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วลีผีเสื้อ

	 ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติ	 COVID	 19	 มาเกิน	
3	 เดือนเต็มแล้ว	 นับวันจ�านวนผู้ติดเช้ือ	 ผู้ป่วย	 ผู้เสียชีวิตยิ่งเพิ่มมากขึ้น	
พืน้ท่ีอิทธพิลของไวรัสร้ายตวันีก้แ็ผ่ขยายไปเร่ือยๆ	จนครบเกอืบทุกประเทศ
บนโลก		ระบบสขุภาพของปลายประเทศใกล้ล่มสลายโดยเฉพาะอิตาล	ี	สเปน	
และสหรัฐอเมริกา	 ที่จ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันพุ่งสูงในระดับหลักพันคน	
ของไทยแม้ในช่วงแรกสามารถรักษาอัตราการเพิ่มจ�านวนของผู้ติดเชื้อไว้ได้	
แต่กลางเดือนมีนาคมลางร้ายเริ่มปรากฏเม่ือพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน
มากขึ้น	 และกระจายไปท่ัวท้ังประเทศ	 ความหว่ันวิตกว่าระบบสุขภาพจะ
ไม่สามารถรับมือกับจ�านวนผู้ติดเชื้อได้	 ดังขึ้นจากฝั่งบุคลากรด้านสุขภาพ
มากข้ึนเรื่อยๆ	 เมื่อฝ่ายนโยบายยังไม่มีมาตรการเด็ดขาดในการลดการแพร่
ระบาดของเช้ือ	 สถานการณ์ท่ีถือว่าเลวร้ายท่ีสุดสืบเนื่องกับการแพร่ระบาด
ของ	COVID	19	คือ	การที่ก�าลังคนด้านสุขภาพทั่วโลกต้องได้รับเชื้อจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี	 ด้วยเหตุผลท่ีใกล้เคียงกันคืออุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือส่วน
บคุคลไม่เพยีงพอ		อีกทัง้ยงัขาดบคุลากรท่ีเช่ียวชาญการจดัการกบัโรคตดิเช้ือ	
ทุกประเทศต้องน�าแพทย์ด้านอ่ืนๆ	 รวมถึงแพทย์ท่ีเกษียณอายุไปแล้ว	 มา
ร่วมคัดกรอง	และรักษาผู้ป่วย	ซึ่งแน่นอนว่า	ความไม่เชี่ยวชาญประกอบกับ
การขาดเคร่ืองป้องกันตัวท�าให้ทุกท่านเหล่านั้นต้องท�างานท่ามกลางความ
เสี่ยง	หลายประเทศมีรายงานการเสียชีวิตของบุคลากร
	 ‘ผีเสื้อขยับปีก’	 ฉบับนี้	 อุทิศพื้นที่คอลัมน์ปกติให้กับการบันทึก
ประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพของโลกที่ถูกกระหน�่าด้วยความร้ายแรงของ	
COVID	19	ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดการแพร่ระบาด	
	 ขอแสดงความเสียใจกับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปกับวิกฤติโรคระบาด
ในครั้งนี้	
	 ขอแสดงความคารวะในหัวใจอนัยิง่ใหญ่ของบคุลากรด้านสขุภาพของ
ทุกประเทศท่ัวโลกท่ีอุทิศตนเพือ่ผู้ป่วย		แม้ตวัเองจะขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกนั
การติดเชื้อส่วนบุคคล	
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

ขอทุกท่านจงเป็น “ผู้กล้าหาญ” 
ที่จะละความดื้อด้านเห็นแก่ตัว
ความเคยตัว และความ
ไม่ระมัดระวังตัว ขอจงเป็น 
“ผู้ที่ไม่พูดพล่าม” โดยปราศจาก
สาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง 
ในยามที่สังคมต้องการสาระ 
คําปรึกษาหารือ และกําลังใจ 
แต่จงประพฤติตนเป็น “บัณฑิต” 
ผู้รู้รักษากายใจของตัว
ให้ปลอดจากโรคกายโรคใจ 
เป็นผู้ฉลาดศึกษา คนคว้า 
วางแผน ชี้แนะ และลงมือทํา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พระคติธรรม ประทานเพ่ือเป็นกําลังใจ
ให้สังคมไทยรับมือกับสถานการณ์ COVID 19 
ระบาด 24 มีนาคม 2562

เรากําลังเผชิญหน้ากับ
วิกฤติสุขภาพของโลก
ที่เราไม่เคยประสบมาก่อน
ในประวัติศาสตร์ 75 ปี ของ
องค์การสหประชาชาติ 
วิกฤติที่สังหารประชาชน 
แพร่ขยายความทุกข์ของมนุษย์ 
และพลิกควํ่าชีวิตของประชาชน 
มันเป็นยิ่งกว่าวิกฤติสุขภาพ 
หากคือวิกฤติแห่งมนุษยชาติ 
โรคโคโรน่าไวรัส (COVID 19) 
กําลังโจมตีสังคมของเรา

แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
(1 เมษายน 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาด
จะจบลงด้วย 2 ปัจจัย 
ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือสามารถ
ผลิตวัคซีนได้ ซึ่งขณะนี้
หลายฝ่ายมองว่าในกรณีที่ดีที่สุด
จะได้วัคซีนตัวแรกประมาณ
กลางปีหน้า ถ้าการวิจัยทุกอย่าง
ดําเนินไปอย่างราบรื่น 
ไม่มีอุปสรรค และเป็นวัคซีน
ที่นําไปใช้ได้เลย แต่พอได้วัคซีน
ออกมาในตลาดแล้ว ไม่ได้แปลว่า
เราจะได้วัคซีนเลย จะต้องไป
ต่อคิว ไม่รู้ว่าประเทศไหน
จะได้วัคซีนเป็นประเทศแรก

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(hfocus.org: 30 มีนาคม 2563)

เรากําลังอยู่ในภาวะวิกฤติ
ที่พรากชีวิตประชาชนของเรา
ไปเป็นจํานวนมาก และกําลังก่อ
ให้เกิดการตกตํ่าทางเศรษฐกิจ
ครั้งสําคัญ ผมเป็นตัวแทนของ
ประเทศที่ได้รับความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง ผมไม่สามารถ
ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดย
ไม่ทําอะไร หากเราไม่ทําอะไรเลย
เท่ากับเราปล่อยให้คนรุ่นหลัง
ของเราต้องมาแบกภาระของ
เศรษฐกิจที่ถูกทําลายย่อยยับ 
เราต้องเข้ามารับภาระ
รับผิดชอบนี้ ผมจึงเห็นว่าเรา
ควรต้องดําเนินการตามแผน
ฟื้ นฟูและรื้อฟื้ นการลงทุน
ของประชาคมยุโรป

จูเซปเป คอนเต 
นายกรัฐมนตรีอิตาลี

ผมมองเห็นผู้ป่วย
จํานวนมโหฬารที่สามารถ
ทําให้ระบบสุขภาพล่มสลายได้
ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ดีแค่ไหน 
...การระบาดครั้งนี้มัน
หายนะจริงๆ โคโรน่าไวรัสตัวนี้
มันเหมือนกับรถด่วนสปรินเตอร์
ผสมกับนักวิ่งทางไกล
ผมมองไม่เห็นว่า
มันจะจบลงเมื่อไร 
แต่ผลลัพธ์ของมันคือ
จะมีคนตายมากมายมหาศาล

นพ.ฮวน กอนซาเลซ อาร์เมนกอล
หัวหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ซาน คาร์ลอส 
กรุงแมดริด สเปน 
(nbcnews.com: 1 เมษายน 2563)

สถานการณ์กําลังเลวร้ายลง 
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผม
ต้องตอกยํ้าให้เห็น
ความจริงจังในการแก้ปัญหา 
ผมขอออกคําสั่งถึง
ตํารวจและทหาร
ว่าหาก (ประชาชน) มีปัญหา
หรือพยายามต่อสู้จนทําให้
พวกคุณตกอยู่ในอันตราย 
ยิงให้ตายไปเลย เข้าใจใช่ไหม 
ตาย แทนที่จะปล่อยให้เกิด
ปัญหา

โรดริโก ดูแตร์เต 
ประธานาธิบดีฟลิิปปินส์ 
(channelnewsasia.com: 2 เมษายน 2563)
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โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

	 ต้นเดือนมีนาคม	 สังคมไทยพยายาม 

	 ตามหาหน้ากากอนามัยที่หายไป	 หลัง

จาก	 #โรงพยาบาลขาดหน้ากากหนักมาก	 ขึ้น

อันดับหนึ่งเทรนด์แฮชแท็คในประเทศไทย	 ใน 

ช่วงนัน้มกีารเปิดเผยข้อมลูจากหลายโรงพยาบาล

ว่าสต๊อกหน้ากากอนามยัใกล้จะหมด		โรงพยาบาล 

หลายแห่งออกมาตรการให้บุคลากรใช้หน้ากาก

ทางการแพทย์แบบใช้ครัง้เดยีวทิง้	(surgical	mask) 

อย่างประหยัด	อย่างน้อยให้อยู่ถึง	8	ชม.	หลาย

แห่งเริ่มมองหาหน้ากากที่ท�าจากผ้ามาใช้แทน	

ผลกระทบลามไปถึงแผนกทันตกรรมของหลาย

โรงพยาบาลท่ีไม่สามารถให้บรกิารทางทนัตกรรม 

หลายอย่างได้	 เพราะบริการทันตกรรมส่วนใหญ่

จะมีละอองน�้าลายฝอยจากปากคนไข้	 หากไม่มี

เครื่องป้องกันท่ีดีจะไม่เพียงแต่เป็นการแพร่เชื้อ 

COVID	 19	 แต่อาจรวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ	ที่ติดต่อ 

ทางละอองฝอยได้ด้วย	 ตอนน้ีความยากล�าบาก

ใดใดๆ	 ท้ังนี้เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยโรง

พยาบาล	 13	 แห่ง	 ล้วนเป็นโรงพยาบาลของ

โรงเรียนแพทย์ที่ส�าคัญของประเทศไทย	 ได้แก่	

รามาธิบดี,	ศิริราช,	จุฬาลงกรณ์,	พระมงกุฏเกล้า,	

วชิรพยาบาล,	 มหาราชนครเชียงใหม่,	 สงขลา-

นครินทร์,	 ศรีนครินทร์	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น),	

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,	 ราชวิถี	 (กรมการ

แพทย์),	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช- 

สดุาฯ		สยามบรมิราชกมุาร	ี(มศว.),		รพ.มหาวทิยาลยั 

นเรศวร	และมหาวทิยาลยับรูพา		หากโรงพยาบาล

เหล่านี้ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้มิเพียงกระทบต่อ

การให้บริการผู้ป่วยแต่ยังกระทบต่อการเรียนการ

สอนในโรงเรียนแพทย์ด้วย

	 วัน ที่ 	 3 	 มีนาคม	 รพ.ธรรมศาสตร ์

เฉลิมพระเกียรติ	 ออกแถลงการณ์เปิดผนึก

เรียกร้องให้รัฐบาลออกนโยบายดูแลบุคลากร

ขยายไปถึงโรงเรียนทันตแพทย์แล้ว	 คณะทันต

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 มีหน้ากาก

อนามยัแบบ	surgical	mask	ให้นกัเรยีนทนัตแพทย์

ใช้อย่างเพียงพออีก	1	เดือนเท่านั้น

	 วนัที	่1	มนีาคม	เครอืข่ายโรงพยาบาลกลุม่

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (UHos-

Net)	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ		ท�าหนงัสอืถงึเลขาธกิารคณะกรรมการ 

อาหารและยาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดหา

หน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อ

ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย	หนังสือฉบับดังกล่าวซึ่ง

ลงนามโดย	รศ.นพ.สุรศักด์	ลีลาอุดมลิปิ	ผอ.รพ.

