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ในขณะที่คนส่วนใหญ่
Work from Home 
แต่ยังมีบุคลากรอีกกลุ่ม 
ที่ไม่สามารถ Work from Home 
นั่นคือ พี่ๆ แม่บ้านของ สปสช.

>>

ใครจะรู้ว่าจากหน้าด่านที่มีความสำ คัญในจุดตรวจคัดกรองทีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะ
ตอ้งคอยตรวจสอบการลงทะเบยีนและใหบ้รกิารตามจดุตา่งๆ ของทมีบคุลากร สปสช.เพ่ืออำ นวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาตรวจโควิดที่ศูนย์ราชการ ที่เรานำ เสนอไปเมื่อ 2 ฉบับที่แล้ว

ยังมีอีกทีมนึงที่ประสานงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่ไม่รู้จักคำ ว่าเหนื่อย ไม่รู้จักคำ ว่ากลัว กับ การ
เส่ียงติดเช้ือเพราะ 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
ในดา้นของเทคนคิเร่ืองจดัสถานทีต่่างๆดูความเรยีบร้อยความปลอดภยัของทกุคนแบบไมค่ลาด
สายตา คณุพรอ้มมาพบกบันางฟ้าของเรารยึงั ถา้พรอ้มแลว้ ติดตามจากบทสมัภาษณน์ีไ้ดเ้ลยครับ
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ในชว่งเวลาการระบาดของโควดิ ทุกระลอก ท่ีผ่านมา พี่ๆ แมบ่า้นของสปสช.

จำานวน 10 ชวีติ ยงัคงมาทำางานท่ีสำานกังานทุกวนั นอกจากจะดูแลความสะอาด

เช็ดโต๊ะ หรือแม้ช่วยเราทำาความสะอาดบ้านหลังใหญ่ให้พวกเรา ในช่วงนี้แล้ว 

พี่ๆ แมบ่า้นยงัมหีนา้ทีส่ำาคัญท่ีสดุท่ีชว่ยการตรวจคัดกรองโควดิ ท่ีลานจอดรถชัน้ 

1 ที่ผ่านมา โดยมีการแบ่งหน้าที่กันออกเป็น 2 ทีมทีมละ 5 คน ผลัดเวรกันลง

ไปดูแลความสะอาดของจุดตรวจคัดกรองโควิด โดยมีหน้าท่ี เริ่มตั้งแต่การจัด

สถานที่ การดูแลความสะอาดเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะ ช่วยอำานวย

ความสะดวกให้ประชาชน หรือแม้กระทั่งการแจกอาหารให้กับประชาชนที่รอ

ตรวจโควิด คำาถามแรกที่เราถามพี่ๆคือ เมื่อรู้ว่าต้องลงไปช่วยทำาความสะอาด

ที่จุดตรวจคัดกรองโควิดรู้สึกอย่างไร พี่ๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ฟังครั้งแรก

รูสึ้กใจหาย กลัว ไม่คดิวา่เรือ่งนีจ้ะเปน็เรือ่งไกลต้วั แตเ่มือ่ไดล้องทำางานจรงิๆแล้ว 
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บอกได้เลยวา่ ท้ังรอ้น ทัง้เหนือ่ย กลวั กงัวล 

แต่เพือ่นรว่มทีม ไมม่ใีครเกีย่งงาน ตา่งชว่ย

กนัคนละไมค้นละมอื ใหง้านเสรจ็โดยลมืไป

เลยวา่ ไมว่า่ชดุท่ีใสร้่อนขนาดไหน กม็กีำาลัง

ใจในการทำางาน และก็มีความสุขที่ได้ทำา 

ถ้าหากให้เล่าถึงความประทับใจ พ่ีๆ

ทีมแม่บ้านบอกว่า ดีใจและภูมิใจเป็นส่วน

นึงที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากจะช่วยดูแลความสะอาดแล้ว ยัง

