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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

กทม. จัดรถฉีดวัคซีน
บริการถึงบ้าน
 

 กทม. เปดตัวเปนพ้ืนที่แรกในประเทศที่จัดรถฉีด
วัคซีนโควิด-19 ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงถึงบ้าน 
เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไม่สะดวก และการแออัดรวม
กันของประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนใน
สถานที่ที่ก�าหนด 
 พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าว
ถึงรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ว่าถูกดัดแปลงมาจาก
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ น�ามาติดต้ังอุปกรณ์
ทางการแพทย์ครบครนั ได้แก่ เครือ่งวัดความดัน เครือ่ง
วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เตียงสนาม เคร่ือง
กระตกุหวัใจ และตู้เยน็ส�าหรบัเกบ็วคัซีน โดยจะมแีพทย์ 
พยาบาลประจ�ารถ  คาดว่าจะออกวิง่ให้บรกิารประชาชน
ได้ต้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ดีไม่มีการเปดเผยว่า 
กทม. ได้เตรยีมรถฉดีวคัซีนเคลือ่นทีไ่ว้กีค่นั และจะออก
ให้บริการประชาชนอย่างไร กลุ่มเปาหมายใดเปนการ
พิเศษ กล่าวแต่เพียงว่าพื้นที่ให้บริการจะครอบคลุมทุก
เขต  อกีทัง้ไม่ได้ระบุชนิดของวคัซีนทีจ่ะฉีดให้ประชาชน
ในช่องทางนี้

วิกฤตเลือดหมดคลัง 
เร่งระดมการบริจาค
 

 ปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ
ประชาชนไม่กล้าบริจาคโลหิต ในขณะท่ีความต้องการ
โลหิตในระบบบริการสุขภาพไม่ได้ลดน้อยลง ส่งผลให้
เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต
 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู ้อ�านวยการศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่าในเดือน
กรกฎาคม ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยได้รับโลหิตจากผู้
บริจาครวมเพียง 149,384 ยูนิต ขณะที่ความต้องการ
โลหติของผูป้วยเฉลีย่รายเดอืนอยูท่ี ่200,000 ยนูติ ท�าให้
มีโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ปวยจ�านวนมาก
ต้องถูกเลื่อนการผ่าตัด และชะลอการรักษาพยาบาล
ออกไป  โดยปัญหาการขาดแคลนโลหตินีเ้กดิขึน้ต่อเนือ่ง
มานานถึง 5 เดือนแล้ว สภากาชาดไทยจึงขอวิงวอน
ให้ประชาชนท่ีร่างกายแข็งแรงออกมาบริจาคโลหิตเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันในสถานพยาบาลใกล้บ้าน มี
ข้อจ�ากัดส�าหรับผู้เพิ่งรับการฉีดวัคซีนว่าไม่ควรบริจาค
โลหิตในวันเดียวกับวันฉีดวัคซีน

วุ่นไม่จบ 
กม. นิรโทษกรรม
ผู้เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีน
 

 จากการทีก่ระทรวงสาธารณสขุ ร่าง พ.ร.ก. จ�ากัดความ
รับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ปวยโควิด-19 
พ.ศ....... โดยให้ครอบคลุมถึงบุคคล/ คณะบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตัง้หรอืมอบหมายจากหน่วยงานเกีย่วข้องในการ
จัดหาหรือบริหารวัคซีน ด้วยนั้นท�าให้เกิดเสียงคัดค้าน
ดังขึ้นมากมาย
  แม้สาระส�าคญัของกฎหมายฉบบันีต้้องการคุม้ครอง
บคุลากรในระบบบรกิารสขุภาพให้ได้รบัการคุม้ครองตาม
กฎหมาย ไม่ต้องมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ใน
กรณีหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการทางการ
แพทย์แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่การขยายความคุ้มครอง
ครอบคลุมไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนกลาย
เปนส่ิงท่ีแม้แต่บุคลากรในระบบสุขภาพส่วนหน่ึงก็ไม่
สามารถยอมรับได้ มีการมองว่าเปนความพยายามของ
รัฐบาลในการนิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตใน
การจัดหาวัคซีนโดยใช้ข้ออ้างเรื่องการคุ้มครองบุคลากร
ทางการแพทย์บังหน้า

8 เดือน 
เด็กไทยติดเชื้อโควิด-19 
เกินแสนคน
 

 พม.เปดตัวเลข 8 เดือนแรกของปนี้ เด็กไทยติดเชื้อ
โควิด-19 แล้วถึง 109,961 คน คิดเปนร้อยละ 11.21 ของ
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 
 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์  กล่าวว่ายอดเฉล่ียการตดิเชือ้รายวนัของเด็กไทย
สูงถึงวันละ 2,000 คน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กรมสุขภาพจิต และองค์การยูนิเซฟ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
เด็กโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและครอบครัวได้เข้า
ถึงการดูแลอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีตกหล่น แต่ก็ยอมรับ
ว่าในทางปฏิบัติอาจมีความไม่ทั่วถึงในการท�างาน 
นอกจากนี้ยังมีการเปดเผยตัวเลขเด็กที่ต้องก�าพร้า
เนื่องจากผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยโควิดว่ามีถึง 210 ราย
แล้ว โดยทาง พม. ได้เร่งจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ และ
รับเข้าอุปการะ รวมถึงมีการประสานทีมสหวิชาชีพลง
ดูแลสภาพจิตใจแก่เด็กและครอบครวัในกลุ่มเส่ียงสูงและ
ต้องกักตัว 14 วัน
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โดย จับพลัดจับผลู

ม อ ง ห่ า ง ๆ 
อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

	 ปัญหาส�าคัญอยู่ที่การตีความการท�างาน
ของนักรังสีในโรงพยาบาลว่าท�างานไม่เป็นผลัด	
คือไม่มีความต่อเนื่องยาวนานของการท�างานกับ 
ผู้ป่วยโควิด	 แต่เป็นการท�างานรายชั่วโมง	 เพราะ
นักรังสีในโรงพยาบาลไม่ได้เอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด
อย่างเดียวอย่างต่อเนื่อง	แต่ต้องท�างานกับผู้ป่วย
ทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19	 ด้วย	 ท�าให้คนกลุ่ม
นี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับค่าเส่ียงภัยเป็นราย
ชั่วโมง	ซึ่งถูกก�าหนดไว้ที่ชั่วโมงละ	125	บาท	
 “การตคีวามว่าให้เราได้ค่าเส่ียงภยัตามระยะ 
เวลาที่เราเข้าไปท�างาน	 (กับผู้ป่วยโควิด-19)	 โดย
ไม่เข้าใจบริบทการท�างานของการเอกซเรย์ว่าหน้า
งานเป็นอย่างไร	ปริมาณคนไข้มีเท่าไร...	บางครั้ง 
ในเวลา	2-3	ชัว่โมงเราเอกซเรย์คนไข้ไป	40-50	คน 
เรารีบเร่งท�างานเพือ่ให้แพทย์ได้เห็นภาพเอกซเรย์	
เพื่อแยกอาการของโรคในการรักษา	ยังไม่รวมคน 
ไข้เร่งด่วน	คนไข้อาการหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้
ใส่ท่อช่วยหายใจทีเ่ราต้องรบีเข้าไปปฏบิตังิาน		ต้อง 

