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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
ถึงเวลาของระบบรองรับครอบครัว
่ ีสมาชิกติดบ้านติดเตียงแล้วหรือยัง
ทีม
มองรอบโลก
่ ราซิล
“วัคซีนลม” ทีบ
จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
ตัวชีว้ ัดหลักกําลังคนด้านสุ ขภาพของประเทศไทย
เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โควิดกับงานระบาดวิทยาในประเทศไทย
ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
ศึกษาระบาดวิทยาของสมุทรสาครโมเดล
กับ นพ.สสจ. สมุทรสาคร

ผีเสื้อขยับปีก
บรรณำธิกำร นพ.ฑิณกร โนรี, เพ็ญนภา หงษ์ทอง
กองบรรณำธิกำร นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ,
น�าพร สามิภักดิ์, กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์, ผกาลักษณ์ ผดุงสันต์, เพ็ญนภา หงษ์ทอง
ศิลปกรรม sweetmango

เทศกาลสงกรานต์เวียนมาอีกครั้ง เป็นสงกรานต์ที่โหดร้ายกับหลายคน
เช่นเดียวกับปทแี่ ล้ว เพราะมันมาถึงพร้อมกับการระบาดใหม่ทใี่ หญ่กว่าเดิมของ
โควิด-19 การได้กลับบ้านไปหาครอบครัวทีอ่ ยูห่ า่ งไกล การได้พกั ผ่อนท่องเทีย่ ว
ทุกอย่างถูกพับเป็นความฝันใส่ไว้ในกล่อง ตอนนี้เกือบทั้งประเทศถูกประกาศ
เป็นพื้นที่สีแดง น่าจะมีเพียง 3 จังหวัดที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อในรอบนี้
หลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร เร่งสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียม
รองรับผูต้ ดิ เชือ้ ทีค่ าดว่าจะเพิม่ สูงขึน้ หลังวันหยุดยาว ส�าหรับบุคลากรในระบบ
สุขภาพ แน่นอนว่าภาระหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
‘ผีเสื้อขยับปก’ ฉบับนี้ยังคงอยู่กับโควิด โดยมองลึกลงไปในเชิงระบาด
วิทยา ต้องเรียกว่าโควิดนี่ท้าทายองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาของประเทศ
เราอย่างแท้จริง และก็ต้องบันทึกไว้ว่าเรารับมือกับความท้าทายนี้ได้อยู่หมัด
สมุทรสาครมีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า factory quarantine และ factory isolation
ที่สามารถท�าให้ควบคุมการระบาดของโรคได้โดยเศรษฐกิจไม่ต้องหยุดชะงัก
เพราะไม่มีการล็อคดาวน์ อ่านรายละเอียดใน ‘ปอกเปลือกความคิด’ ที่ นพ.
นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นพ.สสจ. มาเล่าให้ฟังด้วยตนเอง
ความส�าเร็จในการรับมือกับการระบาด 2 รอบทีผ่ า่ นมา ไม่ได้หมายความ
ว่าเราจะผ่านพ้นรอบที่ 3 นี้ไปอย่างไม่บอบช�้า เพราะแพทเทิร์นการระบาดที่
แตกต่างจากเดิม อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่แม้จะไม่รุนแรง แต่อัตรา
การติดเชือ้ ทีส่ งู ขึน้ ถึง 1.7 เท่า ก็เป็นเรือ่ งชวนวิตกโดยเฉพาะหากมีการกลายพันธุ์
อีก ‘ผีเสื้อขยับปก’ เป็นก�าลังใจให้ทุกคนที่ต้องเหนื่อยกันอีกหลายยก
สวัสดีปใหม่ค่ะ
ผีเสื้อขยับปก
เมษายน 2564

ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ (สวค.)
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ผีwww.thaihealth.or.th
เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

3

ในความเคลื่อนไหว

สปสช. และคณะเทคนิค
การแพทย์ มหิดล จับมือ
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
คัดกรองโควิด-19 คนไร้บา้ น
กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
ได้ร่วมมือกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
คัดกรองโควิด-19 ให้กับกลุ่มคนไร้บ้านในเขตเทศบาล
นนทบุรีรวมกว่า 200 คน เพื่อลดการแพร่กระจาย
เชื้อ และเพื่อให้สามารถน�ำผู้ไร้บ้านที่อาจติดเชื้อเข้าสู่
กระบวนการรักษาได้ทัน
วรรณา แก้วชาติ ผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่
อาศัย คาดหวังให้การคัดกรองในครัง้ นีเ้ ป็นโมเดลต้นแบบ
ในการตรวจคัดกรองผู้ไร้บ้านในพื้นที่อื่น ทั้งนี้มีการคาด
การณ์วา่ วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นผลจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 อาจท�ำให้มีคนไร้บ้านในเขต
เมืองต่างๆ มากขึ้น
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“หมอ 3 คน” ยังคงเดินหน้า
ไม่หวั่นแม้เสียงวิจารณ์
แม้โครงการหมอ 3 คน ที่วางแผนให้ “คนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจ�ำตัว 3 คน” จะได้รับเสียงวิจารณ์
ในเชิงลบจากผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะบรรดาแพทย์ใน
โรงพยาบาลต่างๆ ที่ถูกก�ำหนดให้ต้องแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ถู ก มองว่ า เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลของแพทย์
และอาจท�ำให้ต้องรับโทรศัพท์จนไม่มีเวลาพักผ่อน แต่
กระทรวงสาธารณสุขก็หนักแน่นในการเดินหน้าต่อ โดย
พบว่ามีการส่งมอบบัตรแนะน�ำตัวหมอประจ�ำตัว 3 คน
ให้ กั บ ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ น� ำ ไปแจกจ่ า ยให้ กั บ ประชาชน
ต่อไปแล้ว
หมอ 3 คน ตามนโยบายนีป้ ระกอบด้วย หมอคนที่ 1
คือ อสม. หมอคนที่ 2 คือ บุคลากรใน รพ.สต. และหมอ
คนที่ 3 คือ บุคลารกรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับ
อ�ำเภอ โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับการแจกบัตรประจ�ำ
ตัวหมอประจ�ำครอบครัวทั้ง 3 คน เพื่อให้สามารถติดต่อ
ยามฉุกเฉิน และท�ำให้เกิดการดูแลต่อเนื่องทั้งในโรง
พยาบาลและบ้านผูป้ ว่ ย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่าปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 9.5 ล้านครอบครัว
รู้จักหมอประจ�ำครอบครัวตนเองแล้ว

ลดวันกักตัวผู้เดินทาง
จากต่างประเทศ
เหลือเพี ยง 10 วัน

สหภาพพยาบาลเรียกร้อง
รัฐดูแลสวัสดิการพยาบาล
เพิ่ มมากขึ้น

หลังจากหลายประเทศได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้ประชากรของตนเอง กระทรวงสาธารณสุขของไทย
ก็ได้ประกาศลดจ�ำนวนวันกักตัวของผูท้ เี่ ดินทางจากต่าง
ประเทศจาก 14 วัน เหลือเพียง 10 วัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวถึงมาตรการดังกล่าวว่าครอบคลุมทั้งคนไทยและ
คนต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยหากเป็น
ชาวต่างชาติต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสจากประเทศ
ต้นทางก่อน และต้องมาตรวจในประเทศไทยอีกครัง้ หนึง่
แต่กรณีคนไทยไม่ต้องตรวจจากประเทศต้นทาง
การลดจ�ำนวนวันกักตัวนี้มีผลกับผู้ที่เดินทางจาก
ทุกประเทศยกเว้นประเทศทีม่ รี ายงานว่ามีเชือ้ กลายพันธุ์
ยังคงต้องกักตัว 14 วันตามเดิม โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เช่น รวันดา แคเมอรูน กานา แซมเบีย
บอตสวานา เป็นต้น

สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเสนอรัฐจัดตัง้ หน่วย
งานพิเศษดูแลสวัสดิการพยาบาล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้พยาบาลในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยมองว่าปัจจุบัน
ไม่มกี ฎหมายหรือระเบียบใดทีร่ องรับสวัสดิการพยาบาล
เลย มี เ พี ย งแนวนโยบายของผู ้ บ ริ ห ารของแต่ ล ะโรง
พยาบาลเท่านั้น
ปุญญิศา วัจฉละอนันท์ เลขาธิการสหภาพพยาบาล
แห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบนั สวัสดิการของพยาบาล
น้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่มีความ
เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เช่น ครู ที่ได้ค่าวิชาชีพสูง
กว่า และมีเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่า อีกทั้งพยาบาลจะได้
รับสวัสดิการด้านการชดเชยกรณีเสียชีวิตระหว่างฏิบัติ
งานโดยได้รับไม่เกิน 4 แสนบาท และมีเงินช่วยเหลือ
กรณีเป็นข้าราชการอีก 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ทีผ่ า่ นมาวิชาชีพพยาบาลได้เรียกร้องให้รฐั ดูแลสวัสดิการ
เพิ่มมาตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบสนองตามข้อเรียกร้อง
“เราต้องการคนเข้ามาแก้ปญ
ั หา ไม่ใช่แค่มารับฟัง”
เลขาธิการสหภาพพยาบาลฯ กล่างถึงเหตุผลที่ต้องการ
ให้มหี น่วยงานเพือ่ ดูแลสวัสดิการพยาบาลเป็นการเฉพาะ
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โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

ถึงเวลาของระบบรองรับ
ครอบครัวที่มีสมาชิกติดบ้านติดเตียง
แล้วหรือยัง
“สิ่ งที่หนู อยำกเรียกร้องคือเรำต้องมีระบบรองรับญำติ หรือคนในครอบครัวที่ท�ำหน้ ำที่ดูแล

ผู้ปว่ ยติดบ้ำนติดเตียงด้วย ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำเรำเห็นลูกหลำนของหลำยครอบครัวต้องออก
จำกงำนเพื่อมำดูแลพ่อแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แล้วเขำพัง เพรำะกำรดูแลคนป่วยอย่ำงใกล้

ชิดทุกวัน วันละ 24 ชม. มันหนัก” คือควำมเห็นของจินตหรำ ข�ำสมบัติ นักสั งคมสงเครำะห์แห่ง
่ พิง
่ น้ำทีก
่ ำรงำนต้องใกล้ชิดกับครอบครัวผู้ปว่ ยภำวะพึง
โรงพยำบำลสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น ทีห

ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถดูแลกิจวัตรประจ�า
วันของตัวเองได้ ต้องพึ่งพิงการดูแลช่วยเหลือจากผู้อื่น ส่วนใหญ่
ของคนกลุ่มนี้คือผู้พิการและผู้สูงอายุ ทิศทางโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยที่จ�านวนผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของ
ประชากรสูงขึน้ ท�าให้พยากรณ์ได้ไม่ยากว่าจ�านวนผูป้ ว่ ยภาวะพึง่ พิง
จะเพิ่มมากขึ้น ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์นี้ด้วยการตั้งกองทุนดูแลระยะ
ยาวส�าหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ที่เรียกกันทั่วไปในชื่อภาษาอังกฤษ
ว่ากองทุน Long-term Care: LTC มาตั้งแต่ป 2559 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกลไกหลัก หัวใจส�าคัญในการบริหารจัดการ
กองทุน LTC คือการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นก�าลังหลักในการ
ดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ให้ชุมชนหรือสังคมเป็นก�าลังเสริม โดยกองทุน LTC สนับสนุนให้มีผู้ช่วยผู้ดูแล
หรือ caregiver: CG เป็นคนในชุมชนเข้าไปสนับสนุนการท�างานของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวอีก
ทีหนึ่ง CG จะท�าหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมผู้ป่วยกับระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ด้วย
หากในสถานการณ์จริงกลับพบว่ากองทุน LTC ยังไม่สามารถให้การสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
“มันก็เครียดนะพี่ เหนื่อย ไหนจะพ่อ ไหนจะลูก แล้วหนูก็ต้องออกจากงาน ทิ้งเงินเดือนตั้งหลาย
หมืน่ มา” แก้วสาววัยท�างานทีต่ อ้ งดูแลพ่อวัยชราทีน่ อนติดเตียงเนือ่ งจากเส้นเลือดในสมองแตกเมือ่ 5 ป
ก่อน ระบายความรูส้ กึ ความเป็นลูกคนเดียวท�าให้ไม่มใี ครมาเป็นไม้ผลัดให้กบั เธอ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
ของเธอต้องอยู่กับพ่อที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และลูกวัยประถมต้นที่เธอต้องแบ่งเวลามาดูแลด้วย
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แก้วเป็นตัวอย่างของครอบครัวอีกนับหมื่น (หรืออาจจะถึง
แสน) ครอบครัว ทีม่ สี มาชิกในครอบครัวอยูใ่ นภาวะพึง่ พิง และสมาชิก
คนอื่ น ต้ อ งลาออกจากงานเพื่ อ มาดู แ ล เป็ น ลั ก ษณะครอบครั ว ที่
จินตหรา นักสังคมสงเคราะห์มองว่า ระบบการดูแลระยะยาวของ
ประเทศต้องเร่งให้การสนับสนุน
“หัวใจส�าคัญของกองทุน LTC คือการให้สมาชิกในครอบครัว
ดูแลกันเอง กองทุนก็ควรต้องมีระบบรองรับ สนับสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวตรงส่วนนี้ด้วย” จินตหรากล่าว
ดร.นงลั ก ษณ์ พะไกยะ แห่ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
จินตหรำ ข�ำสมบัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมกับส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคน
ด้านสุขภาพ (สวค.) ศึกษาการบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพในระบบการดูแลระยะยาวของประเทศ
มองว่า การตั้งสถานดูแลชั่วคราว (respite care) ส�าหรับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงคือค�าตอบ
“ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะติดเตียงเป็นเวลานานจะมีภาวะเครียด
สะสม หากไม่มีการพักผ่อนบ้าง อาจจะเกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ดูแลและผู้สูงอายุ หรือมีผลกระทบ ต่อสุขภาพกายและใจ
ของผู้ดูแล อีกทั้งผู้ป่วยบางคนมีความเจ็บป่วยมากเกินกว่าที่ญาติจะ
ดูแลได้ ต้องการการดูแลมากขึ้นแต่อาจจะไม่จ�าเป็นต้องไปนอนโรง
พยาบาล นอกจากนี้ผู้ดูแลบางส่วนเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเอง อาจจะ
ขาดความรูแ้ ละทักษะในการดูแล และอาจจะเป็นผูท้ ตี่ อ้ งการการดูแล
ด้วยซ�้าไป ดังนั้นควรจะต้องมีสถาบันดูแลใกล้กับพื้นที่รับผู้สูงอายุมา
ดูแลเป็นช่วงๆ เพื่อผ่อนคลายภาระของผู้ดูแลที่บ้าน และเพื่อให้การ
ดูแลที่เข้มข้นขึ้น”
ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
จินตหราเห็นเช่นเดียวกับ ดร. นงลักษณ์ และมองไปไกลถึงการ
ต้องมีระบบทีท่ า� ให้ผดู้ แู ลในครอบครัวสามารถเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจได้ดว้ ย “ส่วนใหญ่ทเี่ ห็นคือหลาย
ครอบครัวต้องขาดรายได้เลย เพราะต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ที่นอนติดเตียง หนูว่าเราต้องมี
ระบบที่ท�าให้ชีวิตเขาไม่พัง”
ส�าหรับแก้ว เธอมองว่าการมีสถานดูแลพ่อชั่วคราวเพื่อให้เธอพักในบางวันจะเป็นค�าตอบที่ใช่
หากเธอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะล�าพังการด�ารงชีพในทุกวันนี้ที่พึ่งพารายได้จากสามีคนเดียวก็
เป็นเรื่องที่สาหัสมากพออยู่แล้ว “ถ้าเลือกได้ขอให้ตัวเองมีงานที่ท�าอยู่กับบ้านได้จะดีกว่า ดูแลพ่อได้
เลี้ยงลูกได้ หาเงินได้ ไม่ใช่มองไปทางไหนก็ทุกข์ไปหมดแบบทุกวันนี้” แก้วกล่าว

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

7

มองรอบโลก
โดย แม่พลอย

“ วัคซีนลม” ที่บราซิล
ท่ำมกลำงกระแสข่ำวผลกระทบข้ำงเคียงของวัคซีนโควิด-19 ที่ประชำชนส่ วนหนึ่ง
ในหลำยประเทศเกิดปัญหำทำงสุ ขภำพหลังรับกำรฉีดวัคซีน ที่บรำซิลปัญหำนี้ไม่ได้
รับควำมสนใจมำกนัก เพรำะมีปญ
ั หำที่ใหญ่กว่ำท้ำทำยระบบสุ ขภำพอยู่น่ันคือกำรฉีด
“วัคซีนลม” ให้ประชำกรกลุ่มเสี่ ยง

“วัคซีนลม” ที่ว่านี้คือการใช้เข็มฉีดยาฉีด
ลงไปในร่างกายประชาชนโดยที่ในกระบอกเข็ม
หรือไซรินจ์นั้นไม่มีอะไรอยู่เลย
วัคซีนลมกลายเป็นประเด็นร้อนแรงใน
บราซิ ล เมื่ อ มี ก ารเผยแพร่ ค ลิ ป วิ ดี โ อขณะที่
พยาบาลคนหนึ่งของเมือง Petropolis ก�าลังใช้
เข็มฉีดยาที่กระบอกฉีดว่างเปล่าฉีดให้กับหญิง
ชราวัย 94 ป ไม่นานหลังจากทีค่ ลิปนัน้ กลายเป็น
ไวรัล พยาบาลผู้นั้นก็ถูกไล่ออก และรัฐบาลสั่ง
ให้มีการสืบสวนสอบสวนทันที
“ไม่วา่ จะเป็นเพราะบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ได้รับการฝกที่ดี หรือพวกเขาตั้งใจท�ามันด้วย
เจตนาไม่ ดี เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถยอมรั บ ได้
ทั้งนั้น” Carla Domingues นักระบาดวิทยา ผู้
ประสานงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ
ป 2011-2019 กล่าว
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ที่น่าวิตกคือมีการเปิดเผยในภายหลังว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนั้นครั้ง
เดียว ต�ารวจบราซิลมองว่าประเด็นนี้เข้าข่าย
อาชญากรรม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามูลเหตุมาจาก
กลุม่ ลัทธิทมี่ แี นวคิดต่อต้านการฉีดวัคซีน (เหมือน
ที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาที่เภสัชกรคนหนึ่งตั้งใจ
ท�าให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพโดยเก็บไว้นอกตู้เย็น)
หรืออาจเกี่ยวกับการลักลอบน�าวัคซีนไปขายใน
ตลาดมืดก็ได้ ซึง่ หากเป็นประเด็นหลังผูเ้ กีย่ วข้อง
อาจถูกด�าเนินคดีข้อหาฉ้อโกง ซึ่งมีโทษจ�าคุก
สูงสุด 12 ป
Aloisio Barbosa Filho ผู้รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขเมือง Petropolis หวังว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจกระท�า
ผิด “เหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นในวันแรกของการฉีด
วัคซีน พยาบาลคนนั้นอาจอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ภำพ AP: ในบรำซิล ประชำกรสูงอำยุเปนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อน
แต่ใครจะรู้ว่ำที่ถูกฉีดลงไปนั้นคือวัคซีนลมหรือวัคซีนจริง (ภาพไม่เกี่ยวกับกรณีในเรื่อง)

จนท�างานผิดพลาด” เธอกล่าว ทั้งนี้พยาบาลต้น
เรือ่ งมีประสบการณ์การท�างานมานานกว่า 10 ป
และผ่านการฝกอบรมด้านการสร้างภูมิคุ้มกันมา
อย่างดี
บราซิลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่ว
ประเทศตั้งแต่ต้นป และมีรายงานว่าสามารถ
สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชากรแล้ ว
ประมาณ 2.7% ของประชากรทั้งหมด ก่อน
ที่จะหยุดฉีดในเวลาเพียง 1 เดือน เนื่องจาก
ความล่าช้าในการขนส่งวัคซีนจากต่างประเทศ
บราซิลเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มมีผู้ติดเชื้อสูง
และมีรายงานผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก โดยพบว่า