มีอีกหนึ่งหน้าที่ในการแบ่งปัน อาหารและ

น้ำาด่ืมสำาหรบัประชาชนทีม่าเขา้ควิรอตรวจ

โควดิ ท่ีพี่ๆ แมบ่า้นบอกวา่อิม่ใจและประทับ

ใจที่สุดโดยเฉพาะ ที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้

ได้รับประทานอาหารระหว่ารอตรวจ หรือ

แม้กระท่ังพระภิกษุ ท่ีมาเข้ารับการตรวจ

คัดกรอง ยังมีโอกาสได้ใส่บาตร แถมได้พร

พระพร้อมพระมาหนึ่งองค์ 

แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่หลายคนมอง

ข้าม แต่พี่ๆแม่บ้านยินดีที่จะดูแล โต๊ะ 

เก้าอี้ พื้น ห้องครัวให้เรา ไม่ว่าเสี่ยงขนาด

ไหน ก็ยินดีเป็นส่วนนึงของสำานักงาน ช่วย

ประชาชน เพราะย้ำาเตือนตัวเองเสมอว่า 

Special วันจันทร์ที ่30 สิงหาคม 2564 
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ความกลัวก็มี แต่มันคือหน้าที่ ที่เราต้องทำา และเต็มที่ ที่จะทำา ไม่ใช่แค่

พวกเราที่เหนื่อย ทีมงานทุกคนก็เหนี่ยด้วยกัน งานหลายคนลืมนึกถึง 

งานที่หลายคนมองข้าม เป็นเป็นงานที่สร้างความสมบูรณ์ที่สุด 

 ในพื้นที่เล็กๆแผ่นนี้ ขอมอบให้พี่ๆแม่บ้านได้แบ่งปันความรู้สึก ใน

ฐานะตัวแทนของชาวสปสช.ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เสียสละและดูแล

