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ในขณะที่คนส่วนใหญ่

Work from Home
แต่ยังมีบุคลากรอีกกลุ่ม
ที่ไม่สามารถ Work from Home
นั่นคือ พี่ๆ แม่บ้านของ สปสช.
ใครจะรู้ว่าจากหน้าด่านที่มีความสำ�คัญในจุดตรวจคัดกรองทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะ
ต้องคอยตรวจสอบการลงทะเบียนและให้บริการตามจุดต่างๆ ของทีมบุคลากร สปสช.เพือ
่ อำ�นวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาตรวจโควิดที่ศูนย์ราชการ ที่เรานำ�เสนอไปเมื่อ 2 ฉบับที่แล้ว
ยังมีอีกทีมนึงที่ประสานงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่ไม่รู้จักคำ�ว่าเหนื่อย ไม่รู้จักคำ�ว่ากลัว กับ การ
เสี่ยงติดเชื้อเพราะ พวกเค้าหล่านี้รู้ดีว่าทีมด่านหน้าของ สปสช.ก็เสี่ยงไม่แพ้กันและต้องคอย
สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำ�เย็น เติมแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่คัดกรอง
การเก็บขยะติดเชื้อ การเตรียมชุด PPE ให้ทีมบุคลากร สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ส่งอาหารมื้อเช้ากลางวันรวมถึงบางครั้งตอนเย็นก็มี
การเก็บอุปกรณ์ ช่วยอำ�นวยความสะดวกทุกวันที่มีบุคลากร สปสช. ของเราลงไปปฏิบัติหน้าที่
เรียกได้ว่าแค่มองตาก้อแทบจะรู้ใจ
นั่นคือ "ทีม แม่บ้าน สปสช." ทีมนี้ใช่จะมีแต่ผู้หญิงนะครับแต่มีผู้ชายอีกคนนึงที่คอยช่วยเหลือ
ในด้านของเทคนิคเรือ
่ งจัดสถานทีต
่ า่ งๆดูความเรียบร้อยความปลอดภัยของทุกคนแบบไม่คลาด
สายตา คุณพร้อมมาพบกับนางฟ้าของเรารึยงั ถ้าพร้อมแล้ว ติดตามจากบทสัมภาษณ์นไี้ ด้เลยครับ
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ในช่วงเวลาการระบาดของโควิด ทุกระลอก ทีผ่ า่ นมา พีๆ่ แม่บา้ นของสปสช.
จำ�นวน 10 ชีวติ ยังคงมาทำ�งานทีส่ �ำ นักงานทุกวัน นอกจากจะดูแลความสะอาด
เช็ดโต๊ะ หรือแม้ช่วยเราทำ�ความสะอาดบ้านหลังใหญ่ให้พวกเรา ในช่วงนี้แล้ว
พีๆ่ แม่บา้ นยังมีหน้าทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีช่ ว่ ยการตรวจคัดกรองโควิด ทีล่ านจอดรถชัน้
1 ที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งหน้าที่กันออกเป็น 2 ทีมทีมละ 5 คน ผลัดเวรกันลง
ไปดูแลความสะอาดของจุดตรวจคัดกรองโควิด โดยมีหน้าที่ เริ่มตั้งแต่การจัด
สถานที่ การดูแลความสะอาดเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกให้ประชาชน หรือแม้กระทั่งการแจกอาหารให้กับประชาชนที่รอ
ตรวจโควิด คำ�ถามแรกที่เราถามพี่ๆคือ เมื่อรู้ว่าต้องลงไปช่วยทำ�ความสะอาด
ที่จุดตรวจคัดกรองโควิดรู้สึกอย่างไร พี่ๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ฟังครั้งแรก
รูส้ กึ ใจหาย กลัว ไม่คดิ ว่าเรือ่ งนีจ้ ะเป็นเรือ่ งไกล้ตวั แต่เมือ่ ได้ลองทำ�งานจริงๆแล้ว
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บอกได้เลยว่า ทัง้ ร้อน ทัง้ เหนือ่ ย กลัว กังวล
แต่เพือ่ นร่วมทีม ไม่มใี ครเกีย่ งงาน ต่างช่วย