รามาธบิด	ี	และประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย	ระบวุ่า	“โรงพยาบาลในเครอืข่ายฯ 

ได้ท�าหนังสือแจ้งและขอความอนุเคราะห์ไปยัง

อธบิดกีรมการค้าภายใน		แต่ยงัไม่มกีารด�าเนนิการ 

ทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยกรณีติดเชื้อ	 และ 

ทุพพลภาพ	หรือเสียชีวิต	จากการติดเชื้อ	COVID 

19		เป็นกรณพีเิศษเพิม่เตมินากการดแูลในสภาวะ 

ปกติ	 เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถบริหารห่วงโซ่ 

อุปทานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เช่น	

หน้ากากอนามัย	 และชุดป้องกันการติดเชื้อส่วน

บุคคลส�าหรับบุคลากรทางการแทพย์ให้กับโรง

พยาบาลได้		

	 นพ.สุภัทร	 ฮาสุวรรณกิจ	 ผอ.รพ.จะนะ	

เปรียบเปรยไว้เห็นภาพมากว่าหากปล่อยให้

บุคลากรทางการแพทย์ท�างานโดยไม่มีหน้ากาก

อนามยั		ซึง่เป็นเครือ่งป้องการการตดิเชือ้ทีส่�าคญั

ก็เหมือนปล่อยให้นักรบออกสู่สนามรบโดยไม่ม ี

เส้ือเกราะ	 เม่ือไม่มีเส้ือเกราะท่ีดีพอนักรบท่ีไหน

จะออกรบได้	 การติดเชื้อของบุคลากรทางการ

แพทย์มคีวามหมายมากกว่าการทีป่ระชาชนทัว่ไป

ติดเช้ือ	 เพราะหมายถึงเราจะขาดแคลนก�าลังคน 

หน้ากากอนามัยหายไปไหน
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ที่มีหน้าที่บริการในระบบสุขภาพไปด้วย	ไม่ใช่แค่

คนที่ติดเชื้อ	แต่ยังรวมถึงคนแวดล้อมที่ท�างานใน

สถานบรกิารเดยีวกันท่ีต้องโดนกกัตวั		การสญูเสยี

ก�าลังคนในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงกับการที่โรคมี

แนวโน้มจะเข้าสูร่ะยะ	3	ย่อมสัน่คลอนความมัน่คง

ของระบบบริการสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 การระดมเงนิบรจิาคเพือ่ซือ้หน้ากากอนามยั

ให้บุคลากรทางการแพทย์จงึเกดิข้ึน		ขณะเดยีวกนั

โรงพยาบาลหลายแห่งให้บคุลากรของตนเองเยบ็

หน้ากากผ้าใช้เอง	 เพ่ือทดแทนการไม่มีหน้ากาก

อนามัยใช้	

	 สถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัย

ของโรงพยาบาลด�าเนินไปคู่กับการแถลงยืนยัน

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันว่า

ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตหน้ากากอนามัยถึง	

1.35	ล้านชิ้นต่อวัน	แต่หน้ากากกลับหายไปจาก

ระบบจนเกดิภาวะขาดแคลนหนกัมาก		กลายเป็น

สนิค้าทีไ่ม่มีวางขายหน้าร้านแต่มใีนตลาดออนไลน์

ที่ราคาพุ่งสูงถึงชิ้นละเกือบ	20	บาท	การตามหา

หน้ากากอนามัยเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์มี

ใช้เพียงพอกับความต้องการจึงเกิดขึ้น	แต่แม้เพจ	

#แหม่มโพธ์ิด�า	จะสามารถตามจนพบแหล่งส�าคญั

และบุคคลส�าคัญในการกักตุนหน้ากากอนามัย

เพือ่ลักลอบส่งออกไปจ�าหน่ายในประเทศจนีและ

ขายส่งออนไลน์ในราคาสูง	 ก็ไม่มีมาตรการทาง

กฎหมายใดที่จะท�าให้หน้ากากอนามัยกลับคืนสู่

ตลาดปกติได้	ภาวะขาดแคลนยังคงอยู่ต่อไป

 

โปรดคิดว่าผมเป็นหมอธรรมดา ไม่ใช่คนดีกว่าใคร 
หรอืมาอ้อนวอนขอรอ้งอะไรกับท่านผู้ใด ... เรือ่ง
ภาพถ่ายเป็นวิสัยทัศน์จิตใจช่วยเหลือสังคมในยามระบบ
สาธารณสุขของประเทศเผชิญกับสงครามโรคโลก โดย
ได้รบัแรงดลใจจาก อ.พญ.เจรยีง - นพ.พิทยา จันทรกมล 
และพลังจิตใจดีของพนักงานโรงพยาบาลปิยะเวท 
(ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาบรจิาคด้วยครบั เรามา
รว่มแรงรว่มใจกัน รบกับโรคครบั)

@Chuchai Sornchumni
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	 คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล 

		 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้รวบรวมข้อมูล

ต้นทุนระบบสุขภาพไทยในการรับมือกับ	 COVID 

19	 เพื่อให ้สังคมได ้เห็นขีดจ�ากัดของระบบ

สุขภาพ	 และร่วมกันหยุดการแพร่กระจายของ

เชื้อ	 พยายามให้มีจ�านวนผู้ป่วยน้อยท่ีสุดเพื่อให้

ประเทศไทยต้องด�าดิง่ไปสูก่ารล่มสลายของระบบ

สุขภาพเหมือนในอิตาลี	 ที่ปัจจุบันต้องปล่อยให้

ผู้ป่วยจ�านวนมากต้องเสียชีวิตลงทุกวัน	 เพราะ

จ�านวนผู้ป่วยมากเกินกว่าศักยภาพของระบบ

สุขภาพ

		 ข้อมูลของศิริราชพบว่า	 ปัจจุบันเรามีห้อง 

ผู้ป่วยเดี่ยวท้ังประเทศ	 ทั้งสถานบริการของรัฐ 

และเอกชน	2,681	ห้อง	อยูใ่นกรงุเทพฯ	237	ห้อง	

ที่เหลือกระจายอยู่ต่างจังหวัด	 มี	 cohort	 ward	

หรือห้องพักรวมที่สามารถน�าผู้ป่วยโรคเดียวกัน

มาพักรักษาตัวรวมกันได้	 รวม	 3,204	 ห้อง	 อยู่

ในกรุงเทพฯ	143	ห้อง	(ไม่มีรายละเอียดจ�านวน

เตียงรวม)	 และมีห้องความดันลบ	 ที่เหมาะที่สุด

ส�าหรบัผูต้ดิเชือ้ทีส่ามารถแพร่กระจายทางอากาศ

ได้เพียง	1,	278	ห้อง	อยู่ในกรุงเทพฯ	136	ห้อง	

อย่างไรก็ดีไม่มีตัวเลขของจ�านวนเครื่องช่วย

หายใจทั้งประเทศ	 ทั้งนี้เครื่องช่วยหายใจเป็น

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับ

รักษาผู้ป่วย	 COVID	 19	 ที่มีภาวะวิกฤติระบบ 

ทางเดนิหายใจ		ระบบสขุภาพอิตาลพีงัด้วยเหตผุล

หลักคือเครื่องช่วยหายใจไม่พอส�าหรับผู ้ป่วย

อาการหนัก	 จนถึงกับต้องมีการออกมาตรการ

ก�าหนดคุณสมบัติผู ้ป่วยที่สมควรใช้เครื่องช่วย

หายใจ	 โดยดูจากปัจจัยที่มีโอกาสรอดชีวิต	 เช่น	

เป็นคนหนุ่มสาว	ไม่มีโรคอื่น	

	 นอกจากของแล้วต้นทุนที่ส�าคัญคือคน	

บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของการ

ตรวจและคดักรองผู้ตดิเชือ้คอืแพทย์และพยาบาล	

ตัวเลขที่ศิริราชพยาบาลรวบรวมมาแสดงให้เห็น

ว่าปัจจุบันเรามีแพทย์ในระบบรวม	 37,160	 คน	 

ในจ�านวนน้ีมีทัง้ทัว่ไป	(GP)	และแพทย์เฉพาะทาง 

ในสาขาวิชาต่างๆ	 และรวมถึงแพทย์ที่ไม่ได้ลง

ตรวจแล้ว	 คือขยับไปเป็นผู้บริหาร	 เพราะฉะนั้น

หากพูดถึงแพทย์ที่สามารถคัดกรองและดูแล 

ผู้ป่วย	COVID	19	ได้ก็จะมีน้อยลงไปกว่านี้	และ

หากพิจารณาถึงต้นทุนบุคลากรที่จะเข้ามาดูแล 

ผู้ป่วยระยะวิกฤติ	จะยิ่งน้อยไปกว่านี้

	 ผเีสือ้ขยบัปีกได้ค้นข้อมลูแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทาง	 ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ

รักษา	COVID	19	มากที่สุดพบว่า	ประเทศไทยมี

แพทย์ทีส่อบได้วฒุบิตัรด้านอายรุศาสตร์ทรวงอก

รวมเพียง	4	คน	อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ	245	คน	

และผู้ช่ียวชาญด้านระบบหายใจและภาวะวิกฤติ

โรคระบบหายใจ	 371	คน	 โดยตัวเลขเป็นตัวเลข

รวมแสดงจ�านวนผู้สอบผ่าน	ไม่ได้แสดงจ�านวนผู้

ทีย่งัปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู	่ซึง่เป็นไปได้ว่าจะน้อยกว่านี้

	 ส่วนพยาบาล	 ข้อมูลท่ีศิริราชน�ามาแสดง

ระบุว่ามีพยาบาลปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ัวประเทศทั้ง

ในสถานบริการของรัฐและเอกชน	 151,571	 คน	

โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐ

	 ทัง้นีต้วัเลขทีน่�ามาแสดงเป็นเพยีงการฉาย

ภาพคร่าวๆ	 ของระบบบริการสุขภาพ	 เป็นการ 

น�าเสนอตัวเลขในเชิงข้อมูลสถิติของศักยภาพ 

เต็มที่ของระบบ	 ไม่ใช่ศักยภาพที่พร้อมรับมือ

กับ	COVID	19	 เพราะจ�านวนเตียงที่น�าเสนอมา 

ย่อมรวมเตยีงทีม่คีนป่วยครอบครองอยูแ่ล้ว		ขณะ

เดียวกัน	หมอและพยาบางก็มีคนไข้โรคอื่นที่ต้อง

ดูแลล้นมืออยู่แล้ว	การมีผู้ป่วย	COVID	19	เพิ่ม

เข้ามา	ก็คืองานที่เพิ่มซ้อนทับลงไป	ไม่สามารถที่

จะค�านวณออกมาได้ว่าระบบสขุภาพของประเทศ

สามารถรับผู้ป่วย	COVID	19	ได้เต็มที่อีกกี่คน	ที่

แน่ๆ	ยิ่งมีจ�านวนน้อยยิ่งดี	

ส�ารวจต้นทุน
ระบบสุขภาพของไทย
เพ่ือรบัมือกับ COVID 19

โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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	 บอริส	 จอห์นสัน	 นายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นผู้

ท�าให้ค�านี้เป็นที่รู้จักไปทั้งโลก	 เมื่อออกมาประกาศ

ว่าจะสู้กับ	COVID	19	ด้วยมาตรการ	herd	immunity	

หรือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดข้ึนกับประชาชน

อังกฤษ	 ท้ังน้ีในการบริหารจัดการโรคระบาดนั้น	

herd	immunity	เป็นมาตรการหนึ่งที่อาจน�ามาใช้ได้	

เพ่ือควบคุมให้โรคจบเร็วที่สุด	 ซึ่งต้องแลกกับการ

สูญเสียชีวิตผู้คนจ�านวนมาก	 เรียกว่าเจ็บแรงแต่จบ

เร็ว	อธิบายให้เข้าใจง่ายคือ	การปล่อยให้คนติดเชื้อ

ให้มากที่สุดเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา	 โดยการ

สร้างภูมิคุม้กันจะค่อยพฒันาขึน้มาเอง		คนทีร่่างกาย

สร้างไม่ทนัหรอืรบัมอืกับโรคไม่ไหวก็จะตายไป		ส่วน

คนท่ีสร้างภูมิคุ้มกันไหวก็จะรอด	 สุดท้ายจะเหลือ

แต่คนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายตนเองได้	

หมายความว่าโรคร้ายนัน้จะไม่กลบัมาระบาดอีกแล้ว		

เพราะคนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเกินกว่าเหล่าเชื้อโรค

