ีเหมาะสม อีกท้ังการนําพลังเยาวชนเขามามี

สวนรวมในการปองกันสาธารณภัย โดยควรมีการสื่อสารกับเยาวชนถึงบทบาทของเยาวชนในภาวะวิกฤต 

6) การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร การประสานและระดมทรัพยากร เปนสิ่งท่ีตองทําใน

ภาวะวิกฤต เพ่ือใหเกิดพ้ืนท่ีในการแบงปนและชวยเหลือกันในสังคม 

5.9.2 ขอเสนอสําหรับการจัดการศูนย/สถานท่ีเพ่ือการกักแยก  
1) ระบบการบริหารจัดการในภาวะวิฤต ตองไดรับการออกแบบและกําหนดใหชัดเจน โดยเฉพาะ

ระเบียบการเงินในภาวะวิฤตท่ีตองแตกตางจากภาวะปกติ เพราะตองการความสะดวก รวดเร็ว คลองตัว สามารถ
ตอบสนองตอการจัดการแกไขปญหาและสถานการณท่ีเกิดอันมีผลตอชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน  

2) การสรางทีมงาน/การสรางชุมชนการปฏิบัติงาน ท่ีมีความเขาใจตรงกันจะทําใหสามารถ
ทํางานรวมกันแบบเคียงบาเคียงไหลไปได เพราะสถานการณวิกฤตตางๆท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องใหม ท่ีตองมีการอธิบาย
แนวคิดใหชัดเจนรวมท้ังตองมีความพยายามท่ีจะใหหนวยงานปรับบทบาทใหมๆ และบูรณาการการทํางานรวมกัน
ใหได  

3) สรางระบบและชองทางการสื่อสารภายในท่ีดี  สะดวกและรวดเร็วเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณวิกฤต รวมท้ังตองมีการสื่อสารขอมูลการดําเนินงานดวยการประชาสัมพันธใหสาธารณชน
และสังคมไดรับรูการทํางาน ซ่ึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมในการระดมทรัพยากรและระดมทุนตางๆดวย 
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4) การประชุมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องกับทุกคนและทุกฝายมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ทํางานในภาวะวิกฤต เพราะการประชุมรวมกันจะชวยสรางความม่ันใจและสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานทุก
ฝาย นอกจากนนการประชุมยังชวยสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆใหผูปฏิบัติงานไดรับรู เพ่ือลดกระแสขาวลือตางๆท่ี
จะสงผลตอผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสื่อสารกันแบบ real time และเปดโอกาสใหมีการสะทอนความคิดเห็น 
(Feedback) นําเสนอความคิด ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถสะทอนปญหา มีสวนรวมวางแผนการทํางาน และ
สามารถสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

5) การจัดการโรคระบาดโควิด 19  สะทอนใหเห็นวา การกระจายอํานาจเปนสิ่งท่ีสําคัญและ
สามารถทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานไดตามบริบทพ้ืนท่ีนั้นๆไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันในการตัดสินใจ
เพ่ือจัดการในสถานการณวิกฤตท่ีตองการการตัดสินใจอยางเรงดวนอาจตองใชการตัดสินใจของผูนําเพียงคนเดียว 
ซ่ึงผูนําจําเปนตองตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลและความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีเสนอข้ึนไปประกอบการตัดสินใจ
ดังกลาวดวย 

6) การจัดการโรคระบาดโควิด 19  เปนการจัดการท่ีครอบคลุมมิติดานตางๆไมเพียงแตดาน
สุขภาพเทานั้น แตเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพ ความเปนอยูและความสัมพันธของคนในชุมชนและสังคมดวย ดังตัวอยาง
ของ “โมเดลคลองเตยรอรัฐ” โดยความรวมมือของ คลองเตยดีจัง มูลนิธิดวงประทีป WHY I WHY และมูลนิธิ
พรอมใจพัฒนา ท่ีมีเปาหมายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของคนในชุมชนคลองเตย โดยมี แผนดานเศรษฐกิจคือ  