กันคนละไม้คนละมือ ให้งานเสร็จโดยลืมไป
เลยว่า ไม่วา่ ชุดทีใ่ ส่รอ้ นขนาดไหน ก็มกี �ำ ลัง
ใจในการทำ�งาน และก็มีความสุขที่ได้ทำ�
ถ้าหากให้เล่าถึงความประทับใจ พี่ๆ
ทีมแม่บ้านบอกว่า ดีใจและภูมิใจเป็นส่วน
นึงที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากจะช่วยดูแลความสะอาดแล้ว ยัง
มีอีกหนึ่งหน้าที่ในการแบ่งปัน อาหารและ
น้�ำ ดืม่ สำ�หรับประชาชนทีม่ าเข้าคิวรอตรวจ
โควิด ทีพ่ ๆี่ แม่บา้ นบอกว่าอิม่ ใจและประทับ
ใจที่สุดโดยเฉพาะ ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้
ได้รับประทานอาหารระหว่ารอตรวจ หรือ
แม้กระทั่งพระภิกษุ ที่มาเข้ารับการตรวจ
คัดกรอง ยังมีโอกาสได้ใส่บาตร แถมได้พร
พระพร้อมพระมาหนึ่งองค์
แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่หลายคนมอง
ข้ า ม แต่ พี่ ๆ แม่ บ้ า นยิ น ดี ที่ จ ะดู แ ล โต๊ ะ
เก้าอี้ พื้น ห้องครัวให้เรา ไม่ว่าเสี่ยงขนาด
ไหน ก็ยินดีเป็นส่วนนึงของสำ�นักงาน ช่วย
ประชาชน เพราะย้ำ�เตือนตัวเองเสมอว่า
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ความกลัวก็มี แต่มันคือหน้าที่ ที่เราต้องทำ� และเต็มที่ ที่จะทำ� ไม่ใช่แค่
พวกเราที่เหนื่อย ทีมงานทุกคนก็เหนี่ยด้วยกัน งานหลายคนลืมนึกถึง
งานที่หลายคนมองข้าม เป็นเป็นงานที่สร้างความสมบูรณ์ที่สุด
ในพื้นที่เล็กๆแผ่นนี้ ขอมอบให้พี่ๆแม่บ้านได้แบ่งปันความรู้สึก ใน
ฐานะตัวแทนของชาวสปสช.ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เสียสละและดูแล
บ้านของพวกเราอย่างดีมาตลอด ถึงแม้ว่าพี่ๆแม่บ้านจำ�นวน 4 ใน 10
คน จะหมดสัญญาในการทำ�งานกับสปสช. ทำ�ให้ขาดรายได้ ในช่วงเวลา
การรอต่อสัญญา แต่ก็ยืนยันว่า มีความภูมิใจและรักที่อยากจะทำ�งานที่
สปสช. ตลอดไป
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ความประทับใจ

เด่นภาพร จันทร์หอม

ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตรวจคัดกรอง
เชื้อไวรัสโคโรน่า
( COVID-19 )
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ในสถานการณ์เชื้อ ไวรัส covid-19 มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ทำ�งานต่างๆ เป็นวงกว้าง มีหลาย
กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจเชื้อ ไวรัส covid 19ได้ เมื่อสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรว่ มกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาลัยมหิดล
ได้จดั ทำ�โครงการตรวจคัดกรองหาเชือ้ ไวรัส covid-19ให้กบั ประชาชนที่
ยังไม่ได้ตรวจหาเชือ้ และกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งการติดเชือ้ ในครัง้ นี้ ผมเองได้
อาสาไปช่วยงานครัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม
2564 ร่วม 17 วัน ความรู้สึกครั้งแรกที่ไปช่วยงาน ณ จุดนั้นคิดในใจว่า