ยาว	 แบบนี้ต้องได้รับค่าตอบแทนเป็นผลัดไม่ใช่
รายชั่วโมง	 อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยให้หารือ
หรือปรึกษากับโรงพยาบาลท่ีตนเองสังกัด	 เพราะ
โรงพยาบาลจะทราบดีว่ามอบหมายงานให้ท�าใน
ลักษณะใด	 อย่างไร	 เพราะแต่ละโรงพยาบาลจะ
ไม่เหมือนกัน	ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่รังสีอย่างเดียว	แต ่
ทุกวิชาชีพก็จะอิงเกณฑ์ตามนี้ทั้งหมด”	
	 เห็นประเด็นวิวาทะท่ีเกิดขึ้นแล้วต้องบอก
ว่าน่าเป็นห่วงขวญัและก�าลังใจของนกัรงัสี		รวมทัง้
บคุลากรในสายงานอืน่ทีต้่องท�างานกบัความเสีย่ง
ในการใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด	เพราะความเสี่ยงในการ
ได้รับเชื้อตามไปด้วยเพียงแค่ท�างานกับผู้ป่วย	 1	
เคส	 ก็ต้องถือว่ามีความเสี่ยงแล้ว	 ขณะเดียวกันก็ 
ชวนให้สงสัยในวิธีคิดของกระทรวงสาธารณสุขใน
เรื่องการเอาความต่อเนื่องของระยะเวลาในการ
ท�างานเป็นเกณฑ์ส�าคญัในการจ่ายค่าเส่ียงภยั		การ 
ท�างาน	คนที่ท�างานกับผู้ป่วยโควิด-19	ต่อเนื่อง	8	
ชั่วโมง	แต่มีคนไข้ที่ต้องใกล้ชิดหรือดูแลจ�านวนไม่
มาก		จะวดัได้อย่างไรว่ามคีวามเสีย่งมากหรอืน้อย
กว่าผูท้ีท่�างานใกล้ชดิผูต้ดิเชือ้เพยีง	2-3	ชัว่โมง	แต่
แต่ละชั่วโมงต้องสัมผัสผู้ป่วยเป็นสิบคน		
	 ในช่วงเวลาที่บุคลากรในระบบสุขภาพ
ต้องการขวัญและก�าลงัใจ		การจดัสรรค่าเสีย่งภยั	
และค่าตอบแทนอื่นๆ	ควรให้อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะไม่ท�าให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราไม่ดีกว่า
หรือ 

ไปยกคนไข้เพือ่ใส่ฟิล์มเอกซเรย์		นีค่อืภาวะเสีย่งภยั 
ทัง้หมด”		กมลวรรณ		แสงสวุรรณ		นกัรงัสกีารแพทย์ 
ช�านาญการ		ในฐานะคณะกรรมการและเลขานกุาร 
ฝ่ายกิจกรรมและวิชาการ	 ชมรมรังสีการแพทย์
ชุมชนแห่งประเทศไทย	 กล่าวกับสื่อมวลชนหลัง
จากเห็นประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยงเสี่ยงภัย
ของกระทรวงสาธารณสุข	
	 ด้าน	 นพ.ธงชัย	 กีรติหัตถยากร	 รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	 โยนวิวาทะนี้ไปให้เป็นการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่จะ
พิจารณาว่าลกัษณะการท�างานของบุคลากรตนเอง
มีการดูแลหรือท�างานกับผู้ป่วยโควิด-19	เป็นผลัด
หรือเป็นรายชัว่โมง		เพราะบางคนอาจไม่ได้ท�างาน
กับผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่องจนสามารถเรียกว่า
เป็นผลัดงาน
	 “นักรังสีที่ท�างานเอกซเรย์กับคนไข้โควิด
ตลอดอย่างกรณี	รพ.บุษราคัม	ตรงนี้ไม่ต้องกังวล	
เพราะเหน็ชดัอยู่แล้วว่ามาดแูลคนไข้โควดิ	และอยู่

ความไม่เป็นธรรมของ
เบี้ยเส่ียงภัยโควดิ

 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้มีการจ่ายค่าเบี้ยเส่ียงภัยให้บุคลากรท่ี
ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ปว่ยโควิด โดยก�าหนดให้เบิกค่าตอบแทนเป็นผลัด ผลัดละ 
1,000 บาท และ 1,500 บาท น้ัน  ท�าใหนั้กรังสีกลุม่หน่ึงทีต้่องปฏิบติังานในโรงพยาบาล
ไมอ่ยูใ่นเกณฑไ์ดร้บัเบีย้เส่ียงภยัส่วนน้ีแม้ตอ้งใหบ้รกิารเอกซเรยผ์ูป้ว่ยโควดิเป็นจ�านวน
มากในแต่ละวันก็ตาม

แหลง่ข้อมูล
 https://www.hfocus.org/content/2021/08/22822 

สธ.แจงกรณเีบกิจ่ายค่าตอบแทนเส่ียงภยัผูป้ฏบิตังิานโควดิ19 
อิงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 https://www.hfocus.org/content/2021/08/22792 นัก

รังสีร้องเรียกผู้บริหาร สธ. ประสบปัญหาเกณฑ์ค่าเสี่ยงภัยไม่
เหมือนวิชาชีพอื่น 
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โดย กองบนิผีเสื้อ
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรือ่งสิทธไิดรั้บเงินคา่ปว่ยการ
ในการปฏิบัติหน้าทีข่อง อสม. ฉบับใหม่แล้ว ก�าหนดเพิม่เติมภาระ
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ อสม. ในการรับค่าปว่ยการเดือนละ 
1,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564

	 ประกาศกระทรวงซึ่งลงนามโดยรัญมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่	22	กรกฎาคม	2564	ได้รับการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา	วันที่	23	
สงิหาคม	ทีผ่่านมา		ประกาศฉบับนีเ้ป็นการเพิม่เตมิเนือ้หาของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขทีอ่อกในปี	2562	ซึง่ก�าหนดการให้ค่าป่วยการ	อสม.	เดอืนละ	1,000	
บาท	โดยไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติหรือความรับผิดชอบของ	อสม.	ไว้
ชัดเจน	และถูกยกเลิกไปโดยประกาศฉบับใหม่นี้
	 ภายใต้ประกาศกระทรวงฉบับใหม่	 นอกจากคงการจ่ายค่าป่วยการให้	
อสม.	 เดือนละ	 1,000	 บาท	 เหมือนเดิมแล้วได้มีการเพิ่มเติมนิยามค�าว่า	 “ค่า
ป่วยการ”	ไว้ว่าหมายถงึเงินท่ีทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�า
หมูบ้่าน	เพือ่สนบัสนนุการปฏิบัตหิน้าท่ีของอาสาสมคัรประจ�าสาธารณสขุประจ�า
หมู่บ้าน	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้	ดังนี้

ประกาศกระทรวงก�าหนด 
อสม. ต้องรบัการเพ่ิมพูนทักษะทุกเดือน

 1. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างแน่นอนอย่างน้อย	1	วัน
	 	 ต่อสัปดาห์	หรืออย่างน้อย	4	วันใน	1	เดือน	ในกิจกรรมที่ได้รับ
	 	 มอบหมาย

 2. มีการปฏิบัติงานจริงและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
	 	 หลักเกณฑ์โดยมีประธาน	 อสม.	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
	 	 พื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการท�างาน

 3. ต้องเข้าอบมรมเพิ่มพูนทักษะในด้านที่เป็นความจ�าเป็นตาม
	 	 สภาพปัญหาของชุมชน	อย่างน้อย	1	ครั้งต่อเดือน 