ประชากรมากกว่า 240,000 รายต้องเสียชีวิต
เพราะโควิด-19
สถานการณ์การติดเชือ้ และการเสียชีวติ ใน
บราซิลทวีความรุนแรงขึน้ ล่าสุดพบว่าประชากร
ที่ เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากโควิ ด -19 มี อ ายุ น ้ อ ยลง
เรื่อยๆ และระยะเวลานับจากการตรวจพบเชื้อ
ครั้งแรกจนถึงวันเสียชีวิตก็สั้นลง กรณีล่าสุดคือ
สาววัย 28 ป เสียชีวิตหลังจากถูกพบว่าติดเชื้อ
เพียง 10 วัน
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ตัวชี้วัดหลักกําลังคน
ด้านสุขภาพของประเทศไทย
กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนด้ำนสุ ขภำพเป็นทั้งศำสตร์และศิ ลป์ท่ีต้องด�ำเนินกำรด้วยควำม

้ ผูส
ละเอียดอ่อน เพรำะก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ (health workforce) เป็นทัง
้ ร้ำงและผูน
้ ำ� เทคโนโลยี

ด้ำนสุ ขภำพไปใช้ เป็นผู้บริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุ ขภำพ เป็นผู้ท่ส
ี ั มพันธ์เชื่อมต่อโดยตรงกับ
่ ะก่อให้เกิดสุขภำพและคุณภำพชีวต
่ ข
คุณภำพของระบบบริกำรทีจ
ิ ทีด
ี องประชำชน แต่กำรบริหำร
จัดกำรก�ำลังคนด้ำนสุ ขภำพของประเทศไทยกลับพบว่ำไม่อยู่ในระดับที่ท�ำให้สำมำรถบริหำร

จัดกำรก�ำลังคนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพอย่ำงที่ควรจะเป็น เกิดจำกกำรมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ในกำรผลิต หน่วยใช้ก�ำลังคน กำรควบคุมคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร แต่ละวิชำชีพหลำกหลำย
หน่วยงำน แต่ละหน่วยงำนมีนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนแตกต่ำงกัน

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้าน
สุ ข ภาพ (สวค.) ภายใต้ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพั ฒ นา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้สา� รวจ
ตัวชีว้ ดั ก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย พบ
ว่าปัจจุบันในการบริหารจัดการก�าลังคนมีตัวชี้วัด
มากถึง 17 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการผลิต
กลุ่มการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ต้นทุน
การผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน
(unit cost of production) น่าสนใจคือการดูความ
พร้อมของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่จะให้น�าไปใช้
ได้ ในจ�านวนตัวชีว้ ดั ทัง้ 17 ตัว พบว่ามีเพียง 7 ตัว
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ สามารถน�าไปใช้งานได้เลย
ประกอบไปด้วย จ�านวนสถาบันและจ�านวนการ
ผลิตแต่ละป อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา มี
กลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบัน
การศึ ก ษาและสถาบั น ฝ ก อบรมด้ า นบุ ค ลากร
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สุขภาพ มีระบบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของ
วิชาชีพ ร้อยละของผูส้ า� เร็จการศึกษาวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปแรกหลังจบ
การศึกษา และมีตัวชี้วัดอีก 2 ตัว ที่แม้จะมีข้อมูล
สมบูรณ์ แต่ก็ถูกเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน และ
ไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ได้แก่ อัตราส่วน
ของผู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาแต่ ล ะวิ ช าชี พ ต่ อ จ� า นวน
ที่นั่งเรียน และอัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษา
แต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่
ในชนบท
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ข ้ อ มู ล ยั ง ไม่ มี
ความสมบู ร ณ์ จั ด เก็ บ อยู ่ ใ นหลายหน่ ว ยงาน
และยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอีก 6 ตัว
ได้แก่ สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง
ต่อประชากร 10,000 คน สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวิชาชีพทีป่ ฏิบติงานจริงต่อประชากร

10,000 คน จ�าแนกตามพื้นที่ สัดส่วนบุคลากร
ด้านสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ านจริงแต่ละวิชาชีพ จ�าแนก
ตามเพศ สั ด ส่ ว นบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพแต่ ล ะ
วิชาชีพ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ สัดส่วนบุคลากร
ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจ�าแนกตามประเภท
สถานที่ปฏิบัติงาน และจ�านวนบุคลากรวิชาชีพ
ประเภททัว่ ไปและเชีย่ วชาญเฉพาะทางของแต่ละ
วิชาชีพ และสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่ยังไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน ได้แก่ อัตราการสูญเสียรายป
และต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละ
วิชาชีพต่อคน
การศึ ก ษาสถานะของตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า ว
ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาตัวชี้
วั ด หลั ก ก� า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพของประเทศไทย
(Thai national HRH core indicators) ซึ่ง สวค.
โดย นพ. ดร.ฑิณกร โนรี ดร.พนารัตน์ วิศวเทพ
นิมิตร และวิชาวี พลอยส่งศรี จัดท�าขึ้น ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ก� า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพของประเทศ
ไทยให้ครอบคลุมถึงการจัดท�ามาตรฐานข้อมูล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัด และ
ครอบคลุมทุกมิติอ้างอิงตามกรอบ AAAQ ได้แก่
มิติด้านความพอเพียง (availability) มิติด้านการ
กระจาย (accessibility) มิติด้านคุณลักษณะและ
ความสามารถในการให้บริหาร (acceptability)
และมิติด้านคุณภาพ (quality) โครงการนี้จบลง
พร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาตัว
ชี้วัดหลักก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย
ที่ประกอบด้วยกลไกการจัดการ 3 กลไก ดังนี้

1.

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health
workforce registry) โดยพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลวิชาชีพ ซึ่งในทุกสภาวิชาชีพมีความพร้อม
ในตัวแปรต่างๆ อยูแ่ ล้ว แต่ควรต้องพัฒนาระบบ
ทีเ่ น้นการพัฒนาข้อมูลของสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
และข้อมูลสาขาเฉพาะทาง บนมาตรฐานข้อมูล
นานาชาติเพื่อการอ้างถึงและเปรียบเทียบต่อไป
ในอนาคต
การจั ด ท� า ระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล หลั ก
ระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) เฉพาะอย่างยิ่งสภาวิชาชีพและหน่วยงาน
ให้บริการ จะท�าให้ระบบข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น และลดภาระการ
สอบถามและลงข้อมูลซ�้าซ้อน โดยต้องให้ความ
ส�าคัญกับระบบการรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อย่างเคร่งครัด
การจัดท�าการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ
(Systematic research) จ�าเป็นต้องมีการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่องอัตราการสูญเสีย
รายปและต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
แต่ละวิชาชีพต่อคน โดยพัฒนา methodology
หลัก เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในสภาวิชาชีพและ
หน่วยงานผู้ผลิตต่างๆ เพื่อให้ผลการศึกษาเที่ยง
ตรง น่าเชื่อถือ และสามารถน�าไปอ้างอิงเปรียบ
เทียบกันได้
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอทางนโยบายต่อ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถอ่าน
รายงานฉบับเต็มได้ที่เวบไซต์ส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ www.hrdo.org

2.
3.
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เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

“ผมมองว่ า โรคนี้ มั น หั ก ปากกาเซี ย น มั น มี
ความไม่ตรงไปตรงมาของมัน โรคอื่นๆ เมื่อ
มีอาการแปลว่าเชื้อมันมากจนร่างกายสู้ไม่ไหว
เกิ ด อาการ มั น ถึ ง จะเริ่ ม แพร่ เ ชื้ อ แต่ โ รคนี้
ก่อนเริ่มมีอาการ 24-48 ชม. มันแพร่เชื้อแล้ว
กลายเป็นการเอาจุดเริ่มป่วยมาชี้ก็ช้าไป”
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อ�ำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวสั้ นๆ ถึงมุมมองของนักระบาดวิทยา
ต่อโควิด -19

ประเทศไทยเผชิญหน้ากับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ประหลาดนี้มาเกิน

กว่า 1 ปีแล้ว หากนับจ�ำนวนครั้งของการระบาดก็จัดได้ว่ามี 2 ระลอกใหญ่
้ แม้ประชากรส่ วนหนึ่งเริม
ระลอกที่ 3 ก�ำลังเกิดขึน
่ ได้รับวัคซีนแล้ว แต่จาก

้ั ภายในและภายนอกประเทศท�ำให้คาดการณ์ได้ไม่ยากว่าโค
สถานการณ์ทง
วิด – 19 จะอยูก
่ บ
ั เราไปอีกนาน แถมการแพร่ระบาดของสายพันธุอ
์ ง
ั กฤษใน

่ อ
ระลอกที่ 3 ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าวัคซีนทีม
ี ยูใ่ นปัจจุบน
ั อาจไม่สามารถ

รับมือกับมันได้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ก่อนหน้านี้เราต้อง

้ นี้หากมองในทางการควบคุมโรค
เจอกับไข้หวัดนก ซาร์ และเมอร์ส แต่ครัง
่ ่านมามากนัก ‘ผีเสื้ อขยับปีก’ ชวนทุกคนมองโรค
แล้วถือว่าน่ากลัวกว่าทีผ
แห่งยุคสมัยในมิติของงานระบาดวิทยา

12
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โจทย์ใหม่
บนองค์ความรู้เดิม
แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเชื้อโควิด-19 ออกเดินทางมาจากไหนแน่ก่อน
จะแพร่ระบาดไปทั่วโลก สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ การมาถึงของมันสั่นคลอนงาน
ด้านการควบคุมโรคทั้งหมดที่เคยมีมา เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกต้อง
ประกาศให้ประชากรทัว่ โลกไม่วา่ จะป่วยหรือไม่ปว่ ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
สวนทางกับวิถเี ดิมทีส่ นับสนุนเฉพาะคนป่วยเท่านัน้ ให้สวมหน้ากากอนามัยเพือ่
ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น จนเกิดกระแสต่อต้านในหลายประเทศ
โควิด-19 ที่ถูกอาจารย์แพทย์ด้านระบาดวิทยาอย่าง นพ.เฉวตสรร
ขนานนามว่า “โรคหักปากกาเซียน” ไม่เพียงต้องการวิถีใหม่ของมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างการใช้หน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (social distancing) หากยังต้องการองค์ความรูใ้ หม่ในการรักษา และ
ควบคุมการระบาด

