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พี่อี๊ด เล่าว่า วันแรกของการลงไปช่วยบริการประชาชน มาถึงสำานักงานฯ ตั้งแต่ 6 โมงเช้าเพื่อเตรียมตัว แต่เมื่อมาถึงเห็นประชาชนมาเข้า

ควิยาวเหยยีดรอตรวจกนัแล้ว สอบถามภายหลัง บางคนมากนัต้ังแต่ตีสามตีส่ีเลย เพราะกลัวคนเยอะและจะไม่ได้คิวตรวจด้วยตา่งอยูใ่นกลุม่เสีย่งที่

จะรบัเชือ้โควดิ19 ทำาใหอ้ยากรูว้า่ฉนัตดิเชือ้โควดิม้ัย ถา้หากเปน็บวกจะไดร้บีเขา้สูร่ะบบรกัษา สะท้อนให้เห็นถงึภาวะวกิฤตโควดิ19 โดยเฉพาะ

ใน กทม. เราในฐานะคนตัวเล็กๆ สถานการณ์นี้เปรียบเหมือนภาวะศึกสงครามที่กำาลังต่อสู้กับเชื้อโรค ยิ่งทำาให้รู้สึกว่าเราน่าจะมีส่วนช่วย โดย

ภารกิจนี้เป็นการทำาในฐานะจิตอาสาคนหนึ่ง     

ด้วยจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ที่นี่เริ่มให้บริการไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ก่อน ซึ่งเคยมาครั้งแรกในวันแรกแค่ครึ่งวัน และห่างหายไปทำาภารกิจ

อื่น เมื่อกลับมาอีกครั้ง จึงเริ่มต้นด้วยการลงไปเดินดูขั้นตอนและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแต่ละจุดมีคนทำางานเท่าไหร่ การไหลของประชาชนที่มารับ

บริการเป็นอย่างไร โดยเราเริ่มจากจุดตรวจเอกสารก่อน ซึ่งเป็นการขอตรวจตัวตนด้วยสำาเนาบัตรประชาชน 2 ใบ เพราะด้วยจำานวนคนมา

รับตรวจปริมาณมากแต่จุดทะเบียนมีเพียง 3-4 คนจึงยังไม่สามารถใช้ระบบอื่นที่จะ flow คนได้ทันเท่าการรับด้วยเอกสาร แต่ก็จะไปมีภาระที่

การเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานร่วม

สนับสนุน มีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เป็นแม่งานหลัก ด้วยประชาชนที่หลั่งไหล

มารับบริการตรวจนับหลักพันรายต่อวัน ทุกจุด

บริการจึงมีความสำาคัญและมีส่วนช่วยให้การ

บริการประชาชนไหลลื่นไปได้อย่างไม่ติดขัด

ใบหนา้ทีเ่ปือ้นย้ิมอยู่เสมอถือเปน็เอกลกัษณป์ระจำ�ตวัของ�“พ่ีอีด๊”�น.ส.ศิรพินัธ�์เหมอืงสนิ�
สังกัดหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ�ที่น้องๆ�ชาว�สปสช.�คุ้นเคยกันดี�ด้วยที่เป็นคนชอบทำ�
กิจกรรมช่วยเหลือและค่ายอาสาเป็นทุนเดิม�งานนี้เลยไม่พลาดที่จะมาอาสาร่วมด้วย
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งานหลังบ้านแทน  หลังจากฝึกและสนุกกับงานอยู่จุดนั้นได้สองสาม

วัน ด้วยจุดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ที่เป็นจุดพัก

คอยก่อนจ่ายยายังติดขัด คุณหมอเอก (ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ) 

เลยให้มาช่วยดูในจุดนี้บ้าง เพราะต้องลงข้อมูลระบบ CRM ให้จบใน

วันเดียว แต่ด้วยจำานวนประชาชนที่มีมากเลยใช้ระบบหลังบ้านเข้า

ช่วย คือ Scan เอกสารข้อมูลผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกส่วนหนึ่ง และส่ง

ให้เขตช่วยคีย์ข้อมูลในระบบ CRM เพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ทัน เรา