	 ปัจจบุนัม	ีอสม.	ทัง้ประเทศประมาณ	1,047,440	คน	ก่อนหน้านีแ้ม้แต่ละ
พื้นที่จะมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้	อสม.	อยู่เสมอ	แต่ก็ไม่ได้มีการ
ก�าหนดเงื่อนไขการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และไม่ได้มีการก�าหนดเงื่อนไข
การตรวจสอบ	ยืนยันและรับรองผลการท�างานของ	อสม.	อย่างเป็นระบบ
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	 LTC	 COVID	 Tracker	 ได้รายงานการ
วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
LTC	 ต้องเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากน้ันเป็นผล
มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนาน		โดยมกีารยกตัวอย่างในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ
จัดหาชุดตรวจและงบประมาณส�าหรับตรวจได้
เพียงพอ
	 อย่างไรกด็	ีLTC	COVID	Tracker	ไม่ได้ระบุ
จ�านวนผู้ป่วย	 LTC	 ที่เสียชีวิตไว้	 มีเพียงตัวเลข
จากคณะกรรมการสุขภาพรัฐนิวยอร์กรายงาน
ไว้ในช่วงต้นปี	 2564	 ว่าเฉพาะรัฐนิวยอร์กมี
ประชากรในระบบ	LTC	ของรฐัเสยีชวีติด้วยโควดิ
12,743	 ราย	 ในจ�านวนนี้มี	 3,829	 ราย	 ได้รับ
การส่งต่อและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล	นอกนั้น
เสียชีวิตในสถานดูแลเดิมของตนเอง	

จากคณะกรรมการสุขภาพรัฐนิวยอร์กรายงาน
ไว้ในช่วงต้นปี	 2564	 ว่าเฉพาะรัฐนิวยอร์กมี
ประชากรในระบบ	LTC	ของรฐัเสยีชวีติด้วยโควดิ

ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ
จัดหาชุดตรวจและงบประมาณส�าหรับตรวจได้

	 LTC	 COVID	 Tracker	 ได้รายงานการ
วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
LTC	 ต้องเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากน้ันเป็นผล
มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนาน		โดยมกีารยกตัวอย่างในช่วงฤดใูบไม้ผลิ

มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนาน		โดยมกีารยกตัวอย่างในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้

วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
LTC	 ต้องเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากน้ันเป็นผล
มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง

วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
LTC	 ต้องเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากน้ันเป็นผล
มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง

ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ
จัดหาชุดตรวจและงบประมาณส�าหรับตรวจได้
เพียงพอ

ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ
จัดหาชุดตรวจและงบประมาณส�าหรับตรวจได้

ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ

ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
ยาวนาน		โดยมกีารยกตัวอย่างในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ

	 อย่างไรกด็	ีLTC	COVID	Tracker	ไม่ได้ระบุ
จ�านวนผู้ป่วย	 LTC	 ที่เสียชีวิตไว้	 มีเพียงตัวเลข
จากคณะกรรมการสุขภาพรัฐนิวยอร์กรายงาน

	 อย่างไรกด็	ีLTC	COVID	Tracker	ไม่ได้ระบุ
จ�านวนผู้ป่วย	 LTC	 ที่เสียชีวิตไว้	 มีเพียงตัวเลข
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ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้

มาจากความล้มเหลวในการจัดบริการและการ
รายงานข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนาน		โดยมกีารยกตัวอย่างในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
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สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ

	 LTC	 COVID	 Tracker	 ได้รายงานการ
วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
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จัดหาชุดตรวจและงบประมาณส�าหรับตรวจได้
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ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลทกุคน		แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถ

	 LTC	 COVID	 Tracker	 ได้รายงานการ
วิเคราะห์ของตนเองไว้ว่า	 การที่ผู้ป่วยในระบบ	
LTC	 ต้องเสียชีวิตเป็นจ�านวนมากน้ันเป็นผล
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สถานบริบาลทกุแห่งทดสอบหาการติดเช้ือของผู้
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ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้ปี	 2563	ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 สั่งให้
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สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการระบาดของเชือ้นีใ้น
อเมริกา		โดยทุกวนัจะมกีารรวบรวมข้อมลูท้ังหมด
เก่ียวกบัการระบาดจากทกุรฐั		ให้ความส�าคญักบั
การตดิเช้ือในกลุม่ประชากรเปราะบางกลุม่ต่างๆ	
ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการการดูแล
ระยะยาวจากระบบบริการสุขภาพ	 (Long-term	
Care:	LTC)		โดยเร่ิมมกีารเกบ็ข้อมลูของกลุม่ผูป่้วย
LTC	ในเดือนกันยายน	2563	
	 การเก็บข้อมูลผู้ป่วยกลุ่ม	LTC	ระบบฐาน
ข้อมลูนีเ้กบ็ได้เพยีงข้อมลูจากสถานบรบิาล	และ
สถานที่ให้การดูแลผู้ป่วย	 LTC	 ในระดับสถาบัน
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	 ศูนย์กลางการให้บริการ	
Medicare	 และ	 Medicaid	 ของรัฐส่งให้เฉพาะ
ข้อมูลผู้ป่วยในสถานบริบาลเท่านั้น	 ทั้งนี้ระบบ
การดูแลผู้ป่วย	 LTC	 ของอเมริกามีหลากหลาย	
แตกต่างไปตามรับการให้การดูแลตามความ
ต้องการของผู้ป่วย	 ท้ังในลักษณะบ้านพักชรา	
สถานบริบาล	 สถานพยาบาลเฉพาะกลุ่มเช่น	
สถานพยาบาลผู้ป่วยอัลไซเมอร์		ศูนย์	day-care	
เป็นต้น	 คาดการณ์กันว่าหากระบบฐานข้อมูล	
LTC	COVID	Tracker	สามารถรวบรวมข้อมลูจาก
ทุกแหล่งได้ครบ	 ตัวเลขการตายของผู้ป่วย	 LTC	
น่าจะสูงกว่านี้	
	 แม้จะเก็บข้อมูลได้เพียงส่วนหนึ่ง	 ตัวเลข
ทีร่วบรวมได้กเ็พยีงพอทีจ่ะท�าให้สรุปได้ว่าระบบ
บรกิารสขุภาพของอเมรกิายงัไม่ปกป้องคนกลุม่นี้
อย่างดพีอ		โดยพบว่าประชากรทีต้่องพึง่พงิระบบ
บริการ	LTC	มีอยู่เพียงประมาณร้อยละ	1	ของ
ประชากรทั้งหมด	แต่อย่างน้อยร้อยละ	34	ของ
ผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19	 ของประเทศกลับเป็น
คนกลุ่มนี้	

โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

 หากค�านวณเฉพาะผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงของ
อเมรกิาจะพบว่าร้อยละ	8	ของผู้ป่วยภาวะพึง่พงิ
ต้องเสียชีวิตด้วยเช้ือไวรัสนี้	 และหากพิจารณา
เฉพาะผู้มีภาวะพึ่งพิงในสถานบริบาล	 (nursing	
home)	 จะพบว่าต้องสูญเสียประชากรในกลุ่มนี้้
ร้อยละ	10	ให้กับเชื้อไวรัสโควิด-19

 รายงานจากฐานข้อมูล Long-term-care COVID Tracker ซึง่เป็นระบบติดตาม
การได้รับผลกระทบจากโควดิ-19  ของผูป้ว่ยทีมี่ภาวะพึง่พงิของอเมรกิาระบวุา่ในจ�านวน
ผูเ้สียชวิีตดว้ยโควดิ-19  ทัง้หมดของอเมรกิาเป็นผู้มภีาวะพึง่พงิในระบบการดแูลระยะยาว
ถึง 1 ใน 3

	 LTC	 COVID	 Tracker	 เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ	 COVID	 Tracking	 Project	 (CTP)	 ซึ่ง	
The	Atlantic	นิตยสารข่าวชื่อดังของอเมริกาจัด
ท�าขึ้นในเดือนมีนาคม	 ปี	 2563	 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารที่มีการรายงานเกี่ยวกับโควิด-19	
ของอเมริกา	ที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ	 เพื่อ