 แผนปนกันอ่ิม ซ่ึงมีกระบวนการคือ (1)  การสํารวจขอมูลความเดือดรอน: ระดมกําลังของคนในพ้ืนท่ี
และอาสาสมัครเขามาสํารวจขอมูลความเดือดรอน 10 ชุมชนในเขตคลองเตย และวิเคราะหประมวลผลขอมูล (2) 
เปดรับบริจาคเงินและสิ่งของ: รับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือชวยเหลือใหคนในพ้ืนท่ี บรรเทาทุกขฉุกเฉิน ลดความ
เสี่ยง เลี้ยงปากทองได (3) แจกถุงยังชีพสิ่งของจําเปน: จัดถุงยังชีพท่ีสอดคลองกับความยากลําบาก ตามขอมูล
ความเดือดรอนของชุมชน แจกจายใหชาวบานมีอาหาร ยา เครื่องดื่ม และแอลกอฮอลลางมือ เพ่ือเก็บไวในบาน
กรณีฉุกเฉิน (4) ระบบคูปองรานคาในชุมชน: ทําระบบรานคาปนกันอ่ิมท่ีชาวบานสามารถนําคูปองไปซ้ืออาหารท่ี
รานคาในชุมชนได เพ่ือใหรานมีรายไดหมุนเวียน กระตุนเศรษฐกิจชุมชน ลดการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี ลดความ
เสี่ยงตอการติดโรค 
 แผนการสรางรายได มีกระบวนการดําเนินการ คือ (1) สํารวจขอมูลความสามารถในการประกอบอาชีพ: 
เก็บขอมูลความถนัดของสมาชิกชุมชนท่ีตกงาน/ขาดรายได (2) คนหางานท่ีสามารถทําไดในชุมชน: สรางระบบการ
จางงานท่ีสามารถทําไดในชุมชน เชน เย็บหนากากอนามัย, ทําความสะอาด, เจาหนาท่ีเฝาระวังประจําจุดคัดกรอง, 
อัปเดตขอมูลชุมชน ฯลฯ (3) เกิดการจางงานคนในชุมชน: นํางานมาคุยกับผูเดือดรอน และจางงานเพ่ือใหเกิด
รายไดเลี้ยงครอบครัวในชวงฉุกเฉิน (4) คนในชุมชนชวยเหลือตัวเอง: ชาวบานสามารถรวมกันดูแลสุขภาพ มีงาน
ทํา มีรายได และอยูไดดวยตัวเอง 

5.9.3 ขอเสนอตอการจัดการความเส่ียงของสังคมในภาวะวิกฤต  
1) คํานึงถึงบริบท และความเปนทองถ่ิน/ชุมชน เพราะประเด็นของชุมชนทองถ่ิน “คนนอก” มี

บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ผูกระตุน หรือผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค จึงตองฟงและใหการสนับสนุนชุมชน
ทองถ่ิน มิใชการครอบงําแนวทางแกไขหรือนึกภาพผลลัพธเอาเองจากอคติสวนตัว 

2) มีความชัดเจนสําหรับผูเขารวมทุกคน ผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีของเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
(เจาหนาท่ีปกครองสวนทองถ่ิน, องคกรใหทุน, นักพัฒนา,องคกรสนับสนุน, ฯลฯ) ท้ังความชัดเขนในบทบาทของ
ทุกฝาย เปาหมายการดําเนินงานรวมกัน และความคาดหวังตอภารกิจท่ีดําเนินงาน  
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3) ไมมีการกีดกัน ผูรวมปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝายควรสามารถเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมได ไม
มีการละเวนเรื่องวัย, เพศสภาพ, สีผิวหรือชาติพันธุ, ศาสนา, พิการ, หรือฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีเลือกปฏิบัติ 

4) มีการปฏิสัมพันธในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต ทุกคนควรมีโอกาสพูดความคิดตัวเองและฟง
ความคิดของคนอ่ืน การพัฒนาแบบมีสวนรวมคือการมีสุนทรียสนทนาอยางกวางขวางในการทํางานรวมกัน  

5) สนองตอบความจําเปนเพราะทุกคนมีความสําคัญดังนั้นในการพิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดในแตละครั้ง ควรใหเวลาใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น, ฟงคนอ่ืน, สํารวจและวิเคราะหประเด็นปญหาและ
ทางเลือก, และวางแผนการปฏิบัติ 