ใชว้ธินีี ้2-3 วัน แต่ต่อมาก็มีทมีจิตอาสาทีล่งมาชว่ยกนัหนา้งานท่ีชว่ย

แก้ปัญหานี้ไปได้

นอกจากนีส้ิง่ทีท่ำาคอืการแนะนำาใหป้ระชาชนสมคัรเปน็เพือ่น line 

กับ สปสช. คือ @nhso โดย Scan QR Code ที่เรานำาไปติดไว้ในจุด

ตา่งๆ ซึง่จะเปน็ชอ่งทางหน่ึงเพ่ิมความสะดวกใหป้ระชาชนในการเขา้

รับบรกิารกบัหนว่ยบริการ รวมถงึระบบ Home Isolation ซึง่เปน็การ

ยืนยันตัวตนการเข้ารับบริการ (Authen code)  และเป็นข้อมูลที่

หน่วยบริการใช้เบิกจ่ายกับ สปสช. โดยหลังผลการตรวจเชื้อออกมา

แล้วนั้น ในกรณีที่ผลเป็นลบจะมีการให้คำาแนะนำาในการป้องกันเชื้อ 

แต่หากผลเปน็บวกกลุม่นีจ้ะตอ้งรบัการเกบ็ตวัอยา่งเช้ือเพือ่ตรวจ RT-

PCR เพื่อยืนยันอีกรอบ ในระหว่างรอนี้เราก็อธิบายการทำา Authen 

Code พร้อมกับแนะนำาการปฏิบัติตัวในช่วงรักษาตัวที่บ้าน ก่อนที่จะ

รับยา รับคำาแนะนำาจากแพทย์และส่งกลับ 

อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่คนไทยที่มารับตรวจคัดกรองโควิด แต่มี

คนตา่งดา้วท่ีไมใ่ช่คนไทยดว้ย บางคนกพู็ดไทยไดบ้า้ง แตบ่างคนกพ็ดู

ไม่ได้เลย ส่วนใหญ่เป็นคนงาน และจะมีหัวหน้างานที่เป็นล่ามมาด้วย 

พี่อี๊ด บอกด้วยว่า การที่เห็นคนมารับการตรวจคัดกรองเยอะ

ขนาดนี้ มีทั้งที่มาเป็นครอบครัว หน่วยงาน และแคมป์คนงานเลยก็มี 

ทำาให้คิดว่าทำาไมต้องเดินทางมาตรวจไกลขนาดนี้ ถ้าหากมีการลงไป

คดักรองถงึในชมุชนนา่จะดกีวา่นี ้และยงัไมต่อ้งเสีย่งตอ่การทำาใหเ้ชือ้

แพร่กระจาย แต่เข้าใจได้ว่าการจัดทีมตรวจที่จะลงไปตรวจถึงชุมชน

คงยังติดหลายด้าน ดังนั้นการจัดจุดตรวจคัดกรองรวมหมู่นี้จึงเป็น

ความพยายามรว่มกนัของหนว่ยงานเพือ่แกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ 

ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำานวนมาก และประชาชนจำานวน

มากก็ต้องการที่จะตรวจหาเชื้อโควิด19 เช่นกัน  
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การอยู่ทีจ่ดุพกัคอยทีร่อการเกบ็ตวัอยา่งเชือ้เพือ่สง่ตรวจ RT-PCR 

ยืนยันอีกครั้ง ภายหลังจากที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก ที่ต้องพุดคุยกับ

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ด้วยนั้น พี่อี๊ด บอกว่า ถ้าถามว่ากลัวการได้รับเชื้อ

ด้วยไม ่สว่นตวัไมไ่ดค้ดิอะไรเลย และมองวา่เชือ้ไมน่า่จะติดได้ง่าย หาก

เรามกีารป้องกันทีดี่ ซ่ึงทางสำานกังานฯ กมี็ชดุปอ้งกนัและอปุกรณเ์พือ่

ป้องกันในการปฏิบัติงานตั้งแต่หัวจรดเท้า ซึ่งก็น่าปลอดภัยแล้ว แต่

เราเองก็ต้องระวังด้วยโดยในช่วงทำางานจะไม่ดื่มน้ำา ไม่หยิบอะไรกิน

เลย รวมถงึเขา้หอ้งน้ำา ยกเวน้ตอนพกัชว่งเทีย่งทีไ่ดถ้อดชดุปอ้งกนัเชือ้

และออกจากพื้นท่ีจุดตรวจคัดกรอง ดังนั้นโอกาสที่จะรับเชื้อจึงน้อย

มาก ทำาให้ไม่กังวล

“ปกติเป็นคนชอบลงพื้นที่ ชอบทำากิจกรรมต่างๆ โดยพื้นฐาน

อยู่แล้ว ทั้งงานจิตอาสาและงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร พอมีงาน