เมื่อโควดิ-19 ส่ันคลอนระบบ
การดแูลระยะยาวในอเมรกิา

แหล่งข้อมูล
 https://covidtracking.com/nursing-homes-long-

term-care-facilities
 https://apnews.com/article/new-york-nursing-

home-coronavirus-deaths-a6c214f4467976efdfca9ba-
75f8adaef
 https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2021/

02/08/covid-19-deaths-in-nursing-homes-closer-to-
15-000--new-data-shows

 ภ
าพ

: N
BC

 N
ew

s



12  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  1312  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  13

จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย แมพ่ลอย

	 เนื่องจากทั้งเบาหวานและความดันโลหิต
สูงเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการความร่วมมือของสห
วิชาชีพ	 การประสานเช่ือมต่อในสถานบริการ
หลายระดับ	 รวมท้ังการจัดการปัจจัยความเส่ียง
ต่างๆ	 เพื่อให้ระบบด�าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม	
ทั้งหมดนี้จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการการเงิน
การคลังของระบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ให้จัดระบบบริการได้อย่างเหมาะสม	 ปี	 2563	
ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ	
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ	
ส�านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ให้วเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดท�ามาตรฐานต้นทุนบริการส�าหรับ
บริการปฐมภูมิ	 กรณีโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงแบบใหม่	
	 นพ.ขวัญประชา	 เชียงไชยสกุลไทย	 และ
คณะ	 ท�าการศึกษาโดยคัดเลือกคลินิกหมอ
ครอบครัวในเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุทีม่กีารพัฒนาระบบบรกิาร
ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู	จ�านวน	
3	 เครือข่าย	 ได้แก่	 คลินิกหมอครอบครัวหนอง
ยางดอนแฝก	 อ.สารภี	 จ.เชียงใหม่	 คลินิกหมอ
ครอบครัว	 รพ.เพชรบูรณ์	 สาขาคลองศาลา	
อ.เมือง	 เพชรบูรณ์	 และคลินิกหมอครอบครัว	
รพ.สต.เมืองศรีไค	อ.วารินช�าราบ	อุบลราชธานี		
และท�าการศึกษาต้นทุนโดยวิธี	 Apply	 Activity-
based	costing	เป็นหลัก	โดยยึดกิจกรรมการให้
บรกิารตามแนวทางการให้บริการผูป่้วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในคลินิกหมอครอบครัว
เป็นหลัก	 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มาจากทุกแหล่ง
เงินรายรับของหน่วยบริการ	 ทั้งเงินงบประมาณ	
เงนินอกงบประมาณ		รวมถึงเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจาก
หน่วยงานอื่นๆ	ซึ่งให้การสนับสนุนแก่เครือข่าย
หน่วยบรกิารกลุ่มภารกจิบรกิารปฐมภูมิในรปูแบบ
ต่างๆ	โดยท�าการศึกษาต้นทุนการด�าเนินงานใน
ปีงบประมาณ	2562	

	 ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนทางตรงต่อราย
หัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ส�าหรับการจัดบริการระดับปฐมภูมิในกลุ่มท่ีไม่
สามารถควบคมุอาการได้		และ/หรือกลุม่ทีม่ภีาวะ
แทรกซ้อน	 มีต้นทุนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่	 4,620.91	
บาท	 ในขณะที่ต้นทุนของกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถ
ควบคุมอาการได้	 และ/หรือกลุ่มท่ีไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน	 มีต้นทุนเฉลี่ยต่อปีเพียง	 2,150.39	
บาท	 ตัวเลขที่แตกต่างกันนี้บ่งบอกถึงความยาก
ในการดูแล	และงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหากผู้ป่วย
ไม่ได้รับการดูแลท่ีดีจนเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ไม่
สามารถควบคุมอาการได้	 เพราะคนกลุ่มนี้จะ
ต้องการบริการท่ีต้นทุนสูงกว่า	 จากการที่ต้องมี
บรกิารท่ีเพิม่เตมิขึน้มา	เช่น	motivation	interview	
รายละเอียดดังแสดงในตาราง

การจัดทํามาตรฐานต้นทุนบริการ
สําหรับบริการปฐมภูมิ 
กรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 แม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะท�าให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งท�าให้ผู้ปว่ยโรค
เบาหวานและความดันโลหติสูงสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยไ์ดโ้ดยไมต่อ้งกงัวล
ภาระทางการเงิน แต่บริการปฐมภูมิด้านน้ีก็ยังมีจุดอ่อนทีต่้องพัฒนาต่อไป
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 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมอาการได้
 กิจกรรม รับยาที่ ติดตามผลการ คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ต้นทุนรวม
  หน่วยบริการ รักษาที่บ้าน จากเบาหวาน ต่อปี

 ราคาเฉลี่ย (บาท) 1,751.55 241.47 157.38 2,150.39

 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
 กิจกรรม รับยาที่ บริการ คัดกรองภาวะ  Motivation ต้นทุนรวม
  หน่วยบริการ เยี่ยมบ้าน แทรกซ้อน      interview ต่อปี
     จากเบาหวาน

 ราคาเฉลี่ย (บาท) 2,367.27 1,814.215 157.38          886.78 4,620.91

หมายเหต ุอ่านรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ที่เวบไซต์ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ www.hrdo.org



14  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  1514  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษท์อง
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ชวีติและความตาย
ของด่านหน้า
โควดิ-19

 ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความปลอดภัยของ
ก�าลังคนในระบบสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้า เป็นส่ิง
ส�าคัญที่ภาครัฐต้องจัดให้เกิดขึ้น เพราะความปลอดภัยของ
บคุลากรหมายถงึความมัน่คงปลอดภยัของระบบบรกิารสุขภาพ 
‘ผเีส้ือขยบัปีก’ สะทอ้นภาพความปลอดภยัทีไ่มป่ลอดภยัในการ
ท�างานของบุคลากรในระบบ ผ่านการมองชีวิตและความตาย
ของพวกเขานับแต่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทยใน
ต้นมกราคม 2563
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เย็บหน้ากากผ้าเอง
และรอรบับรจิาค
หน้ากากอนามัย

	 ปฐมบทชีวิต	 new	 normal	 ของบุคลากรทางการแพทย์ในยุคโควิด-19	 
เริ่มต้นด้วยการเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง	 เพราะการแพร่ระบาดระลอกแรกมา
พร้อมกับการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่เกิดจากการกักตุนไว้เก็งก�าไรของ 
คนกลุ่มหนึ่ง	 ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคา	 รวมทั้งไม่สามารถจัดหา
หน้ากากอนามยัแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้มาให้บคุลากรได้เพียงพอกบัความต้องการ	
บุคลากรหลายโรงพยาบาลต้องแบ่งเวลามาเย็บหน้ากากผ้าใช้กันเอง	 ควบคู่ 
ไปกับการเกิดแคมเปญสาธารณะจ�านวนมากเพื่อขอบริจาคหน้ากากผ้าให้
บคุลากร		โรงพยาบาลหลายแห่งงดแจกหน้ากากอนามัยให้บคุลากร	ท�าให้มีการ 
ใช้ซ�้า	เกิดปรากฏการณ์การซักหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ซ�้าหลายครั้ง	บานปลาย
ไปจนหลายโรงพยาบาลต้องปิดแผนกทันตกรรม	 ท่ีมีความเสี่ยงสูงมากหาก 
ต้องให้บริการโดยไม่มีหน้ากากอนามัย