ร้ายจะเอาชนะได้	 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสังคมนั้นๆ	

เกิด	herd	immunity	แล้วหรือยัง	ก็ต้องวัดอัตราการ

แพร่เช้ือว่าผู้ติดเชื้อ	 1	 คน	 ต้องแพร่เชื้อให้คนอื่น

น้อยกว่า	1	คน	(นัยหนึ่งคือไม่มีการแพร่เชื้อระหว่าง

คนแล้ว	เพราะย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแพร่เช้ือให้อกีแค่

คร่ึงคน	หรอืเส้ียวคน)	คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ	1	ปี	

	 การประกาศนโยบาย	 herd	 immunity	 ของ

องักฤษ		ท�าให้ทัว่โลกเกิดความห่วงใยเพราะหมายถึง

ความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตประชาชนมหาศาล

กว่าประเทศจะเดินไปถึงจุดที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้น

แล้วจริงๆ	 เสียงของโลกไม่ดังพอที่จะท�าให้อังกฤษ

เปลี่ยนใจ	 แต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้หลังอังกฤษ

ก็ประกาศใช้มาตรการ	 social	 distancing	 หรือการ

รักษาระยะห่างทางสังคม	กับ	self	quarantine	หรือ

การกกัตัวเอง	(เราจะพดูถงึกนัต่อไป)	สาเหตุหลกัทีท่�า

ให้นายกรฐัมนตรจีอห์นสันเปลีย่นใจคอืตวัเลขอตัรา

การแพร่เชื้อ	 อัตราการเสียชีวิตและความเสียหายที่

เกิดกับระบบสุขภาพของอิตาลี	 ซ่ึงหากใช้อัตราการ

แพร่ระบาดของโรคในอิตาลีมาค�านวณเทียบกับ

ประชากรของอังกฤษกันแล้วกว่าจะถึงจุดที่อังกฤษ

มี	herd	 immunity	ได้จริงๆ	อาจต้องมีประชากรถึง	

260,000	คนเสียชีวิต	ไม่นับความเสียหายต่อระบบ

สุขภาพที่จะตามมา	 ตัวเลขมหาศาลนี้เองท่ีท�าให้

อังกฤษคิดใหม่และท�าใหม่

	 ส�าหรับประเทศไทยไม่มีการประกาศอย่าง

เป็นทางการว่าจะใช้มาตรการสร้างภูมิคุ ้มกันหมู่	

จากปฏิกิริยาของผู้มีอ�านาจในการรับมือกับ	COVID	

19	 ท่ีไม่ค่อยสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรค

ของกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	ท�าให้เกิดสมมติฐานเชิง

เสียดสีในโลกออนไลน์ว่ารัฐบาลอาจก�าลังด�าเนิน

มาตรการนี้อยู่ก็ได้	

	 แปลตรงตัวว่าการรักษาระยะห่างทางสังคม	

หมายถึงการท่ีประชาชนลด	 ละ	 เลิก	 การรวมกลุ่ม

ท�ากิจกรรมต่างๆ	ออกก�าลังกาย	งานบวช	งานแต่ง	

งานศพ	ดูมวย	ตีไก่	ประท้วง	คอนเสิร์ต	งานฝังลูก

นิมิต	 อะไรก็แล้วแต่ที่เปิดพื้นที่ให้คนไปรวมหมู่กัน	

เพื่อหลีกเล่ียงการได้รับเช้ือจากผู้อ่ืน	 มาตรการน้ี

กระทรวงสาธารณสุขเคยเสนอให้รัฐบาลประกาศใช้

ตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาพันธ์	 แต่วันที่	 6	มีนาคม	 เรา

ยังได้เห็นการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ที่เวทีมวย

ลุมพินี	 จนท�าให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉุดและแพร่

ขยายไปครอบคลมุเกอืบทัง้ประเทศ		เหตผุลส�าคญัที่

ต้องให้งดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน		เพื่อสกัดการ

แพร่ระบาดของเชื้อในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน	คือมี

รายงานผู้ติดเชื้อพร้อมกันกลุ่มใหญ่ท่ีจะท�าให้ความ

ต้องการระบบบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้นทีเดียวจ�านวน

มากเหมือนถูกสึนามิกระหน�่า	ระบบก็จะพังได้ง่าย	

	 การติดเช้ือจ�านวนมากของอิตาลีถูกมองว่า

เกิดจากการด�าเนินนโยบาย	 social	 distancing	 ช้า

เกินไป	ต้นเดือนมีนาคม	ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้น	 ประชาชนจ�านวนมากยังคงออกไปสังสรรค์กัน

ตามผับและร้านอาหารกนัอย่างคกึคกัโดยไม่มเีครือ่ง

ป้องกันตัว	 กว่าเมืองจะสงบตัวเลขผู้ติดเชื้อก็พุ่งขึ้น

หลกัหลายร้อยต่อวนั		ปัจจบุนัชาวอติาลแีทบไม่ออก

จากบ้านเราจึงได้เห็นปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิด	เช่น	

การส่งไฟล์ภาพครอบครัวไปร่วมพิธีกรรมในโบสถ์

แทนการเข้าร่วมจริง

 

	 ค�านี้มีปรากฏในสื่อต่างประเทศช่วงสั้นๆ	 แล้ว

หายไป	 เพราะถูกกระแสของ	 social	 distancing	

กลบจนมิด	personal	distancing	หมายถึงการรักษา

ระยะห่างระหว่างบคุคล		อันนีจ้ะเป็นเร่ืองของปัจเจก

แล้ว	ขณะที่	social	distancing	ห้ามการรวมตัวเป็น

กลุ่มใหญ่	 personal	 distancing	 ขอให้รักษาระยะ

ห่างระหว่างบุคคลไม่อยู่ใกล้ใครในรัศมี	 1-2	 เมตร	

การแพร่ระบาดของ COVID 19 ทําให้ศัพท์ที่เคยเป็นคําเฉพาะของ
วงการแพทยด์า้นโรคระบาดกลายเป็นส่ิงทีผู้่คนในสังคมทัว่โลกรู้จกั
และพูดกันติดปาก มีอะไรบ้างลองมาดูกัน

โดย จบัพลดัจบัผลู
ค ว า ม รู้ คู่ โ ค วิ ด
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personal	 distancing	 ถูกเหมารวมไปกับ	 social	

distancing	 เพราะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องกัน	ภาพ

การเข้าแถวซื้อสินค้าในจีน	 ท่ีมีการก�าหนดจุดให้

แต่ละคนยืนห่างกัน	 หรือการก�าหนดนั่งตามศูนย์

อาหารของสิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทย	 ที่ห้ามนั่ง

ติดกัน	เหล่านี้คือ	personal	distancing	มาตรการนี้

ก�าหนดขึ้นเพื่อให้กิจกรรมปกติของมนุษย์ในสังคม

ด�าเนินไปได้มากที่สุด	เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจพัง	

	 COVID	 19	 สามารถแพร่สู่ผู้อื่นได้โดยที่ยัง

ไม่แสดงอาการ	 แปลว่าคนติดเชื้ออาจไม่รู้ว่าตัวเอง

ได้รับเช้ืออยู่ด้วยซ�้าไป	 แต่กลับสามารถแพร่เช้ือต่อ

ให้ผู้อ่ืนได้	 การอยู่ห่างกันจึงลดโอกาสในการแพร่

เชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัว	 ซึ่งมาตรการนี้มีความพยายาม

ให้ใช้ในระดับครัวเรือนด้วย	 คือ	 ทุกคนในบ้านต้อง

อยู่ห่างกัน	 สามีภรรยาก็ต้องยึดแนวทางของคุณ

มนต์สิทธิ์	ค�าสร้อย	“ไหลนี้อยาใหใครมากอด มือนี้

อยาใหใครมาจับ หนาผากนี้อยาใหใครมาจูบ แกม

นี้อยาใหใครลูบคลํา”	 การแสดงความรักระหว่าง

กันต้องยกเว้นทั้งหมด	 นอกจากจะมีความสามารถ

เหมือนที่อาจารย์หมอยง	ภู่วรวรรณ	เคยกล่าวตอบ

กับนักข่าวไว้ว่า	 “มีเพศสัมพันธ์กันในระยะห่าง	 2	

เมตรได้	จะปลอดภัยจาก	COVID”

 

	หรือระยะที่	1	ระยะที่	2	และระยะที่	3	ค�าเรียก

ที่อธิบายความรุนแรงของการแพร่กระจายของเชื้อ	

ต้องท�าความตกลงกนัในเบือ้งต้นก่อนว่าการอธบิาย

ความหมายของค�าชุดนี้จะยึดตามนิยามของสากล	

การก�าหนดเกณฑ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเอง

ไม่เข้าพวกกับสังคมโลกจะไม่อยู่ในนิยามชุดความรู้

นี้	 เฟส	1	คือ	การที่สามารถระบุได้ว่าผู้ติดเชื้อคือผู้

ที่ออกมาจากแหล่งก�าเนิดโรค	 กรณีนี้คือผู้ติดเชื้อ

ทีม่าจากเมอืงอูฮ่ัน่		ระยะนีห้มายความว่ายงัไม่มกีาร

แพร่ระบาดเกดิขึน้		หากสามารถควบคมุได้ในระยะนี้

การแพร่ระบาดจะไม่เกดิขึน้		ซึง่ต้องคมุด้วยการห้าม

ไม่ให้คนที่มาจากต้นก�าเนิดโรคเข้าประเทศ	 ระยะที่	

2	 คือการตรวจพบเชื้อในคนที่ไม่ได้มาจากเมืองต้น

ก�าเนิด	 กรณีนี้คือไม่ได้มาจากอู่ฮ่ัน	 แต่ยังสามารถ

สืบสาวได้ว่าผู้ติดเช้ือได้รับเช้ือมาจากคนท่ีมาจาก

แหล่งก�าเนิด	 แปลว่าการแพร่กระจายของเช้ือเกิด

ขึ้นแล้ว	แต่ยังไม่เกินวิสัยการควบคุม	ซึ่งสามารถคุม

ได้ด้วยการกักตัวผู้ติดเช้ือทุกคน	 เพื่อไม่ให้ไปแพร่

กระจายต่อ	 ระยะที่	 3	 อันนี้คือการควบคุมไม่ได้	

เพราะไม่สามารถสืบสาวได้แล้วว่าคนที่	 3	 นี้รับเชื้อ

มาจากใคร	มองไม่เห็นการเดินทางของเชื้อ	ไล่ย้อน

กลับไปไม่ได้แล้วว่าต้นตอท่ีท�าให้คนคนนี้ติดเช้ือคือ

ใคร	จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อใน

ระยะที่	2	ได้	และผู้ติดเชื้อก็จะเต็มเมือง	ดังนั้นหาก

นยิามกนัตามหลักสากลแล้วไทยกค็วรจะอยู่ในระยะ

ที่	3	เพราะเราไม่สามารถสืบสวนโรคได้แล้วว่าเซียน

มวยที่โคราช	รับเชื้อมาจากใครที่มาจากอู่ฮั่น	

	 จรงิๆ	การเรยีกระยะต่างๆ	ในการระบาดของ

โรคมีอัตราการแพร่เชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 แต่จะ

เป็นการซับซ้อน	ลงลึกในรายละเอียดเกินไป	

 

