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หวัหน้ากลุม่งาน หนว่ยปฏบิตักิารเฉพาะกิจ ทีเ่รา

พี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช. ต่างรู้จักและคุ้ยเคยกันดี 

ในชว่งสถานการณ์ปกติ พีกุ่ง้มหีนา้ทีแ่ละภารกจิ

ทีส่ำาคญัคอืการบรหิารจดัการ “เซรุม่แกพ้ษิง”ู ที่

ชว่ยใหช้าวบา้นทีถ่กูงูกดัจำานวนหลายรอ้ยคนตอ่

ปี ได้รับการรักษาอย่างทันทันท่วงที ลดการเสีย

ชีวิตลงได้ 

แต่ในภาวะวิกฤตโควิด19 พี่กุ้งยังเป็นหนึ่ง

ในกำาลังสำาคัญของทีมจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์” 

ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิดในระบบการดูแลท่ีบ้าน 

(Home Isolation: HI) ได้รับยารักษา ก่อนท่ี

อาการจะรุนแรงไปสู่กลุ่มสีเหลืองและสีแดง 

พี่กุ้ง เล่าให้ฟังว่า ทีมจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์

นีจ้ดัตัง้ข้ึนเมือ่ชว่งปลายเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา 

หรือ 2 สัปดาห์มาแล้ว เนื่องจากพบว่าเรามีผู้ติด

เชื้อโควิดที่ลงทะเบียนในระบบ Home Isolation กับ สปสช. จำานวน

หนึ่งที่เริ่มมีอาการสู่เกณฑ์สีเหลืองแล้ว แต่กลับยังไม่ได้รับยาตามระบบ

ทีว่างไว ้เนือ่งจากจำานวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ตล่ะวนัมจีำานวนมาก ดงันัน้

สปสช.ได้มอบหมายให้ท่านรองเลขาจักรกริช และทีมงานพี่ๆ เพื่อน ๆ 

และน้อง ๆ ใน สปสช. ที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สนง. กลางได้ 

มาช่วยกัน จัดบรรจุ ยา (ที่ขอแบ่งมาจาก สธ.) ให้เหมาะสมและพร้อม

สำาหรับทีมแพทย์ที่ออกตรวจในชุมชน สามารถใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยได้

ทันที อีกทั้งให้บริการจ่ายยากับผู้ป่วยบางรายที่มีผลการตรวจเชื้อเป็น

บวก และมีอาการตามที่กรมการแพทย์กำาหนด แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่

ระบบ HI ได้ โดยวิธี ทั้งการจัดส่งยา ทางไปรษณีย์ การจัดส่งยาโดย 

Rider เป็นต้น

“การจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์นี้ เราทำาตั้งแต่กระบวนการรับยา แบ่ง

บรรจุยาใหม่ จัดทำาคลังยา และจ่ายยาเพื่อส่งให้กับผู้ติดเชื้อ ซ่ึงยาฟา

วิพิราเวียร์ที่รับมา เดิมบรรจุในแผงฟอยล์ 34 เม็ดต่อ

กลอ่ง แตเ่พือ่ใหม้ัน่ใจในประสทิธผิลการควบคมุอาการ

ผู้ติดเชื้อ จึงเพิ่มปริมาณยาเป็น 50 เม็ดต่อคน ทำาให้

ต้องมีการบรรจุยาใหม่ด้วยนำายาอีกกล่องมาตัดแผง

ฟอยล์เพื่อใส่เพิ่มเติมอีก 16 เม็ด และบรรจุใส่ซองสี

น้ำาตาลร่วมกับเอกสารกำากับยา โดยอยู่ในรูป

แบบพร้อมจ่ายนำาส่งให้กับผู้ติดเชื้อ” 

พี่กุ้ง บอกว่า ขั้นตอนการแบ่งบรรจุ

ยาฟาวิพิราเวียร์ค่อนข้างใช้เวลา แต่ก็ขึ้น

อยู่กับปริมาณยาที่ได้รับมาในแต่ละคร้ัง 

ซึ่งกระบวนการนี้เราต้องพยายามทำาให้

เสร็จภายใน 1 วัน โดยรอบแรกเราได้รับ

มาจำานวน 20,000 เม็ด ใช้เวลาบรรจุ

ไม่นานนัก แต่ในรอบที่ 2 มีปริมาณ

ยาถึง 300,000 เม็ด ในครั้งนี้จึงต้อง

ระดมน้องๆ จากส่วนงานอื่นมาช่วย

กันประมาณ 10 คน ต่างช่วยกันบรรจุยากันอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้า

ถึงเย็น จนทำาให้ยา 300,000 เม็ดถูกบรรจุซองเสร็จทั้งหมด 

หลงันัน้ยงัตอ้งนำายาทีบ่รรจเุสรจ็เขา้คลงัยา โดยจะมกีารตรวจสอบ

จำานวนยาอีกครั้งให้ครบถ้วนตามที่เราได้รับมา และเริ่มการจ่ายยาที่

จำานวน 50 เม็ดต่อซอง หากถามว่าในแต่ละวันมีการเบิกจ่ายยาฟาวิพิร

าเวียร์จากคลังยาเท่าไหร่นั้น คงบอกไม่ได้แน่นอน เพราะบางวันมีการ

เบิกให้ผู้ติดเชื้อเพียง 2-3 ราย แต่บางวันที่มีการจัดหน่วยบริการตรวจ

คัดกรองโควิด19 เชิงรกุทีต่อ้งนำายาไปจา่ยใหผู้ต้ดิเชือ้ทีม่ผีลบวก จำานวน

การเบกิจา่ยก็จะสงูเป็นหลกัรอ้ยหลกัพันราย ส่วนปรมิาณยาในคลงัขณะ

นี้ยังเหลืออยู่ในระดับหนึ่งท่ีสามารถช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อีกหลายร้อย

