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ภ.ก.กฤชชั ย พั ฒ นจั น ทร์ หรื อ “พี่ กุ้ ง ”
หัวหน้ากลุม่ งาน หน่วยปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ ทีเ่ รา
พี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช. ต่างรู้จักและคุ้ยเคยกันดี
ในช่วงสถานการณ์ปกติ พีก่ งุ้ มีหน้าทีแ่ ละภารกิจ
ทีส่ �ำ คัญคือการบริหารจัดการ “เซรุม่ แก้พษิ งู” ที่
ช่วยให้ชาวบ้านทีถ่ กู งูกดั จำ�นวนหลายร้อยคนต่อ
ปี ได้รับการรักษาอย่างทันทันท่วงที ลดการเสีย
ชีวิตลงได้
แต่ในภาวะวิกฤตโควิด19 พี่กุ้งยังเป็นหนึ่ง
ในกำ�ลังสำ�คัญของทีมจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์”
ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิดในระบบการดูแลที่บ้าน
(Home Isolation: HI) ได้รับยารักษา ก่อนที่
อาการจะรุนแรงไปสู่กลุ่มสีเหลืองและสีแดง
พี่กุ้ง เล่าให้ฟังว่า ทีมจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์
นีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
หรือ 2 สัปดาห์มาแล้ว เนื่องจากพบว่าเรามีผู้ติด
เชื้อโควิดที่ลงทะเบียนในระบบ Home Isolation กับ สปสช. จำ�นวน
หนึ่งที่เริ่มมีอาการสู่เกณฑ์สีเหลืองแล้ว แต่กลับยังไม่ได้รับยาตามระบบ
ทีว่ างไว้ เนือ่ งจากจำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่แต่ละวันมีจ�ำ นวนมาก ดังนัน้
สปสช.ได้มอบหมายให้ท่านรองเลขาจักรกริช และทีมงานพี่ๆ เพื่อน ๆ
และน้อง ๆ ใน สปสช. ที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สนง. กลางได้
มาช่วยกัน จัดบรรจุ ยา (ที่ขอแบ่งมาจาก สธ.) ให้เหมาะสมและพร้อม

วิพิราเวียร์ที่รับมา เดิมบรรจุในแผงฟอยล์ 34 เม็ดต่อ
กล่อง แต่เพือ่ ให้มนั่ ใจในประสิทธิผลการควบคุมอาการ
ผู้ติดเชื้อ จึงเพิ่มปริมาณยาเป็น 50 เม็ดต่อคน ทำ�ให้
ต้องมีการบรรจุยาใหม่ด้วยนำ�ยาอีกกล่องมาตัดแผง
ฟอยล์เพื่อใส่เพิ่มเติมอีก 16 เม็ด และบรรจุใส่ซองสี
น้ำ�ตาลร่วมกับเอกสารกำ�กับยา โดยอยู่ในรูป
แบบพร้อมจ่ายนำ�ส่งให้กับผู้ติดเชื้อ”
พี่กุ้ง บอกว่า ขั้นตอนการแบ่งบรรจุ
ยาฟาวิพิราเวียร์ค่อนข้างใช้เวลา แต่ก็ขึ้น
อยู่กับปริมาณยาที่ได้รับมาในแต่ละครั้ง
ซึ่งกระบวนการนี้เราต้องพยายามทำ�ให้
เสร็จภายใน 1 วัน โดยรอบแรกเราได้รับ
มาจำ�นวน 20,000 เม็ด ใช้เวลาบรรจุ
ไม่นานนัก แต่ในรอบที่ 2 มีปริมาณ
ยาถึง 300,000 เม็ด ในครั้งนี้จึงต้อง
ระดมน้องๆ จากส่วนงานอื่นมาช่วย
กันประมาณ 10 คน ต่างช่วยกันบรรจุยากันอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้า
ถึงเย็น จนทำ�ให้ยา 300,000 เม็ดถูกบรรจุซองเสร็จทั้งหมด
หลังนัน้ ยังต้องนำ�ยาทีบ่ รรจุเสร็จเข้าคลังยา โดยจะมีการตรวจสอบ
จำ�นวนยาอีกครั้งให้ครบถ้วนตามที่เราได้รับมา และเริ่มการจ่ายยาที่
จำ�นวน 50 เม็ดต่อซอง หากถามว่าในแต่ละวันมีการเบิกจ่ายยาฟาวิพิร
าเวียร์จากคลังยาเท่าไหร่นั้น คงบอกไม่ได้แน่นอน เพราะบางวันมีการ

สำ�หรับทีมแพทย์ที่ออกตรวจในชุมชน สามารถใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยได้
ทันที อีกทั้งให้บริการจ่ายยากับผู้ป่วยบางรายที่มีผลการตรวจเชื้อเป็น
บวก และมีอาการตามที่กรมการแพทย์กำ�หนด แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่
ระบบ HI ได้ โดยวิธี ทั้งการจัดส่งยา ทางไปรษณีย์ การจัดส่งยาโดย
Rider เป็นต้น
“การจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์นี้ เราทำ�ตั้งแต่กระบวนการรับยา แบ่ง
บรรจุยาใหม่ จัดทำ�คลังยา และจ่ายยาเพื่อส่งให้กับผู้ติดเชื้อ ซึ่งยาฟา