	 ห้องความดันลบ	 อันน้ีหมายถึงห้องที่ใช้ตรวจ

และรักษาผู้ป่วยโรคระบาดร้ายแรงที่มีการกระจาย

เช้ือทางอากาศ	 คุณสมบัติของห้องความดันลบคือ

เป็นห้องท่ีถูกควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ	 มี

ความดันต�่ากว่าภายนอก	 ดังนั้นเวลาเปิดประตู

อากาศจากภายในห้องจะไม่สามารถไหลออกมาสู่

ภายนอกได้	 เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจากภายในออก

มาพร้อมกับอากาศ	 ปกติห้องความดันลบจะต้อง

มีประตู	 2	ชั้น	พื้นที่ว่างระหว่างประตูชั้นที่	 1	 และ

ช้ัน	 2	 ท�าหน้าที่เป็น	 buffer	 zone	 ส่วนใหญ่แต่ละ

โรงพยาบาลจะมีห้องแบบนี้ไม่มากนัก	 เพราะความ

ต้องการใช้ในสถานการณ์ปกติมีไม่เยอะ	รพ.	ที่เป็น

โรงเรียนแพทย์อย่างจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย

ยังมีเพียง	10	ห้อง	ซึ่งหมายถึง	10	เตียง	เพราะห้อง

ความดนัลบเป็นห้องผูป่้วยเดีย่ว		ส่วนศริริาชพยาบาล

เมื่อนับรวมของสถานบริการทุกแห่งในเครือแล้วยัง

มีเพียง	 32	 ห้อง	 เมื่อนับรวมทั้งประเทศแล้วเรามี

ห้องความดันลบอยู่ทั้งหมด	1,178	ห้อง	ซึ่งคาดว่า

ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย	 COVID	 ท่ียอดพุ่ง

ขึ้นทุกวัน

	 เรามักกล่าวกันเสมอว่าในทุกสถานการณ์

ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหน	มันต้องมีมุมบวกให้เรามอง

เสมอ		หากเราเปิดใจมองหามนั		กรณีนีก็้เช่นเดียวกนั

อย่างน้อยหากเราต้องถกูพสิจูน์ทราบว่าเป็นผูต้ดิเชือ้

ในวันพรุ่งนี้	 เราก็จะเรียกตัวเองได้ว่า	 เป็นผู้ติดเช้ือ

อย่างมีความรู้	
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เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

    3 เดือน 195 ประเทศ 

ติดเชื้อ 614,884 คน

  เสียชีวิต 28,687 คน

 ปรากฏตัวครั้งแรกในนามโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในร่างกาย
 ผู้ปว่ยชาวจีน ต้นเดือนธันวาคม 2562

 มีชือ่อย่างเป็นทางการในวันที ่12 กุมภาพันธ์ 2563 เมือ่องค์การ
 อนามัยโลกตั้งชือ่ให้ว่า COVID 19  

 นายกรัฐมนตรีเยอรมันนีเรียกการแพร่ระบาดของมันว่า “วิกฤติ
 ทีร่้ายแรงทีสุ่ดในโลกนับจากหลังสงครามโลกครั้งที ่2”

 ประธานาธิบดีฝรั่งเศส “ประกาศภาวะสงคราม” กับมัน
 ประธานาธบิดโีดนัลด ์ ทรมัป ์ แหง่สหรฐัอเมรกิา  พดูถงึสถานการณ์

 ทีต่อ้งนําพาประเทศในชว่งการระบาดวา่ทาํให้เขาเป็น “ประธานาธิบดี
 ในภาวะสงคราม”

 12 มนีาคม 2563  ผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามัยโลกใหส้มญานาม
 มันว่า “ศัตรูของมนุษยชาติ”
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สั่นคลอนระบบบริการสุขภาพท่ัวโลก

	 นับจากวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ที่กระทรวงสาธารณสุขของจีนรายงานองค์การ
อนามัยโลกกรณีพบกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคที่อาการคล้ายปอดบวม	 41	 คน	 ทุกคนมีความ
เช่ือมโยงกบัตลาดค้าสัตว์ในเมอืงอูฮ่ัน่		และมผีูเ้สยีชวีติรายแรกในวนัที	่11	มกราคม	2563	
จนถึงวันนี้	 28	 มีนาคม	 2563	 มีผู้ติดเชื้อใน	 195	 ประเทศ	 รวมจ�านวน	 614,884	 คน	
เสียชีวิตมากถึง	 28,687	คน	รักษาหายแล้ว	 133,363	คน	ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากสุด
คืออิตาลี	9,134	คน
	 ด้วยอาการเบือ้งต้นคล้ายไข้หวดัใหญ่และปอดบวม		ท�าให้หลายประเทศชะล่าใจใน
การควบคุมการระบาดในช่วงแรก		ท�าให้เชือ้ไวรัสแพร่กระจายไปท่ัว		จนอาจเดินทางมาถงึ
จุดที่จะท�าให้เกิด	herd	immunity	โดยไม่ได้ตั้งใจ	คือการที่ประชากรจ�านวนมากติดเชื้อจน
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เอง	 ซึ่งหมายถึงเกิดการเสียชีวิตจ�านวนมโหฬารก่อนที่
จะเดนิทางถงึการสร้างภมูคิุม้กนัได้		ซึง่เป็นสถานการณ์การควบคมุโรคระบาดท่ีอาจเกดิขึน้
ได้	แต่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
	 แม้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วโลกจะเร่งหาวิธีการรักษาและ
ป้องกนัการระบาดแต่ยงัไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จ		ท�าได้เพยีงการผลติยาบรรเทาอาการปอด
ติดเชื้อ	 คือฟาวิพิราเวียร์	 และเอวิแกน	ที่สามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของเชื้อไวรัสเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถสร้างภูมิต้านทานโรค	 และพบว่าไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยอาการหนักได้
เนื่องจากเชื้อไวรัสเพิ่มมากเกินก�าลังของยา	ซึ่งยาทั้งสองตัวมีข้อจ�ากัดในการผลิต	มีเพียง
จีนและญี่ปุ่นที่ผลิตได้

	 COVID	19		ส่ันคลอนความมัน่คงของระบบบรกิารสขุภาพทัว่โลก		เมือ่หลายประเทศ
ต้องประสบภาวะผู้ป่วยมากเกินความสามารถของระบบบริการ	 และทุกประเทศประสบ
ปัญหาอันเนือ่งด้วยคนและของทีมี่จ�านวนจ�ากดั		และไม่ได้ถกูสร้างหรือผลติมาเพือ่รองรับ
ภาวะโรคระบาดร้ายแรงขนาดนี้
 คน -	บุคลากรด้านสุขภาพทั้งแพทย์	พยาบาล	และวิชาชีพอื่น	ของทุกประเทศ
มีจ�านวนจ�ากัด	 และต่างประสบปัญหาขาดผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
ทางเดินหายใจ	 ซึ่งจ�าเป็นมากส�าหรับการดูแลผู้ป่วย	 COVID	 19	 ที่มุ ่งท�าลายระบบ
ทางเดินหายใจ	 โดยเฉพาะปอด	 มีรายงานการติดเชื้อและเสียชีวิตของแพทย์ในหลาย
ประเทศ	(ตามแผนภาพที	่1-สถานการณระบบสขุภาพโลกทามกลาง COVID 19)	กลายเป็น
ความสูญเสียของระบบ	อิตาลีสูญเสียบุคลากรให้	COVID	19	มากถึง	13	ราย	ในจ�านวนนี้

เป็นแพทย์	4	ราย	และมแีพทย์ตดิเชือ้กว่า	50	คน	(ข้อมลูวนัท่ี	21	มนีาคม	2563)	ส่วนใหญ่
เป็นแพทย์ทั่วไป	(GP)	หากรวมบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งหมดแล้วอิตาลีมีคนท�างานใน
ระบบสุขภาพติดเชื้อแล้วสูงถึง	2,696	คน	(อ่านรายละเอียดใน	วิกฤติแพทยอิตาลี เมื่อยา
เม็ดเดียวเอาไมอยู	หน้า	34)	ขณะที่จีนมีแพทย์เสียชีวิต	6	ราย	จากจ�านวนแพทย์ติดเชื้อ
ทั้งหมด	1,716	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.8	ของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ	ในส่วนของประเทศไทย
มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว	9	คน	(ข้อมูลวันที่	26	มีนาคม	2563)	ส่วนใหญ่เกิด
จากการที่ผู้ป่วยปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยงของตัวเอง
	 การรับมือกับโรคติดเชื้อที่ระบาดเป็นวงกว้างต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ	
ที่ไม่เพียงเชี่ยวชาญการรักษาและการควบคุมแต่ยังเชี่ยวชาญในการจัดการกับอุปกรณ์
เครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อการป้องกันตนเอง	 ทั้งหน้ากาก	 ถุงมือ	 ชุดป้องกันการติดเชื้อ	 ซึ่ง
ต้องมีความช�านาญทั้งในการใส่	การถอด	และการจัดการภายหลังการใช้งาน	นอกจากนี้	
COVID	19	เป็นโรคที่ท�าลายระบบหายใจ	ดังนั้นในการรักษาจึงต้องการแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ
ระบบหายใจและผูป่้วยวกิฤตหิายใจ		ซึง่ทกุประเทศรวมทัง้ประเทศไทยมจี�านวนจ�ากดั	(อ่าน
รายละเอียดใน	 สํารวจตนทุนระบบสุขภาพของไทยเพ่ือรับมือกับ COVID 19	 หน้า	 10)
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เมือ่ต้นทนุคือแพทย์เฉพาะทางมีน้อย		ขณะท่ีความต้องการบริการมมีาก		ระบบสขุภาพใน
ทกุประเทศจงึต้องใช้แพทย์ทกุสาขาท่ีมอียู่มารับมอื		ซ่ึงนัน่ท�าให้แพทย์ตกอยู่ในความเสีย่ง
นอกจากกรณขีองอติาลทีีแ่พทย์ทัว่ไป		ตดิเช้ือเป็นจ�านวนมากแล้ว		ท่ีฟิลปิปินส์ต้องสญูเสยี
แพทย์หัวใจมือดี	วัยเพียง	34	ไปหลังตรวจพบการติดเชื้อเพียง	2	สัปดาห์	แม้	Philippines	
Heart	Center	(PHC)	ซึ่งเป็นที่ท�างานของคุณหมอ	Israel	Bactol	จะถูกรัฐบาลตั้งขึ้นให้ท�า
หน้าทีศู่นย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจของประเทศ	แต่ท่ีนัน่กต้็องเปิดรบัผูป่้วย	COVID	19
ด้วย		นอกจาก	PHC	จะสูญเสียคณุหมอไปถาวรแล้ว		ยงัมพียาบาลและนกัเทคนิคการแพทย์
ของตัวเองอีกอย่างละ	1	คน	ต้อง	admit	เพราะได้รับเชื้อ	และบุคลากรอีก	39	คน	ต้องถูก

กกัตวัเพราะสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี	้	ส่วนอินโดนเีซยีมรีายงานการเสยีชวีติของศลัยแพทย์
ท่านหนึ่ง	ที่ร่วมในทีมรักษาผู้ติดเชื้อ
 
 ของ -	 นอกจากคนแล้ว	 ของ	 คืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจต่างมไีม่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัโรคระบาดร้ายแรงขนาดนี	้	ห้องความดนัต�า่	
เครื่องช่วยหายใจ	ห้อง	ICU	รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล	(PPE)	ทั้งถุงมือ	
หน้ากากอนามยั	ชดุป้องกนัการตดิเชือ้	ซึง่การขาดแคลน	PPE	ถกูมองว่าเป็นปัจจยัส�าคญั
ทีท่�าให้บคุลากรทางการแพทย์ต้องตดิเชือ้จ�านวนมาก		นอกเหนอืจากการต้องท�างานหนกั
จนร่างกายอ่อนแอง่ายต่อการตดิเชือ้แล้ว		สถานการณ์การระบาดหนักท�าให้เกดิการกกัตนุ
หน้ากากอนามยัทัว่โลกจนองค์การอนามยัโลกต้องออกมารณรงค์ให้เกบ็หน้ากากอนามยั

