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ถ้าไม่มีพวกเรา

งานนี้ชาวบ้านจะลำ�บากกว่านี้

ต้องขอบคุณจริงๆ

นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา

การระบาดของโรคโควิ ด 19 นอกจากจะกระจายอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพฯแล้ว ยังกระจายไปที่ปริมณฑลซึ่งเขตที่ ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรงก็คือเขต 4 อย่างที่เราทราบกันดีว่า เขต 4 เป็นเขตที่ดูแลใน
จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี
สระบุรี นครนายก วันนี้เราจะมาคุยกับ แม่ทัพของเขต 4 ทีมสื่อสาร
ภายใน เลยต้องรีบโทรหาคุณหมอ พูดน้อย แต่ยิ้มง่ายอย่าง นาย
แพทย์ชลอ ศานติวรางคณา กันว่าในระหว่างที่ covid ระบาดนัน้ การ
ทำ�งานที่ผ่านมาประสบปัญหารวมถึงมีการปรับการทำ�งานให้ทันกับ
สถานการณ์อย่างไร
คุณหมอชลอ บอกว่าในพื้นที่ เขต 4 โควิด 19 ระบาดหนักไม่
ต่างจากในเขตพื้นที่กรุงเทพ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ใน
เขตปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานี ที่มีคลัสเตอร์อย่างตลาด
ไท จังหวัดนนทบุรีก็หนักไม่แพ้กัน รวมถึงพื้นที่สีแดงอย่างจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี ทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมเป็นจำ�นวน
มาก เช่น โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ที่ติดทีนึงก็เกือบทั้งโรงงาน สอง
สามร้อยคน หนุ่มสาวโรงงานก็นำ�เชื้อกลับไปติดผู้สูงอายุที่
บ้านต่อ โดยเขต 4 มีวิธีการทำ�งาน คือรับเคสผู้ป่วยโควิดมา
จาก ส่วนกลาง ทีม Call Center 1330 จะส่งให้ แล้วเขต
จะประสาน ส่งต่อไปยังสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อที่
จะประสานหาเตียงให้ผู้ป่วย ซึ่งความยากของการ
ทำ�งานก็อยูต่ รงที่ ในแต่ละจังหวัดมีวธิ กี ารทำ�งาน
ที่แตกต่างกันออกไป บางจังหวัดสามารถทำ�
Home Isolation ได้ บางจังหวัดต้องหา
เตี ย งอย่ า งเดี ย ว การประสานงานก็
ค่อนข้างหลากหลายเพราะแต่ละ
จังหวัดมีทรัพยากรทางการแพทย์
ที่ไม่เหมือนกัน และขั้นตอนการ
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ประสานงานที่แตกต่างกันออกไป การทำ�งานในสถานการณ์ฉุกเฉินที่
ต้องทำ�งานแข่งกับเวลาแบบนี้ คุณหมอชลอเล่าว่า เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 ทุกคน มีความมุง่ มัน่ ในการทำ�งาน
กันมาก เริ่มตั้งแต่เช้า ทำ�งานถึง 20:00 น. แทบไม่มีเวลาพักเลย และ
ที่สำ�คัญไม่มีใครบ่นและเกี่ยงงานที่จะมาทำ�ตรงนี้ โดยเฉพาะในช่วง
ที่มีผู้ติดเชื้อในระดับจุดสูงสุด ต้องประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยวันละ
ประมาณ 600 – 700 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเขต 4 มีเพียง 20 กว่าคน
เท่านัน้ นับว่าเป็นภารกิจทีห่ นักพอสมควร แม้กระทัง่ พนักงานขับรถ ก็
ยังต้องมาช่วยในส่วนของโอนเคสส่งต่อเพือ่ ประสานหาเตียงและติดต่อ
กับ สสจ. ช่วงหลังทางเขต จึงขอความร่วมมือนักศึกษาพยาบาลจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระพุทธบาทและสระบุรมี าช่วยในการ
โทรกลับเพือ่ ติดตามอาการผูป้ ว่ ย รวมถึงการประสานหาเตียงเป็นการ
คลายความกังวลจากอาการป่วย ลดการรอคอยเตียงของประชาชน
ได้เป็นอย่างมาก
ถึงแม้คุณหมอจะพูดน้อย แต่คุณหมอฝากบอกความในใจ
ผ่านทีมสื่อสารภายในมาว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เขต 4 ทุก
คน จากใจจริงทีท่ มุ่ เทอย่างมาก ไม่วา่ จะถูกตำ�หนิดว้ ยถ้อยคำ�
ทีร่ นุ แรง แต่ทมี งานก็เข้าใจชาวบ้านอย่างดีและไม่เคยทีจ่ ะมี
อารมณ์ใส่กับชาวบ้าน คุณหมอกล่าวว่า “ถ้าไม่มีพวกเรา
งานนีช้ าวบ้านจะลำ�บากกว่านีต้ อ้ งขอบคุณจริงๆ”
สุดท้ายนี้คุณหมออยากให้กำ�ลังใจเจ้าหน้าที่
ทุกๆคน ที่ทำ�งานกันมาเหน็ดเหนื่อย อย่าง
น้อยพวกเราก็เหมือนได้ทำ�บุญโดยไม่รู้ตัว
โดยไม่ต้องไปวัด และงานนี้ทำ�ให้เห็นคุณค่า
ในตัวเอง และเกิดประโยชน์ในสังคม
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การทำ�หน้าที่ตรงนี้ได้รับฟัง
ทั้งความทุกข์ของคนไข้
ขณะเดียวกันเราก็มีความชื่นใจไปพร้อมกัน
เมื่อได้ยินคนไข้ หรือญาติ “ขอบคุณ” “ดีใจ”