6) มีความสอดคลองและการมีสวนรวมจากความรูทองถ่ิน (ขอมูลและความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ี
คนในทองถ่ินมีเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีเขาอาศัยอยูและประเด็นท่ีจะกระทบชีวิตพวกเขา) ควรยอมรับและเห็นคุณคาความ
คิดเห็นและความรับรูของทุกคน การมีสวนรวมยังนําขอมูลและทักษะเฉพาะอยางจากภายนอกชุมชนเพ่ือทําให
กระบวนการทางขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขอมูลเชิงเทคนิคและแนวคิดเชิงนามธรรมควรนําเสนอใหลักษณะท่ี
ทุกคนเขาใจไดงาย 

7) มีการเรียนรูการพัฒนาอยางมีสวนรวมคือ กระบวนการเรียนรูของทุกคน ไมวาจะเปนองคกร
ใหทุน, เจาหนาท่ีทองถ่ิน, คนทํางานของโครงการ และคนในทองถ่ินทุกวัย ทุกคนตองตั้งใจท่ีจะเรียนรูเปลี่ยน
ทัศนคติ และคนหาแนวทางใหม ๆ ในการทําความเขาใจ  

8) มีการไตรตรอง การพัฒนาอยางมีสวนรวมใหความสําคัญกับการไตรตรองในฐานะเปนโอกาส
การเรียนรูของทุกคน เพราะหากทุกคนไตรตรองจะทําใหรูในศักยภาพของตนเองไดดีวาสามารถทําอะไรได (ท้ังใน
เชิงของกระบวนการและผลลัพธ) และมีอะไรท่ีตองปรับปรุง กระบวนการนี้จะทําใหระบุปญหาท่ีใหญข้ึนซ่ึงกระทบ
การปฏิบัติงานและสามารถการยกระดับความตื่นตัวและนําไปสูแนวทางใหมของปฏบิัติงานได 

9) มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน/การพัฒนา ไมจํากัดอยูท่ีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและ
เศรษฐกิจ แตรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบัติงานกับชุมชน สังคม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงคุณคาสวนบุคคลและการรับรูของทุกคนท่ีเขารวม 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลในการชวยให เกิดระบบคุณคาสวนบุคคลและพัฒนาใหคนเกิดรอบรู ,
กระฉับกระเฉง, และมีความรับผิดชอบ 

10) มีความยั่งยืน แรงสนับสนุนทางสังคมและความรูสึกวาการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการสถานการณ
วิกฤตนี้ตอบสนองตอความจําเปน แรงสนับสนุนทางสังคมจะเขารวมกับการดําเนินงานและการจัดการท่ีจะมีตอไป
มากข้ึน และทําใหเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการดําเนินงานในระดับชุมชน ทองถ่ิน การพัฒนาท่ียั่งยืนจะสําเร็จได
ก็ดวยการมีสวนรวมเทานั้น เพราะสนับสนุนทักษะและความสามารถของทองถ่ิน รวมท้ังความรับผิดชอบและขอ
ผูกมัดสวนบุคคลตอการกระทํา ดวยการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน  

11) มีความเปนระดับบุคคล คือกระบวนการปฏิสัมพันธกันของมนุษย ความสําเร็จของการมี
สวนรวมกําหนดจากทัศนคติ, คุณคา และทักษะของปจเจก องคกร และชุมชนท่ีเขารวม การทํางานรวมกันแบบ
บูรณาการตองไมมีการควบคุมและตองละเอียดออนตอความรูสึกของผูปฏิบัติงานรวม มีจิตใจเปดกวาง ตั้งใจฟง 
เรียนรู และโปรงใส และท่ีสําคัญท่ีสุดตองใหความสนใจอยางจริงจังกับความสนใจของผูรวมปฏิบัติงานและจริงจัง
ในการทํางานเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

12) มีจิตใจอาสาทุกคนเขารวมในกระบวนการเพราะเห็นความสําคัญของประเด็นท่ีทํา เขาใจใน
แนวทางท่ีเขารวมและเชื่อวาการมีสวนรวมจะกอใหเกิดความแตกตาง และการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนได  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1 
แนวคําถามการสัมภาษณผูมีบทบาทในการกอตั้งศูนยฯ (Local Quarantine) 

 
หัวขอการสัมภาษณ คําตอบและขอคิดเห็น 

1.ข้ันการกอตั้งศูนยฯ  
1.1 แนวคิดและท่ีมาของการจัดตั้งศูนยพักอาศัยเพ่ือการกักแยก   

1.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดตั้งศูนยฯ  

1.3 การกําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการของศูนยฯ   

1.4 ความสนับสนุนจากเครือขายและหนวยงาน ในข้ันการเตรียมการกอตั้งศูนยฯ  
1.4.1 จํานวนเครือขายท่ีรวมในการกอตั้งศูนยฯ 
1.4.2 การสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆของเครือขาย  
14.3 งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานในระยะเริ่มตน 