ทางการแพทย์ไว้เฉพาะส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์	คนป่วย	และผู้มีความเสี่ยงเท่านั้น	
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก	
หลายโรงพยาบาลออกนโยบายให้บุคลากรเบิกได้แค่คนละ	1	ชิ้นต่อวัน	แพทย์	พยาบาล	
ในหลายโรงพยาบาลถึงกับร้องขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย	 หลายโรงพยาบาลต้องใช้
หน้ากากผ้าซึ่งคุณสมบัติไม่สามารถเทียบเท่าหน้ากากอนามัยระดับที่ใช้ในโรงพยาบาลได้
	 จีนเป็นประเทศทุ่มเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลในการรักษาผู้ติดเชื้อ	 โดยสร้างโรง
พยาบาลสนามขึน้ทีเ่มอืงอูฮ่ัน่ถงึ	16	แห่ง	และระดมบคุลากรทางการแพทย์จากทัว่ประเทศ
มาช่วยกันรับมือ	 อิตาลีเร่งสร้างเตียง	 ICU	 พร้อมเครื่องช่วยหายใจเพิ่ม	 เพื่อให้สามารถ
รบัมอืกบัผูป่้วยได้มากทีส่ดุ		อหิร่านได้รบัการสนบัสนนุอปุกรณ์ทางการแพทย์และอปุกรณ์
ป้องกนัการตดิเชือ้ส่วนบคุคลจากองค์กรอนามยัโลก		อหิร่านเป็นอกีประเทศหนึง่ท่ีมรีายงาน
แพทย์เสยีตดิเชือ้จนเสยีชวีติระหว่างการปฏบิตัหิน้าที	่	ส�าหรบัประเทศไทย	ข้อมลู	ณ	วนัที่
21	มนีาคม		ยงัไม่พบการลงทนุเพือ่ตัง้รบัผูป่้วยและเพือ่เสรมิความมัน่คงของระบบบรกิาร
สขุภาพ		มเีพยีงหน่วยงานเอกชนแองค์กรรฐับางส่วนด�าเนนิกันเอง		ไม่ได้เป็นการประกาศ
นโยบายรัฐแต่อย่างใด
		 อิตาลีเป็นประเทศที่ระบบสุขภาพถูกสั่นคลอนด้วย	 COVID	 19	 อย่างรวดเร็วและ
รนุแรงยิง่		เพราะจ�านวนผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยมากเกนิขดีความสามารถของระบบสขุภาพของ
ประเทศมาก	แม้ในทางตัวเลขจ�านวนผู้ติดเชื้อของอิตาลีจะอยู่ที่	47,021	คน	น้อยกว่าผู้
ติดเช้ือในจีนเกือบเท่าตัว	 โดยในจีนมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด	 81,008	 คน	 แต่เมื่อพิจารณากับ
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สัดสวนประชากรทั้งหมดซึ่งอิตาลีมีเพียงประมาณ 61 ลานคนทั่วประเทศ ขณะที่จีนมี
ประชากรมากถึง 1,400 ลานคน จึงไมแปลกใจที่จํานวนผูสียชีวิตในอิตาลีจะแซงหนาจีน 
จํานวนผูติดเชื้อที่สูงอยางตอเนื่องทําใหบุคลากรทางการแพทยของอิตาลีตองตกอยูใน
ภาวะตัดสินใจลําบาก เมื่อตองเลือกวาใครควรจะมิสิทธิไดรับการรักษาใน ICU เนื่องจาก
เครื่องชวยหายใจมีจํานวนจํากัด
  “ตอนน้ีเรามีคนป่วยท่ีต้องการเครื่องชว่ยหายใจประมาณ 
10,000 คน แต่เรามีเครื่องช่วยหายใจท้ังประเทศเพียง 
3,000 เครื่อง แปลว่าเราต้องปล่อยให้คน 7,000 คนตาย” 
วิสัญญีแพทยโรคทรวงอกทานหนึ่งของรพ. San Raff aele กลาวขณะคุยกับเพื่อนหมอ
ตางโรงพยาบาลถึงสถานการณในโรงพยาบาลของตนเองผาน WhatApps ในชวงตนเดอืน
มีนาคม ที่จํานวนผูติดเชื้อยังมีเพียง 1 หมื่นนิดๆ
 Italian College of Anesthesia, analgesia, Resuscitation and Intensive Care 
ถึงกับประกาศแนวทางการปฏิบตัหินาท่ีสาํหรบัแพทยและพยาบาลในภาวะพเิศษ  เพือ่ให
เตรยีมรบัมือกบัวกิฤติสุขภาพทีก่าํลังเกดิขึน้ไปในแนวทางเดยีวกนั  โดยแนวทางท่ีประกาศ
ออกมาไดเปรยีบเทยีบภาวะทางศีลธรรมท่ีแพทยอติาเลียนกําลงัประสบอยูกบัการจาํแนก
ผูปวยในชวงเวลาของสงครามที ่“การแพทยในภาวะภัยพิบัติ” ตองถกูนาํมาใช  นัน่คือแทนท่ี
จะใหผูปวยทกุคนทีจํ่าเปนตองไดรบัการดูแลในภาวะวกิฤติไดเขาถงึบริการกอ็าจจาํเปนตอง

คํานึงถึง “เง่ือนไขการจัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนธรรมและ
เหมาะสม” และความเปนธรรมและเหมาะสมที่วานั่นคือการคํานึงถึงประโยชนของคน
หมูมากเปนหลัก เง่ือนไขในการจัดสรรทรัพยากรควรตองใหหลักประกันไดวาผูปวยท่ีมี
โอกาสหายสูงสุดควรตองไดรับบริการทางการแพทยอยางเต็มที่ นัยหนึ่งคือการเขาถึง
บรกิารสาํหรบัผูปวยวกิฤตซึิง่ตองใชอปุกรณทางการแพทยทีมี่จาํนวนจาํกดัควรเปนโอกาส
ของผูท่ีมโีอกาสรกัษาหายกอน  แผนกฉกุเฉนิมผีูปวยเตม็ตลอด  และพวกเขาตองตดัสินใจวา
จะเลอืกใหใครไดใชเครือ่งชวยหายใจและตองปลอยใหใครตาย  หลายครัง้ทีน่ายกรฐัมนตรี
ของอิตาลีตองแถลงขาวสถานการณ COVID 19 ดวยน้ําตานองหนา
  ในสเปนมีแพทยคนหนึ่งระบายความอึดอัดทั้งน้ําตาผาน YouTube เมื่อตอง
ตัดสินใจถอดเครื่องชวยหายใจจากผูปวยวัย 65 ป ออกมาใหผูปวยที่อยูในวัยหนุมกวา 
ดวยประเมินแลววาผูปวยหนุมมีโอกาสรอดสูงกวาผูปวยชราคนนั้น ท่ีเมื่อถูกถอดเคร่ือง
ชวยหายใจออกแลวไดรับยานอนหลับแทนเพื่อใหจากไปอยางไมทรมาน 
 นีค่อืสถานการณของประเทศทีไ่ดรบัการจัดอนัดบัจากองคการอนามัยโลกวามรีะบบ
บรกิารสุขภาพดเีปนอนัดบัตนๆ ของโลก  แตเม่ือเกดิวกิฤตมิผีูปวยอาการหนกัพรอมกนัเปน
จํานวนมาก โอกาสที่ระบบบริการจะลมสลายก็เกิดขึ้นไดสูง ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
ติดเชื้ออยางกวางขวางจนเกินความสามารถของระบบบริการสุขภาพสวนหนึ่งเกิดจาก
วฒันธรรมในการใชชวีติ  เชน ชาวอติาเลยีนทีช่อบสงัสรรค  ทักทายกนัดวยการกอดและจบู
ซายขวา  แมในชวงตนเดอืนมนีาคมทีส่ถานการณวกิฤตแิลว  ยงัมีภาพคนจาํนวนมากออกไป
สังสรรคกันตามบารหลายแหง โดยไมมีเคร่ืองปองกัน การกระจายของโรคจึงเกิดขึ้นงาย
และขยายตัวเปนวงกวาง และเกิดผูปวยพรอมกันทีละหลายๆ คน สวนสําคัญเกิดจาก
ความประมาทขยบัตวัชาของหนวยงานภาครฐัในการปองการตดิเชือ้และการแพรกระจาย 
และสวนหนึ่งเกิดจากประชาชนในสังคมขาดความตระหนักถึงความรายแรงของโรคและ
ขาดสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
 ขณะท่ีปดตนฉบบันี ้ สหรฐัและสเปนเปนประเทศทีสุ่มเสีย่งกบัภาวะการลมสลายของ
ระบบสุขภาพตามรอยอิตาลีจากการที่จํานวนผูติดเชื้อเพิ่มสูงมากทุกวัน จนอยูในภาวะที่
ควบคมุไมได  ขณะทีไ่ตหวนัละสงิคโปรสามารถควบคมุการแพรระบาดของเชือ้อยางไดผล
ทาํใหสามารถรกัษาความมัน่คงของระบบสขุภาพไวได  โดยไตหวนัมผีูตดิเชือ้เพยีง 45 คน
เสียชวิีต 1 คน  ทัง้ทีอ่ยูหางจากจีนแผนดนิใหญเพยีง 81 ไมล  และมผีูเดนิทางไปมาระหวาง
เกาะไตหวันกับจีนวันละมากกวา 2,000 ราย ไตหวันใชมาตรการเชิงรุก เนนปองกันการ
ระบาด ประกาศยกระดับการติดเชื้อจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หลังมีรายงานพบผูติดเชื้อ
รายแรก 2 วนั  หลงัจากนัน้อีก 3 วนั  ประกาศปดเมอืงหามประชากรตางประเทศเขาเมอืง
รบัเฉพาะชาวไตหวนัใหบนิกลบับาน  กกับรเิวณผูมรีายงานความเสีย่งโดยใชแอปพลเิคชนั
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สถานการณในประเทศไทย

ติดตามตรวจสอบ	จัดสรรหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ประชาชนอย่าง
พอเพียง	ตั้งจุดแจกในพื้นที่สาธารณะ	ควบคุมให้โรงงานเพิ่มการผลิตและห้ามการกักตุน	
ให้ข้อมลูแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสโดย	รมว.	กระทรวงสาธารณสขุ	ท�าหน้าท่ีแถลงข่าวเอง
ทุกวัน
	 ยังไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตของโลกได้ว่าต้องสูญเสียชีวิตประชากรให้กับ
ไวรัสที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนี้อีกมากเท่าไร	ในจีนที่คิดว่าการระบาดจบลงแล้ว	ยังกลับ
มาพบเชื้อเป็นรอบสองและเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงกว่าเดิม