แบบนี้ทำาอะไรได้ก็อยากทำา และมองว่าหลายคนไม่มีโอกาส เมื่อเรามี

กถ็อืเปน็สิง่ทีดี่ รู้สึกดีทีไ่ดมี้ส่วนรว่ม แม้จะทำาอะไรเพยีงเลก็นอ้ยกต็าม 

อย่างช่วยจัดคิว ให้ข้อมูลคนมารอตรวจก็ยังดี ทำาอะไรได้ก็ลงไปช่วย

เลย ไมค่ดิอะไรมาก ซ่ึงก็มจีติอาสาจากส่วนอืน่ๆ ทีม่าด้วย ไมว่า่จะเปน็

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ทันตแพทย์ หมอ 

พยาบาล และพนักงานบริษัทเอกชน ทุกคนต่างยินดีและกระตือรือร้น

ในงานนี้” พี่อี๊ด ย้ำาบอก

ส่วนชาว สปสช. เรานั้น พี่อี๊ด ระบุว่า คนหน้างานที่ทำางานหลัก

จรงิๆ เห็นจะเปน็คุณหมอเอก บรรจง (นางบรรจง จำาปา ผู้อำานวยการ

สำานักสายงานสนับสนุนองค์กร) น้องกิ่ง (น.ส.ปนัดดา ภูมิคง ลูกจ้าง

อาวโุสกลุม่ภารกจิสือ่สารหลกัประกนัสุขภาพ) รวมถงึนอ้งๆ อกีหลายๆ 

คนท่ีไมไ่ด้เอย่ถงึ คนขบัรถกม็สีว่นช่วย โดยเฉพาะทมีแมบ่า้นเรามส่ีวน

เยอะมากในการสนับสนุน เพราะต้องเร่ิมเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

ต่างๆ ที่ต้องใช้งาน เตรียมน้ำาและอาหารให้ทีมงาน และหลังเลิกงาน

ยังค่อยเคลียร์ทำาความสะอาดอีก เรียกว่าเป็นทีมสนับสนุนที่สำาคัญ 

ต้องไม่ลืมทีมสนับสนุนอาหาร อำานวยความสะดวก โดย พี่เจี๊ยบสุจารี 

นอ้งน้ำา พนัสริ ินอ้งแหมม่รพพีรรณ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมทีมีนอ้งๆ หลงั

บ้าน เช่นทีมแม่หมู (รัตน์ระพี เกษกาญจนานุช)และลูกทีม เอ้ โก้ ดุ่ย 

(สุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์, นพพล มาลีสุวรรณชัย, พีระณัฐ คำามา, ฯลฯ) 

หรือกรด (ทรงกรด เกษกาญจนานุช) ทำาระบบและข้อมูลหลังบ้าน 

หรือ ฝน (พรพิมล ศิริมัย) และก้อย (ผจงจิต อัครพสุชาติ) ที่ช่วยดู

เรือ่งการนำาผลตรวจขึน้ให้ ปชช ตรวจสอบหลังทราบผลจาก Lab แม้

จะไม่ได้ลงพื้นที่มาช่วยหน้างาน แต่หลายคนก็ทำางานหนัก เพื่อทำาให้

ระบบเดินไปได้โดยไม่สะดุด เรียกว่าเป็นการปิดทองข้างในองค์พระ

เลยทีเดียว เชื่อว่าทุกคนท่ีได้ทำางานนี้ที่ได้ร่วมดูแลประชาชนที่กำาลัง

เดือดร้อน ต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำา แม้เล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจเรา 
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เริม่ตน้จากพีห่นอ่งได้คยุงานกับคณุใกล้รุ่ง จึงทราบวา่สปสช.มจัีด

ตรวจเชิงรุกที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยไม่มีคำาสั่งใดๆจากสำานัก ก็

เลยทำาใหฉ้ดุคดิว่า สถานการณโ์ควดิ-19 ตวัเองรูสึ้กวา่สงสารผูป้ว่ย เรา

จะทำายังไงจะช่วยเหลือได้บ้าง แต่ก็ประเมินสุขภาพร่างกายว่าพร้อม

มาก และมีใจมาเต็มที่แล้ว อีกอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องทำางาน

ที่บ้าน รู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่อยาก WFH จากนั้นผ่านไปอีกวัน มี

ข้อความทาง Email จากผอ.บรรจง จึงไม่รีรอ และส่งข้อความตอบ

รับเลย เพื่อจะไปช่วยงาน และชวนเพื่อนในสำานักด้วยกัน โดยก็ไม่รู้

ล่วงหน้าเลยว่าทำาหน้าที่อะไรบ้าง และแจ้งกับคุณใกล้รุ่งว่า จะเข้าไป

ช่วยงานในครั้งนี้ วันรุ่งขึ้นจูงมือกับเพื่อนคนสนิทไปด้วยกัน 

บรรยากาศแรกที่เห็น คือ การเตรียมความพร้อมทุกจุดดีมาก ทั้ง

ทมีสถานท่ี พขร.ขบัรถ แมบ่า้น รวมถงึมทีมีจากกองทพัไทย และทีมม.