ในช่วงเวลาทีว่ กิ ฤตหนักในเขต 4 มีคนไข้โทรเข้า 1330 จำ�นวน
มาก ในส่วนของตนเอง รับผิดชอบ 6 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง และนครนายก ในแต่ละพืน้ ทีม่ กี าร
บริหารจัดการของจังหวัดทีแ่ ตกต่างกันไป คุณพีส่ ร้อยทอง บอกกับเรา
ว่า การทำ�งานเราจะต้องมีทมี งาน ซึง่ น้องๆทุกคนในทีม เราจะแบ่ง
หน้าทีก่ นั ในทุกๆวัน ตามสถานการณ์
ในแต่ละวัน แปดโมงเช้าโน้ตบุคต้องพร้อมทำ�งาน เปิด CRM เปิด
ไลน์กลุม่ บริหารจัดการโอนเคสให้ทมี มีกงุ้ เก่ง กร และแนน ใบงาน
ทุกใบทีถ่ กู โอนมาใน crm เราจะดึงเคสทีด่ ว่ นโทรประสานก่อน จาก
นัน้ ดูความยากง่ายของเคสดูอาการ และส่งให้นอ้ งในทีมเพือ่ ดำ�เนิน
การต่อ ทำ�แบบนีท้ กุ วันไม่มวี นั หยุดราชการ จนถึงสามทุม่ ซึง่ ก่อนทีจ่ ะ
จบภารกิจในแต่ละวัน จะต้องไม่มเี คสค้างใน inbox ซึง่ การจัดการจะ
ส่งต่อให้ทมี ประมาณ 20 เคสต่อวันต่อคน หากมากกว่านี้ ก็จะแบ่งกับ
น้องเก่ง น้องกุง้ เพือ่ ไม่ให้เคสค้างในแต่ละวัน
การทำ�งานในแต่ละวันมีความหลากหลายตามปริมาณเคสทีไ่ หล
เข้ามา
เน้นให้จดั การเคสเก่าทีค่ า้ งก่อน ส่วนเคสใหม่และด่วน หรือเคสที่
จบไม่ได้ พีส่ ร้อยและทีมจะรีบจัดการเองโดยเร็ว การคัดกรองความเร่ง
ด่วน ดูอาการ ดูความเดือดร้อน ส่วนเคสทีไ่ ม่เร่งด่วน เช่นตรวจ ATK
เราจะอธิบายสุขศึกษาการกักตัว การดูแลตนเอง และสอนให้เข้าระบบ
การดูแลของในแต่ละจังหวัด พร้อมทัง้ ติดตามในสองวัน มีบางราย
ทีบ่ น่ ๆ แต่ไม่มอี าการรุนแรง เราจะคุยไม่นานและปิดสาย และโทร
ติดตามเคสต่อวันถัดไปว่าติดขัดตรงไหนเข้าระบบหรือยัง โดยจะสอน
น้องในทีมเสมอว่า เราจะเน้นการฟังเป็นหลัก ฟังความเดือดร้อน ฟัง
อาการเจ็บป่วยของเขา มองว่าเรื่องของการฟังเป็นเรื่องสำ�คัญมาก
ส่วนการทำ�งานกับพืน้ ทีเ่ ราจะประสานกับ สสอ. เป็นหลัก