บ้านของพวกเราอย่างดีมาตลอด ถึงแม้ว่าพี่ๆแม่บ้านจำานวน 4 ใน 10 

คน จะหมดสญัญาในการทำางานกบัสปสช. ทำาใหข้าดรายได ้ในชว่งเวลา

การรอต่อสัญญา แต่ก็ยืนยันว่า มีความภูมิใจและรักที่อยากจะทำางานที่

สปสช. ตลอดไป

Special วันจันทร์ที ่30 สิงหาคม 2564 
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ความประทับใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
ตรวจคัดกรอง
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
( COVID-19 )
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ในสถานการณ์เชื้อ ไวรัส covid-19  มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หมู่บ้าน สถานท่ีทำางานต่างๆ เป็นวงกว้าง มีหลาย
กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจเชื้อ ไวรัส covid 19ได้ เมื่อสำานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติรว่มกบัคณะเทคนิคการแพทยม์หาลยัมหดิล 
ไดจ้ดัทำาโครงการตรวจคดักรองหาเชือ้ไวรสั covid-19ใหก้บัประชาชนที่
ยงัไมไ่ดต้รวจหาเชือ้และกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งการตดิเชือ้ในครัง้นี ้ผมเองได้
อาสาไปชว่ยงานครัง้นีต้ัง้แตวั่นที ่12 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่3 สิงหาคม 
2564 ร่วม 17 วัน ความรู้สึกครั้งแรกที่ไปช่วยงาน ณ จุดนั้นคิดในใจว่า
เราจะติดเช้ือไหม มีประชาชนท่ีมารอรบัการตรวจหาเช้ือในแตล่ะวนัมาก
ขึน้เร่ือยๆ บางคนมารอตัง้แตเ่วลาตีสามตส่ีี ยิง่สปัดาหส์ดุทา้ยทางหนว่ย
งานมีการจ่ายยาให้กับประชาชนที่มารับการตรวจแล้วมีผลเป็นบวก ยิ่ง
เพิม่มากขึน้ มี case หนึง่ไดมี้ผูห้ญิงคนหนึง่อุม้ลกูนอ้ยทีห่อ่ดว้ยผา้ขนหนู
อยูม่าถามผมวา่เด็กตรวจได้ไหม ผมตอบวา่ได้ครบั ผมถามกลบัไปวา่เดก็
อายุกี่ขวบครับ เขาตอบว่า 3 เดือนกว่า ผมไม่แน่ใจว่าเด็ก 3 เดือนตรวจ
ได้ไหม ผมเลยไปถามทางเจ้าหน้าที่ทางทีมคณะแพทย์มหิดล บอกว่า
ตรวจได้ ผมจึงมาบอกทางคุณแม่ที่อุ้มลูกอยู่ว่าตรวจได้ครับ และถามอีก
ว่าคุณแม่ไม่กลวันอ้งจะติดเชือ้โรคหรอืครบั คณุแม่ตอบวา่ทีบ้่านตอนนีต้ดิ
เชื้อโควิดกันทั้งบ้านคุณแม่ก็เลยพาน้องมาตรวจด้วยแต่คุณแม่ไม่ได้เอา
เอกสารของนอ้งมาด้วยจะทำายงัไงดี (ตอนนัน้ผมได้แอบมองไปทีน่อ้งในใจ
กค็ดิสงสารทีน่อ้งตอ้งมาเสีย่งกบัโรครา้ยทีย่งัไมม่ยีารกัษา) ผมจงึแนะนำา
ให้คุณโทรไปหาคนที่บ้านให้ถ่ายรูปเอกสารประจำาตัวของน้อง(สูติบัตร)
ส่งมาทาง LINE คุณแม่ แล้วผมจะ print ให้ พอทางบ้านส่งมาคุณแม่
ผมก็ให้คุณแม่ส่งให้ผม ผมก็รีบส่งให้ คุณศิวัช (น็อต) print ให้และโทร
ไปบอกกับ น็อตว่าขอด่วน พอได้เอกสารแล้วก็อาสาเขียนที่อยู่และเบอร์
โทรศพัทใ์หท้างคณุแม่และน้องเสรจ็กพ็าไปทีจ่ดุลงทะเบียนและจดุทีส่อง
เป็นจุดรับอุปกรณ์การตรวจต่อไปครับ และคุณแม่ก็บอกว่า “ขอบใจนะ
ขอบใจมากๆ” ผมมองหน้าแล้วบอกไปว่าไม่เป็นไรครับผมยินดีครับ มัน
เป็นประโยคท่ีได้ยินแล้วผมรู้สึกดีและหายเหน่ือย ท่ีประชาชนต้องการ
ความช่วยเหลือ

จากสิง่ทีเ่ราไดท้ำาไปนัน้ไมว่า่จะมากหรอืนอ้ยในสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้นมันทำาให้เรามีความภาคภูมิใจ
เสมอ การทำาความดีแม้เพยีงเลก็นอ้ยแตม่นัเปน็การทำาความดีทีม่าจากใจ
บริสุทธิ์ และนั่นคือมุมๆหนึ่งที่ใครๆก็ไม่อาจจะรับรู้ได้ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วย
ตัวเอง หากมีโอกาสได้ทำางานแบบนี้อีกยินดีครับ

Special วันจันทร์ที ่30 สิงหาคม 2564 
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พี่เจี๊ยบรับหน้าที่ในส่วนส่งเสริมการอำานวยการทั่วไป 
หัวใจสำาคญัหลักคอื “การบรกิารด้วยใจ ร้อยยิม้และกำาลงัใจ
สำาหรับการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆ วัน”  สำาหรับในส่วนที่พี่เจี๊ยบ
รบัผดิชอบงานจะถกูแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะ่ ในสว่นแรก
คือการดูแลให้กองทัพที่ต้องเดินด้วยท้อง ทุกเช้าของแต่ละ
วันหน้าที่ของพี่เจี๊ยบคือการประสานงาจัดเตรียมน้ำาและ
อาหารให้ทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา เจ้าหน้าที่รวมทั้งแม่
บา้นและพนกังานขบัรถของหนว่ยงานกวา่รอ้ยชวีติซึง่เปน็ก
องทัพหลังสำาคัญที่คอยผลักดันให้การทำางานของสำานักงาน

หมุนเวยีนไปด้วยความราบรืน่และเปน็ไปไดด้ว้ยดกีลุม่
คนเหล่าน้ีคือคนที่ทำาหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ติด