เราจะติดเชือ้ ไหม มีประชาชนทีม่ ารอรับการตรวจหาเชือ้ ในแต่ละวันมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ บางคนมารอตัง้ แต่เวลาตีสามตีสี่ ยิง่ สัปดาห์สดุ ท้ายทางหน่วย
งานมีการจ่ายยาให้กับประชาชนที่มารับการตรวจแล้วมีผลเป็นบวก ยิ่ง
เพิม่ มากขึน้ มี case หนึง่ ได้มผี หู้ ญิงคนหนึง่ อุม้ ลูกน้อยทีห่ อ่ ด้วยผ้าขนหนู
อยูม่ าถามผมว่าเด็กตรวจได้ไหม ผมตอบว่าได้ครับ ผมถามกลับไปว่าเด็ก
อายุกี่ขวบครับ เขาตอบว่า 3 เดือนกว่า ผมไม่แน่ใจว่าเด็ก 3 เดือนตรวจ
ได้ไหม ผมเลยไปถามทางเจ้าหน้าที่ทางทีมคณะแพทย์มหิดล บอกว่า
ตรวจได้ ผมจึงมาบอกทางคุณแม่ที่อุ้มลูกอยู่ว่าตรวจได้ครับ และถามอีก
ว่าคุณแม่ไม่กลัวน้องจะติดเชือ้ โรคหรือครับ คุณแม่ตอบว่าทีบ่ า้ นตอนนีต้ ดิ
เชื้อโควิดกันทั้งบ้านคุณแม่ก็เลยพาน้องมาตรวจด้วยแต่คุณแม่ไม่ได้เอา
เอกสารของน้องมาด้วยจะทำ�ยังไงดี (ตอนนัน้ ผมได้แอบมองไปทีน่ อ้ งในใจ
ก็คดิ สงสารทีน่ อ้ งต้องมาเสีย่ งกับโรคร้ายทีย่ งั ไม่มยี ารักษา) ผมจึงแนะนำ�
ให้คุณโทรไปหาคนที่บ้านให้ถ่ายรูปเอกสารประจำ�ตัวของน้อง(สูติบัตร)
ส่งมาทาง LINE คุณแม่ แล้วผมจะ print ให้ พอทางบ้านส่งมาคุณแม่
ผมก็ให้คุณแม่ส่งให้ผม ผมก็รีบส่งให้ คุณศิวัช (น็อต) print ให้และโทร
ไปบอกกับ น็อตว่าขอด่วน พอได้เอกสารแล้วก็อาสาเขียนที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ให้ทางคุณแม่และน้องเสร็จก็พาไปทีจ่ ดุ ลงทะเบียนและจุดทีส่ อง
เป็นจุดรับอุปกรณ์การตรวจต่อไปครับ และคุณแม่ก็บอกว่า “ขอบใจนะ
ขอบใจมากๆ” ผมมองหน้าแล้วบอกไปว่าไม่เป็นไรครับผมยินดีครับ มัน
เป็นประโยคที่ได้ยินแล้วผมรู้สึกดีและหายเหนื่อย ที่ประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ
จากสิง่ ทีเ่ ราได้ท�ำ ไปนัน้ ไม่วา่ จะมากหรือน้อยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้นมันทำ�ให้เรามีความภาคภูมิใจ
เสมอ การทำ�ความดีแม้เพียงเล็กน้อยแต่มนั เป็นการทำ�ความดีทมี่ าจากใจ
บริสุทธิ์ และนั่นคือมุมๆหนึ่งที่ใครๆก็ไม่อาจจะรับรู้ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วย
ตัวเอง หากมีโอกาสได้ทำ�งานแบบนี้อีกยินดีครับ
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ครั้งหนึ่งแม่กับลูกสิบเดือนมารอตั้งแต่เช้า เราพยายามติดต่อรถทั้งวัน
ก็ไม่มีรถที่สะดวก ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่รอเคลื่อนย้ายได้
ทำ�ให้ทั้งแม่และลูกต้องอดทนรอหิวข้าวทั้งวัน
เราจึงตัดสินใจไปซื้อข้าวกับน้ำ�ให้
การได้เห็นแววตาหลังจากที่แม่ลูกได้รับอาหารถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำ�คัญในชีวิต

พี่เจี๊ยบรับหน้าที่ในส่วนส่งเสริมการอำ�นวยการทั่วไป
หัวใจสำ�คัญหลักคือ “การบริการด้วยใจ ร้อยยิม้ และกำ�ลังใจ
สำ�หรับการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆ วัน” สำ�หรับในส่วนที่พี่เจี๊ยบ
รับผิดชอบงานจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนนะค่ะ ในส่วนแรก
คือการดูแลให้กองทัพที่ต้องเดินด้วยท้อง ทุกเช้าของแต่ละ