การทำ�หน้าทีต่ รงนีไ้ ด้รบั ฟังทัง้ ความทุกข์ของคนไข้ ขณะเดียวกัน
เราก็มคี วามชืน่ ใจไปพร้อมกัน เมือ่ ได้ยนิ คนไข้ หรือญาติ “ขอบคุณ”
“ดีใจ” “ขอบคุณทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�” ญาติบางคนบอกว่า “ขอบคุณมาก
นะพีท่ โ่ี ทรมาหา เขารอโทรศัพท์มาหลายวัน” “ขอบคุณทีย่ งั มีคนโทร
มาหาและห่วงใย” ซึง่ เราจะเลือกดูคนไข้อายุเยอะก่อน โดยจะโทรหา
ญาติ เพราะคนชราจะให้ขอ้ มูลเราไม่ครบถ้วน บางเคสทีไ่ ด้ยนิ เสียง
เรา ก็รอ้ งไห้ เพราะป่วยเป็นสิทธิ ปกส. สามีตดิ เชือ้ ถูกแยกไป รพ. แต่
ตนก็ปว่ ยไม่มคี นเลีย้ งลูก 1 ขวบ กักตัวอยูบ่ า้ น ลูกมีไข้ แล้วจะขอเอา
ลูกไปศูนย์พกั คอย รพ.ไม่ให้เอาลูกไปด้วย รายนีโ้ ทรเขามา 1330 เป็น
จังหวะทีเ่ ราโทรไปเพือ่ ติดตามอาการพอดี ซึง่ สามีไปอยู่ รพ.สนามฯ
เราจึงเร่งรัดให้เกิดการติดต่อกับ รพ.อุทยั เนือ่ งจากเด็กมีไข้ ต่อมาได้
ติดตามอาการ เด็กได้รบั การตรวจผลเป็นบวก จึงได้เข้าไปอยูก่ บั ลูก
และสามี ที่ รพ.สนาม ซึง่ เขาเป็นสิทธิ ปกส. แล้วได้รบั การดูแลจากเรา
อยากบอกอะไรกับคนในองค์กร “เราได้รับมอบหมายก็ทำ�เต็ม
ทีข่ องเรา หากเราเหนือ่ ยก็พกั ” ปี 65 เกษียณอายุราชการ เป็นอีก
โอกาสทีเ่ ราได้ชว่ ยเหลือผูค้ นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยากให้ทกุ
คนอย่าละเลยในการดูแลตนเองด้วย

สร้อยทอง ย้อยดี
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เมื่อได้รับมอบหมาย งาน ภารกิจ ขององค์กร
สิ่งสำ�คัญเราต้องเห็นช้างทั้งตัวเหมือนๆกัน
เป้าหมายชัด ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
มีทีมที่ร่วมมือร่วมใจเมื่อลงมือทำ�
มีการประเมินเป็นระยะๆ ปรับได้อีก ไม่ยึดติด
และต้องใช้ใจเขาใจเรา