มหดิลมาร่วมกัน การทำางานครัง้น้ีมันคอื “ทมี” ในขณะท่ีลงไปเห็นจดุ

ตรวจ  รู้สึกตกใจ เพราะเห็นผู้ป่วยมาถึงสถานที่ไม่รู้มาถึงกี่โมง เพราะ

มีจำานวนมาก การทำางานของทีมโดยผอ.บรรจง นัดหมายผู้ช่วยงาน

ไม่เกินเวลา 08.00 น.ต้องถึงสถานที่ และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ

สวมใส่ใส่ชุด PPE โดยสำานักงานเตรียมทุกอย่างให้หมด บรรยากาศ

สถานที่ตรววจเชิงรุก เหมือนที่เกณฑ์ทหาร โดยมีรปภ.ธพส.มาช่วย

บริหารจัดการ น้ำาเสียงที่ดังกังวาลของทีมรปภ. เพื่อช่วยจัดการหน้า

งาน เสียงที่ได้ยินของผู้ประกาศแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า “เราจะไม่ให้

ใครตกหล่น ทุกคนจะได้รับการตรวจทุกคน” เราได้ยินแล้ว รู้สึกอุ่นใจ 

และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆ ทำาให้ไม่รู้สึกเหนื่อย ความรู้สึกระหว่าง

มองเห็นบรรยากาศการตรวจครัง้นี ้เพราะเปน็ครัง้แรกทีไ่ดม้าชว่ยงาน 

“ประเทศไทยมาถึงในจุดที่ต้องมาต่อคิวได้ยังไง และเสียงที่บาดใจใน

ระหว่างที่เห็นเด็กกำาลังโดนที่แหย่จมูกไปนั้น ส่งเสียงร้องไห้ ตัวของพี่

หนอ่งเอง เห็นแววตาของผูป้ว่ย พยายามชว่ยเหลอืดว้ยภาษามือ และ

สบตาให้กำาลังใจกับผู้ป่วยในทุกขณะ”

ไปร่วมงานตรวจโควิดเชิงรุกที่ศูนย์ราชการที่ผ่านมาไปร่วมงานตรวจโควิดเชิงรุกที่ศูนย์ราชการที่ผ่านมา��
อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ลงไปช่วยงาน�หรือ�มีคำ�สั่งจากสำ�นักให้ไปช่วยให้รึป่าวอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ลงไปช่วยงาน�หรือ�มีคำ�สั่งจากสำ�นักให้ไปช่วยให้รึป่าว

สั มภ าษณ์ส กู๊ปพิ เ ศษ�สั มภ าษณ์ส กู๊ปพิ เ ศษ�
NHSO�WeeklyNHSO�Weekly

หัวหน้ากลุ่มงานสายงานสนับสนุนองค์กรหัวหน้ากลุ่มงานสายงานสนับสนุนองค์กร

คณุสุพตัรา�ศรีสมบูรณ์คณุสุพตัรา�ศรีสมบูรณ์
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ได้ช่วยทำ�งานด้านใดบ้างได้ช่วยทำ�งานด้านใดบ้าง��
มาช่วยงานดูแลเรื่องลงทะเบียนคีย์ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับ SMS 

ผู้ป่วยที่ Walkin และคีย์ข้อมูลประวัติของผู้ป่วย แต่จากที่สังเกตคือ 

กลุม่ Walkin จะมจีำานวนมากกวา่ จึงมีการบรหิารจัดการ จดัเปน็รอบ

เช้า และรอบบ่าย 

ในชว่งทีไ่ดไ้ปชว่ยงานครัง้นี�้อะไรท่ีทำ�ให้เกิดในชว่งทีไ่ดไ้ปชว่ยงานครัง้นี�้อะไรท่ีทำ�ให้เกิด
ความประทับใจ��ความประทับใจ��

โอกาสนี้เป็นงานที่ท้าทายกับสปสช.มาก จากที่คิดว่า งานรับ

โทรศัพท์ต้องเจอมากมายกับปัญหาแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เข้าใจแล้วว่า 

สถานการณต์อนนี ้กลายเปน็ทกุภาคส่วนมารว่มมอืชว่ยเหลอืกนั  และ

คิดว่าผู้นำาของ สปสช.ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ไม่ต้องสนใจว่าทำาได้

หรือไม่ได้ ทำาให้ความคิดนี้เรามีความสุข และประทับใจจริงๆ  แต่สิ่ง

จะไมพ่ดูถงึไมไ่ด้เลย จดุสดุทา้ยของวนั การแบง่ปนัจากจุดพีเ่จ๊ียบ โดย

มีอาหารกล่องให้ผู้ป่วย เพื่อให้กินและกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องหากิน

ระหว่างทาง (คิดเก่ง และรู้สึกประทับใจมากๆไม่รู้ใครจะคิดทำาแบบนี้

หรือไม่ แต่พี่คิดว่า มันดีจริงๆนะ

อะไรคือพลังสำ�คัญและทำ�ให้มองเห็นอะไรคือพลังสำ�คัญและทำ�ให้มองเห็นอะไรอะไร

บ้างจากงานนบ้างจากงานน้ี�ี้�
ไม่คิดว่าเราจะมีผู้นำาที่เก่ง คิดเร็ว และหมอเอก ก็เป็นผู้นำาใน

การวางแผนงาน PR รู้สึกว่า ท่านวางแผนงานได้เร็ว และทันเวลา 

ก็มีคำาถามในใจอยากถามผู้บริหาร “เหน่ือยม้ัยคะ” เพราะถ้าเป็นพี่

หน่อง เหนื่อยก็นอนพัก และวันพรุ่งนี้ก็ตื่นมาคือวันใหม่แล้ว โอกาสที่

ได้รว่มงานครัง้นี ้ได้สมัผสัเห็นภาพจรงิ สถานการณจ์รงิตอ้งเป็นแบบน้ี 

ระหวา่งไดท้ำางานหนา้งานแล้ว พีห่นอ่งไดท้ำางานอกีดา้นหนึง่ คอื การ

โทรศัพท์เพื่อติดตามผู้ป่วย หลังตรวจและเป็นผลบวก โดยรับผิดชอบ 

10 เคส เสียงจากปลายสาย โดยพยายามจะสื่อสารกับผู้ป่วย ระหว่าง

นี้เป็นการแนะนำาการดูแลตัวเอง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

นะคะ ขอให้ท่านดูแลตัวเองท่ีบ้านก่อนจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ

กลับ แต่ภายในใจที่ได้โทรติดต่อไปนั้น เราเองก็ตั้งคำาถามว่า แล้วเมื่อ

ไหร่เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาผู้ป่วย ซึ่งตอบไม่ได้จริงๆ  แต่ผู้ป่วย

ก็เข้าใจเรานะ ถือเป็นเร่ืองท่ีเจอความโชคดี เพราะปลายสายไม่ได้

มีคำาถามใดๆ หรือต้องการคำาตอบคือจะติดต่อเมื่อไหร่ ซึ่งเป็นความ

คาดหวังจากผู้ป่วยมากๆ “โมเดลที่สปสช.ทำาคือ ให้ติดต่อกลับผู้ป่วย 

ดีกว่าผู้ป่วยติดต่อมา เพราะเราจะไม่ท้ิงผู้ป่วยไว้ข้างหลัง”และอีกคำา 

“ประเทศไทยมาถึงจุดนี่ได้ไง” เป็นสิ่งที่อยากจะทำาเพลงด้วยนะ งาน

นี้ได้อะไรมากมายที่ทำาให้ครั้งหนึ่งเราถึงแม้มาช่วยงานไม่กี่วัน แต่เรา

ก็พูดได้อย่างภูมิใจมากๆแล้ว 

สุดท้ายอยากฝากหรือข้อความที่เป็นกำ�ลังสุดท้ายอยากฝากหรือข้อความที่เป็นกำ�ลัง
ใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19� ให้กับชาวใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19� ให้กับชาว
สปสช.สปสช.