คน และอาจมีจำานวนเพิ่มเติมอีกถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น 

สำาหรบัผูต้ดิเชือ้ในระบบ Home Isolation ทีจ่ะรับยาฟาวพิริาเวยีร์

ไดน้ัน้ พีกุ้่ง ระบวุา่ ไม่ใชผู่ต้ดิเชือ้โควดิทกุคนทีจ่ะไดรั้บยา แตจ่ะตอ้งเป็น
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ไปตามข้อบ่งชี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สายด่วน 1330 

จะเป็นผู้คัดกรองอาการผู้ท่ีต้องได้รับยา เช่น มี

อาการระบบทางเดินหายใจ ค่าออกซิเจนลดลง 

และมีแนวโน้มที่อาการจะแย่ลง เป็นต้น 

ต่อข้อซักถามว่า งานดูแลคลังยาและจ่าย

ยาฟาวิพิราเวียร์นี้ ถือเป็นงานใหม่หรือไม่ พี่กุ้ง

ในฐานะเภสัชกร บอกกับเราว่า ท้ังการคุมคลัง

ยา เบิกจ่ายยา ก็เป็นหน้าที่เภสัชกรอยู่แล้ว และ

เปน็งานทีเ่คยทำามากอ่น เพยีงแตค่ร้ังนีพ้เิศษตรง

ที่ต้องมาแกะและบรรจุยาใหม่ แต่ถ้าเป็นน้องๆ 

จากส่วนงานอื่นที่มาช่วยก็คงเป็นเรื่องใหม่ ซึ่ง

ก็รู้สึกช่ืนชมเพราะทุกคนต่างทำางานนี้กันอย่าง

ตั้งใจ ส่วน สปสช. นั้นบทบาทการจัดส่งยาฟาวิ

พิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยก็คงเป็นบทบาทใหม่ และ

เป็นครั้งแรก เนื่องจาก สปสช. เป็นหน่วยงาน

บริหารกองทุนฯ แต่ในภาวะนี้ หาก สปสช. ทำา

อะไรได้ก็คงต้องช่วยกันทำา เพื่อให้ประชาชนได้

รับการดูแลก่อน

“หากถามพี่ถึงความรู้สึกกับงานนี้ ส่วนตัว

แล้วดีใจที่ได้ทำา ได้มีโอกาสช่วยผู้ติดเชื้อให้ได้
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รับยา แม้ว่าจะเป็นการทำางานหลังบ้าน แต่เราก็ภาคภูมิใจ เพราะยา

ฟาวิพิราเวียร์ทุกเม็ดที่ออกจากมือเรา ได้ส่งตรงไปถึงคนไข้ที่เป็นโควิด

จริงๆ ทำาให้เขามีอาการดีข้ึน บอกได้ว่าเรามีความสุขตรงนี้ แม้ไม่รู้ว่า

ผู้ติดเชื้อที่เราส่งยาให้เป็นใคร แต่ยาที่เราช่วยกันจัด ช่วยกันทำา ได้ช่วย

คนไข้โควิดจริงๆ” พี่กุ้ง บอกเล่าด้วยน้ำาเสียงยินดี

พี่กุ้งยังมีสิ่งที่อยากฝากไปถึงพี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช. ทุกคนว่า ใน

สถานการณ์โควิด แม้ว่าในช่วงนี้จะมีงานเกี่ยวข้องกับโควิดเข้ามาและ

ตอ้งรบีเรง่ทำา แตใ่นงานปกตทิีท่ำาอยูจ่ะยงัตอ้งเดนิไปพรอ้มกนั อยา่งงาน

ประจำาที่รับผิดชอบอยู่เป็นเรื่องการจัดการเซรุ่มแก้พิษงู แม้จะมีโควิด

แพรร่ะบาด แตงู่กไ็มไ่ดห้ยุดกดั ยังมผีูป้ว่ยจากพิษงท่ีูตอ้งดแูล ดงันัน้งาน

ปกติที่ทำาอยู่ก็ต้องเดินต่อไป เพียงแต่งานที่เก่ียวกับโควิดที่เข้ามา หาก

เราช่วยได้ก็ต้องช่วยกัน 

ในช่วงท้ายนี้พี่กุ้งย้ำาว่า หลายคนตอนนี้ Work form Home ทำาให้

เราไม่ได้พบกัน แต่เราก็ยังมีโอกาสเจอกันได้ผ่านทางระบบ Zoom 

Meeting หรือช่องทางส่ือสารออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้เราไม่ลืมกัน 

นอกจากจะประชุมร่วมกัน คุยกันในเรื่องของงานแล้ว เรายังใช้โอกาส

นี้ในการถามสารทุกข์สุกดิบกันได้ ที่เป็นการผ่อนคลายและลดความ

ตงึเครยีด และทีส่ำาคญัยงัเปน็เชือ่มตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั ระหวา่ง

พี่ๆ น้องๆ ชาว สปสช. 
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