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รวมพลังบวกของเรา
เพื่อผลตรวจเป็นลบของคุณ EP.2
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ใบหน้าทีเ่ ปือ้ นยิม้ อยูเ่ สมอถือเป็นเอกลักษณ์ประจำ�ตัวของ “พีอ่ ดี๊ ” น.ส.ศิรพิ นั ธ์ เหมืองสิน
สังกัดหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่น้องๆ ชาว สปสช. คุ้นเคยกันดี ด้วยที่เป็นคนชอบทำ�
กิจกรรมช่วยเหลือและค่ายอาสาเป็นทุนเดิม งานนี้เลยไม่พลาดที่จะมาอาสาร่วมด้วย

การเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานร่วม
สนับสนุน มีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นแม่งานหลัก ด้วยประชาชนที่หลั่งไหล
มารับบริการตรวจนับหลักพันรายต่อวัน ทุกจุด
บริการจึงมีความสำ�คัญและมีส่วนช่วยให้การ
บริการประชาชนไหลลื่นไปได้อย่างไม่ติดขัด

พี่อี๊ด เล่าว่า วันแรกของการลงไปช่วยบริการประชาชน มาถึงสำ�นักงานฯ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าเพื่อเตรียมตัว แต่เมื่อมาถึงเห็นประชาชนมาเข้า
คิวยาวเหยียดรอตรวจกันแล้ว สอบถามภายหลัง บางคนมากันตัง้ แต่ตสี ามตีสเ่ี ลย เพราะกลัวคนเยอะและจะไม่ได้ควิ ตรวจด้วยต่างอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งที่
จะรับเชือ้ โควิด19 ทำ�ให้อยากรูว้ า่ ฉันติดเชือ้ โควิดมัย้ ถ้าหากเป็นบวกจะได้รบี เข้าสูร่ ะบบรักษา สะท้อนให้เห็นถึงภาวะวิกฤตโควิด19 โดยเฉพาะ
ใน กทม. เราในฐานะคนตัวเล็กๆ สถานการณ์นี้เปรียบเหมือนภาวะศึกสงครามที่กำ�ลังต่อสู้กับเชื้อโรค ยิ่งทำ�ให้รู้สึกว่าเราน่าจะมีส่วนช่วย โดย
ภารกิจนี้เป็นการทำ�ในฐานะจิตอาสาคนหนึ่ง
ด้วยจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ที่นี่เริ่มให้บริการไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ก่อน ซึ่งเคยมาครั้งแรกในวันแรกแค่ครึ่งวัน และห่างหายไปทำ�ภารกิจ
อื่น เมื่อกลับมาอีกครั้ง จึงเริ่มต้นด้วยการลงไปเดินดูขั้นตอนและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแต่ละจุดมีคนทำ�งานเท่าไหร่ การไหลของประชาชนที่มารับ
บริการเป็นอย่างไร โดยเราเริ่มจากจุดตรวจเอกสารก่อน ซึ่งเป็นการขอตรวจตัวตนด้วยสำ�เนาบัตรประชาชน 2 ใบ เพราะด้วยจำ�นวนคนมา
รับตรวจปริมาณมากแต่จุดทะเบียนมีเพียง 3-4 คนจึงยังไม่สามารถใช้ระบบอื่นที่จะ flow คนได้ทันเท่าการรับด้วยเอกสาร แต่ก็จะไปมีภาระที่
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PCR เพื่อยืนยันอีกรอบ ในระหว่างรอนี้เราก็อธิบายการทำ� Authen
Code พร้อมกับแนะนำ�การปฏิบัติตัวในช่วงรักษาตัวที่บ้าน ก่อนที่จะ
รับยา รับคำ�แนะนำ�จากแพทย์และส่งกลับ
อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่คนไทยที่มารับตรวจคัดกรองโควิด แต่มี
คนต่างด้าวทีไ่ ม่ใช่คนไทยด้วย บางคนก็พดู ไทยได้บา้ ง แต่บางคนก็พดู
ไม่ได้เลย ส่วนใหญ่เป็นคนงาน และจะมีหัวหน้างานที่เป็นล่ามมาด้วย
พี่อี๊ด บอกด้วยว่า การที่เห็นคนมารับการตรวจคัดกรองเยอะ
ขนาดนี้ มีทั้งที่มาเป็นครอบครัว หน่วยงาน และแคมป์คนงานเลยก็มี
ทำ�ให้คิดว่าทำ�ไมต้องเดินทางมาตรวจไกลขนาดนี้ ถ้าหากมีการลงไป
คัดกรองถึงในชุมชนน่าจะดีกว่านี้ และยังไม่ตอ้ งเสีย่ งต่อการทำ�ให้เชือ้
แพร่กระจาย แต่เข้าใจได้ว่าการจัดทีมตรวจที่จะลงไปตรวจถึงชุมชน
คงยังติดหลายด้าน ดังนั้นการจัดจุดตรวจคัดกรองรวมหมู่นี้จึงเป็น
ความพยายามร่วมกันของหน่วยงานเพือ่ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก และประชาชนจำ�นวน
มากก็ต้องการที่จะตรวจหาเชื้อโควิด19 เช่นกัน