เส้ือกันฝน
แทนชดุ PPE

	 ควบคู่กับการตัดเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง	การระบาดระลอกแรกของโควิด	
-19	 ท�าให้สังคมได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง
เอาตัวรอดจากไวรัสร้ายนี้	ด้วยการสร้างสรรค์ชุดป้องกันส่วนบุคคล	(PPE)	เอง	
เพราะอยู่ๆ	 ชุดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ก็ขาดตลาดโดยกระทรวง
พาณิชย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 และรัฐบาลก็ไม่สามารถสนับสนุนชุด	 PPE	
ให้บุคลากรได้	เสื้อกันฝนแบบใช้แล้วทิ้งราคาในท้องตลาดตัวละไม่กี่สิบบาท	ที่
ในสถานการณ์ปกติจะถูกใช้สวมส�าหรับเดินตามท้องถนนหรือตลาดนัด	 จึงถูก
ยกระดับมาเป็นชุด	PPE	ในโรงพยาบาล	โดยผ่านการประยุกต์ตัดคอเสื้อและ
ชายเสื้อออกนิดหน่อยเพื่อให้คล่องตัวมากขึ้น	 เสริมความสมบูรณ์ด้วยการน�า 
ถงุก๊อบแก๊บมาประยกุต์ใช้แทนถงุเท้าส�าหรบักนัการตดิเชือ้	ท่ีจังหวดัยะลา	กศน.	
จังหวัดถึงกับประกาศรับบริจาคเสื้อกันฝนเพื่อน�ามาดัดแปลงเป็นชุด	 PPE	 ให้
บุคลากรโรงพยาบาลยะลา	ที่มีความต้องการถึงวันละไม่น้อยกว่า	1,000	ตัว	
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ในการระบาดระลอกแรก
หน้ากากอนามัยเปน็สินค้าขาดแคลน 
หลายโรงพยาบาลงดแจก
หน้ากากอนามัยและต้องใหบุ้คลากร
ใชห้น้ากากผ้าแทน

บุคลากร กศน. ยะลา 
น�าเส้ือกันฝนราคาถกู
มาดัดแปลงใหบุ้คลากร
ทางการแพทย์ รพ.ยะลา
ใชป้้องกันตัวเองแทน
ชดุ PPE
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คนกลุ่มแรกท่ีได้วคัซนี
แต่... เป็นยี่หอ้ท่ี
หลายประเทศปฏิเสธ

	 การระบาดระลอก	 3	 เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	 เพราะก่อนหน้านั้นไม่นาน
รัฐบาลเพ่ิงประกาศการติดเชื้อรายวันในระดับต�่าสิบ	 ท�าให้เกิดการประมาท 
ไม่ได้สต็อกวัคซีนไว้ได้ทัน	 รัฐบาลตัดสินใจส่ังซื้อวัคซีนอย่างฉับพลันเพื่อให้
บคุลากรด้านหน้าของประเทศใช้		ออกข้อก�าหนดชดัเจนว่าวคัซนีชดุแรกส�าหรบั
กลุม่เสีย่งสงูคอืบคุลากรด่านหน้า		ผูส้งูอาย	ุและผูป่้วย	7	กลุม่โรคทีม่คีวามเสีย่ง 
สูงเท่านั้น	 ชีวิตการท�างานกับโควิด-19	 ของบุคลากรควรดีข้ึนทันทีในจุดน้ี	 
วัคซีนท่ีมาถึงประเทศไทยชุดแรกคือซิโนแวค	 จากประเทศจีน	 วัคซีนเช้ือตาย 
ซึ่งเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับวัคซีนที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีอื่นแล้วพบ 
ว่าภูมิขึ้นน้อยสุด	 และภูมิลดเร็วสุด	 เป็นวัคซีนท่ีในตลาดโลกมีราคาต�่าสุดเมื่อ
เทยีบกับวคัซนีตัวอืน่		มเีพยีงไม่กีป่ระเทศทีใ่ช้		แม้จะมีซโินแวคเป็นเกราะป้องกนั 
แต่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยก็ยังคงอยู่กับความเสี่ยง	 ดังตัวเลขจากกรม
ควบคุมโรค	 ซึ่งรายงานภาพรวมการได้รับการฉีดวัคซีน	 และการติดเชื้อ	 และ 
เสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์	ณ	วันที่	10	กรกฎาคม	2564	

 	ฉีดซิโนแวค	1	เข็ม	จ�านวน	22,062	คน	ติดเชื้อ	68	คน	(308:	100,000 
		 	 คน)	ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย	67	คน	เสียชีวิต	1	คน	
 	ฉีดซิโนแวค	 2	 เข็ม	 จ�านวน	 677,348	 คน	 ติดเช้ือ	 618	 คน	 (91: 
		 	 100,000	คน)	ไม่มอีาการหรอืมอีาการน้อย	597	คน	อาการปานกลาง 
		 	 19	คน	(ให้ออกซิเจน	high	flow)	1	คน	เสียชีวิต	1	คน
 	ฉีดแอสตร้าเซเนก้า	1	เข็ม	66,913	คน	ติดเชื้อ	45	คน	(67:	100,000 
		 	 คน)	ไม่มอีาการหรอือาการน้อย	43	คน	อาการปานกลาง	1	คน	อาการ 
	 	 รุนแรง	2	คน	ในจ�านวนนี้ให้ออกซิเจน	high	flow	1	คน	ไม่มีผู้เสียชีวิต	

	 วันที่	5	สิงหาคม	2564	เริ่มมีการให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เป็นวันแรก	 โดยมีการจัดส่งให้กับบุคลการในพื้นที่สีแดง	ณ	 ขณะนั้นจ�านวน	 

69	แห่ง		ก่อนทีบ่คุลากรจะได้รบัการฉดีไฟเซอร์อย่างทัว่ถงึต้องมกีารขบัเคลือ่น 
ทางสงัคม		เนือ่งจากในครัง้แรกมกีารวางกฎกตกิาหลายประการท่ีท�าให้บคุลากร 
จ�านวนมากรวมทั้งผู้ที่ได้รับซิโนแวค	 2	 เข็ม	 และผู้ท่ีไม่เคยได้รับวัคซีน	 ไม่อยู่ 
ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัการฉดีไฟเซอร์		การขบัเคลือ่นทางสงัคมเพือ่ให้มกีารจดัสรร 
วัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรด่านหน้าท�าให้บุคลากรได้รับวัคซีนไฟเซอร์รวม	
700,000	โดส	
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ท่ามกลางงานหนัก
และความเครยีดท่ีรมุเรา้

	 นอกจากความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดโดยตรงยังพบว่า	 โควิด-19	 
ท�าให้บุคลากรของไทยต้องตกอยู่ในวงล้อมของภาระงานที่หนัก	 และความ 
เครียดที่สูงกว่าปกติ	 5	 เมษายน	 2564	 มีรายงานพยาบาลวิชาชีพ	 รพ.	 
เชียงรายประชานุเคราะห์	วูบเสียชีวิตจากการท�างานหนัก	และ	19	กรกฎาคม	
2564	 พยาบาลวิชาชีพ	 รพ.เมตตาประชารักษ์	 กระโดดตึกเสียชีวิต	 จาก
ความเครียดที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19	และกลัวจะน�าเชื้อไปติดลูกวัย	3	เดือน	
กรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยผลการส�ารวจสภาพจิตใจของแพทย์	 พยาบาล	 และ
บคุลากรด่านหน้าสาขาอืน่		พบว่ามคีวามเครยีดจากการท�างานสูงกว่าภาวะปกติ 
และสงูกว่าประชาชนทัว่ไปถึง	3	เท่า		เพราะต้องท�างานเป็นผลดั		และหลายกรณี 
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง	ต้องกักตัวครั้งละ	14	วัน	