“โดยหลักการแล้วมาตรการในการควบคุมการระบาด
แทบจะไม่ต่างกันมาก เพี ยงแต่ว่าส่วนที่ยังขาดอยู่คือ
เราไม่มีความรู้ครบถ้วนส�ำหรับโควิด-19 ได้ทันในบาง
่ างส่วนเราไม่เข้าใจ
ประเด็น เช่น โครงสร้างการระบาดทีบ
่ งมือบางอย่างเช่น ยา ทีเ่ คยใช้ได้ดต
ตัวเครือ
ี อ
่ กลุม
่ ไวรัส
โคโรน่า ก็ให้ผลไม่ดม
ี ากนักกับโควิด ตัวมันเองระบาดได้
ง่ายและเร็วกว่า เราจึงใช้องค์ความรู้เดิมในการจัดการ
้ ทางเดินหายใจมาจัดการพื้ นฐานก่อน
ควบคุมโรคติดเชือ
ส่วนการจัดการเฉพาะเจาะจงก็ต้องการองค์ความรู้จาก
การวิจัยมากขึ้น”
14
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นพ.ไผท สิงห์ค�ำ
คือความเห็นของ นพ.ไผท สิงห์ค�ำ  ผู้อ�ำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
กรมควบคุมโรค เมื่อถูกถามถึงความท้าทายของโควิด-19 เมื่อเทียบกับโรค
ที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้อย่างซาร์ส เมอร์ส และไข้หวัดนก
แพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามท่านนีม้ องว่าแม้โควิด-19 จะมีหลายเรือ่ ง
ทีท่ างการแพทย์ยงั หาทางรับมือไม่ได้  แต่ประเทศไทยก็สามารถรับมือกับมันได้
ค่อนข้างดี “เราใช้องค์ความรู้เดิมที่ใกล้เคียงมาจัดการเกินครึ่ง ถือว่าเราท�ำได้
ค่อนข้างดีเมือ่ เทียบกับหลายประเทศในโลก  เพราะเรามีองค์ความรูเ้ ดิมในการ
จัดการโรคระบาด  โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ซาร์ส เมอร์ส
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ที่เราท�ำงานประสานกับนานาชาติมาก่อนหน้านี้”  
ในฐานะผู้อ�ำนวยการกองที่รับหน้าที่ผลิต “ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ”
เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไผท
มองว่า โควิด-19 สร้างโจทย์ใหญ่มาก 2 ประการให้กับกองของตนเอง หนึ่ง
คื อ ผลกระทบด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ โรคโดยตรง เช่ น การป่ ว ย การตาย
กระบวนการยับยั้งการระบาด การป้องกันการระบาดด้วยมาตรการต่างๆ ผล
กระทบที่เป็นความสูญเสียโดยตรงที่เกิดขึ้น ซึ่ง “ไม่แน่ใจว่าอันไหนที่เราท�ำ
มาแล้วถูก จึงต้องเร่งด�ำเนินการวิจัยที่เหมาะสมและประมวลหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น” สองคือ การต้องวิจัยประเมินหาผลกระทบทางอ้อม เช่น ชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมทางสังคมส่งผลอย่างไรต่อการระบาด และการ
ระบาดส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชน
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมำ

สมุทรสาครโมเดล
กับระบาดวิทยานอกตํารา
การแพร่ระบาดที่สมุทรสาครต่างจากการระบาดระลอกแรกตรงที่เป็น
การระบาดทีเ่ ป็นกลุม่ ก้อน แพร่กระจายเป็นวงปิดอยูภ่ ายในตลาดกลางกุง้ และ
โรงงาน แต่การมีรายงานผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่วนั ละมากกว่า 500 ราย ท�าให้สมุทรสาคร
เป็น cluster โรคระบาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ คยมีมาในประเทศไทย ต้องระดมบุคลากร
ด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านระบาดวิทยาจากทั่วประเทศให้หมุนเวียนกันมา
ประจ�าการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านการสาธารณสุขของประเทศ
ความท้าทายของ cluster สมุทรสาคร ซึ่งต้นก�าเนิดการระบาดมาจาก
แรงงานต่างชาติไม่ได้อยู่ที่ตัวโรคที่ถูกตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ไม่รุนแรง หาก
อยู่ที่การบริหารจัดการให้เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นี้ด�ารงอยู่ต่อไปได้
ไม่หยุดชะงัก นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นพ.สสจ. สมุทรสาคร ร่วมกับคณะ
กรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดซึง่ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานตัดสินใจ
ใช้มาตรการที่เรียกว่า factory quarantine และ factory isolation เข้ามาควบคุม
การแพร่กระจายของโรค แนวคิดหลักคือใช้พื้นที่โรงงานเป็นที่กักกันโรคโดยให้
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ด�าเนินการผลิตต่อไปได้ภายใต้การควบคุม
“โจทย์ที่ท้าทายของ factory quarantine คือการที่โรงงานต้องด�าเนิน
กิจการต่อไปได้ ไม่ต้อง shut down ระบบ เพราะฉะนั้น เมื่อแยกคนที่เป็นบวก
ไปไว้ในพื้นที่หนึ่งแล้ว เราก็มาจัดการกับกลุ่ม high risk และ low risk ของ
โรงงานยังไง เราใช้วิธีที่เรียกว่า high risk quarantine โดยแยกเป็นแผนกๆ
ของโรงงานไป แนวคิดคือให้กลุ่ม high risk อยู่ด้วยกัน ท�างานด้วยกัน แต่ต้อง
เป็นแบบรักษาระยะห่าง และใส่หน้ากาก หลักการคือถ้าจะติดให้ high risk
ติดกันเอง ไม่ให้มาติดกับคนกลุ่มอื่น” นพ.นเรศฤทธิ์ กล่าว (อ่านบทสัมภาษณ์
นพ.นเรศฤทธิ์ ฉบับเต็มใน ศึกษาระบาดวิทยาของสมุทรสาครโมเดล กับ
นพ.สสจ. สมุทรสาคร หน้า 22)
ตามค�าบอกเล่าของ นพ.นเรศฤทธิ์ การท�า factory quarantine ลักษณะ
นี้ ไม่ได้มีการเขียนเป็นต�ารา มีเพียงการศึกษาของ USCDC หน่วยงานด้าน
การควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าหากให้ high risk group อยู่ด้วยกัน
3-5 คน โอกาสแพร่เชื้อน้อยกว่า 1% และเป็นหลักการที่อเมริกาใช้ home
quarantine
“นี่ไม่ได้ถือเป็นแนวทางที่เป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุข เป็น
เพียงแนวทางที่เราเอามาใช้กับบริบทสมุทรสาคร”

ตรวจ (หาเชื้อ)
หรือไม่ตรวจ
เราจะไปทางไหนดี
ข้อถกเถียงเรื่องการควรให้มีการตรวจหาเชื้อในวงกว้างที่สุด เป็นข้อ
ถกเถียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดและยังคงเป็นที่ถกเถียงมาจน
ปัจจุบันนี้ ส�าหรับนักระบาดวิทยาแล้วข้อถกเถียงนี้ไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูป เป็น
ศิลปะแห่งการควบคุมโรคที่ต้องค่อยๆ บริหารจัดการ
“อันนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็ controversy การตรวจมีข้อดีในแง่ที่ท�าให้เห็น
สถานการณ์ที่เป็นจริง หากใครต้องปฏิบัตตัวหรือด�าเนินการอะไรก็จะท�าได้
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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เหมาะสม แต่ของพวกนี้มันไม่ใช่ขาวแล้วขาวเลย 365 วัน ด�าแล้วด�าเลย
365 วัน มันเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ การตรวจวันนี้อีกสามวันขึ้นมา มีอาการ
แล้ว แต่ทรัพยากรเราไม่ได้มีให้คนตรวจได้ไม่รู้จบ” คือมุมมองกว้างๆ ของ
นพ.เฉวตสรร ผอ. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ส�าหรับแพทย์ระบาดวิทยาที่ภาระหลักไม่ได้อยู่ที่การรักษาโรค หากอยู่
ที่การสืบสวน สอบสวนโรค และควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้อยู่ในการ
บริหารจัดการได้ จนลดการแพร่กระจายลงเป็นศูนย์ การตัดสินใจการสักอย่าง
เพื่อควบคุมโรคจ�าเป็นต้องมองบริบททางสังคมด้วย