 

1.4.4 แหลงทรัพยากรท่ีใชในการจัดตั้งศูนยฯ และวิธีการ/ชองทางในการไดมาของ
ทรัพยากรตางๆ  

 

2. ข้ันการดําเนินงานของศูนยฯ  

2.1 ทานมีสวนรวมอยางไรหลังจากศูนยฯเปดดําเนินการแลว   

2.2 เปาหมายการดําเนินการ กลุมเปาหมาย ในแตละศูนยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
อยางไร (หลังจากเปดดําเนินการมา) 

 

2.3 ในระยะของการดําเนินงานศูนยฯ มีระบบการวางแผน การประสานงาน ระบบ
และกลไกการบริหารจัดการและการสนับสนุนของเครือขายตางๆอยางไรบาง 
 

 

2.4 ในระยะของการดําเนินงานศูนยฯ ทานมีระบบและชองทางการสื่อสารกับภาค
สวนตางๆอยางไรบาง เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยฯ 

 

2.5 ในระยะของการดําเนินงานศูนยฯ มีเครือขายเกิดข้ึนใหมหรือไม และมีการ  
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หัวขอการสัมภาษณ คําตอบและขอคิดเห็น 
ประสานงานและความชวยเหลือเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยในดานใดบาง 
2.6 ทานคิดวาเง่ือนไขสําคัญในการขับเคลื่อนและจัดการศูนยฯท้ัง 2 แหงเปน
อยางไร 

 

2.7 ทานคิดวาขอจํากัดในการขับเคลื่อนและจัดการศูนยฯท้ัง 2 แหงเปนอยางไร  

3. ข้ันการปดตัวของศูนยฯ   

3.1 ทานคิดอยางไรตอการมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (ควรมีแบบถาวร หรือ
ควรจัดตั้งเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตเทานั้น) 

 

3.2 ทานคิดวา การดําเนินงานของศูนยควรจะยุติลงเม่ือใด   

3.3 ทานมีพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยฯ เพียงใด (ทีมการแพทย ทีม
สนับสนุน และเครือขายท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีตอการปฏิบัติงานในศูนยฯ)   

 

4. การประเมินผลกระทบของศูนยฯ  

4.1 หากมีการจัดตั้งศูนยฯ ในลักษณะนี้ข้ึนอีก ทานมีขอเสนอแนะตอการดําเนินการ
อยางไร ท้ังดาน 
4.1.1 การจัดหาสถานท่ี และการจัดการออกแบบศูนยใหเหมาะสมตามมาตรฐาน 
4.1.2 การประสานงานกับเครือขาย เพ่ือจัดหาทรัพยากร 
4.1.3 การประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการขับเคลื่อนศูนย 
4.1.4 การสื่อสารและชองทางท่ีจะสรางความเขาใจ 
4.1.5 บทบาทและการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของ 

 

4.2 ทานคิดวา การมีศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก สงผลตอชุมชนและสังคม 
อยางไร  
4.2.1 ผลท่ีเกิดข้ึน ไดแก การลดภาระของแพทย ลดความหวาดกลัวและวิตกกังวล 
อยางไร  
4.2.2 ผลการดําเนินงาน ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน การเรียนรู การพัฒนา การ
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หัวขอการสัมภาษณ คําตอบและขอคิดเห็น 
ขับเคลื่อนทางสังคมในภาวะวิฤต อยางไร  
4.2.3 ผลกระทบตอชุมชนและสังคม ไดแก การสรางความเปนชุมชน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการเพ่ิมความเก้ือกูลไมทอดท้ิงกันของสังคมและชุมชน อยางไร  
5. ขอควรพิจารณาอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการศูนยฯ (Local 
Quarantine)  
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ภาคผนวก 2 
แนวการสนทนากลุม/สัมภาษณในการดําเนินงาน ศนูยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ในสถานการณโรค COVID-19 

 
วันท่ี …………………………………………… เวลา ………………………………………………. สถานท่ี ……………………………………………………. 
 
กลุมสนทนา /ผูท่ีใหสัมภาษณ …………………………………………………………… พ้ืนท่ีการดําเนินงาน …………………………………………………………. 
 