	 ผู้ป่วยเคสแรกนอกประเทศจีนถูกรายงานว่าพบที่ประเทศไทยในวันที่	13	มกราคม	
โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่งเดินทางมาจากอู่ฮั่น	มีเสียงเรียกร้องให้ประเทศไทยปิด
ประเทศห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางเข้ามาภายในประเทศ	 เพื่อสะกัด
การแพร่เชื้อ	แต่การเรียกร้องก็ไม่เป็นผล	จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น	โดยในช่วงแรกเป็น
ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นหลัก	ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
	 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การติดเช้ือระยะท่ี	 2	 คือ	 มีคนท่ีไม่ได้เดินทางมาจากต่าง
ประเทศติดเช้ือด้วยในช่วงปลายกมุภาพนัธ์		เมือ่มรีายงานพบคนขบัแท๊กซีรั่บนกัท่องเท่ียว
จีนได้รับเช้ือ	 หลังจากนั้นรายงานการพบเชื้อในกลุ่มคนที่ท�างานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
ก็เพ่ิมมากข้ึน	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	 พนักงานโรงแรม	 คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ทั้งคนในครอบครัวและเพ่ือน	 แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพ	 กลางเดือน
มีนาคมเริ่มมีการพบผู้ติดเช้ือจากการเข้าไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีในวันที่	 6	 มีนาคม	
หลงัจากนัน้กพ็บผูต้ดิเชือ้กระจายไปท่ัวประเทศเพราะเซยีนมวยเดินทางมาจากท่ัวประเทศ	
การเข้าสู่การตดิเชือ้ระยะที	่3	ของประเทศไทยเริม่ขึน้แล้ว		เพราะไม่สามารถสบืหาต้นทาง
ของการแพร่เช้ือได้		หลังจากนัน้เป็นต้นมาอตัราการตดิเชือ้ในประเทศก็เพิม่สงูขึน้ในระดับ
หลกัร้อยทกุวนั		ซึง่ผลการสอบสวนโรคในเบ้ืองต้นพบว่าการตดิเชือ้เป็นกลุม่เป็นก้อน		เช่น	
การดูมวย	การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา	การเที่ยวสถานบันเทิง	มีจ�านวนรวมมากกว่า
ผู้ติดเชื้อท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ	 (ดังรายละเอียดในแผนภาพที่	 2-จํานวนผูติดเชื้อ
ในประเทศไทย จาํแนกตามรปูแบบการไดรับเชือ้)	ก่อนท่ีประเทศไทยจะเดนิทางมาถงึจุดท่ี
จ�านวนผูป่้วยเพิม่หลักร้อยต่อวนั	โดยไม่สามารถสบืหาต้นตอของการแพร่เชือ้ได้	บุคลากร
ด้านสุขภาพโดยเฉพาะอาจารย์แพทย์พยายามร้องขอให้รฐับาลใช้มาตรการขัน้เดด็ขาดท้ัง
การปิดประเทศ	การใช้มาตรการ	social	distancing	จนถึงการ	 lock	down	ตัวเองอยู่ใน
บ้าน	ซึ่งรัฐบาลไม่ตอบสนองอย่างเข้มแข็งเท่าที่ควร
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ควบคุมการแพรเชื้อของโรค เริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางสําคัญเมื่อคณะแพทยจาก
ศิริราชพยาบาล ออกมาใหขอมูลการคาดการณการติดเชื้อหากผูคนยังคงออกจากบาน
และไมรักษาระยะหางทางสังคมระหวางกัน ภายในวันที่ 15 เมษายน วาอาจสูงถึง 
351,948 คน ซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบสุขภาพของประเทศไปอยางมาก จึงอาจ
ทําใหมียอดผูติดเชื้ออาจสูงถึง 7,039 คน แตหากมีการใชมาตรการ lock down คือ 
ทุกคนพยายามเก็บตัวอยูบานใหมากที่สุด หากออกจากบานก็ใชการรักษาระยะหาง
ระหวางกัน จํานวนผูติดเช้ือสามารถลดลงเหลือเพียง 24,269 คน และยอดผูเสียชีวิต
ลดลงเหลือเพียง 485 คน (แผนภาพที่ 3-การคาดการณสถานการณผูติดเชื้อกับขีดความ
สามารถของระบบสุขภาพ) จนเกิดกระแสสังคมชวยกันดึงเสนสีแดงใหลาดเอียงลงมาอยู
ในแนวเสนสีฟา ซึ่งจะทําใหระบบสุขภาพไทยไมตองรับแรงกระแทกจนอาจเขาสูภาวะ
ลมสลายหากไมมีการทําอะไรเลย
 ตัวเลขลาสุดของประเทศไทย ในวันท่ี 28 มีนาคม มีจํานวนผูติดเชื้อสะสม
ทัง้หมด 1,245 คน ใน 57 จงัหวดั แตสวนใหญกระจกุตวัอยูในกรงุเทพฯ  และปรมิณฑล
มีผูเสียชีวิตรวม 6 ราย h
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  สถานการณทีถ่อืวาคุกคามระบบสขุภาพของไทยนอกจากความหวัน่วติกวาจํานวน
ผูติดเชื้อจะสูงเกินศักยภาพของคนและของที่มีในระบบบริการ (ดังรายละเอียดใน สํารวจ
ตนทุนระบบสุขภาพของไทยเพื่อรับมือกับ COVID 19 หนา 10) แลวยังมีเรื่องของการ
ที่บุคลากรดานสุขภาพตองติดเชื้อดวย ขอมูลลาสุดในวันที่ 27 มีนาคม มีบุคลากรดาน
สุขภาพติดเชื้อแลว 11 ราย โดย 9 ราย ไดรับเชื้อจากการดูแลผูปวย ซึ่งทั้งหมดเกิดจาก
การที่ผูปวยปกปดประวัติเสี่ยงของตนเอง อีก 2 ราย ไมระบุสาเหตุแนชัด การที่บุคลากร
ทางการแพทยตดิเชือ้เชนนีน้อกจากตองสญูเสยีกาํลงัคนในสวนท่ีเปนผูตดิเชือ้โดยตรงแลว 
ยงัตองมกีารกกัตวับคุลากรทีร่วมงานอยางใกลชดิดวย  ทําใหระบบบรกิารสขุภาพในภาวะ
ปกตติองไดรบัผลกระทบไปดวย  รพ.บันนงัสตา  จ.ยะลา  เปนโรงพยาบาลท่ีไดรับผลกระทบ
ในลักษณะนี้ชัดเจนที่สุด
  รพ.บันนังสตา ซึ่งมีแพทยประจํา 8 คน มีรายงานไดรับเชื้อจากการตรวจคนไข 
1 คน และแพทยอีก 6 คนตองถูกกักตัวที่บาน ทําใหเหลือแพทยปฏิบัติหนาที่เพียง 1 คน
และมีพยาบาลติดเชื้ออีก 2 คน ทําใหทั้งโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทยติดเชื้อรวม
3 คน และตองมีผูที่ถูกกักตัวที่บานอีก 21 คน จน รพ. ตองปดประกาศตัวเปนเขตติดเชื้อ
รับเฉพาะผูปวยภาวะฉกุเฉนิเทานัน้  แมจะมกีารหมนุเวยีนแพทยจาก รพ. อืน่มาชวยกต็าม 
ตนทุนดานกําลังคนที่มีนอยอยูแลวจึงลดนอยลงไปอีก
 ในชวงปลายเดือนมีนาคมรัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงปจเจกชนใหความสําคัญ
กับการใชมาตรการ social distancing หลังจากท่ีกอนหนานั้นกระทรวงสาธารณสุขและ
โรงเรยีนแพทยจะออกมาขอความรวมมือจากภาครัฐในการประกาศเปนนโยบายแลวกต็าม
การปรับตัวครั้งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความตื่นและตระหนักรูในอันตรายหากไมมีการ
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพญ็นภา หงษ์ทอง

จํา นวนผู้ติดเช้ือ COVID 19 ในประเทศเพิ่มมากขึ้น
เรือ่ยๆ ในลักษณะของการติดเชือ้พร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่
คาดการณ์ไดว้า่อกีไมช้่าผูต้ดิเชือ้แสดงอาการจะเพิม่มาก
ขึ้น ความต้องการบริการก็จะเพิม่มากขึน้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์
เหม ะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย  และผู้อํานวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัย
โลกดา้นคน้ควา้และอบรมโรคตดิเชือ้ไวรสัสัตวสู่์คน  เสนอ
ทาง เลือกในการรักษาความมั่นคงของระบบสุขภาพไทย
ท่ามกลางความขาดแคลนทรัพยากร

ทําอย่างไรให้ระบบสุขภาพไทย
ไม่ล่มสลายเหมือนอิตาลี
กับ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
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 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสขุภาพ
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน
	 กระท รวงสาธารณสุขเองได้ให ้ท�าการ 
ส�ารวจบุคลากร	 แพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุข	 ให้ส�ารวจเตียง	 และห้องซึ่งมีหลาย
ระดบั		ห้องรกัษาอาการระดบัแรกสดุคอืห้องความ
ดันลบ	 ระดับที่สองห้องดัดแปลงส�าหรับผู้ป่วยที่มี
อาการทางระบบทางเดนิหายใจ		และอกีระดบัหนึง่ 
ส�าหรับ ผู้ป่วยที่อาการยังไม่หนักมากนัก	 มาอยู่ 
รวมๆ	กัน		อกีพืน้ทีห่นึง่คอืพืน้ทีส่�าหรบัการคดัแยก 
ว่าคนที่มีอาการไข้	 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
หรือไม่	เป็นพื้นที่ที่ไว้คัดว่าใครเป็น	ใครไม่เป็น	
	 ทีน้ีเ ราลองมามองข้อด้อยของมัน	 จะเห็น
ว่าห้องทั้ง	4	ระดับ	ฝังตัวในโรงพยาบาลปกติ	ซึ่ง
ฮ่องกง	จีน	หรือสิงคโปร์เองแนะน�าว่าเป็นข้อห้าม	
ต้องแยก		แต่โรงพยาบาลเราถกูสร้างข้ึนมาโดยเอา
ห้องความดันลบ	ห้องกักกันตัว	อะไรต่างๆ	อยู่ใน
พืน้ทีโ่รงพยาบาล	แม้ว่าจะแยกเป็นอาคาร	หรอืตึก
พิเศษก็ตาม	แต่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกัน	
	 ประการ ที่สอง	 เตียงในห้องความดันลบ	 

ในห้องที่ดัดแปลงส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีทางเดินหายใจ
ผิดปกติ 	ห้องที่ไม่หนักนัก	หรือห้องที่คัดกรองคน 
พวกนี	้	ปัจจบัุนท�าไม่ไหว		แม้แต่โรงพยาบาลจฬุาฯ 
หรือบ�าร าศนราดูรก็ท�าไม่ไหว	 และถ้าเมื่อไรที่จะ
ต้องมีผู้ป่วยเข้า	 ICU	 แปลว่าต้องเป็น	 ICU	 ห้อง
ความดันล บ	 เพราะวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยใน
กระบวนการรักษาอาจท�าให้เกดิละอองฝอยชนดิท่ี
แพร่ทางเดินหายใจได้	เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการ
ห้องความดันลบ	หรือหากเป็น	 ICU	ปกติ	ก็ต้อง
ระวังไม่ ใช้เครื่องปรับอากาศระบบกลางเครื่อง
เดยีวกนั		เพราะมนัจะดดูเชือ้โรคเข้าไปในระบบแอร์ 
ทั้งตึก	นั่นคือความอันตรายอย่างหนึ่ง	
	 เร่ืองข องเคร่ืองช่วยหายใจ	 ต้องเข้าใจว่า
เครื่องช่วยหายใจที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถูกใช้โดย
คนไข้ปกติท่ีเราให้การรักษาอยู่	 หากต้องมีคนไข	้
COVID	19	เข้ามา	ต้องอยู่ในพื้นที่พิเศษ	ดังนั้นก็ 
จะมปัีญหาแน่ๆ		และอกีประการหนึง่กค็อื		บคุลากร	 
ทั้งหมอ	 พยาบาล	 หรือผู้ช่วยพยาบาล	 ที่เข้ามา
อาจต้องจับฉลาก	 เพราะต้องอยู่	 2-3	 อาทิยต	์
หมายความว่าคนท�างานตรงนัน้		หากกลบัท่ีหอพกั 
ตนเองก็ต้องแยกตัว	 กลับบ้านไม่ได้	 สุงสิงกับใคร 
ไม่ได้	 เ พราะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อมาหรือเปล่า	
สมมติว่า ตกลงกันแล้วว่าจะอยู่เสาร์	 อาทิตย์นะ		
ก็ต้องถู กกักตัวอีก	 14	 วัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเอง 
ไม่ได้รั บเชื้อ	 แปลว่าหลังจากที่หมดกะ	 สมมต ิ
ตกลงกันว่าเราจะอยู่เวรกัน	 2	 อาทิตย์	 เมื่อหมด	 
2	อาทิตย์นั้นแล้วก็ต้องไปกักตัวที่บ้านอีก	14	วัน 
ต้องรกัษาระยะห่างเลย		ไม่สงุสงิกบัคนในครอบครวั 
เห็นหน้า กันไกลๆ	 2-4	 เมตรได้	 อันนี้คืออีก	 2	
อาทิตย์		แล้วถงึจะกลบัมาท�างานใหม่		เพราะฉะนัน้	 
บุคลากรต รงนั้นขาดแน่	 เพราะบุคลากรตามปกติ 
กท็�างานกบัผูป่้วยธรรมดาอยู่แล้ว		บุคลากรท่ีจะอา