“เราต้องรักษาสมดุลให้เหมาะ ไม่อย่างนั้นเราจะทุ่ม
ก� า ลั ง ผิ ด จั ง หวะ เหนื่ อ ยผิ ด จั ง หวะ ตะลุ ย ตรวจปรู๊ ด
ปรู๊ด ปรู๊ด สบายใจไปแล้ว วันนี้เจอแค่ 5% ที่ป่วยเรา
ต้องดูแลรักษา แล้วพรุ่งนี้เป็นยังไง เราสุ่มตรวจอีก
ได้ไหม มันไม่ได้”
นพ.เฉวตสรร นำมวำท
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การเปิดเผยไทม์ไลน์
ศิลปะบนศาสตร์
การควบคุมโรคระบาด
เสียงเรียกร้องให้เปิดเผยไทมไลน์ของผู้ติดเชื้อดังขึ้นทุกครั้งที่มีการค้น
พบ cluster ใหม่ (ยกเว้น cluster ปิดอย่างสมุทรสาคร) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถประเมินความเสีย่ งของตัวเองได้ แต่การเปิดเผยไทม์ไลน์เพือ่ ประโยชน์
แห่งสาธารณะนี้ นัยหนึ่งถูกตีความว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
เจ้าของไทม์ไลน์ทเี่ กรงว่าผลกระทบด้านลบอาจจะตามมา สามีอาจไม่อยากให้
ภรรยารู้ว่าไปเที่ยวผับบาร์มา เพราะนั่นหมายถึงปัญหาครอบครัวที่จะตามมา
นักการเมืองอาจไม่อยากให้สังคมรู้ว่าไปเที่ยวสถานที่อโคจรโดยไม่เคารพ
มาตรการรักษาระยะห่าง เพราะนั่นอาจหมายถึงการถดถอยลงของความน่า
เชื่อถือที่พึงได้รับจากสังคม ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อเราจึงพบเห็นค�าว่า “แห่ง
หนึ่ง” เต็มไปหมด หมายความว่าการเปิดเผยไทม์ไลน์นั้น ไม่มีผลดีต่อการ
ควบคุมการระบาดของสังคมในวงกว้าง ประเด็นนี้ นพ.เฉวตรสรร มีความเห็นว่า
“หากไม่ใช่โรคอันตราย การเคารพสิทธิที่ต้องไม่เปิดเผยฐานะของคน
ป่วย ในสังคมเราไม่ต้องรู้ว่าคนนี้ติด HIV แต่เราใช้ชีวิตร่วมกันได้ เพราะวิธี
การติดต่อมันไม่ใช่แค่การไปเจอแล้วติด แค่โควิดมาทางอากาศ มาทางไอ จาม
ละออง อะไรแบบนี้ ก็เลยเป็นประเด็นว่า จริงๆ หากบอกว่าเราจะท�าคล้าย HIV
ไม่ตอ้ งรูก้ ไ็ ด้ เพราะการรูบ้ างทีมนั ก็ไม่ได้ชว่ ยทัง้ หมด เพราะหากเขาไม่มาตรวจ
เราก็ไม่สามารถรู้อยู่ดีว่าเขาแพร่เชื้อได้ เขาเพิ่งเริ่มมีอาการเช้านี้ แต่จริงๆ เขา
อาจจะรับเชือ้ มาก่อนแล้ว เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งดูแลตัวเอง ต้องป้องกันตัวเอง
ให้ดีที่สุด เชื่อมั่นในเรื่องมาตรการที่ท�ากับตัวเอง ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง
ล้างมือบ่อยๆ แบบนี้ก็ไม่ต้องไปบังคับใครให้เปิดเผยสถานะมากนัก”
เช่นเดียวกับ นพ.ไผท แพทย์ระบาดวิทยาแห่งกองนวัตกรรมและวิจัย
กรมควบคุมโรค ที่มองว่าการเปิดเผยไทม์ไลน์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก “พอ
มีคนติดเชื้อ แน่นอนว่ามันต้องมีคนที่อยากรู้ไทม์ไลน์ แต่ผมมองว่าสิ่งที่เรา
ก�าลังท�าอยู่ในกระบวนการสืบค้นข้อมูลสอบสวนโรค กระบวนการเปิดเผย
ไทม์ไลน์ถูกท�าด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ ให้
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองรักษา และสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ความเสี่ยง
ของตนเอง แต่วัตถุประสงค์นี้ไม่เป็นเหตุผลที่ท�าไทม์ไลน์ต้องถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ถ้ามองในมุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเจ้าของไทม์ไลน์ และเจ้าของ
สถานที่ การเปิดเผยไทม์ไลน์จึงมีน�้าหนักไม่ดีพอที่จะกระท�า ถ้าจะท�าจริงๆ
ควรกลับไปมองวัตถุประสงค์คือเราต้องการสื่อสารกับผู้ที่มีความเสี่ยงร่วม มี
วิธีอื่นอีกบ้างไหมที่เราจะสื่อสารได้โดยไม่ต้องเปิดเผยไทม์ไลน์ต่อสาธารณะ”
ตัวอย่ำงไทม์ไลน์ ที่ไม่เปนประโยชน์ต่อสำธำรณะ

ผลกระทบของโควิด
ต่องานระบาดวิทยา
นพ.เฉวตสรร:

“ท�ำให้เรำเห็นกลไกกำรตอบโต้กับโรคระบำดนอก
กระทรวงสำธำรณสุขได้เข้มแข็งชัดเจนขึ้น แต่ก่อนตอนมี กม. ออกมำตั้ง
คณะกรรมกำรโรคติดต่อระดับจังหวัด คนจะนึกไม่ออกว่ำคณะกรรมกำร
ชุดนี้จะมีงำนมีหน้ำที่อะไรสักเท่ำไร จะเอำรำยงำนโรคไปคุยกันทุกเดือน
หรือเปล่ำ จะท�ำอะไรกันดี หรือว่ำพอไปประชุม ก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมำก
แต่พอมีเคสนี้ขึ้นมำคนเห็นควำมส�ำคัญของผู้ว่ำฯ นำยอ�ำเภอ เครือข่ำย
นอกกระทรวงที่ต้องไปประสำนกัน..........รัฐบำลข้ำงบนก็มองเห็นควำม
ส�ำคัญของระบำดวิทยำ ชำวบ้ำนก็มองเห็นว่ำระบำดวิทยำมันตอบโจทย์
อะไรในชีวติ เขำ กำรเจอผูป้ ว ย กำรไล่หำประวัติ ย้อนอดีต กำรหำผูส้ มั ผัส
มำตรวจ ก็หวังว่ำจะเกิดผลในด้ำนดี ทั้งในด้ำนของกำรปรับเพิ่มจ�ำนวน
หรือกรอบสัดส่วนคนที่ท�ำงำนด้ำนนี้ให้มำกขึ้น”
นพ.ไผท:

“เห็นควำมท้ำทำยของกำรท�ำงำนเชิงสำธำรณสุขใน
สังคมเมืองชัดขึ้น ประเด็นนี้จริงๆ เรำเห็นกันมำระยะหนึ่งแล้วในช่วง 7-8
ปที่ผ่ำนมำ คือวิธีกำรท�ำงำนเชิงสำธำรณสุขของประเทศไทย เรำมอง
บริบทชุมชนเหมือนกันมำโดยตลอด จนช่วง 7-8 ปหลัง เรำพบว่ำกำร
บริหำรจัดกำรโรคในบริบทชุมชนเมือง เปนบริบทที่ต่ำงจำกชุมชนต่ำง
จังหวัด ชุมชนชนบทมำก วิธีกำรเข้ำหำประชำชน วิธีกำรจัดกำรโรค
จัดกำรชุมชน ต้องใช้วิธีกำรต่ำงกัน แต่องค์ควำมรู้ด้ำนชุมชนเมืองยังไม่มี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ในแง่ของกำรควบคุมปองกันโรค”
นพ.นเรศฤทธิ:์ “มันท�ำให้เห็นโอกำสในกำรพัฒนำงำนระบำดวิทยำ

ของบ้ำนเรำ ควำมคิดเชิง public health ควรต้องท�ำให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ผู้บริหำรทุกระดับเพรำะนักระบำดวิทยำมีมิติคิดเชิงปองกันได้ดี จะท�ำให้
workload ในส่วนของโรงพยำบำลหรืองำนรักษำลดลง”
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพ็ญนภา หงษ์ทอง

กว่ำ 2 เดือน ที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสั งคมของสมุทรสำครต้อง

่ ม่คำ้ กุง
ชะงักงัน นับจำกวันที่ 17 ธันวำคม ทีแ
้ ในตลำดกลำงค้ำกุง
้ ถูกพบว่ำติด

้ อย่ำงต่อเนื่อง ถึงวันที่ 2 กุมภำพันธ์
้ โควิด 19 ยอดผูต
้ สะสมก็เพิม
เชือ
้ ด
ิ เชือ
่ ขึน

้ สะสมเพิม
2564 จ�ำนวนผู้ติดเชือ
่ สู งถึง 11,118 จำกเมืองเศรษฐกิจกลำยเป็น
่ ุ ดในประวัติศำสตร์ประเทศไทย
คลัสเตอร์โรคระบำดทีใ่ หญ่ทีส

สถำนกำรณ์ ข องจั ง หวั ด ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 6 ของประเทศ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของจังหวัดสู งกว่ำ 400,000 ล้ำนบำท คิดเป็น
ประมำณ 2.5% ของ GDP ประเทศ เป็นที่ตั้งของโรงงำนใหญ่เล็กรวมกว่ำ

10,000 แห่ง ประชำกรทั้งไทยและรวมแรงงำนต่ำงด้ำวทั้งถูกกฎหมำยและ

่ ำ้ ทำยงำนระบำดวิทยำของ
ผิดกฎหมำยกว่ำ 1 ล้ำนคน เป็นบริบททำงสังคมทีท

ประเทศเป็นอย่ำงยิง
่ กระทรวงสำธำรณสุ ขตัดสิ นใจส่ งแพทย์ระบำดวิทยำไป
เป็นแม่ทัพดูแลสถำนกำรณ์ในต�ำแหน่งนำยแพทย์สำธำรณสุ ขจังหวัด เพื่อ
ให้ตอบโจทย์ควำมท้ำทำยนี้

ไปหำค�ำตอบพร้อมกันถึงกำรบริหำรจัดกำรคลัสเตอร์โรคระบำดใหญ่

่ ุดทีป
่ ระเทศไทยเคยประสบมำ ในสถำนกำรณ์ทแ
ทีส
ี่ วดล้อมด้วยแรงกดดันทำง
เศรษฐกิจ ควำมกลัวของประชำชน กำรรังเกียจของประชำชนนอกพื้นที่ และ
่ �ำกัดกับ นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสี มา นพ.สสจ. สมุทรสำคร
จ�ำนวนบุคลำกรทีจ
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จะไปที่ ไ หนก็ มี ก ารประท้ ว ง เราไม่ เ คยมี ก าร
เตรียมความพร้อมในพื้นที่ การแก้ปัญหาก็ยาก
การวางแผนไปต่อก็ยาก การดูแล การจัดระบบ
ทุกอย่างยากไปหมด
ระดับของปัญหำในสำยตำนักระบำดวิทยำ
ใหญ่มาก เป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
หรือที่เรียกว่า cluster ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยพบใน
ประเทศไทย วันเดียวผูต้ ดิ เชือ้ ทะลุ 400 - 500 คน
เราไม่เคยเกิดขึ้น ตอนระบาดครั้งก่อนรายงาน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งประเทศวันละ 100 กว่ารายนี่
ถือว่าเยอะมากแล้ว แต่ที่นี่เยอะกว่า เราเริ่มมอง
ปัญหาจากจุดนี้