สภาพอนัชนิตาของ
บุคลากรทางการแพทย์
ในชว่งรบัมือกับโควดิ-19
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ความตายของด่านหน้า
	 17	 กุมภาพันธ์	 2564	 เป็นวันแรกที่มีบุคลากรทางการแพทย์ของไทย 

เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด	 คือ	 นพ.ปัญญา	 หาญพาณิชย์พันธุ์	 ที่แม้จะ 
เกษียณราชการและเปิดคลินิกส่วนตัว	 แต่ในช่วงวิกฤติโควิดซึ่งระบบสุขภาพ
ขาดแคลนก�าลังคนก็ได้ไปช่วย	 รพ.มหาสารคาม	 ตรวจผู้ป่วยติดเช้ือจนตัวเอง 
ได้รับเชือ้และป่วยเสียชวีติ		การเสียชวีติของ	นพ.ปัญญา	ท�าให้เกดิการขบัเคลือ่น 
ครั้งส�าคัญในการจัดหาวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์	 แต่วัคซีนที่ได้มามาก
เพียงพอกลับไม่ใช่วัคซีนที่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะรับมือกับเช้ือกลายพันธุ์	 
ขณะท่ีวัคซีนทีม่ปีระสิทธภิาพกลบัได้รับไม่เพยีงพอ		ท�าให้หลงัจากนัน้มบุีคลากร
ติดเชื้อและเสียชีวิตด้วยโควิดอีกจ�านวนหนึ่ง	
	 ข้อมลูจากกองระบาดวทิยาระบุว่าตัง้แต่วนัที	่1	เมษายน	-	10	กรกฎาคม	
2564	 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเช้ือโควิด-19	 รวม	 880	 ราย	 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 วิชาชีพท่ีติดเชื้อมากท่ีสุดคือพยาบาล	 หรือผู้ช่วย
พยาบาล	คิดเป็นร้อยละ	54	ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด	กลุ่มอายุที่ติดเชื้อมากที่สุด 
คือ	 20-29	 ปี	 ในจ�านวนผู้ติดเชื้อมี	 173	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 19.7	 ที่ยังไม่มี
ประวัติการฉีดวัคซีน	 และมีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจากการติดเช้ือ
รวม	 7	 ราย	 ในจ�านวนนี้เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย	 5	 ราย	 ได้รับ 
ซิโนแวค	1	โดส	1	ราย	และ	ได้รับซิโนแวค	2	โดส	1	ราย	อย่างไรก็ดีหลังจาก
วันที่	10	กรกฎาคม	ซึ่งเป็นวันที่กรมควบคุมโรครายงานผลการรวบรวมตัวเลข
การติดเชื้อและเสียชีวิตของบุคลากรเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนล่าสุดแล้ว	 พบว่า 
ยังมีรายงานการเสียชีวิตของบุคลากรตามมาอย่างต่อเนื่อง	 ‘ผีเสื้อขยับปีก’ 
รวบรวมการเสยีชวีติของบคุลากรทีไ่ด้รบัการยนืยนัว่าได้รบัเชือ้จากการท�างาน	
หลังวันที่	10	กรกฎาคม	ได้ดังนี้	

	 นายพิเชษฐ์	 สหกิจ	 พยาบาลวิชาชีพ	 รพ.สต.สวนหลวง	 จ.สมุทรสาคร	
เสียชีวิตวันที่	12	ก.ค.	ได้รับวัคซีนซิโนแวค	2	โดส	
	 คุณกฤษณา	 หาญปลี	 พนักงานช่วยเหลือคนไข้	 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	 เสียชีวิตในวันท่ี	 20	 สิงหาคม	 จาก 
อาการไวรัสโควิด-19	ลงปอด
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	 คุณแพรพัชร์	ธัญวัฒน์ทวีสุข	พยาบาลวิชาชีพ	รพ.เกษมราษฎร์	บางแค	 
ท�าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีด่านหน้าประจ�าจุดตรวจโควิด-19	 เสียชีวิตวันท่ี	 24	
กรกฎาคม	ยังไม่ได้รับวัคซีน
	 คุณอุไรวรรณ	จันทรปลิน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	รพ.สมุทรสาคร	
เสียชีวิต	1	สิงหาคม	หลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกในวันที่	20	กรกฎาคม	
	 พ.ญ.สรัญยา	ฬาพานิช	รพ.	ภูมิพล	เสียชีวิตวันที่	12	สิงหาคม	
	 คณุอญัญาณ	ี	พรมโสภา		พยาบาลวดัความดัน		รพ.แพทย์ปัญญา		เสยีชวิีต 
ในวันที่	23	สิงหาคม	ได้รับซิโนแวคครบ	2	โดสแล้ว	

บรรยากาศหน้าคลินิกส่วนตัว
ของ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธ์ุ 
เมื่อกระทรวงสาธารณสุขแจง้วา่
เป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรก
ท่ีเสียชวีติด้วยโควดิ-19
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 จะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ของไทยท�างานท่ามกลางความ
เสี่ยงและความปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัยมาตลอด	ทั้งนี้คงไม่อาจกล่าวโทษ
ว่าเกิดจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลไทยเสียทีเดียว	เพราะ	
โควดิ-19		เองกม็คีวามรนุแรง		เกนิกว่าทีค่วามรูท้างระบาดวิทยาและอปุกรณ์	
ทางการแพทย์ที่มีในปัจจุบันจะรับมือได้	 แต่ปรากฎการณ์ท่ีผ่านมาท�าให้
อดคิดไม่ได้ว่าหากมีการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดีกว่านี้	 ชีวิตการ
ท�างานของบุคลากรคงดีกว่านี้	 และความตายของพวกเขาน่าจะลดลงไป
กว่านี้

แหล่งข้อมูล

 https://www.thairath.co.th/news/society/2138212
 https://www.komchadluek.net/news/473874
 https://www.dailynews.co.th/news/148877/
 https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%

 E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/152133
 https://www.thairath.co.th/news/local/2159056
 https://www.bbc.com/thai/thailand-56797669
 https://www.naewna.com/local/589164
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

    กว่า 1 ปีครึ่ง ที่สังคมไทยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ 
เชื้อโควิด-19 แม้รัฐบาลจะพยายามสร้างมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรค แต่สถานการณ์กลับรุนแรงมากขึ้น 
ยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตรายวันสร้างสถิติ new hi  
อยู่บ่อยครั้ง บานปลายกลายเป็นวิกฤติของระบบสุขภาพที่
จ�านวนผู้ติดเชือ้มากเกินกว่าศักยภาพของทรัพยากรทีม่ี
 เกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 
ของรฐัไทย  สมมติฐานเบือ้งต้นน่าจะมอีะไรบางอยา่งขาดหาย
ไป หรืออะไรบางอย่างเกินมา เพ็ญนภา หงษ์ทอง พาทุกคน 
ไปตามหาส่วนที่หายไปในการบริหารจัดการสถานการณ์ 
โควิด-19 ของรัฐไทย กับ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย นัก
มานุษยวิทยาการแพทย์ แห่งส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ผู้
ก�าลังคร�่าเคร่งกับการศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ชุมชนเปราะบางเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรคน้ี