งานหลังบ้านแทน หลังจากฝึกและสนุกกับงานอยู่จุดนั้นได้สองสาม
วัน ด้วยจุดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ที่เป็นจุดพัก
คอยก่อนจ่ายยายังติดขัด คุณหมอเอก (ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ)
เลยให้มาช่วยดูในจุดนี้บ้าง เพราะต้องลงข้อมูลระบบ CRM ให้จบใน
วันเดียว แต่ด้วยจำ�นวนประชาชนที่มีมากเลยใช้ระบบหลังบ้านเข้า
ช่วย คือ Scan เอกสารข้อมูลผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกส่วนหนึ่ง และส่ง
ให้เขตช่วยคีย์ข้อมูลในระบบ CRM เพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ทัน เรา
ใช้วธิ นี ี้ 2-3 วัน แต่ตอ่ มาก็มที มี จิตอาสาทีล่ งมาช่วยกันหน้างานทีช่ ว่ ย
แก้ปัญหานี้ไปได้
นอกจากนีส้ งิ่ ทีท่ �ำ คือการแนะนำ�ให้ประชาชนสมัครเป็นเพือ่ น line
กับ สปสช. คือ @nhso โดย Scan QR Code ที่เรานำ�ไปติดไว้ในจุด
ต่างๆ ซึง่ จะเป็นช่องทางหนึง่ เพิม่ ความสะดวกให้ประชาชนในการเข้า
รับบริการกับหน่วยบริการ รวมถึงระบบ Home Isolation ซึง่ เป็นการ
ยืนยันตัวตนการเข้ารับบริการ (Authen code) และเป็นข้อมูลที่
หน่วยบริการใช้เบิกจ่ายกับ สปสช. โดยหลังผลการตรวจเชื้อออกมา
แล้วนั้น ในกรณีที่ผลเป็นลบจะมีการให้คำ�แนะนำ�ในการป้องกันเชื้อ
แต่หากผลเป็นบวกกลุม่ นีจ้ ะต้องรับการเก็บตัวอย่างเชือ้ เพือ่ ตรวจ RT-
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การอยูท่ จี่ ดุ พักคอยทีร่ อการเก็บตัวอย่างเชือ้ เพือ่ ส่งตรวจ RT-PCR
ยืนยันอีกครั้ง ภายหลังจากที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก ที่ต้องพุดคุยกับ
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ด้วยนั้น พี่อี๊ด บอกว่า ถ้าถามว่ากลัวการได้รับเชื้อ
ด้วยไม่ ส่วนตัวไม่ได้คดิ อะไรเลย และมองว่าเชือ้ ไม่นา่ จะติดได้งา่ ย หาก
เรามีการป้องกันทีด่ ี ซึง่ ทางสำ�นักงานฯ ก็มชี ดุ ป้องกันและอุปกรณ์เพือ่
ป้องกันในการปฏิบัติงานตั้งแต่หัวจรดเท้า ซึ่งก็น่าปลอดภัยแล้ว แต่
เราเองก็ต้องระวังด้วยโดยในช่วงทำ�งานจะไม่ดื่มน้ำ� ไม่หยิบอะไรกิน
เลย รวมถึงเข้าห้องน้�ำ ยกเว้นตอนพักช่วงเทีย่ งทีไ่ ด้ถอดชุดป้องกันเชือ้
และออกจากพื้นที่จุดตรวจคัดกรอง ดังนั้นโอกาสที่จะรับเชื้อจึงน้อย
มาก ทำ�ให้ไม่กังวล
“ปกติเป็นคนชอบลงพื้นที่ ชอบทำ�กิจกรรมต่างๆ โดยพื้นฐาน
อยู่แล้ว ทั้งงานจิตอาสาและงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร พอมีงาน