สุวรรณี ศรีปราชญ์

ได้รับโอกาสในการรับงาน 1330 ในสถานการณ์ ระบาดโควิด
รอบนี้ รับประสานเคส จังหวัดปทุมธานี ที่มีปริมาณเคส มาก โดย
พอเริม่ รับงาน เราพบว่ามีเคสไหลมาใน Inbox แบบเรียกว่า ไม่ทนั
ตั้งตัว ไหลเข้า หลักพัน ยุติได้ หลักสิบ
การทำ�งานช่วงแรก จึงทำ�ได้เพียงโทรกลับเคสด่วน เท่านั้น
ส่วนเคสอื่นๆ ต้องยอมรับว่า ไม่ทัน จึงได้ประชุม ร่วมกับทีมที่รับ
ผิดชอบร่วมกันในเขต เริ่มจาก วิเคราะห์ข้อมูล ดูปริมาณ เมื่อ
มีเคสไหลเข้ามา ทีมโอนเคส ด่านหน้า มี พี่แจ๊ค น้องนัน
วา โอ เค จะอ่านเคสและประเมินจากข้อมูล แล้ว ระบุ
ด่วน ส่งให้ หัวหน้าทีมแต่ละจังหวัด ทีมจังหวัดปทุมธานี
มี พี่แหม่ม น้องพจน์ น้องตรี ช่วงแรกๆ มีน้องโรจน์
ข้าวปุ้น และช่วงหลัง มี เรย่า กุ๊ก หมู และจ๋า มา
เสริม นอกจากการประสานเคส น้องมนตรี นำ�
ข้อมูลมาตัดความซ้ำ�ออก นำ�ข้อมูลส่งให้ทีม
EOC จังหวัด เพื่อคืนให้ ตัดรายอำ�เภอ ตำ�บล
เพื่อให้ นำ�ไปประสาน รพ.สต. ในพื้นที่ น้อง
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ประพจน์ ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ประสานพืน้ ทีท่ ี่
ทำ� CI ขอข้อมูลรายชื่อเคสที่ได้รับบริการ CI นำ�มา map เพื่อระบุ
ว่าได้รับบริการ ซึ่งในพื้นที่เอง ภาระงาน มหาศาล ถาถมมา เรา
เร่งรัดมากไม่ได้ ต้องยอมรับว่า ไม่ทนั จริงๆ เมือ่ ได้รายงานผูบ้ ริหาร
จึงได้หาทางออกร่วมกัน ในการต้อง คลีง่ านทีท่ �ำ ออก หาคนช่วย ได้
2 กลุ่ม นักศึกษาพยาบาล ปี 3,4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี สระบุรี และ
กลุม่ พยาบาลเกษียณ รวมถึง อาจารย์พยาบาล การคิด How
to ที่จะให้คนนอกที่ไม่สามารถเข้าในระบบ CRM เป็น
โจทย์หนึ่ง เรามาประชุมกลุ่มเล็กๆ นัน วา ข้าวปุ้น ตรี
พจน์ พี่แหม่ม ออกแบบ Flow ที่จะให้น้องนักศึกษา
สามารถทำ�งานแทนเราได้ เรียกว่า ใบงาน น้อง
ตรี ดึงข้อมูล เท่าที่จำ�เป็น เพื่อให้อยู่ใน 1 A4
นัน วา จัดทำ� Slide ชี้แจงน้อง พจน์ ตรวจสอบ
Slide พี่แหม่ม พจน์ ตรี ชี้แจง แรกๆ ก็มีลุ้น
ว่าจะสามารถมั้ย โดยการทำ�งาน ทีม สปสช.
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ไป Stand by ตามห้องที่ น้องๆ โทร เพื่อให้น้องมั่นใจ มีปัญหา
พีๆ่ จะเข้าไป take ให้ ส่วนใหญ่ ผ่านเคสแรกไปได้ ด้วยดี และการ
ให้นกั ศึกษาโทร พบว่า เราสามารถติดตามได้วนั ละ 2000 – 3000
เคส ช่วยลดปริมาณเคสค้างของ ปทุมธานี ไปได้ด้วยดี แต่น้องทีม
นี้ จะทำ�ได้เฉพาะ วันหยุด เท่านั้น เราจึงมีทีม ในการเก็บเคสวัน
ธรรมดา ทีไ่ หลมาทุกวัน ทีมพยาบาลเกษียณ ทีมอาจารย์นกั ศึกษา
พยาบาล วพบ.สระบุรี มาช่วย โดยใช้รูปแบบ เดียวกัน ระหว่าง
ทางมีการปรับ แบบฟอร์ม เพิ่มใบสรุปรายวัน ตามสถานการณ์