รายชื่อผูรวมสนทนา/สัมภาษณ  

ช่ือ นามสกุล ตําแหนง บทบาทหนาท่ีในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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ประเด็นการสนทนา/การสัมภาษณ รายละเอียดการสนทนา/การสัมภาษณ 

1.การรับรูเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
1.1 ท่ีมาของการจัดตั้ง 
1.2 เปาหมายของการจัดตั้ง 

 

2. รูปแบบและกระบวนการดําเนินงาน 
2.1 จํานวนวัน เวลาในการทํางานท่ีศูนยฯ (ต้ังแตระยะเริ่มเปดศูนย - 
ปจจุบัน) 
2.2 การแบงงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
2.3 ระบบการประสานงานกันภายในศูนย  
2.4 ระบบการประสานงานกันภายนอกศูนยฯ และเครือขายอ่ืนๆ 
2.5 รูปแบบและชองทางการสื่อสารในการทํางาน  

 

3. ระบบและบริหารจัดการในศูนยฯ 
3.1 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนยฯ หรือไม 
3.2 คาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานในศูนยมีความเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม 
3.3 สวัสดิการท่ีไดรับในระหวางท่ีปฏิบัติงานภายในศูนยมีความ
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม (อาหาร การเดินทาง หลักประกันความ
ปลอดภัยตางๆ ฯลฯ) 
3.4 ความสะดวกในการประสานความรวมมือ/การสงตอตางๆ เปน
อยางไร 
3.5 ทรัพยากรในการดําเนินงานไดรับการสนับสนุน อยางเพียงพอ 
และมีความสะดวก หรือไม  
3.6 เง่ือนไขและขอจํากัดในการบริหารจัดการศูนยฯ  
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ประเด็นการสนทนา/การสัมภาษณ รายละเอียดการสนทนา/การสัมภาษณ 
4. ทัศนคติท่ีมีตอศูนยฯ ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ี (สําหรับ 
จนท. ท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในศูนยเปนประจํา หรือเปลี่ยนเวร)  

 
 
 

5. ความพึงพอใจตอการทํางานในศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก  
5.1 ความคุมคาของการทํางานในศูนย 
5.2 ผลกระทบดานสังคมของศูนย ท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการ 
ชุมชน และสังคม  

 
 
 

6. ขอคิดเห็นและเสนอแนะอ่ืนๆ ตอการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานของศูนย 

 
 

 
 
 



ภาคผนวก 3 

แบบสอบถามผูเขารับการกักแยก ณ ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
(ท่ีต้ังศูนยฯ..............................) 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ   ก. หญิง     ข. ชาย 
2. อายุ   ………………….ป 
3. ระดับการศึกษา  
   ก. ประถมศึกษา     ข. มัธยมศึกษา  
   ค. ปริญญาตรีข้ึนไป   ง. อ่ืนๆ ระบุ …………………….. 
4. อาชีพ ……………………………………… 
4.1 ทานเปนผูหารายไดหลักใหครอบครัว   ก. ใช    ข. ไมใช 
5. รายไดของทาน  ………………………………  บาท/เดือน รายไดท้ังครัวเรือนของทาน ………………………………….บาท/เดือน 
6. ภูมิลําเนา   แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.................................... 
7. สถานภาพ  ก.  โสด   ข. สมรส  ค.  หยา   ง. หมาย 
   จ. อ่ืนๆ ………………………………. 
8. จํานวนบุตร  ……………………………คน  
9. สมาชิกครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยกัน จํานวน ……………… คน ประกอบดวย ทาน และ …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ลักษณะท่ีพักอาศัย  
   ก. บานเดี่ยว/ทาวเฮาส จํานวน.................................หองนอน 
   ข. หอพัก/คอนโด จํานวน.................................หองนอน 
   ค. อ่ืนๆ ระบุ ………………………………….จํานวน.................................หองนอน 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเขาพัก การรับรูขอมูลเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
11. จํานวนวันท่ีเขาพัก ............วัน ตั้งแตวันท่ี ……………………………………….. ถึงวันท่ี ……………………………………………………….. 
12. ผูสงตัวเขาศูนยฯ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. เหตุผลท่ีไดรับการสงตัวเขาพักท่ีศูนยฯ 
  ก. ทานสัมผัสใกลชิดกับผูท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด 19 ซึ่งทําใหทานมีความเสี่ยงท่ีจะเปนผูติดเช้ือดวย 
  ข. ทานเดินทางไปยังสถานท่ี/ประเทศท่ีทําใหทานเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด 19 
  ค. ทานไดรับการตรวจรางกายและมีอาการท่ีเขาขายตองสงสัยวาอาจติดเช้ือโควิด 19 
  ง. เหตุผลอ่ืนๆระบุ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. ทานไดรับขอมูลเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจากท่ีใด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สวนท่ี 3 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (ระหวางเขาพัก) 