อยากให้เราช่วยกันทำางาน สุดท้ายอยากให้ ผู้นำาสปสช.ทุกท่าน 

สู้ๆ และพี่หน่องพร้อมจะช่วยด้วยแรงกาย และมีกำาลังใจ อย่าท้อถอย 

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เราอยู่ในพระพุทธศาสนา และทุกศาสนาช่วย
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การทำ�ความดีเป็นสุขเสมอ
เชื่อว่าบุคลากร�สปสช.ทุกคนคุ้นเคย
กับคำ�นี้เป็นอย่างดี

ถึงแม้จะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 

ไมไ่ดล้งพืน้ทีด่า่นหนา้ แตพ่วกเรามหีวัใจ

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้บริการและการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ 

ความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วย อย่าง

ท่ีไดเ้ห็นชดัเจนคอืการใหบ้รกิารสายดว่น 

1330 ความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร

ทกุภาคสว่น ทีร่ะดมสรรพกำาลังมาช่วยรับ

สาย 1330 คีย์ข้อมูล CRM ประสานเตียง 

ประสานรถส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลำาเนา 

เป็นต้น 

เมื่อทราบว่า สปสช. ร่วมกับคณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 

จำากัด (ธพส) จดัตัง้ศนูยค์ดักรองโควดิ-19 

ใหแ้กป่ระชาชนกลุม่เสีย่ง ณ ศนูยร์าชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงไม่ลังเล

เลยท่ีจะร่วมขออาสา ลงพื้นที่หน้างาน

ช่วยคัดกรองโควิด-19 ซึ่งวันแรกที่ไปหน้างานยอมรับว่าไม่ได้เตรียมตัวป้องกันตนเองดีเท่าที่ควร ในใจก็แอบคิดว่าหากติดโค

วิด-19 จะทำายังไง ?  แต่เมื่อคิดถึงประชาชน และบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับโรคโควิด-19 มานานนับปี มีทั้ง

ความเหน็ดเหนือ่ย ออ่นล้า และมีความเสยีสละอย่างมาก ความกงัวลนัน้กแ็ทบจะหายไปเลย และยังเป็นการเตอืนสตใิหต้วัเอง

เพิ่มความระมัดระวัง ย้ำากับตัวเองว่าหากจะช่วยผู้อื่นได้ ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อน และจะไม่ทำาให้ตัวเองเป็นผู้ป่วยเพิ่ม เมื่อได้

ลงปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบภายใต้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ทั้งชุด PPE ถุงมือ หมวก และแมส ยิ่งทำาให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด่าน

หน้ามากยิ่งขึ้น เพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว การหายใจผ่านแมสและอุปกรณ์ป้องกันก็ค่อนข้างลำาบาก และความ
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กดดันจากผู้รอรับบริการท่ีมีจำานวนมาก ซ่ึงในฝ่ังประชาชนที่มารับ

บริการก็มีความลำาบากไม่แพ้กัน เพราะหลายๆคนเดินทางไกลเพื่อมา

ตรวจคัดกรองโควดิตัง้แตตี่สี ่มโีอกาสไดพ้ดูคยุกบัผูป้ว่ยหลายรายบอก

ว่าเดินทางมาจากตล่ิงชัน บางบัวทอง นครปฐม เพราะที่อื่นคิวเต็ม 

ไม่รับตรวจ จึงต้องเสี่ยงเดินทางมาไกล และยังพบว่าผู้ป่วยหลายราย

เป็นบุคคลต่างด้าว พูดไทยไม่ได้ ซ่ึงมีประชาชนท่ีสามารถส่ือสารได้ 

ชว่ยแปลและอธบิายให้ อกีท้ังยงัมกีารจดัรถไปสง่ผูป่้วยทีบ่า้นในกรณี

ผูป้ว่ยเดินทางโดยรถสาธารณะเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้สูผู้่อืน่ 

ซึง่ถอืเป็นความรว่มมอืรว่มใจจากทุกภาคสว่นอยา่งแทจ้รงิ เปน็ความ

รูส้กึท่ีต้ืนตันใจท่ีได้เปน็ส่วนเลก็ๆในการชว่ยเหลอืผู้ทีไ่ดร้บัความเดอืด

รอ้น และชว่ยแบง่เบาภารกจิอนัใหญห่ลวงจากบคุลากรการแพทย์ดา่น

หน้า ตั้งใจไว้ว่าหากมีโครงการ หรือกิจกรรมอาสาที่สามารถแบ่งเบา

ทุกข์ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จะอาสาไปปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ลังเล เพราะ

ว่าการทำาความดีนั้นเป็นสุขเสมอค่ะ 