เมื่อแรกสัมผัส cluster สมุทรสำคร
ตอนที่ ผ มไปก� า ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า งโกลาหล
ก�าลังระบาดใหม่ๆ มีทีมงานจากหลายกรมถูก
ส่งมา ทั้งกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กรมการแพทย์ รวมถึงทีมงานของจังหวัด
สถานการณ์บีบให้ต้องหาค�าตอบว่าจะจัดการ
ยังไง โรงพยาบาลสนามต้องท�ายังไง การปิด
ล็อคพืน้ ทีต่ อ้ งท�ายังไง ระบบรักษาความปลอดภัย
ความมั่นคง การตรวจ ระบบรองรับ ไม่ได้ถูก
ออกแบบมาว่าว่าถ้าเจอเยอะขนาดนี้ จะต้อง
ท�าอย่างไรต่อ ไม่ได้ถูกดีไซน์ไว้ ต้องยอมรับว่า
มันมีข้อจ�ากัดหลายอย่างและเหตุการณ์มันเกิด
ขึ้นโดยที่เราไม่เคยมีการเตรียมการรองรับการ
เกิด cluster ใหญ่ๆ มาก่อน พอเกิดเรื่องเราค่อย
มาตั้งหลักคุยกัน อย่างโรงพยาบาลสนามก็เอะ!
จะยังไง ไปตั้งที่ไหนได้ มันมีปัญหากับมวลชน
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สิ่งแรกที่ท�ำ
ตามทฤษฎี คื อ ต้ อ งประเมิ น สถานการณ์
ก่อนว่าตอนนีส้ ถานการณ์เป็นยังไง ต้องการอะไร
เรามีปัญหาความต้องการขนาดไหน เรามีระบบ
ที่รับมือปัจจุบันอย่างไร ส่วนใหญ่ระบบที่เราใช้
คือระบบบัญชาการเหตุการณ์ หรือ Emergency
Operation System ซึ่งเป็นระบบบัญชาการที่ใช้
จัดการในภาวะฉุกเฉิน มี Incident Command
System เป็นกลไกการขับเคลื่อนระบบ เราก็
ประเมินสถานการณ์ ความต้องการ และจัดทัพ
ออกแบบระบบ เราเรี ย กกั น เป็ น กล่ อ ง ดู ว ่ า
แต่ละกล่องในระบบ ICS เป็นอย่างไร แล้วเรา
ก็ออกแบบระบบมา โดยวางกรอบการท�างาน
2 อย่าง 1. เราต้องจัดการ cluster ใหญ่ที่ตลาด
กลางกุ้ง ควบคุมโรคในจุดนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิด
การกระจายแพร่ออกไป 2. การจัดการนอกตลาด
กลางกุ้ง ต้องไปดูว่านอก cluster ระบาดจะต้อง
ท�ายังไง

สิ่งแรกที่ท�าเพื่ อ control การระบาดคือการสแกน
หาเป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น การเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก (active
surveillance) เราต้ อ งหาค� า ตอบว่ า ในจั ง หวั ด
สมุทรสาครเป้าจริงๆ ที่มีความชุกของการป่วยสูงๆ
มันอยู่โซนไหน

หลั ก การคื อ หากมี ป ั ญ หา outbreak
ประการแรกเราต้อง control ให้ได้ เมื่อ control
แล้ว เราจะ prevent ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีก
ได้อย่างไรในกลุ่มอื่น นี่คือสองโจทย์ใหญ่
กำงแผนที่ สแกนหำเปำหมำย
หลั ก การทางระบาดวิ ท ยาถู ก สอนให้ ใช้
ข้อมูล 3 แบบ คือ บุคคล เวลา สถานที่ บุคคล
คือ คนกลุ่มไหน อายุเท่าไร สถานที่ คือ ตรงไหน
มีความเสี่ยง และช่วงเวลา คือเวลาที่ตรวจพบ ที่
เราท�าคือเอาข้อมูลมา ข้อมูล 2 อย่างที่เราใช้คือ
ระยะเวลาตรวจพบกับสถานที่พบ
สิง่ แรกทีท่ า� เพือ่ control การระบาดคือการ
สแกนหาเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก
(active surveillance) เราต้องหาค�าตอบว่าใน
จังหวัดสมุทรสาครเป้าจริงๆ ทีม่ คี วามชุกของการ
ป่วยสูงๆ มันอยู่โซนไหน ข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้
คือมีโรงงานทั้งหมดประมาณ 11,000 แห่ง มี
ตลาดใหญ่เหมือนตลาดกลางกุ้งประมาณ 15
แห่ง มีชุมชนอีกเยอะมาก เราเอาแผนที่มากาง

ดูว่าโรงงานหมื่นกว่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง ก็พบ
ว่าส่วนใหญ่อยู่ในจุดไข่แดงคือตลาดกลางกุ้งกับ
ในรัศมี 5 กม. เราก็เลือกตรวจโรงงานขนาดใหญ่
ก่อน เริ่มจากโรงงานที่มีพนักงานเกิน 100 คน
ขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 500 แห่ง ตรวจทุกแห่ง
ตอนนี้ท�าไปประมาณ 50-60 แห่งแล้ว แล้วก็
สแกนโรงงานขนาดกลางพนักงานประมาณ 200
-500 คน มี 266 แห่ง ตอนนี้ท�าไปได้เกือบครึ่ง
แล้ว แล้วก็มโี รงงานขนาดเล็กอีกประมาณ 1 หมืน่
แห่ง ขณะเดียวกันเราก็สุ่มตรวจชุมชน เจาะจง
ชุมชนที่อยู่ในรัศมีที่มีความเสี่ยงและมีการติด
เชื้อสูง กระจายทีมท�างานกันทั้งจังหวัด สัปดาห์
แรกเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเชื้อยังไม่ระบาดไปถึง
อ้อมน้อย กระทุม่ บ้านหรือบ้านแพ้ว มันกระจุกตัว
อยูแ่ ค่อา� เภอเมือง ในเขตเทศบาล และบางต�าบล
เท่านั้น แล้วเราก็มาทุ่มที่โซนสีแดง และสีเหลือง
ในอ�าเภอเมือง ซึง่ เราพบว่ามี 3 cluster คือ ตลาด
กลางกุ้ง โรงงานปลากระป๋อง และโรงงานอีก
แห่งหนึ่ง ซึ่งหากดูข้อมูลรายงานผู้ติดเชื้อจะเห็น
ว่าแถวนี้มีข้อมูลผู้ติดเชื้อกระโดดทีละหลักร้อย
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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100 - 200 - 300 - 400 หากดูตัวเลขเฉลี่ยก็จะ
ประมาณ 100 กว่ารายทุกวันจะเป็นประมาณนี้
ตลอด
แยกกลุ่มประชำกร
เมื่อเริ่มสแกนเราต้องแบ่งประชากรเป็น 3
กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มบวก หรือผู้ติดเชื้อ กลุ่มนี้
แยกไปไว้ที่หนึ่ง จัดการง่ายสุดเพราะบวกแล้ว
เราสามารถให้เขาอยู่รวมกันได้ในที่ใดที่หนึ่งสัก
10 วัน เป็นกลุ่มที่เรามั่นใจว่าถ้าแยกออกมาแล้ว
จะลดการแพร่กระจายเชื้อได้ ต้องเข้าใจว่าแม้เรา
จะพบผู้ป่วยวันละ 100 - 200 เคส หรือบางวัน
กระโดดไปที่ 500 เคส แต่คนที่พบส่วนใหญ่คือ
ไม่มอี าการ มันเป็นผลของการท�างานเชิงรุกทีเ่ รา
ไปพบและไม่มอี าการ แต่เราต้องน�าสูก่ ระบวนการ
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แยกและสั ง เกตอาการเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่
กระจายต่อ ลดการแพร่กระจายให้มากที่สุด
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยง
สูง เป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดจากกลุ่มแรก ต้องถูก
แยกออกมาสังเกตอาการ 14 วัน เป็นกลุ่มที่มี
ปัญหาที่สุด เพราะมีโอกาสแพร่ต่อไปเรื่อยๆ
โดยที่ไม่รู้ตัว กลุ่มที่ 3 กลุ่มความเสี่ยงต�่า แต่การ
จัดการโรคระบาดเราต้องแยกประชากรทัง้ 3 กลุม่
ออกจากกัน กลุ่มที่ซีเรียสมากคือกลุ่มความเสี่ยง
สูง โดยหลักการควรต้องให้อยู่แบบ 1:1 คือแยก
อยู่คนเดียวไม่สัมผัสใครเลย 14 วัน กลุ่มนี้เป็น
กลุม่ ทีเ่ ราต้องจัดการ นีค่ อื การควบคุมและป้องกัน
ไม่ให้โรคแพร่กระจาย

โรงพยำบำลสนำม VS ควำมกลั ว ของ
ประชำชน
อุปสรรคส�าคัญในการจัดการกับประชากร
กลุม่ แรก หรือกลุม่ บวกคือความกลัวของประชาชน
เราต้องหาโรงพยาบาลสนามให้อยู่เพื่อแยกพวก
เขาออกไม่ให้เชื้อกระจายตัวไป เพราะถ้าเรา
ไม่แยกเขา ปล่อยให้เขาไปปะปนกับประชากร
กลุ่มอื่นเชื้อก็จะแพร่กระจายตัว แต่ประชาชน
กลัวหมด ไปที่ไหนก็ประท้วงไม่ให้ตั้ง แปลว่าเขา
ไม่เข้าใจ เขากลัว ความกลัวส่วนนี้ขัดขวางการ
ท�างานอย่างส�าคัญ ท�าให้เราไปต่อล�าบาก ความ
กลัวของเขาเกิดจากความไม่เข้าใจว่าวิธีการที่เรา
ท�าจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร
เราต้องใช้การท�างานหลายขบวนการมา
ช่ ว ยกั น สาธารณสุ ข เองต้ อ งชี้ แจงหน่ ว ยงาน