แบบนี้ทำ�อะไรได้ก็อยากทำ� และมองว่าหลายคนไม่มีโอกาส เมื่อเรามี
ก็ถอื เป็นสิง่ ทีด่ ี รูส้ กึ ดีทไี่ ด้มสี ว่ นร่วม แม้จะทำ�อะไรเพียงเล็กน้อยก็ตาม
อย่างช่วยจัดคิว ให้ข้อมูลคนมารอตรวจก็ยังดี ทำ�อะไรได้ก็ลงไปช่วย
เลย ไม่คดิ อะไรมาก ซึง่ ก็มจี ติ อาสาจากส่วนอืน่ ๆ ทีม่ าด้วย ไม่วา่ จะเป็น
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์ หมอ
พยาบาล และพนักงานบริษัทเอกชน ทุกคนต่างยินดีและกระตือรือร้น
ในงานนี้” พี่อี๊ด ย้ำ�บอก
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ส่วนชาว สปสช. เรานั้น พี่อี๊ด ระบุว่า คนหน้างานที่ทำ�งานหลัก
จริงๆ เห็นจะเป็นคุณหมอเอก บรรจง (นางบรรจง จำ�ปา ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักสายงานสนับสนุนองค์กร) น้องกิ่ง (น.ส.ปนัดดา ภูมิคง ลูกจ้าง
อาวุโสกลุม่ ภารกิจสือ่ สารหลักประกันสุขภาพ) รวมถึงน้องๆ อีกหลายๆ
คนทีไ่ ม่ได้เอ่ยถึง คนขับรถก็มสี ว่ นช่วย โดยเฉพาะทีมแม่บา้ นเรามีสว่ น
เยอะมากในการสนับสนุน เพราะต้องเริ่มเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้งาน เตรียมน้ำ�และอาหารให้ทีมงาน และหลังเลิกงาน
ยังค่อยเคลียร์ทำ�ความสะอาดอีก เรียกว่าเป็นทีมสนับสนุนที่สำ�คัญ
ต้องไม่ลืมทีมสนับสนุนอาหาร อำ�นวยความสะดวก โดย พี่เจี๊ยบสุจารี
น้องน้�ำ พันสิริ น้องแหม่มรพีพรรณ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีทมี น้องๆ หลัง
บ้าน เช่นทีมแม่หมู (รัตน์ระพี เกษกาญจนานุช)และลูกทีม เอ้ โก้ ดุ่ย
(สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์, นพพล มาลีสุวรรณชัย, พีระณัฐ คำ�มา, ฯลฯ)
หรือกรด (ทรงกรด เกษกาญจนานุช) ทำ�ระบบและข้อมูลหลังบ้าน
หรือ ฝน (พรพิมล ศิริมัย) และก้อย (ผจงจิต อัครพสุชาติ) ที่ช่วยดู
เรือ่ งการนำ�ผลตรวจขึน้ ให้ ปชช ตรวจสอบหลังทราบผลจาก Lab แม้
จะไม่ได้ลงพื้นที่มาช่วยหน้างาน แต่หลายคนก็ทำ�งานหนัก เพื่อทำ�ให้
ระบบเดินไปได้โดยไม่สะดุด เรียกว่าเป็นการปิดทองข้างในองค์พระ
เลยทีเดียว เชื่อว่าทุกคนที่ได้ทำ�งานนี้ที่ได้ร่วมดูแลประชาชนที่กำ�ลัง
เดือดร้อน ต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำ� แม้เล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจเรา
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สั ม ภาษณ์ ส กู๊ ป พิ เ ศษ
NHSO Weekly
คุณสุพตั รา ศรีสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานสายงานสนับสนุนองค์กร

ไปร่วมงานตรวจโควิดเชิงรุกที่ศูนย์ราชการที่ผ่านมา

อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ลงไปช่วยงาน หรือ มีคำ�สั่งจากสำ�นักให้ไปช่วยให้รึป่าว
เริม่ ต้นจากพีห่ น่องได้คยุ งานกับคุณใกล้รงุ่ จึงทราบว่าสปสช.มีจดั
ตรวจเชิงรุกที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยไม่มีคำ�สั่งใดๆจากสำ�นัก ก็
เลยทำ�ให้ฉดุ คิดว่า สถานการณ์โควิด-19 ตัวเองรูส้ กึ ว่าสงสารผูป้ ว่ ย เรา
จะทำ�ยังไงจะช่วยเหลือได้บ้าง แต่ก็ประเมินสุขภาพร่างกายว่าพร้อม
มาก และมีใจมาเต็มที่แล้ว อีกอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องทำ�งาน
ที่บ้าน รู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่อยาก WFH จากนั้นผ่านไปอีกวัน มี
ข้อความทาง Email จากผอ.บรรจง จึงไม่รีรอ และส่งข้อความตอบ
รับเลย เพื่อจะไปช่วยงาน และชวนเพื่อนในสำ�นักด้วยกัน โดยก็ไม่รู้
ล่วงหน้าเลยว่าทำ�หน้าที่อะไรบ้าง และแจ้งกับคุณใกล้รุ่งว่า จะเข้าไป
ช่วยงานในครั้งนี้ วันรุ่งขึ้นจูงมือกับเพื่อนคนสนิทไปด้วยกัน
บรรยากาศแรกที่เห็น คือ การเตรียมความพร้อมทุกจุดดีมาก ทั้ง
ทีมสถานที่ พขร.ขับรถ แม่บา้ น รวมถึงมีทมี จากกองทัพไทย และทีมม.
มหิดลมาร่วมกัน การทำ�งานครัง้ นีม้ นั คือ “ทีม” ในขณะทีล่ งไปเห็นจุด
ตรวจ รู้สึกตกใจ เพราะเห็นผู้ป่วยมาถึงสถานที่ไม่รู้มาถึงกี่โมง เพราะ

มีจำ�นวนมาก การทำ�งานของทีมโดยผอ.บรรจง นัดหมายผู้ช่วยงาน
ไม่เกินเวลา 08.00 น.ต้องถึงสถานที่ และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
สวมใส่ใส่ชุด PPE โดยสำ�นักงานเตรียมทุกอย่างให้หมด บรรยากาศ
สถานที่ตรววจเชิงรุก เหมือนที่เกณฑ์ทหาร โดยมีรปภ.ธพส.มาช่วย
บริหารจัดการ น้ำ�เสียงที่ดังกังวาลของทีมรปภ. เพื่อช่วยจัดการหน้า
งาน เสียงที่ได้ยินของผู้ประกาศแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า “เราจะไม่ให้
ใครตกหล่น ทุกคนจะได้รับการตรวจทุกคน” เราได้ยินแล้ว รู้สึกอุ่นใจ
และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆ ทำ�ให้ไม่รู้สึกเหนื่อย ความรู้สึกระหว่าง
มองเห็นบรรยากาศการตรวจครัง้ นี้ เพราะเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มาช่วยงาน
“ประเทศไทยมาถึงในจุดที่ต้องมาต่อคิวได้ยังไง และเสียงที่บาดใจใน
ระหว่างที่เห็นเด็กกำ�ลังโดนที่แหย่จมูกไปนั้น ส่งเสียงร้องไห้ ตัวของพี่
หน่องเอง เห็นแววตาของผูป้ ว่ ย พยายามช่วยเหลือด้วยภาษามือ และ
สบตาให้กำ�ลังใจกับผู้ป่วยในทุกขณะ”
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ได้ช่วยทำ�งานด้านใดบ้าง

มาช่วยงานดูแลเรื่องลงทะเบียนคีย์ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับ SMS
ผู้ป่วยที่ Walkin และคีย์ข้อมูลประวัติของผู้ป่วย แต่จากที่สังเกตคือ
กลุม่ Walkin จะมีจ�ำ นวนมากกว่า จึงมีการบริหารจัดการ จัดเป็นรอบ
เช้า และรอบบ่าย