วันหน้าที่ของพี่เจี๊ยบคือการประสานงาจัดเตรียมน้ำ�และ
อาหารให้ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา เจ้าหน้าที่รวมทั้งแม่
บ้านและพนักงานขับรถของหน่วยงานกว่าร้อยชีวติ ซึง่ เป็นก
องทัพหลังสำ�คัญที่คอยผลักดันให้การทำ�งานของสำ�นักงาน
หมุนเวียนไปด้วยความราบรืน่ และเป็นไปได้ดว้ ยดีกลุม่
คนเหล่านี้คือคนที่ทำ�หน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ติด
เชื้อดังนั้นเรามีหน้าที่สำ�คัญที่จะมอบคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้เค้ามากที่สุดโดยการเตรียมเสบียง
อาหาร อีกทัง้ ชีวติ เบือ้ งหลังยังมีอกี หลายคนที
สำ�คัญโดยเฉพาะพนักงานขับรถทีม่ หี น้าทีต่ อ้ ง
อำ�นวยความสะดวกไปส่งผูป้ ว่ ยกลับไปรักษา
ตัวต่อที่บ้านเราคือคนที่ดูแลเค้าเหล่านั้น
ส่ ว นที่ ส องคื อ การตรวจรั บ อุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ และของบริจาคชุด PPE,
หน้ากากอนามัย, face shield พร้อม
กั บ ประสานงานการจั ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ยที่ มี
ความต้องการทั้งหน้ากากอนามัยและเครื่อง
มือต่างๆ เราถือเป็นด่านแรกที่สำ�คัญเพื่อ
ให้ จั ด ส่ ง ให้ ถึ ง มื อ ผู้ ที่ มี ค วามต้ อ งการเช่ น
Hospitel, มูลนิธิต่างๆ และด้านหน้าที่เข้า
ลงพื้นที่ชุมชนแออัดเช่นบริเวณคลองเตย
งานส่วนนี้เน้นความถูกต้องและรวดเร็วค่ะ
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และส่วนสุดท้ายคือการติดต่อประสานงานเพื่อรับส่งผู้ป่วยไปยังภูมิลำ�เนาจังหวัดนครพนม ทุกวันเวลา 5 โมงเย็น
จะต้องรอรถจากทหาร ในแต่ละวันผู้ติดเชื้อจะต้องมานั่งรอตรวจเช็คชื่อ จำ�นวนคนทั้งหมดประมาณ 50 คนต่อวันเพื่อ
เดินทางกลับบ้านในเวลา 19.00 น. ต้องรอผู้ป่วยให้ครบต้องยอมรับว่างานส่วนนี้เผชิญความสี่ยงสูงที่สุดในชีวิต แต่
ในใจลึกๆเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความดีเล็กๆ ที่ทำ�จะคอยปกป้องตัวเราและคนที่เรารักค่ะ ทุกชีวิตมีความสำ�คัญเท่ากัน
หมด ภูมิใจนะค่ะที่ได้รับบทบาทตรงนี้มีเรื่องเล่า ครั้งหนึ่งแม่กับลูกสิบเดือนมารอตั้งแต่เช้า เราพยายามติดต่อรถทั้งวัน
ก็ไม่มีรถที่สะดวก ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่รอเคลื่อนย้ายได้ ทำ�ให้ท้ังแม่และลูกต้องอดทนรอหิวข้าวทั้ง
วัน เราจึงตัดสินใจไปซื้อข้าวกับน้ำ�ให้ การได้เห็นแววตาหลังจากที่แม่ลูกได้รับอาหารถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำ�คัญในชีวิต
ทีท่ �ำ ให้ทราบว่าเรามีสว่ นได้ชว่ ยให้หลายชีวติ การเดินต่อไปได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ สิง่ ทีห่ วังในใจคืออยากให้ผปู้ ว่ ย
ในแต่ละวันเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและได้พบครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างปลอดภัยค่ะ
สุจารี เพชรกำ�เนิด
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