ต่างๆ ทั้งมหาดไทย ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ให้เข้าใจ
หลั ก การและวิ ธี ก ารและกระบวนการของโรง
พยาบาลสนามจะเข้ า มาช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา ช่ ว ย
จัดการเรือ่ งการควบคุมโรคได้อย่างไร สร้างความ
เข้าใจให้เกิดขึ้นหากไม่มีพื้นที่เพื่อคนกลุ่มนี้จะไม่
สามารถเปิดเมืองเพื่อท�ามาหากินได้ การระบาด
ก็จะยืดเยือ้ ยาวนาน โอกาสจบก็ชา้ ลง เพือ่ ให้เขา
ไปคุยกับประชาชนอีกที มีการสื่อสาร มีการท�า
ประชาคม ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงพูดคุย ปัจจัยส�าคัญ
ที่ท�าให้เราตั้งโรงพยาบาลสนามได้มี 2 ประการ
ประการแรกคือผูใ้ หญ่ในจังหวัด ท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดฟันธงเลยว่าให้เอามาตั้งที่สนามกีฬาของ
อบจ. ซึ่งเป็นสถานที่ของข้าราชการ บ้านพัก
ผูว้ า่ ฯ บ้านพักรองผูว้ า่ ฯ บ้านพักนายแพทย์ สสจ.
ทั้งหมดอยู่ในนั้น คือข้าราชการผู้ใหญ่อยู่รอบ
สนามกีฬาหมดเลย เป็นการพิสูจน์ให้ประชาชน
เห็นว่าเราไม่ได้เกี่ยงหรือกลัวที่จะอยู่กับ รพ.
สนาม และพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้
ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่ตัดสินใจในส่วนนี้ให้
ปัจจัยประการที่ 2 ที่ท�าให้เราตั้ง รพ.สนามได้อีก
แห่งคือ วัดโกรกกราก หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่าน
ติดต่อมาเอง ท่านต้องการช่วยเหลือประชาชน
ก็ให้เราเอาไปตั้งที่วัด และท่านก็สามารถสื่อสาร
กับประชาชนรอบวัดให้เข้าใจแทนเราได้ หลัง
จากนั้น รพ.สนามก็เป็นที่ยอมรับ เราก็ค่อยๆ
หาจุ ด ใหม่ ไ ป จนถึ ง จุ ด ที่ เราสามารถคุ ย กั บ ผู ้
ประกอบการได้
Factory quarantine สมุทรสำครโมเดล
จุดส�าคัญของการระบาดเป็นกลุ่มก้อนคือ
ในโรงงาน และสถานประกอบการที่มีบุคลากร
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ค่อนข้างมาก 500 คนขึน้ ไป  หากเราไม่สามารถให้
โรงงานช่วยดูแลได้ก็จะเป็นภาระของภาครัฐมาก
เราก็มีแนวคิด จัดท�ำ  factory quarantine และ
factory isolation เข้าไปคุยกับผู้ประกอบการที่มี
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ มาก  และผูป้ ระกอบการหลายราย
ให้ความร่วมมือ และยอมจ่าย คือพร้อมจะดูแล
พนักงานของตนเองที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก
มีอาหารให้ 3 มื้อ มีที่พักให้ ซึ่งหลายโรงงาน
พร้อมและเข้ามาร่วมกับเราในการดูแล โรงงาน
ขนาดใหญ่สว่ นใหญ่มหี อพักให้คนงาน  มีพยาบาล
ประจ�ำโรงพยาบาลอยู่แล้ว มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
โครงสร้างทุกอย่างพร้อม ขาดแค่ความเข้าใจใน
การวางระบบ เราก็เริ่มเข้าไปคุย ไปจัดวางระบบ
ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข แล้วสิ่งที่คล้ายๆ โรง
พยาบาลสนามก็เกิดขึ้นภายในโรงงานหลายแห่ง
มากขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลาย มีมิติ
ของการแยกสถานที่ส�ำหรับผู้ติดเชื้อมากขึ้น การ
แยกตัวผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ของเขาเอง
โจทย์ที่ท้าทายของ factory quarantine คือ
การที่โรงงานต้องด�ำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ต้อง
shut down ระบบ เพราะฉะนั้น เมื่อแยกคนที่
เป็นบวกไปไว้ในพื้นที่หนึ่งแล้ว เราก็มาจัดการกับ
กลุ่ม high risk และ low risk ของโรงงานยังไง เรา
ใช้วิธีที่เรียกว่า High Risk Quarantine โดยแยก
เป็นแผนกๆ ของโรงงานไป แนวคิดคือให้กลุ่ม
high risk อยู่ด้วยกัน ท�ำงานด้วยกัน แต่ต้องเป็น
แบบรักษาระยะห่าง และใส่หน้ากาก หลักการ
คือถ้าจะติดให้ high risk ติดกันเอง ไม่ให้มาติด
กับคนกลุ่มอื่น เช่นแผนกนี้มี high risk 5 คน
ก็ให้ 5 คนนี้ท�ำงานด้วยกัน หาก 14 วัน ที่เขา
ท� ำ งานอยู ่ ด ้ ว ยกั น โดยไม่ มี ก ารติ ด เชื้ อ ก็ ถื อ ว่ า
ทั้งหมดนั้น clean
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การท�ำ  factory quarantine ลักษณะนี้
ไม่มีการเขียนเป็นต�ำรา เท่าที่เสิร์ชดูยังไม่มีใคร
ท�ำ  แต่มันมีงานของ US CDC ศึกษาไว้และ
พบว่าหาก high risk group อยู่ด้วยกัน 3-5 คน
โอกาสแพร่เชือ้ น้อยกว่า 1% หลักการนีท้ อี่ เมริกา
เขาใช้ท�ำ  home quarantine คือกรณีที่มีสมาชิก
ในครอบครัวคนหนึ่งติดเชื้อ แล้วไม่สามารถแยก
คนอืน่ ในบ้านในลักษณะ 1:1 ได้ คือ แยกห้องใคร
ห้องมัน ซึ่งควรจะเป็นตามหลักวิชาการได้ เขาก็
ใช้ ให้คนที่เหลืออยู่ร่วมบ้านกันรักษาระยะห่าง
กัน ไม่ปฏิสัมพันธ์กัน เราก็เอามาใช้ท�ำ  home
quarantine และ factory quarantine ด้วย แต่นี่
ไม่ได้ถือเป็นแนวทางที่เป็นทางการของกระทรวง
สาธารณสุข เป็นเพียงแนวทางที่เราเอามาใช้
กับบริบทสมุทรสาคร ก่อนจะเอามาใช้เราเห็น
โครงสร้างการระบาดที่ตลาดกลางกุ้งแล้ว ตอน
สัปดาห์แรกเราใช้สิงคโปร์โมเดลเลยคือดึงคนที่
ผลบวกออกมา แล้วล็อคที่เหลือไว้ ให้อยู่ด้วยกัน
ถ้าจะติดให้ติดกันแค่ในกลุ่ม ไม่ให้ออกมาติด
นอกกลุ่ม แล้วให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มนั้น แต่
ผ่านไป 2 สัปดาห์เราพบว่าอัตราการติดอยู่ที่
40% เรารูเ้ ลยว่าหากใช้โมเดลนีก้ ว่าจะจบมันยาก
ใช้เวลานาน เพราะอัตราการติดเชื้อไม่เร็ว ผ่าน
ไป 3 สัปดาห์เราไปตรวจใหม่พบว่าติดเชื้อแค่
ครึ่งเดียว และมีภูมิแค่ 10% แปลว่าในตลาด
กลางกุง้   แม้เราจะไม่สามารถ isolate คนได้มากนัก
ปฏิสมั พันธ์ภายในตลาดกลางกุง้ ทีม่ อี ยูพ่ นั กว่าคน
การติดยังไม่เร็วขนาดนั้น หากปิดล็อคคาดว่าจะ
ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนถึงจะติดกันหมด
หากเรารอ 4-5 เดือน ให้ติดกันหมด คนตรงนั้น
ก็จะมีภูมิ ตรงนี้จะเป็นสิงคโปร์โมเดล แต่จริงๆ
เราสามารถจัดการได้ใน 1-2 เดือน โดยก�ำหนด

โจทย์ท่ีท้าทายของ factory quarantine คือการ
ที่โรงงานต้องด�ำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ต้อง shut
down ระบบ เพราะฉะนัน
้ เมื่อแยกคนที่เป็นบวกไปไว้
ในพื้ นที่หนึ่งแล้ว เราก็มาจัดการกับกลุ่ม high risk
และ low risk ของโรงงานยังไง

วง quarantine ได้ นี่ คื อ มาตรการที่ เราใช้ ที่
สมุทรสาคร
โมเดลนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในอีกเมือง
หนึ่ง เพราะบริบทไม่เหมือนกัน สมุทรสาครเป็น
โรงงาน ในโรงงานมีเรื่องของกระบวนการผลิต
เป็ น production line ฝ่ า ยผลิ ต ฝ่ า ยบรรจุ
กระป๋อง ฝ่ายอะไรต่างๆ ที่อื่นที่บริบทต่างอาจ
จะน�ำหลักการคือการควบคุมและป้องกันไปใช้ได้
แต่รายละเอียดต้องปรับ เช่น ผมมาจากพังงา
ไม่ใช่โรงานอุตสาหกรรมแต่เป็นโรงแรม โจทย์ก็
ต้องเปลี่ยนเป็นจะท�ำอย่างไรให้โรงแรมสามารถ
เปิดกิจการ  รับนักท่องเทีย่ วได้  มันก็มคี ำ� หนึง่ ทีเ่ รา
ใช้กันคือ alternative local quarantine ตัวอย่าง
มีบริษัทหนึ่งอยากยกกองมาถ่ายภาพยนตร์ โดย
พักในโรงแรมและจะท�ำ  quarantine แบบกลุ่ม
เราก็ต้องคุยกัน ออกไปคุยกับโรงแรม กับทีมงาน
กองถ่าย ออกแบบระบบร่วมกัน หาทางให้การ
ถ่ายท�ำด�ำเนินไปโดยชุมชนปลอดภัย