ในช่วงทีไ่ ด้ไปช่วยงานครัง้ นี้ อะไรทีท่ ำ�ให้เกิด
ความประทับใจ  

โอกาสนี้เป็นงานที่ท้าทายกับสปสช.มาก จากที่คิดว่า งานรับ
โทรศัพท์ต้องเจอมากมายกับปัญหาแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้เข้าใจแล้วว่า
สถานการณ์ตอนนี้ กลายเป็นทุกภาคส่วนมาร่วมมือช่วยเหลือกัน และ
คิดว่าผู้นำ�ของ สปสช.ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไม่ต้องสนใจว่าทำ�ได้
หรือไม่ได้ ทำ�ให้ความคิดนี้เรามีความสุข และประทับใจจริงๆ แต่สิ่ง
จะไม่พดู ถึงไม่ได้เลย จุดสุดท้ายของวัน การแบ่งปันจากจุดพีเ่ จีย๊ บ โดย
มีอาหารกล่องให้ผู้ป่วย เพื่อให้กินและกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องหากิน
ระหว่างทาง (คิดเก่ง และรู้สึกประทับใจมากๆไม่รู้ใครจะคิดทำ�แบบนี้
หรือไม่ แต่พี่คิดว่า มันดีจริงๆนะ
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ได้รว่ มงานครัง้ นี้ ได้สมั ผัสเห็นภาพจริง สถานการณ์จริงต้องเป็นแบบนี้
ระหว่างได้ท�ำ งานหน้างานแล้ว พีห่ น่องได้ท�ำ งานอีกด้านหนึง่ คือ การ
โทรศัพท์เพื่อติดตามผู้ป่วย หลังตรวจและเป็นผลบวก โดยรับผิดชอบ
10 เคส เสียงจากปลายสาย โดยพยายามจะสื่อสารกับผู้ป่วย ระหว่าง
นี้เป็นการแนะนำ�การดูแลตัวเอง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
นะคะ ขอให้ท่านดูแลตัวเองที่บ้านก่อนจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ
กลับ แต่ภายในใจที่ได้โทรติดต่อไปนั้น เราเองก็ตั้งคำ�ถามว่า แล้วเมื่อ
ไหร่เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาผู้ป่วย ซึ่งตอบไม่ได้จริงๆ แต่ผู้ป่วย
ก็เข้าใจเรานะ ถือเป็นเรื่องที่เจอความโชคดี เพราะปลายสายไม่ได้
มีคำ�ถามใดๆ หรือต้องการคำ�ตอบคือจะติดต่อเมื่อไหร่ ซึ่งเป็นความ
คาดหวังจากผู้ป่วยมากๆ “โมเดลที่สปสช.ทำ�คือ ให้ติดต่อกลับผู้ป่วย
ดีกว่าผู้ป่วยติดต่อมา เพราะเราจะไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้ข้างหลัง”และอีกคำ�
“ประเทศไทยมาถึงจุดนี่ได้ไง” เป็นสิ่งที่อยากจะทำ�เพลงด้วยนะ งาน
นี้ได้อะไรมากมายที่ทำ�ให้ครั้งหนึ่งเราถึงแม้มาช่วยงานไม่กี่วัน แต่เรา
ก็พูดได้อย่างภูมิใจมากๆแล้ว

สุดท้ายอยากฝากหรือข้อความที่เป็นกำ�ลัง
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สู้ๆ และพี่หน่องพร้อมจะช่วยด้วยแรงกาย และมีกำ�ลังใจ อย่าท้อถอย

ไม่คิดว่าเราจะมีผู้นำ�ที่เก่ง คิดเร็ว และหมอเอก ก็เป็นผู้นำ�ใน
ดู
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การวางแผนงาน PR รู้สึกว่า ท่านวางแผนงานได้เร็ว และทันเวลา
ก็มีคำ�ถามในใจอยากถามผู้บริหาร “เหนื่อยมั้ยคะ” เพราะถ้าเป็นพี่
หน่อง เหนื่อยก็นอนพัก และวันพรุ่งนี้ก็ตื่นมาคือวันใหม่แล้ว โอกาสที่
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การทำ�ความดีเป็นสุขเสมอ