ในการทำ�ภารกิจ ครั้งนี้ถือว่า หนักมากกว่า เมื่อเทียบตอนน้ำ�
ท่วมปี 2554 เราเจอเคสที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ จนเสียชีวิตที่
บ้าน เราเจอเคสที่แพทย์ต้องเลือกว่าจะให้ใครอยู่ ใครไป เราเจอ
เคสที่ โทรไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับ เคสที่ต้องทำ� palliative เราเจอ
เคสทีข่ อบคุณเรา ขอบคุณ สปสช. บางเคส ไม่มใี ครโทรหาเค้าเลย
ตัง้ แต่กกั ตัว มีพสี่ ปสช. สายแรกทีโ่ ทรหา เค้ากำ�ลัง สับสน กลัว ว่า
ติดโควิดแล้วจะหายมั้ย ต้องทำ�อย่างไรต่อ พอได้พูดคุย เราเองก็
รู้สึกดีที่มีส่วนทำ�ให้เค้าสบายใจ เป็นการเยียวยาจิตใจเราด้วย ได้
เรียนรู้ ว่า เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ( เต็มกำ�ลังความสามารถ) บาง
ถามถึงเคสไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณี ที่เป็นโรคไตวาย วัน ต้องตัง้ สติ ก่อนโทรเคสถัดไป บางวันดูเวลา แล้ว 20.45 น โทร
เรื้อรังระยะสุดท้าย บำ�บัดทดแทนไตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ล้างไตผ่าน ดีมั้ยนะ ใจบอกว่า โทรเถอะ เค้ารอเราอยู่
ทางช่องท้อง ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แล้ว ติดโควิด ทีมเขต
4 ผู้บริหาร สธ. UHOSNET สปสช. แพทย์ พยาบาล ได้เตรียม
สปสช. เป็น องค์กรที่มีการปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ ใน
การณ์ ไว้ตั้งแต่ปี 2563 มาได้ใช้จริงๆปี 2564 การป้องกันการ ฐานะเป็น บุคลากร เมื่อได้รับมอบหมาย งาน ภารกิจ ขององค์กร
แพร่กระจายเป็นหัวใจ สำ�คัญ ในกลุ่มเคสไตวาย เพราะอัตราเสีย สิง่ สำ�คัญ เราต้องเห็นช้างทัง้ ตัว เหมือนๆกัน เป้าหมายชัด ใช้ขอ้ มูล
ชีวิต สูงมาก ในเคส ล้างไตผ่านช่องท้อง เมื่อติดโควิด จะปรับมา ในการตัดสินใจ มีทีมที่ร่วมมือ ร่วมใจ เมื่อลงมือทำ� มีการประเมิน
ใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD แทน เพื่อลดการ Contact ให้ได้ เป็นระยะๆ ปรับได้อีก ไม่ยึดติด และต้องใช้ใจเขาใจเรา ในการ
มากที่สุด เคสที่ ฟอกเลือดด้วยเครื่องหากติดโควิด เป็นเรื่องที่ยาก ทำ�งาน เชื่อว่า คน สปสช. ทำ�ได้ค่ะ
มาก ที่หาที่ฟอกเลือด มี รพ.บางแห่ง ปรับวิธีการ รูปแบบ และ
รับเคสได้ ( หมวก negative pressure จาก สวทช. ) ช่วงการ
ระบาดที่รุนแรง จำ�นวนเคสเยอะ หน่วยที่รับน้อย สปสช.เขต 4 ได้
หารือผู้บริหาร มีหน่วยHD ใหม่ที่เปิดมาเพื่อรับเคส โควิด เราเร่ง
กระบวนการขึ้นทะเบียนให้ เพื่อให้ทัน เป็นการขึ้นทะเบียนระบบ
Fast track ต้องขอบคุณทีมพี่ตุ๊กตา สำ�นักงานทะเบียน
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“พีแ่ จ็ค” จักรินทร์
ฆ้องวงษ์ หนุ่มใหญ่
ที่ เ ต็ ม เ ปี่ ย ม ด้ ว ย
ไอเดียในการทำ�งาน
ต่ า ง ๆ ม า ก ม า ย
วั น นี้ ไ ด้ มี โ อ ก า ส
สั ม ภาษณ์ พี่ แ จ็ ค
ถึ ง การทำ � งานกั บ
ภารกิ จ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการฉี ด วั ค ซี น
โควิด-19 ในช่วงที่
เรียกว่าพีค ของการ
เ ริ่ ม ต้ น ฉี ด วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โควิ ด -19
ในประเทศไทย ภาย
ใต้ ค อนเซปต์ ก าร
ทำ�งานของหนุม
่ มาด
เข้มคนนี้