การบริการของศูนยฯ ระดับความเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

16.ทานคิดวาสถานท่ีตั้งของศูนยฯ มีความเหมาะสม      
17. ทานไดรับการบริการดานการแพทยจากศูนยฯ อยางเพียงพอ      
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18. ทานคิดวาศูนยฯ ดูแลดานความสะอาดและสุขอนามัยอยาง
เพียงพอ 

     

19. ทานไดรับอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอ      
20. ทานไดรับการอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือดานตางๆ 
จากเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ อยางเพียงพอ 

     

21. ทานไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ      
22. ทานคิดวาศูนยฯ มีระบบการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรค
ไมใหกระจายภายในศูนยฯ ไดดีเพียงใด 

     

23. ทานคิดวาศูนยฯ มีระบบการปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรค
ไมใหกระจายออกไปนอกศูนยฯ ไดดีเพียงใด 

     

 
สวนท่ี 4 ความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก (หลังออกจากศูนยฯ) 

ประโยชนของศูนยฯ  ระดับความเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

24. ทานคิดวาการไดรับการกักตัวในศูนยชวยปองกันการแพร
ระบาดชองเช้ือโควิด 19 ไปสูคนในครอบครัว ผูใกลชิด และชุมชนได 

     

25. ทานคิดวาการเขาพักในศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของทาน/
ครอบครัวในการดูแลตนเองได 

     

26. ทานคิดวาศูนยฯ ชวยผอนเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย
ได 

     

27. ทานมีความพึงพอใจโดยรวมตอการเขาพักท่ีศูนยฯ       
 
28. ระหวางการกักตัวอยูท่ีศูนยฯ ทานวิตกกังวลเก่ียวกับเรื่องใดบาง (เรียงลําดับ 5 ลําดับ)  
 อันดับ 1 …………………………………………………… 
 อันดับ 2 ………………………………………………….. 
 อันดับ 3 ………………………………………………….. 
 อันดับ 4 ………………………………………………….. 
 อันดับ 5 ………………………………………………….. 
29. ทานขอรับความชวยเหลือในสิ่งท่ีทานวิตกกังวลเรื่องการระบาดของโรคโควิดจากใคร? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. ทานไดรับความชวยเหลืออ่ืนใด จากบุคคลหรือหนวยงานใดหรือไม หลังจากมีสถานการณการแพรระบาด 
  ก. ไดรับ จาก …………………………………………… ชวยเหลือดาน ………………………………………………………………… 
  ข. ไมไดรับความชวยเหลือ เพราะ ……………………………………………………………………………………………………….. 
31. ความชวยเหลือดานใดท่ีทานตองการมากท่ีสุด ………………………………………………………………………………………………… 
     ระบุเหตุผลท่ีตองการความชวยเหลือดานน้ีมากท่ีสุด เพราะ ……………………………………………………………………………… 
32. สถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 ตั้งอยูใกลกับท่ีพักอาศัยของทานหรือไม  
  ก. มี คือ …………………………………………………………….. ตั้งอยูท่ี ……………………………………………………………….. 
  ข. ไมมสีถานท่ีสําหรับกักแยกผูตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 ตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัยเลย 
33.  หากทานไมไดเขาพักในศูนยฯ ทานคิดวาทานจะไปกักแยกตัวเองอยูท่ีใด? เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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34. การเขาพักกักตัวในศูนยฯ ชวยลดความกังวลของครอบครัวทานหรือไม? 
  ก. ลดความกังวล 
  ข. ไมลดความกังวลแตอยางใด เพราะ  
………………………………………………………………………………………………………. 
35. ทานคิดวาทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 ควรเขารับการกักตัวท่ีศูนยฯ หรือไม? 
  ก. ควรเขารับการกักตัวท่ีศูนยฯ เพราะ ………………………………………………………………………………………………… 
  ข. ไมควร เพราะ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
36. ทานคิดวาทุกคนท่ีเขาขายตองสงสัยติดเช้ือโรคโควิด 19 สามารถเขาใชบริการศูนยฯ ไดอยางเทาเทียมกันหรือไม 
  ก. เทาเทียมกัน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ข. ไมเทาเทียมกัน เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
37. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ก. ดานท่ีตั้งของศูนยฯ  …………………………………………………………………………………………………………………. 
  ข. ดานการใหบริการของศูนยฯ ………………………………………………………………………………………………………. 
  ค. ดานการบริหารจัดการของศูนยฯ …………………………………………………………………………………………………. 
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รายช่ือผูใหสัมภาษณและผูรวมสนทนากลุม 
 