เชื่อว่าบุคลากร สปสช.ทุกคนคุ้นเคย
กับคำ�นี้เป็นอย่างดี

ถึงแม้จะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ไม่ได้ลงพืน้ ทีด่ า่ นหน้า แต่พวกเรามีหวั ใจ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้บริการและการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์
ความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วย อย่าง
ทีไ่ ด้เห็นชัดเจนคือการให้บริการสายด่วน
1330 ความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร
ทุกภาคส่วน ทีร่ ะดมสรรพกำ�ลังมาช่วยรับ
สาย 1330 คีย์ข้อมูล CRM ประสานเตียง
ประสานรถส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกลั บ ภู มิ ลำ � เนา
เป็นต้น
เมื่อทราบว่า สปสช. ร่วมกับคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และบริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์
จำ�กัด (ธพส) จัดตัง้ ศูนย์คดั กรองโควิด-19
ให้แก่ประชาชนกลุม่ เสีย่ ง ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงไม่ลังเล
เลยที่จะร่วมขออาสา ลงพื้นที่หน้างาน
ช่วยคัดกรองโควิด-19 ซึ่งวันแรกที่ไปหน้างานยอมรับว่าไม่ได้เตรียมตัวป้องกันตนเองดีเท่าที่ควร ในใจก็แอบคิดว่าหากติดโค
วิด-19 จะทำ�ยังไง ? แต่เมื่อคิดถึงประชาชน และบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับโรคโควิด-19 มานานนับปี มีทั้ง
ความเหน็ดเหนือ่ ย อ่อนล้า และมีความเสียสละอย่างมาก ความกังวลนัน้ ก็แทบจะหายไปเลย และยังเป็นการเตือนสติให้ตวั เอง
เพิ่มความระมัดระวัง ย้ำ�กับตัวเองว่าหากจะช่วยผู้อื่นได้ ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อน และจะไม่ทำ�ให้ตัวเองเป็นผู้ป่วยเพิ่ม เมื่อได้
ลงปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบภายใต้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ทั้งชุด PPE ถุงมือ หมวก และแมส ยิ่งทำ�ให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด่าน
หน้ามากยิ่งขึ้น เพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว การหายใจผ่านแมสและอุปกรณ์ป้องกันก็ค่อนข้างลำ�บาก และความ
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กดดันจากผู้รอรับบริการที่มีจำ�นวนมาก ซึ่งในฝั่งประชาชนที่มารับ
บริการก็มีความลำ�บากไม่แพ้กัน เพราะหลายๆคนเดินทางไกลเพื่อมา
ตรวจคัดกรองโควิดตัง้ แต่ตสี ี่ มีโอกาสได้พดู คุยกับผูป้ ว่ ยหลายรายบอก
ว่าเดินทางมาจากตลิ่งชัน บางบัวทอง นครปฐม เพราะที่อื่นคิวเต็ม
ไม่รับตรวจ จึงต้องเสี่ยงเดินทางมาไกล และยังพบว่าผู้ป่วยหลายราย
เป็นบุคคลต่างด้าว พูดไทยไม่ได้ ซึ่งมีประชาชนที่สามารถสื่อสารได้
ช่วยแปลและอธิบายให้ อีกทัง้ ยังมีการจัดรถไปส่งผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นในกรณี
ผูป้ ว่ ยเดินทางโดยรถสาธารณะเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ สูผ่ อู้ นื่
ซึง่ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เป็นความ
รูส้ กึ ทีต่ นื้ ตันใจทีไ่ ด้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือด
ร้อน และช่วยแบ่งเบาภารกิจอันใหญ่หลวงจากบุคลากรการแพทย์ดา่ น
หน้า ตั้งใจไว้ว่าหากมีโครงการ หรือกิจกรรมอาสาที่สามารถแบ่งเบา
ทุกข์ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จะอาสาไปปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ลังเล เพราะ
ว่าการทำ�ความดีนั้นเป็นสุขเสมอค่ะ
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