มาใช้งานในลักษณะนี้ก็ต้องได้รับการอบรมพิเศษ	
ซึ่งหากว่ าดูแล้ว	 บุคลากรที่จะเข้ามาผลัดเปลี่ยน
ท�างานตรงนี้ก็จะมีปัญหา	 และก็ต้องดึงบุคลากร
จากการรักษาปกติ	เพราะฉะนั้นผู้ป่วยตามปกติที่
เรารักษาอยู่แล้วก็จะไม่เพียงพอ	 ผลกระทบก็จะ 
ตกกับการรั กษาในปัจจุบันที่ท�าอยู่	 หากมีผู้ป่วย	
COVID	19	มากขึ้นเรื่อยๆ	 เราก็จะไม่ได้มีเฉพาะ
คนไข้	COVID	19	ที่จะเสียชีวิต	แต่เราจะมีคนโรค
อื่นที่จะเ สียชีวิตด้วย	 เพราะเราจะไม่มีบุคลากร 
และอุปกรณ์ไม่พอ

 ท่ามกลาง ข้อจ�ากัดของทรัพยากรควรท�า
อย่างไร
	 ทีอ่ยากให้รฐับาลท�าคอืห้ามการเคลือ่นย้าย 
ของประชาชนออกนอกบ้าน	 คือนโยบายปิดบ้าน	
ต้องปิดทัง้ประเทศ		ต้องปิด	21	วนันะ		ผมให้เหตผุล 
ไว้ในเพจของผมแล้ว	ไปอ่านดูได้	หลังจากพ้น	21	
วนัต้องมกีระบวนการต่อเนือ่ง		คอืการเริม่มชีวีติเข้า 
ใกล้ปกติ	 แต่ไม่ปกติ	 คือ	อาจต้องเข้าแถวซื้อของ
ห่างกัน	2	เมตร	กินข้าวห่างกัน	2	เมตร	ดูหนัง	ดู 
ละคร	นัง่ห่างกนั	2	เมตร	แต่ท�าให้เศรษฐกจิเฟ่ืองฟู
ขึน้มาได้		เราจะท�าตรงนีไ้ด้เพราะเราถือว่าเราเทียบ 
เท่ากับประเทศจีน	ที่เป็นประเทศสะอาดแล้ว

 ที่อิตาลีพอเห็นแนวโน้มการแพร่ระบาดเขา
เริ่มย้ายคนไข้ ICU เดิมออกไปอยู่โรงพยาบาล
นอกพืน้ทีก่ารระบาดและเพิม่เตยีงใน ICU พืน้ที่
ที่มีการระบาด เราจ�าเป็นต้องเตรียมตัวแบบนี้
หรือไม่
	 ตอนน้ีเราไม่มีสตางค์	 เคยเสนอตรงนี้ไป
แล้ว	 สิ่งที่จะเป็นไปได้ตอนนี้คือห้องกักกัน	 ก็อาจ
จะใช้โรงแรม	หรือโรงพยาบาลที่เจ๊งๆ	น่าจะมี	แต่
โรงแรมที่เจ๊งนี่มีเยอะ	 เราอาจท�าเป็นพื้นที่แยกผู้
ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ	คือแยกหาคนที่ติดเชื้อ	และ
อาจเป็นห้องส�าหรับกักตัวผู้ท่ีมีอาการปานกลาง	
คือหากอาการน้อยไม่ต้องกักตัว	ให้ไปกักตัวเองที่
บ้าน	หากอาการปานกลางกักตัวไว้ที่โรงแรม	หาก
อาการหนกัค่อยย้ายเข้าโรงพยาบาล	นีเ่ป็นวธิเีดยีว
ที่จะให้แยกออกไปจากโรงพยาบาลตามปกติ	

 คือให้คนไข้เข้าสู่ระบบน้อยที่สุด เอาเท่าที่
จ�าเป็น
	 ใช่ครับ	 ตอนนี้	 ถ้าหากคนไข้เป็นไข้หวัด
น�า้มกูไหล		ผมชอบใช้ค�าว่าไข้หวดัเลก็		ไข้หวดักลาง 
ไข้หวัดใหญ่	 คนไข้เหล่านี้อาจจะเป็น	 COVID	 19	
หรืออาจไม่ใช่ก็ได้	 หากเป็นไข้หวัดเล็กน�้ามูกไหล	
กกัตวัท่ีบ้าน	14	วนั		หากพฒันามามอีาการไข้หวดั

หากมีผู้ป่วย COVID 19 มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะไม่ได้ม ี
เฉพาะคนไข้ COVID 19 ท่ีจะเสียชีวิต แต่เราจะมีคน
โรคอื่นท่ีจะเสียชวิีตด้วย เพราะเราจะไม่มีบุคลากร และ 
อุปกรณ์ไม่พอ



32  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  33

กลาง	 ถึงเข้ามาตรวจว่ามี	 COVID	 19	 หรือเปล่า	
เหตุผลที่เข้ามาตรวจเพราะไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตหรือ
ไม่	 ก็ให้เข้ามาตรวจฟรี	 ทั้งท่ีจริงๆ	 เรารู้อยู่ลึกๆ	
ว่าพวกที่เป็นหวัดเล็กนั้น	 แท้ที่จริงแล้วสามารถ
แพร่เช้ือได้	 แต่เราไม่สามารถให้การบริการตรวจ
คนเป็นแสนคนได้

 เราจะเดินไปถึงจุดเดียวกับอิตาลีไหม ที่บาง
แคว้นออกระเบียบแล้วว่าอายุเกิน 80 ไม่รับ 
เข้า ICU
	 หากเราไม่ปิดบ้านอย่างที่เล่าให้ฟัง	 เรา
เสนอนายกฯ	 ไปแล้ว	 แต่ก็ไม่ฟัง	 ไปฟังที่ปรึกษา 
โลกสวย	 5-6	 คน	 ถ้าที่ปรึกษาโลกสวยแบบนี้เรา 
จะเป็นอิตาลีแน่ๆ	 เลย	 คือต้องเลือกแล้วว่าใคร 
จะตายใครจะอยู่	อันนี้ผมพูดจริงนะ	เพราะที่แลบ
เราตรวจจนตรวจไม่ไหว	ยิ่งตรวจมากก็เจอมาก	

 เอกชนเริ่มรับตรวจในราคาแพง พอตรวจ
เจอว่ามีเชื้อส่งมาให้ภาครัฐรักษาต่อ ระบบ 
ควรเป็นแบบนีไ้หม  เป็นการเพิม่ภาระให้ระบบ
ของรัฐหรือไม่
	 เหตุผลที่เอกชนไม่ยอมให้ใช้เป็นพื้นที่ใน
การแยกตรวจ	คือพื้นที่แรก	เป็นวอร์ดกลางให้เขา
มานั่งตรวจ	 ซึ่งอาจใช้เวลา	 6-24	 ชม.	 เอกชนจะ
ไม่ชอบ	 เพราะเมื่อเข้ามาแล้วตามกฎคือเม่ือรู้ว่า
เป็นต้องรับรักษาเลย	 โรงพยาบาลไม่มีก�าลังพอที่
จะรับได้	 เขาก็เลยเสนอออกมาว่าเป็นชนิด	 walk	
through	หรือ	drive	through	คือเขาก็ตั้งป้อมยาม
ป้อมนึง	คนที่เดินมาอ้าปาก	ใช้คน	2-3	คน	แต่ง
ตัวเต็มยศ	แล้วยื่นมือแยงเข้าไปในจมูก	เสร็จแล้ว
ก็ให้กลับบ้าน	แล้วโทรศัพท์แจ้งผล	ด้วยวิธีนี้เขาก็
จะปัดความรับผิดชอบได้ว่าไม่ต้องรับคนไข้เข้าโรง

พยาบาล	จริงๆ	แล้ว	ผมเสนอให้จุฬาฯ	ท�าแบบนี้	
เพื่อให้เราสามารถอยู่ได้	โดยพื้นที่ไม่แออัด	รักษา
พื้นท่ีไว้ให้คนท่ีจ�าเป็นต้องรักษา	 พอมาถึงใช้คน
น้อยที่สุดในการปฏิบัติการ	 มีหน้าท่ีแยงจมูก	 จบ 
ให้กลบัไปอยูบ้่าน		เจ้าหน้าทีเ่อาตวัอย่างใส่ขวด		ส่ง 
ห้องแลบพอรู้ผลว่าบวกก็โทรบอก	 ให้แยกตัวเลย	
แต่ยังอยู่บ้านนั่นแหละ	 พอเริ่มมีอาการระดับ 
ปานกลาง		ให้เผ่นกลบัมาทีโ่รงพยาบาล		ประเทศไทย 
จะมี	 network	 รู ้ได้ว่าใครมีเตียงว่างระดับไหน
แค่ไหน	 โรงพยาบาลที่รับคนไข้ไว้ก็จะรู้ว่าต้องส่ง 
ต่อไปทีไ่หน		อย่าง	รพ.จฬุาฯ		เรามห้ีองความดนัลบ 
อยู่แค่	 10	 ห้องเอง	 เราจะเปิดเพิ่มท่ีตึก	 14	 ชั้น	
อีกที่หนึ่ง	แต่พอเราจะเปิดที่ชั้น	6	ชั้น	1-5	ก็กลัว
เพราะว่ามันเป็น	central	air	ก็เลยเปิดไม่ได้	ก็เลย
มี	10	ห้อง	แล้วก็มีห้องรวมส�าหรับอาการไม่หนัก
อีกประมาณ	 10	 ห้อง	 ยังไงก็ไม่พอแน่ๆ	 ตอนนี้
ห้องท่ีรอให้คนไข้มารอตรวจรวมๆ	 กัน	 ก็แออัด
ยัดเยียดกันมาก	

 ตอนนีท้ัง้ประเทศมห้ีองความดันลบประมาณ
กี่ห้อง
	 ประมาณ	102-103	ห้อง	เท่าท่ีทราบ	ข้อมลู
เมื่อ	2	สัปดาห์ที่แล้วนะครับ

 ใช้งานได้เต็มก�าลังไหม
	 ต้องเช็คกับกระทรวงสาธารณสุข	 แต่ระวัง
เขาไม่บอกความจริง	เขาบอกว่าเขามี	1,000	ห้อง	
แต่มันหมายความว่ามันเป็นห้องท่ีดัดแปลงมาให้
ใกล้เคียงกับห้องความดันลบ	 ไม่ใช่ห้องความดัน
ลบจริงๆ	อาจเป็นห้องเก็บของ	ห้องอะไรมาก่อน	
แล้วมาเติม	facility	ให้เป็นห้องความดันลบ	ก็ต้อง
ดูว่าประสิทธิภาพมันได้แค่ไหน	 ห้องกลุ่มนี้เท่าท่ี

จ�าได้ก็มีประมาณ	1,300	ห้อง	ยืนยันเลยว่าต่อให ้
ห้องความดันลบจริงๆ	 พันห้องก็ไม่พอ	 เพราะ 
พันห้องตรงนี้มันไม่ได้อยู่ท่ีเดียวกัน	 แต่อยู่ท่ี	 รพ.	
นี้	2	ห้อง	จังหวัดนี้	10	ห้อง	จังหวัดโน้น	20	ห้อง	
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเดินมาแล้วมาส่งจุฬาฯ 
พร้อมกัน	5	คน	ตายเลย	เวลาพูดเรื่องนี้	เราต้อง
ไม่พดูแค่ว่าประเทศไทยมพีนัห้องสองพนัห้อง		เรา
ต้องดูว่าในพื้นที่หนึ่งมีแค่	10	ห้อง