ส่ิงท่ีหายไปในการบรหิาร
สถานการณ์โควดิ-19

ของรฐัไทย
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	ในฐานะนกัมานษุยวทิยาทางการแพทย์มอง
การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19	 ของ	
รัฐไทยอย่างไร
	 เรารับมือเรื่องนี้ด้วยการหล่อเลี้ยงความ
กลัวมาโดยตลอด	 การควบคุมโรคระบาดหลาย
ครั้งเราใช้ความกลัวในการคุมโรค	 มันมีทฤษฎ ี
ทางมานุษยวิทยาทฤษฎีหน่ึง	 คือ	 Purity	 and	
Danger	มีหนังสือชื่อนี้ออกมาเลยนะ	รัฐใช้ตรงนี้
มาแบ่งคนตลอด	อะไรคือคนบริสุทธิ์	อะไรคือคน
อันตราย	 ใช้นโยบายแบบนี้ในการคุมโรคระบาด
ร้ายแรงในอดีตมาตลอด	 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ
เอดส์	 ถ้าเราจ�าได้เอดส์มาถึงเมืองไทยประมาณ
ปี	 2532	 ตอนนั้นรัฐใช้ความกลัวในการจัดการ 
โรคเอดส์	 ท�าให้เห็นว่าเอดส์เป็นโรคน่ากลัว	 คน 
ติดเอดส์เป็นคนอันตราย	 ก่อให้เกิดการตีตรา
คนไข้	 ท�าร้ายผู้คนไปมากมาย	 แล้วรัฐก็ใช้ความ
กลวัในการบรหิารจดัการโควดิ-19	อกี		ถ้าเป็นเมือ่
ร้อยปีก่อนเราอาจใช้ความกลัวจัดการโรคระบาด

แต่มันหลอกตัวรัฐบาลเองด้วย	 เวลาเราหลอก 
คนอืน่		เราพดูเรือ่งโกหกมากๆ		เรากจ็ะเชือ่สิง่นัน้ 
ไปด้วยโดยปริยาย
	 ต้องบอกก่อนว่านักมานุษยวิทยาเรามอง
ทุกอย่างเป็นระบบ	 ต่อให้เราพูดเรื่องเวลามันก็
ไม่ใช่เป็นเส้นตรง	มันโยงใยไปหมด	เพราะฉะนั้น
ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนในปัจจุบันน้ี	 
เราเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับวันที่	 13	 พ.ค.	 63	 ถ้า
จ�าได้ช่วงหลังจากนั้นมันมีรายการติดเช้ือที่โน่น
นิด	 ที่นี่หน่อย	 มาตลอด	 มีทางแม่สอดเข้ามา	
แล้วก็มาตูมอีกทีตอนเดือนกรกฎาคมที่ทหาร 
อียปิต์มาฝึกท่ีระยอง		แล้วไปเดินห้างกนั		ตอนน้ัน 
ระยองแทบจะล่มสลาย	 การท่องเที่ยวแทบจะ 
ปิดตัว	 จะเห็นว่าพี่จ�าวันที่ได้หมด	 เพราะวันที่ 
เป็นสิง่ส�าคญั		ถ้าเราพดูถงึเหตกุารณ์ต่างๆ	อย่าง
เบลอๆ	 ไม่มีไทม์ไลน์ของมัน	 มันท�าให้มองไม่ 
เห็นเส้นทางที่สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ	ของ
มัน	 เราไม่สามารถรับมือกับเรื่องข้างหน้าโดยลืม
อดตีทัง้หมดได้	หากอ่านงานทางมานษุยวทิยาจะ
เหน็เลยว่า	บทแรกๆ	จะเป็นการไล่ประวตัศิาสตร์
ไทม์ไลน์	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับนัก
มานุษยวิทยา	 นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าเราใน
ปัจจุบันเป็นผลมาจากอดีต	 เหตุการณ์มันเป็น	
sequence	 เช่ือมต่อกับเรื่องราวในปัจจุบันม ี
ร่องรอย	 หรือรอยต่อจากประวัติศาสตร์เสมอ	 
พอเรามาไล่เรียง	 timeline	 ของโควิดแล้ว	 มัน
เห็นเลยว่าการตัดสินใจของรัฐในแต่ละช่วงเวลา
เหมือนไม่ได้เอาบทเรียนในการระบาดแต่ละครั้ง
มาถอดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง	 ตอนรับมือกับ
ระลอกสองกไ็ม่เรยีนรูจ้ากระลอกหนึง่		ตอนรบัมอื
กับระลอกสามก็ไม่เรียนรู้จากระลอกหนึ่งระลอก
สอง	ราวกับว่าเราตัดรอยต่อจากอดีตไปเลย

ได้แต่ในปัจจุบันเราใช้ส่ิงน้ันไม่ได้แล้ว	 ในอดีต 
เราใช้ความกลัวได้เพราะการเข้าถึงความรู้มันไม่
แพร่หลาย	 แต่ปัจจุบันการเข้าถึงความรู้มันต่าง
ออกไป	 สมัยนี้พอเราใช้ความกลัวในการคุมโรค	
ไม่ใช้ความรู้น�า	มันก็เชื่อมโยงไปถึง	 trust	การใช้
ความกลวัในการควบคมุโรคระบาดมนัท�าให้ความ
น่าเช่ือถอืของรัฐลดลง		พอคนเข้าถงึชุดความรู้อืน่
เขาไม่เชื่อคุณอีกต่อไปแล้ว

	ถือเป็นเรื่องผิดไหมในการเอาความกลัวมา
ใช้
	 มันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้น	เพราะมันก็เป็นโรค
เกิดใหม่	 ทุกคนไม่มีใครมีความรู้เกี่ยวกับมันมา
ก่อน	ช่วงแรกคนยังไม่มีความรู้	ความกลัวจึงเกิด	
แต่ช่วงหลังความรู้มันเกิดขึ้นแล้ว	 ก็เอาความรู ้
มาน�าได้	 แต่พอมันไม่ใช้	 มันก็โยงมาสู่ความไม ่
เชื่อมั่นในวัคซีนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
	 ประการที่สองที่มองเห็นคือรัฐบริหาร
จัดการผิดพลาด	 เกิดจากการอยู ่กับเลขศูนย  ์
ปลอม	มันท�าให้หลอกตัวเอง	และท�าให้ประมาท
ในการบริหารจัดการวคัซีนในปัจจุบนั		ถ้าเราจ�าได้ 
โรคน้ีเข้าไทยเดือนมกราคม	 2563	 มาพร้อม
นักท่องเที่ยวชาวจีน	 หลังจากนั้นระเบิดตูมครั้ง
แรกกรณีสนามมวย	 เราก็ประกาศ	 lock	 down	
กรุงเทพฯ	 คร้ังแรกวันท่ี	 22	 มีนาคม	 2563	 มา
ถึงวันที่	13	พฤษภาคม	ตอนติดเชื้อเป็นเลขศูนย ์
ครั้งแรก	 เราแทบจะเฉลิมฉลอง	 แทบจะจุดพลุ
กันเลย	มันก็ท�าให้เกิดความชะล่าใจในการรับมือ 
ครั้งต่อไป	 เลขศูนย์แปลว่าอะไร	 แปลว่าไม่มีการ 
ตดิเช้ือหรือ		ทัง้ทีเ่รารู้ว่ามนัเป็นศูนย์ปลอม		เพราะ 
หลังจากนั้นมันมีการติดเชื้อมาตลอด	 การพูดว่า 
การติดเชื้อเป็นศูนย์มันไม่ได้หลอกแค่ประชาชน	