 การวิจัยเชิงเชิงปฏิบัติการรูปแบบการดําเนินงานของตนแบบศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยกจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดปตตาน ี มีการสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูท่ีบทบาทในการกอตั้ง การบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ช่ือ  ตําแหนง หนวยงาน 
ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ  รองผู อํานวยการสถาบันเพ่ือการ

ยุติธรรมแหงประเทศไทย  
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(องคการมหาชน) 

ดร.นพพล ชูกลิ่น ประธานเจาหนาท่ีบริหาร RBS กรุป บริษัท รีเทล โซลูชั่นส จํากัด 
คุณดาวดี ชาญพานิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด 

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก ปทุมธานีโมเดล 
นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผูอํานวยการ โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
นายธวัฒชัย กลับชวย ปลัดอําเภอ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
นายสมพงษ ผาสุก ผูอํานวยการ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรต ิกรมพละศึกษา 
นายปรุฬห โพธิ์เท่ียง นายชางโยธาชํานาญงาน ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละศึกษา 
นางสิริรัตน คําออน รักษาการสาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
นางกัญญมน รุงเรืองธัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลธัญบุร ีจังหวัดปทุมธาน ี
น.ส.ศุวิชา แสนจําหนาย เจาพนักงานสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
น.ส.ลลิตวดี มหารชพงศ แพทยแผนไทย สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
น.ส.ปรียานุช ประวัต ิ นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
น.ส.ศิรินภา คงศิลป นักวิชาการทันตสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
น.ส.นาริน ผึ้งหลวง แมบานทําความสะอาด  ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละศึกษา 
น.ส.พิมพา พลกุล  แมบานทําความสะอาด  ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละศึกษา 
นายจํานง พลกุล เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละศึกษา 
นายสุเมธ ยิวคิม เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ กรมพละศึกษา 
น.ส.ธัญชนก ปานทอง พนักงานธุรการ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
นายวีรพงศ สมเพราะ ผูชวยธุรการ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ศูนยท่ีพักอาศัยเพ่ือการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
นายอับดุลการีม ยีดํา นายอําเภอ อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
พญ.นินี สุไลมาน  ผูอํานวยการ โรงพยาบาลยะรงั จังหวัดปตตาน ี
นายบอรอเฮง ดีเยาะ  สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรัง จังหวัด

ปตตาน ี
นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด ผู เชี่ยวชาญดานเวชศาสตรชุมชน 

และปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
โรงพยาบาลยะรงั จังหวัดปตตานี 

นายอับดุลรอแม มะยีแต  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลเมาะมาวี  
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี

นางปยะฉัตร จาลงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญ โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปตตาน ี
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ช่ือ  ตําแหนง หนวยงาน 
นางอัลอัษมา เจะอุบง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปตตาน ี
นายอับดุลเลาะ มายซอ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรัง จังหวัด

ปตตาน ี
นายมูฮําหมัดนาเซร ดอเลาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรัง จังหวัด

ปตตาน ี
นางสาวอิบตีซาม เจะ เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 

PCU ยะรัง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตาน ี

นางสาวอาอีเสาะ อาแด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โรงพยาบาลสุขภาพตําบลเมาะมาวี อําเภอ
ยะรัง จังหวัดปตตาน ี

นางสาววรรณี ปาทาน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตาน ี

นายสุริยัน มุขยวัฒน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาเราะ
บองอ อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี

น.ส.ซาฟยะห ปูตะ อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะนอ
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี 

น.ส.รอมเลาะ สะดียามู อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะนอ
อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ี
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