เบิกให้ผู้ติดเชื้อเพียง 2-3 ราย แต่บางวันที่มีการจัดหน่วยบริการตรวจ
คัดกรองโควิด19 เชิงรุกทีต่ อ้ งนำ�ยาไปจ่ายให้ผตู้ ดิ เชือ้ ทีม่ ผี ลบวก จำ�นวน
การเบิกจ่ายก็จะสูงเป็นหลักร้อยหลักพันราย ส่วนปริมาณยาในคลังขณะ
นี้ยังเหลืออยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อีกหลายร้อย
คน และอาจมีจำ�นวนเพิ่มเติมอีกถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
สำ�หรับผูต้ ดิ เชือ้ ในระบบ Home Isolation ทีจ่ ะรับยาฟาวิพริ าเวียร์
ได้นนั้ พีก่ งุ้ ระบุวา่ ไม่ใช่ผตู้ ดิ เชือ้ โควิดทุกคนทีจ่ ะได้รบั ยา แต่จะต้องเป็น
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ไปตามข้อบ่งชี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330
จะเป็นผู้คัดกรองอาการผู้ที่ต้องได้รับยา เช่น มี
อาการระบบทางเดินหายใจ ค่าออกซิเจนลดลง
และมีแนวโน้มที่อาการจะแย่ลง เป็นต้น
ต่อข้อซักถามว่า งานดูแลคลังยาและจ่าย
ยาฟาวิพิราเวียร์นี้ ถือเป็นงานใหม่หรือไม่ พี่กุ้ง
ในฐานะเภสัชกร บอกกับเราว่า ทั้งการคุมคลัง
ยา เบิกจ่ายยา ก็เป็นหน้าที่เภสัชกรอยู่แล้ว และ
เป็นงานทีเ่ คยทำ�มาก่อน เพียงแต่ครัง้ นีพ้ เิ ศษตรง
ที่ต้องมาแกะและบรรจุยาใหม่ แต่ถ้าเป็นน้องๆ
จากส่วนงานอื่นที่มาช่วยก็คงเป็นเรื่องใหม่ ซึ่ง
ก็รู้สึกชื่นชมเพราะทุกคนต่างทำ�งานนี้กันอย่าง
ตั้งใจ ส่วน สปสช. นั้นบทบาทการจัดส่งยาฟาวิ
พิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยก็คงเป็นบทบาทใหม่ และ
เป็นครั้งแรก เนื่องจาก สปสช. เป็นหน่วยงาน
บริหารกองทุนฯ แต่ในภาวะนี้ หาก สปสช. ทำ�
อะไรได้ก็คงต้องช่วยกันทำ� เพื่อให้ประชาชนได้
รับการดูแลก่อน
“หากถามพี่ถึงความรู้สึกกับงานนี้ ส่วนตัว
แล้วดีใจที่ได้ทำ� ได้มีโอกาสช่วยผู้ติดเชื้อให้ได้
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รับยา แม้ว่าจะเป็นการทำ�งานหลังบ้าน แต่เราก็ภาคภูมิใจ เพราะยา
ฟาวิพิราเวียร์ทุกเม็ดที่ออกจากมือเรา ได้ส่งตรงไปถึงคนไข้ที่เป็นโควิด
จริงๆ ทำ�ให้เขามีอาการดีขึ้น บอกได้ว่าเรามีความสุขตรงนี้ แม้ไม่รู้ว่า
ผู้ติดเชื้อที่เราส่งยาให้เป็นใคร แต่ยาที่เราช่วยกันจัด ช่วยกันทำ� ได้ช่วย
คนไข้โควิดจริงๆ” พี่กุ้ง บอกเล่าด้วยน้ำ�เสียงยินดี
พี่กุ้งยังมีสิ่งที่อยากฝากไปถึงพี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช. ทุกคนว่า ใน
สถานการณ์โควิด แม้ว่าในช่วงนี้จะมีงานเกี่ยวข้องกับโควิดเข้ามาและ
ต้องรีบเร่งทำ� แต่ในงานปกติทที่ �ำ อยูจ่ ะยังต้องเดินไปพร้อมกัน อย่างงาน
ประจำ�ที่รับผิดชอบอยู่เป็นเรื่องการจัดการเซรุ่มแก้พิษงู แม้จะมีโควิด
แพร่ระบาด แต่งกู ไ็ ม่ได้หยุดกัด ยังมีผปู้ ว่ ยจากพิษงูทตี่ อ้ งดูแล ดังนัน้ งาน
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ปกติที่ทำ�อยู่ก็ต้องเดินต่อไป เพียงแต่งานที่เกี่ยวกับโควิดที่เข้ามา หาก
เราช่วยได้ก็ต้องช่วยกัน
ในช่วงท้ายนี้พี่กุ้งย้ำ�ว่า หลายคนตอนนี้ Work form Home ทำ�ให้
เราไม่ได้พบกัน แต่เราก็ยังมีโอกาสเจอกันได้ผ่านทางระบบ Zoom
Meeting หรื อ ช่ อ งทางสื่ อ สารออนไลน์ ต่ า งๆ ช่ ว ยให้ เ ราไม่ ลื ม กั น
นอกจากจะประชุมร่วมกัน คุยกันในเรื่องของงานแล้ว เรายังใช้โอกาส
นี้ในการถามสารทุกข์สุกดิบกันได้ ที่เป็นการผ่อนคลายและลดความ
ตึงเครียด และทีส่ �ำ คัญยังเป็นเชือ่ มต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ระหว่าง
พี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช.