สถานการณ์ปจั จุบนั กับแนวโน้มการล่มสลาย
ของระบบสุขภาพ
ความโชคดีของเราคือ outbreak ที่นี่เป็น
การระบาดในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ที่สุขภาพ
แข็งแรง เชื้อที่นี่มาจากสายพันธุ์ทางเมียนมาร์
ไม่ เ หมื อ นจั ง หวั ด อื่ น ที่ อ าจมี ท างยุ โรปเข้ า มา
สายพันธุ์เมียนมาร์ ติดง่าย ติดเร็ว แต่ความ
รุนแรงต�่ำ  เราค่อนข้างเจอเคสรุนแรงน้อยมาก
เรามีรายงานผู้ติดเชื้อ 3 พันกว่าราย แต่มีเสีย
ชีวิตคนเดียว ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว
คือสูงอายุ มีโรคประจ�ำตัว เป็นแล้วมีอาการ
ปอดอักเสบ และเสียชีวิต ส่วนที่เหลือที่เราเจอ
ติดเชื้อ 3 พันกว่าราย โอกาส severe ต้องรักษา
ไม่ถึง 5% ไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อย มีไข้
วั น ต่ อ วั น กลุ ่ ม นี้ มี 90 กว่ า % ความรุ น แรง
ของปัญหา ค่อนข้างต�่ำ  นี่คือความโชคดีของ
สถานการณ์ที่นี่ หากเรามีความรุนแรงสูง การมี
คนติดเชื้อวันละ 200 กว่าคน นี่ระบบสุขภาพเรา
รับไม่ไหวอยู่แล้ว เราไม่สามารถมีเตียงรองรับ
เรามีเตียง 2 พันกว่าเตียง ต้องดูแลคนทั่วไป
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ผมส�ารองเตียงไว้ 30% ประมาณ 600 เตียง เรา
ยังพอ admit คนไข้ วันละ 300 ได้ balance ของ
อัตราครองเตียงอยูท่ ี่ 50% โดยทีส่ ว่ นใหญ่ยงั เป็น
a symptom หรือ mild อยู่ จึงยังพอสู้กันได้ใน
ระบบการรักษา และเรามี รพ.สนาม มีโรงงานที่
ให้ความร่วมมือในการแยกคน ซึง่ เป็นการแยกคน
เฉยๆ หากมีความจ�าเป็นต้องการการรักษาทาง
คลินิกก็ค่อยส่งกลับมา เพราะฉะนั้น workload
ตรงนี้ จึงไม่เป็นภาระกับระบบสุขภาพเรามากนัก
เวลาจะดูว่าระบบสุขภาพจะล่มหรือไม่ล่ม
มันขึ้นกับอัตราการป่วยและความรุนแรงของโรค
ที่ไม่สมดุลกับระบบสุขภาพ หากเราปล่อยให้
outbreak สูงมาก คนไข้ต่อวันเยอะมาก จนเตียง
ไม่พอ บุคลากรทางการแพทย์ไม่พอ ICU ไม่พอ
คนจะป่วยตายสูงมาก เพราะเรารับไม่ทัน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ไม่ต้องตกใจกับตัวเลข
ที่มันยังพุ่งหลักร้อยทุกวัน เพราะมันไม่ได้สื่อถึง
ความรุนแรงของโรค เราต้องเข้าใจว่ายิ่งหามันยิ่ง
เจอ เราตรวจวันละ 2,000 - 3,000 คน โดยเฉลี่ย
ต้องพบไม่เกิน 10% แต่ของเราพบที่ 2-3% เพราะ
ฉะนั้นไม่ต้องตกใจ หากไม่เจอเลยถึงจะเป็นเรื่อง
แปลก
ก�ำลังคนที่ใช้ในกำรรับมือครั้งนี้
เฉพาะทีมของสาธารณสุขของเราเองก็เป็น
พันคน แล้วเรายังมีทีมจาก รพ.บ้านแพ้ว รพ.
กระทุ่มแบน รพ.สมุทรสาคร และมี รพ.เอกชนที่
เป็นเครือข่ายการท�างานอีก เกือบ 10 แห่ง บวก
กับตอนนี้มีคนที่มาจากเขตสุขภาพอื่นหมุนเวียน
มาช่วยอีกประมาณ 400 คนต่อวัน ส่งไปที่โรง
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ที่ส�าคัญในหลักระบาดวิทยามันไม่จ�าเป็นต้อง 100%
เราแค่ ห ากลุ่ ม เป้ า หมาย หากลุ่ ม เสี่ ย งให้ เ จอ แล้ ว
จั ด การกั บ กลุ่ ม เสี่ ย งเฉพาะกลุ่ ม เรามี ห ลั ก วิ ช าการ
ชั ด เจนว่ า คนที่ ป่ ว ยแล้ ว แพร่ เ ชื้ อ มั น ไม่ เ กิ น 20%
อยู่แล้ว

พยาบาลสนาม 100 กว่าคน และทีมสอบสวน
โรคอีก 200 กว่าคน เป็นทีมเสริมทัพในแต่ละวัน
เป็นการระดมคนที่ใหญ่ที่สุด เหตุการณ์ที่เคยมี
การระดมก�าลังคนเยอะขนาดนี้ที่เคยมีคือสึนามิ
แต่หากมองในมุมของการรับมือกับโรคระบาด
ครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุด เราไม่เคยเจอสเกลระดับ
นี้ ตอนซาร์ ไข้หวัดนก หรืออื่นๆ เราไม่เจอใหญ่
ขนาดนี้
สังคมบำงส่วนมองว่ำอยำกให้เพิม่ ศักยภำพ
โดยเฉพำะกำรตรวจคัดกรอง
ทุกวันนี้เราตรวจวันละ 2,000 - 3,000 คน
นี่คือศักยภาพที่เรารองรับได้ มันมีการจัดการ
เบื้องหลังการจัดเก็บตัวอย่างเยอะมาก ทั้งเรื่อง
ชุ ด PPE ทั้ ง คนที่ จ ะเข้ า ไปตรวจ การบริ ห าร
จัดการ Lab วันต่อวัน การส่งตัวอย่างต้องท�า
ภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงานผล ตอนนี้ศูนย์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจได้วันละ
2,500 เคส ต้องรับตัวอย่างจากทั่วประเทศ ศูนย์
ของเขต 5 สมุทรสงครามก็ได้ประมาณ 2 พัน

กว่า Lab จุฬาประมาณ 500 เคสต่อวัน มันมี
ศูนย์แลบไม่เยอะมาก ซึ่งสมัยก่อนเราก็มีน้อย
อยู่แล้ว ตอนนี้มากขึ้น แต่มันมีสถานการณ์ที่อื่น
อีกมากมาย ทีเ่ ขาส่งตรวจกัน จากข้อมูลประชากร
พบว่าสมุทรสาครมีคนไทยประมาณ 5 แสนคน
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายประมาณ 2.5 แสนคน
และทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมายอีกประมาณ
2.5 แสนคน รวมประมาณ 1 ล้านคน เราตรวจ
ให้หมดท�าได้ไหม เราท�าได้วันละ 3,000 เราต้อง
ใช้เวลาเท่าไร ถึงจะท�าได้หมดมันไม่สามารถท�าได้
ในชีวิตจริง ที่เราท�าทุกวันนี้ถือเป็น workload ที่
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่แล้ว จังหวัดอื่นตรวจ
กันประมาณ 200-300 ต่อวัน นอกจากนี้ยังต้อง
มีทมี สอบสวนโรคลงไปค้นหาผูม้ คี วามเสีย่ งสูงอีก
ที่ส�าคัญในหลักระบาดวิทยามันไม่จ�าเป็น
ต้อง 100% เราแค่หากลุม่ เป้าหมาย หากลุม่ เสีย่ ง
ให้เจอ แล้วจัดการกับกลุ่มเสี่ยงเฉพาะกลุ่ม เรามี
หลักวิชาการชัดเจนว่า คนที่ป่วยแล้วแพร่เชื้อมัน
ไม่เกิน 20% อยู่แล้ว ที่อื่นอาจจะมีการกระจาย
ออกไปบ้างแต่มนั ไม่รนุ แรง ทุกคนแค่ใส่หน้ากาก
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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สิง
่ ที่ท่านทั้งหลาย
ทําในครั้งนี้ ต่อให้ไม่มีใครรู้เห็น
ผีหรือเทวดาก็รู้เห็น ขอให้ทุกท่าน
ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มสติกําลัง
เต็มความสามารถ ขออํานวยพร
ให้ท่านทั้งหลายสามารถเอาชนะ
“สงครามโรค” ในครั้งนี้
ได้ในเร็ววันด้วยเถิด
พระครูวิลาศกาญจนธรรม

รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หากคน 80% ท�า
แบบนี้ได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เกิดการแพร่
ระบาดแน่นอน การใส่หน้ากาก การรักษาระยะ
ห่ า ง มาตรการนี้ ดี ที่ สุ ด ไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งค้ น หา
มากมาย เพราะการค้นหาเราไม่ได้มีที่รองรับให้
สมมติว่า 1 ล้านคน เราบอกว่าประชากรน่าจะ
สัก 2% เราจะหาที่ตรงไหนให้เขาอยู่ 2 หมื่นคน
การจะบอกว่าให้ตรวจเพิ่มมันต้องถามต่อว่าเรา
จะจัดการต่ออย่างไร ไม่ใช่แค่หา ต้องตอบให้
สุด ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาเหมือนช่วงแรก คือ
เร่งตรวจ เร่งตรวจ แล้วหาที่ให้คนอยู่ไม่ได้ มัน
ก็จะเป็นค�าถามที่กลับมาว่า ตรวจแล้วจัดการ
อย่างไร ท�าไมปล่อยให้คนอยู่ด้วยกันอย่างนั้น
นั่ น คื อ ค� า ถามที่ เราโดนถามที่ ต ลาดกลางกุ ้ ง
เยอะมาก ว่าท�าไมไม่จัดการ เพราะการจัดการ
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มันซับซ้อน ที่ตลาดกลางคนแค่ประมาณพันคน
ยังต้องใช้กระบวนการเยอะมากกว่าจะได้ รพ.
สนาม ทรัพยากรเรามีจ�ากัด เรามีกระสุน 10 นัด
จะยิงที่ไหนบ้างก็ต้องจับเป้าให้ถูกต้อง เมื่อยิงไป
แล้ว มีบวกเท่าไร กลุ่มที่บวกก็ต้องมีสถานที่แยก
จัดพื้นที่ให้เขาอยู่ มี factory isolation ร่วมกับ
สื่อสารให้คนเข้าใจว่าเราจ�าเป็นต้องมีอะไรบ้าง
เรียกว่าช่วยกันดู ช่วยกันท�างาน แล้วการแยก
คนออกมา มันไม่ง่าย คนไม่ใช่สิ่งของที่เราจะจับ
เข้ามาอยู่แต่ละที่ตามใจเรา เช่นเขาอยู่กันเป็น
ครอบครัว พ่อเป็นบวก แม่ลบ หรือแม่บวก แม่
ต้องเลี้ยงลูก มันมีมิติทางสังคมที่เราไม่สามารถ
แยกคนออกมาได้ง่ายๆ

เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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