เช้ือดังนั้นเรามีหน้าที่สำาคัญที่จะมอบคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้เค้ามากที่สุดโดยการเตรียมเสบียง
อาหาร อกีทัง้ชวีติเบือ้งหลงัยงัมอีกีหลายคนที
สำาคญัโดยเฉพาะพนกังานขบัรถทีม่หีนา้ทีต่อ้ง
อำานวยความสะดวกไปสง่ผู้ป่วยกลบัไปรกัษา
ตัวต่อที่บ้านเราคือคนที่ดูแลเค้าเหล่านั้น

ส่วนที่สองคือการตรวจรับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และของบริจาคชุด PPE, 
หน้ากากอนามัย, face shield พร้อม
กับประสานงานการจัดส่งให้หน่วยที่มี

ความต้องการทั้งหน้ากากอนามัยและเครื่อง
มือต่างๆ เราถือเป็นด่านแรกที่สำาคัญเพ่ือ
ให้จัดส่งให้ถึงมือผู้ที่มีความต้องการเช่น 
Hospitel, มูลนิธิต่างๆ และด้านหน้าที่เข้า
ลงพื้นที่ชุมชนแออัดเช่นบริเวณคลองเตย 

งานส่วนนี้เน้นความถูกต้องและรวดเร็วค่ะ

ครั้งหนึ่งแม่กับลูกสิบเดือนมารอตั้งแต่เช้า เราพยายามติดต่อรถทั้งวัน
ก็ไม่มีรถที่สะดวก ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่รอเคลื่อนย้ายได้ 

ทำ ให้ทั้งแม่และลูกต้องอดทนรอหิวข้าวทั้งวัน 
เราจึงตัดสินใจไปซื้อข้าวกับน้ำ ให้ 

การได้เห็นแววตาหลังจากที่แม่ลูกได้รับอาหารถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำ คัญในชีวิต



และส่วนสุดท้ายคือการติดต่อประสานงานเพื่อรับส่งผู้ป่วยไปยังภูมิลำาเนาจังหวัดนครพนม ทุกวันเวลา 5 โมงเย็น
จะต้องรอรถจากทหาร ในแต่ละวันผู้ติดเชื้อจะต้องมานั่งรอตรวจเช็คชื่อ จำานวนคนทั้งหมดประมาณ 50 คนต่อวันเพื่อ
เดินทางกลับบ้านในเวลา  19.00 น. ต้องรอผู้ป่วยให้ครบต้องยอมรับว่างานส่วนนี้เผชิญความสี่ยงสูงที่สุดในชีวิต แต่
ในใจลึกๆเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความดีเล็กๆ ที่ทำาจะคอยปกป้องตัวเราและคนที่เรารักค่ะ ทุกชีวิตมีความสำาคัญเท่ากัน
หมด ภูมิใจนะค่ะที่ได้รับบทบาทตรงนี้มีเรื่องเล่า ครั้งหนึ่งแม่กับลูกสิบเดือนมารอตั้งแต่เช้า เราพยายามติดต่อรถทั้งวัน
ก็ไม่มีรถที่สะดวก ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางออกจากพ้ืนที่รอเคลื่อนย้ายได้ ทำาให้ทั้งแม่และลูกต้องอดทนรอหิวข้าวทั้ง
วัน เราจึงตัดสินใจไปซื้อข้าวกับน้ำาให้ การได้เห็นแววตาหลังจากที่แม่ลูกได้รับอาหารถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำาคัญในชีวิต
ทีท่ำาให้ทราบวา่เรามสีว่นไดช้ว่ยใหห้ลายชีวติการเดนิตอ่ไปได ้แมจ้ะเปน็ชว่งเวลาสัน้ๆ สิง่ทีห่วงัในใจคอือยากใหผู้ป้ว่ย
ในแต่ละวันเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและได้พบครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างปลอดภัยค่ะ
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Special วันจันทร์ที ่30 สิงหาคม 2564 

สุจารี เพชรกำ เนิด