 ก�าลงัคนด้านแพทย์เฉพาะทางด้านโรคตดิเชือ้
และระบบทางเดนิหายใจรวมแล้วประมาณ 600 
เอง ไม่น่าจะรับมือไหวหากระบาดใหญ่ไหมคะ
	 ถูกต้อง	 600	 คนนี้เป็นผู ้บริหารไปแล้ว
ส่วนหนึ่งด้วย	 ไม่ได้ท�าห้องติดเช้ือแล้ว	 และไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนสามารถรักษาได้นะ	 หมอท่ีโรง
พยาบาลโรคทรวงอกโทรมาหาผมเลย	บอกว่า	“พี่
ผมผ่าหวัใจเป็น		ผมเปลีย่นปอดได้		แต่ถ้าให้ผมมาดู 
คนไข้อาการหนกั		ต้องแต่งชดุแบบนี	้	ท�างานในห้อง 
ความดันลบ	 ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ”	 เขาก็มีปัญหา	
ต้องเข้าใจว่าหมอปอดไม่ใช่หมอติดเชื้อ	หรือหมอ

ตดิเชือ้เองกไ็ม่ได้ให้การรกัษาโรคแบบนีเ้ป็นประจ�า	
ชุดที่เห็นใส่กันนั่นใส่ทีหนึ่ง	3	ชั้นนะครับ

 อิตาลีมีพบว่า GP มีความเสี่ยงมาก เพราะ
ต้องเป็นทัพหน้าและไม่ได้ถูกเทรนมาด้านโรค
ติดเชื้อ มีรายงานว่าแพทย์ติดไป 50 คนแล้ว
	 ใช่	 มีปัญหาแน่ๆ	 อย่างผมนี่ไม่ได้ท�าแลบ
แล้ว	 จะให้ผมดูคนไข้ลักษณะนี้ผมก็ท�าไม่ได้แล้ว	
แล้วที่	 รมว.	 หรือใครบอกว่าจะสามารถ	 recruit	
แพทย์ออกมาได้	 หรือท่ีจะเอาจิตอาสาท่ีเกษียณ 
ไปแล้วมาท�า	พวกนี้ตายหมด	อย่าเอามา	เราต้อง
มานัง่รกัษาหมอพวกนี	้	เข้ามากลายเป็นความเส่ียง 
สูง	 เขาไม่คุ้นกับการใส่ชุดแบบนี้	 ผมตกใจตอน
ได้ยินเขาพูดที่ท�าเนียบ	 คุณไม่รู้หรือว่าไม่ใช่หมอ
ทุกคนท่ีจะรักษาโรคนี้ได้	 มาแล้วจะท�าให้งานเรา
หนักขึ้นมาอีก	เอาเท่าที่มี	จะมีห้าร้อย	หกร้อยคน	
ก็ต้องเอาเท่าที่มี

ยืนยันเลยว่าต่อให้ห้องความดันลบจรงิๆ พันห้องก็ไม่พอ 
เพราะพันห้องตรงน้ีมนัไมไ่ด้อยูท่ี่เดียวกัน  แต่อยูท่ี่ รพ. น้ี 
2 ห้อง  จงัหวัดน้ี 10 ห้อง  จงัหวัดโน้น 20 ห้อง  เพราะฉะนัน้ 
ถ้าสมมติเดินมาแล้วมาส่งจุฬาฯ พรอ้มกัน 5 คน ตายเลย 
เวลาพูดเรื่องน้ี เราต้องไม่พูดแค่ว่าประเทศไทยมีพันห้อง
สองพันห้อง เราต้องดวู่าในพ้ืนท่ีหน่ึงมีแค่ 10 ห้อง
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ส่วนบุคคล	(PPE)	ท�าให้แพทย์	GP	ซึ่งเป็นทัพหน้ากลายเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูง	 ในจดหมายฉบับดังกล่าวซึ่งยื่นถึงมือนายกรัฐมนตรีใน
วันที่	11	มีนาคม	ระบุว่ามีแพทย์เสียชีวิตไปแล้ว	3	คน	หนึ่งสัปดาห์
ต่อมา	Natali	เสียชีวิตลง	นับเป็น	GP	คนที่	4	
	 นอกเหนือจากความไม่เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในฐานะ	GP	แล้ว	
คุณหมอ	 Natali	 ยังเคยพูดถึงประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งที่ระบบ
สุขภาพของทุกประเทศต้องตระหนักในการวางแผนบริหารจัดการ
ก�าลังคนเพื่อรับมือกับ	COVID	19	คือโรคนี้เป็นโรคใหม่	ที่รุนแรงเกิน
กว่าบุคลากรทางการแพทย์ยุคปัจจุบันจะเท่าทัน	 “We certainly 
weren’t prepared to face such a situation. Especially 
those of our generation, that of the post-antibiotic era, 
who grew up thinking that a pill against the disease 
was enough.” “เราไม่ได้เตรยีมตัวส�าหรบัสถานการณ์
เช่นน้ีเลย โดยเฉพาะแพทย์รุ่นเราท่ีอยู่ในยุคหลังยา
ปฏิชวีนะ ท่ีเติบโตมาพรอ้มกับความเชื่อว่ายาเมด็เดียว
เอาอยู่” 

แหล่งข้อมูล
 www.thedailybeast.com/covid-19-is-kill-

ing-italys-doctors-the-us-could-be-next
 www.euronews.com/2020/03/18/italian-

doctor-dies-of-coronavirus-after-work-
ing-without-gloves-due-to-shortage?fbc
lid=IwAR0euAS3sANGPnuVMmGWgY
ZpkaIy4I5AcEsykMj02A1nEkQBjQzY-
0hwlgDE
 www.dailymail.co.uk/news/article-

8129499/More-2-600-medical-workers-
infected-coronavirus-Italy.html

Marcello Natali

	 ค�าพูดของคุณหมอท�าให้นึกถึงแนวคิดของรัฐบาลไทยในการระดมจิตอาสาที่เป็นแพทย์เกษียณเข้า
มาช่วยรับมือกับส่ิงท่ีผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลกให้สมญานามว่า	 “ศัตรูแห่งมนุษยชาติ”	 พวกท่าน
จะรับมอืกบัมนักนัไหวไหม	หรือจะกลายเป็นการพาพวกท่านมาแบกรับความเสีย่งและเป็นภาระกบัระบบ
สุขภาพที่อ่อนไหวอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน

วิกฤติแพทย์อิตาลี
เมื่อยาเม็ดเดียวเอาไม่อยู่

	 การแพร่ระบาดของ	COVID	19	อย่าง
	 ไม่สามารถควบคุมได้ได้ก�าลังคุกคาม
ระบบสขุภาพของอติาลอีย่างสาหสั		ตวัเลขล่าสดุ
ที่เป็นทางการพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์
ติดเชื้อแล้วถึง	 2,629	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.3	
ของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ	ในจ�านวนผู้ติดเชื้อนั้น
มีแพทย์	GP	หรือแพทย์ทั่วไปถึง	50	กว่าคน	มี
คนท�างานในระบบสุขภาพเสียชีวิตแล้ว	13	คน	
เป็นแพทย์	4	คน
	 Marcello	Natali	ประธานสหพันธ์แพทย์
ทั่วไปแห่งแคว้นทางเหนือ	คือแพทย์รายล่าสุด
ที่เสียชีวิตเมื่อกลางสัปดาห์นี้	 คุณหมอท่านนี้
อายุเพียง	 57	 ปี	 ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ
อายุของผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า	 3,000	 รายใน
อิตาลี	 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่	 80	ปี	Natali	 ตรวจรักษา
คนไข้ที่เมือง	Codogno	ที่มีการแพร่ระบาดมา
ตัง้แต่ปลายเดอืนกมุภาพนัธ์		โดยไม่ได้ออกจาก

พื้นที่เลย	ที่น่าเศร้าคือคุณหมอถูกตรวจพบว่าติดเชื้อในเมือง	Codogno	แต่ที่นั่นไม่มี	ICU	ว่าง	จึงต้องถูก
ส่งตัวไปที่	Cremona	และถูกส่งต่อไป	Milan	อีกที่หนึ่ง	 ก่อนที่จะจบชีวิตอย่างโดดเดี่ยวที่นี่	 ก่อนที่จะติด
เชื้อ	 Natali	 เคยออกมาพูดผ่านส่ือว่าแพทย์ท่ีน่ันต้องท�างานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัว	 ขาดแคลนทั้ง
ถุงมือและหน้ากากอนามัย
	 การเสียชีวิตของคุณหมอ	Natali	เกิดขึ้นเพียงประมาณ	1	สัปดาห์หลังจากที่ประธานสหพันธ์แพทย์
และทันตแพทย์แห่งอิตาลี	 เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้อนุมัติโรงพยาบาลต่างๆ	หยุดตรวจ
หาผู้ติดเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอก	 ทั้งนี้บุคลากรที่ส�าคัญของแผนกผู้ป่วยนอกคือแพทย์ทั่วไป	 ซ่ึงไม่ได้ถูก
เทรนมาด้านการรบัมอืกบัโรคตดิเช้ือแบบนีเ้ป็นการเฉพาะ		ท�าให้ไม่มคีวามเชีย่วชาญท้ังการตรวจและการ
จดัการอปุกรณ์เครือ่งมอืทีต้่องใช้ในการท�างาน		เมือ่ประกอบกบัการขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้
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 เราไม่สามารถหยุดการ
ระบาดของ COVID 19 ได้ 
หากไม่ปกป้องกําลังคนใน
ระบบสุขภาพก่อน  

Tedros Adhanom Ghebreyesus
ผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลก

	 ในขณะที่ผู ้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในอิตาลี
	 จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่	80	ปี	ท�าให้หวั่นกัน
ว่าหากผู้สูงอายุติดเชื้ออัตราการรอดชีวิตจะต�่า
คณุปูท่่านหนึ่งแห่งเมอืง	Romini	ได้รบัการบันทึก
ไว้ว่าเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในโลกที่รอดจากเชื้อ
ร้ายน้ี	 ด้วยวัย	 101	 ปี	 ได้รับการวิจินัยว่าเป็น	
COVID	 19	 คุณปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แห่งหนึง่ระยะหนึง่		และสามารถหายขาดจากโรค	
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว	
	 ข่าวของคุณปู่กลายเป็นเรื่องที่ท�าให้ชาว
อิตาลีซึ่งก�าลังประสบภาวะการล่มสลายของ
ระบบสขุภาพเนือ่งจากจ�านวนผูป่้วยและผูต้ดิเชือ้
มากเกินความสามารถในการรองรับของระบบ
สุขภาพ	 และที่ท�าให้ผู้คนที่นั่นตื่นเต้นกว่านั้นคือ

นับย้อนถอยหลังไประมาณ	100	ปีที่ผ่านมา	โลก
ก�าลังโทมนัสด้วยการระบาดของไข้หวัดสเปน	ซึ่ง
เกิดจากเชื้อในกลุ่มของ	Corona	virus	เช่นเดียว
กับ	 COVID	 คุณปู่ในวัยแบเบาะก็ตกอยู่ในกลุ่ม
ผู้ติดเช้ือด้วยเช่นกัน	 แม้	 Corona	 virus	 ในยุค
ไข้หวัดสเปน	 จะพัฒนาตัวเองมาเป็น	 Novel	
Corona	Virus	ที่ชื่อ	COVID	19	ก็ยังเอาชนะคุณ
ปู่ไม่ได้	เรียกว่าคุณปู่สามารถพิชิต	Corona	Virus	

ได้	ทั้งในช่วงต้นและช่วงท้ายของชีวิต

คณุปู่ผู้พิชติ COVID

ที่มา: https://globalnews.ca/news/6741982/man-101-recovers-
from-coronavirus-italy/
ภาพ: https://www.thelocal.it/20200327/italian-101-year-old-
leaves-hospital-after-recovering-from-coronavirus
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