“เน้นความสะดวก

ของผูร้ อ
้ งเป็นหลัก”
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ช่วงการระบาดโควิด-19 รอบนี้ งานของ สปสช. ที่ทำ�ในช่วง
wfh ของผม คือการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.
ออกแบบการจ่ายผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ระดับเขต ซึ่ง
เขต 4 เริ่มการประชุมครั้งแรก เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 โดยจัด
ประชุมทุกสัปดาห์ จากสัปดาห์แรกมีผู้ยื่นความเสียหายเพียง 3 ราย
ต่อมาเป็น 20-30 ราย จนถึงเกือบ 50 รายต่อการประชุม 1 ครั้ง ซึ่งมี
แนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ ผมรับหน้าทีน่ ใี้ นช่วงแรกของการเริม่ ต้น จนถึง
เดือนกรกฎาคม รวมผลงานจัดประชุม จำ�นวน 13 ครั้ง โดยผมเน้น
ว่า ผูเ้ สียหายต้องได้รบั ความสะดวกทีส่ ดุ เพือ่ ให้เข้าถึงความช่วยเหลือ
ในแต่ละวัน เช้ายันค่ำ� โทรศัพท์ของผู้ยื่นคำ�ร้องมีมาทุกวัน ไม่เว้นวัน
หยุดราชการ ภารกิจแรกของแต่ละวัน ผมต้องตรวจสอบเอกสาร และ
โทรหาผู้ยื่นคำ�ร้องเพื่อพูดคุยและแจ้งกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้ยื่นคำ�ร้อง หลังจากอนุกรรมการพิจารณาแล้ว ก็
จะเป็นขั้นตอนของการแจ้งผลการพิจารณาและการโอนเงิน ซึ่งตรง
นี้ครับ เราต้องสื่อสารกับผู้เสียหายในส่วนที่เขาไม่พึงพอใจต่อเงิน
ที่ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อให้เข้าใจการพิจารณา และส่งต่อให้เข้าสู่
กระบวนการอุทรณ์ ได้รบั ทัง้ คำ�ขอบคุณ และข้อแนะนำ� เช่น บางราย
สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ แต่ความรุนแรงทีไ่ ด้รบั ความเสีย
หายไม่มาก โดย ผมจะเน้น รับเรื่องเร็ว รับได้ทุกช่องทาง ทั้งไลน์ เฟส
บุค อีเมล เน้นความสะดวกของผู้ร้องเป็นหลัก จนตอนนี้บางรายแอด
ไลน์คยุ จนผมได้เพือ่ นใหม่ในไลน์ในเฟสทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายเพิม่ มาอีกครับ
ภารกิจนี้ทำ�ให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนผ่านกลไกการจ่ายเงินช่วย
เหลือเบื้องต้นที่หลากหลาย ซึ่งเกณฑ์การจ่ายมีความสำ�คัญ
มาก จะพบว่าการเสียชีวติ จากเหตุทไี่ ม่มกี ารพิสจู น์ถกู ผิด เงิน
ทีไ่ ด้รบั ช่วยให้ครอบครัวผูเ้ สียหายสามารถใช้ชวี ติ ต่อกันได้ใน
สถานการณ์ทมี่ คี วามยากลำ�บากในการทำ�มาหากิน ส่วนผูท้ ไี่ ด้
รับความเสียหายไม่ถงึ แก่ชวี ติ แต่ได้รบั ผลกระทบต่อการดำ�รงชีวติ
ทั้งระยะยาวและสั้น กลุ่มนี้ถึงแม้วงเงินที่ได้รับจะไม่มากนัก
มั่นใจว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ สปสช. ดำ�เนินการเป็น
ส่วนสำ�คัญที่ช่วยให้สมาชิกในครอบครัว สามารถดำ�เนิน
ชีวิตต่อได้เช่นเดียวกัน ถ้าจะเรียกว่าเป็นการต่อลมหายใจ
ของคนที่เดือดร้อน ผมว่าก็ไม่ผิดครับ
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