โรคนี้สิ่งส�ำคัญคือ
กำรรักษำระยะห่ำง

กำรอยู่แบบตัวใครตัวมัน
แค่นี้เรำก็รู้แล้วว่ำ

ถ้ำโรคมันเข้ำถึงจุดไหนบ้ำง
ที่มันจะวินำศสันตะโร
แต่ท�ำไมเหมือนเรำ

ไม่คิดกับมันล่วงหน้ำก่อนเลย
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	 ประการที่สาม	พี่ว่าเราช้ากว่าสถานการณ์
ก้าวหนึง่เสมอ		โรคนีปั้จจยัส�าคญัสุดในการป้องกนั 
การแพร่ระบาดของมันคือ	social	distancing	ใคร
กจ็นิตนาการได้ว่าถ้ามนัระบาดในชุมชนแออดัมนั 
จะเป็นยังไง		ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างมนัจะ 
เป็นยงัไง		โรคนีไ้ม่เหมือนอหวิาต์		ไม่เหมอืนกบัโรค 
อืน่ท่ีผ่านมา		โรคนีส้ิง่ส�าคญัคอืการรกัษาระยะห่าง 
การอยูแ่บบตวัใครตวัมนั		แค่นีเ้รากร็ูแ้ล้วว่าถ้าโรค 
มันเข้าถึงจุดไหนบ้างท่ีมันจะวินาศสันตะโร	 แต่
ท�าไมเหมือนเราไม่คิดกับมันล่วงหน้าก่อนเลย
	 ถ้าสมมติว่าเราเร็วกว่ามันก้าวหนึ่ง	 จริงๆ	
เราชี้จุดได้ต้ังแต่การระบาดระลอกแล้วเลยว่าจุด
ไหนที่เราควรลงไปป้องกันมันก่อน	งานวิจัยพี่ท�า
ที่ท�าในสมุทรสาคร	พี่ขอทุน	วช.	ตั้งแต่เดือนตุลา
เลยนะ	ตอนนั้นเหตุการณ์ยังสงบสุข	พี่ท�าวิจัยใน 
5	พื้นที่	พื้นที่แรกคือคลองเตย	ต่อมาสมุทรสาคร	
ท�าตั้งแต่ตอนที่ตลาดกุ้งยังไม่ระบาด	 พื้นที่	 3	
คือสงขลา	 ซึ่งตอนน้ีพินาศไปแล้ว	 พื้นที่	 4	 คือ
เชียงใหม่	 และ	 5	 ขอนแก่น	 โดยเน้นไปที่ชุมชน
แออัดในแต่ละที่	 เพราะเรารู้สึกว่าถ้ามันระบาด 
ในจุดต่างๆ	มันจะหนัก	ตอนนั้นพี่รู้สึกว่าเราควร
จะเร็วกว่าไวรัสก้าวหนึ่ง

	 สอง	 มองไม่เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน	
รัฐจัดการสถานการณ์ปัญหาแบบไม่ดึงชุมชน
เข้าไปมีส่วนร่วมเลย

	 การมีส่วนร่วมของชุมชนควรเป็นแบบไหน	
อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างรูปธรรม
	 ชวนเขามาออกความเห็น	 ถ้าระบาดใน 
ชุมชนจะท�ายังไงกัน	 ชุมชนส่วนใหญ่เขามีต้นทุน 
เช่นคลองเตยมวีดัสะพาน	ทีส่ามาถเปิดเป็นศนูย์ 
พกัคอยขึน้มาได้	 หรอืสมทุรสาคร	 ตลาดกลางกุง้	
ทีอ่ยูด่ีๆ 	 ปิดลอ็คเลย	เขากม็ทีนุทางสงัคม	ตลาด 
กลางกุง้มคีนประมาณ		3-4	พนัคน		วนัทีป่ระกาศปิด 
ตลาดกลางกุง้	 ประมาณกลางธนัวาคมเจ้าหน้าที่
ของสมุทรสาครไม่ได้มีมากมาย	 ในตลาดกุ้งมีคน 
ท�างานหลกัคอืพีม่านะสาธารณสุขอ�าเภอเมอืง		กบั 
น้องกิตติพยาบาลที่พูดพม่าได้	คนในตลาดกลาง 
กุง้เองทีล่กุขึ้นมาเป็นอาสาสมคัรกว่าสองร้อยคน		
เราไม่ได้ยินเรื่องเหล่านี้เลยนะ	 แล้ววันนี้ตลาด 
กลางกุง้มันสงบ		คนเหล่าน้ีท�าอะไร		วนันีพ้ีเ่พิง่ไปดู 
เขามา		เขารบับรจิาคกระเจีย๊บสด		เขยีวๆ	ทีเ่อามา 
ต้มกินกับน�้าพริก	 เพื่อไปแจกชุมชนอ่ืนรอบๆ	ที ่
โดนกักตัว	แรงงานข้ามชาติพวกนี้แหละเอารถไป 
ขนมาบริจาคกัน	 แล้วก็ขนไปแจกพวกห้องแถวท่ี 
โดนกกัตัวอยู	่	หรอืพวกโดนกกัตัวในโรงงาน		เขาบอก 
ว่าตอนเขาโดนกักตัวมีคนเอาของมาช่วยตลาด
กลางกุ้ง	วันนี้เขาสงบเขาก็ไปช่วยคนอื่นบ้าง
	 ศบค.	 มีแผน	 มีคณะกรรมการควบคุมโรค
ระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด	 มีของกระทรวง
สาธารณสุขเองด้วย	 ท�าไมไม่ให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมโรคระดับชุมชน	แต่ละชุมชนมีต้นทุนเดิม
อยูท่ีจ่ะเอามารบัมอืได้		อย่างคลองเตยหากมแีผน 
พอติดเชื้อคนแรก	 มันจะรู้ทันทีว่าควรเอาไปไว้

เด็กรุ่นใหม่
จะไม่เชื่อใครง่ำยๆ แล้ว

เพรำะควำมรู้มันเต็มไปหมด
ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ ได้

เพรำะฉะนั้นไม่มีใครเชื่อใคร 
ท�ำไมชั้นต้องเชื่อหมอ
ชั้นเองก็หำข้อมูลได้

	 แล้วมองไม่เห็นอะไรในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิดของรัฐบาลบ้าง
	 หนึ่ง	 รัฐมองไม่เห็นความสลับซับซ้อนของ
ประชาชน	 รัฐไม่ได้ลงในรายละเอียดของความ
แตกต่างหลากหลาย	เช่น	การพูดว่าแรงงานข้าม 
ชาติทุกครั้ง	 จะพูดราวกับว่าแรงงานข้ามชาติทั้ง 
หมดเพิ่งข้ามพรมแดนมาเมื่อวานนี้	 อะไรแบบนี้	
แต่จริงๆ	 แล้ว	 ถ้าคุณมาคุยกับที่ตลาดกลางกุ้ง	
บางคนใช้ชีวิตในเมืองไทยนานกว่าที่อยู่ในพม่า
อีก	มาตั้งแต่	8-8-88	(วันที่	8	สิงหาคม	1988	ที่
รัฐบาลทหารพม่าปราบปรามนกัศกึษาผูเ้รียกร้อง
ประชาธปิไตย	–	ผูส้มัภาษณ์)		เขามาตัง้แต่ตอนน้ัน	
แล้วกอ็ยูท่ีน่ีม่าโดยตลอด		บางคนอยูน่านกว่าคน
ไทยอีก	 เวลาเราพูดถึงแรงงานข้ามชาติแค่นี้รัฐก ็
ไม่เห็นความหลากหลายของแรงงานข้ามชาติท่ี
ซ่อนอยูแ่ล้ว		อนันีเ้ป็นอนัแรกทีร่ฐับาลมองไม่เหน็ 
พอรัฐบาลมองไม่เห็นความสลับซับซ้อนแบบน้ี	
เวลาออกมาตรการต่างๆ	 มันก็เลยออกมาแบบ
เหมารวมมาก		เป็นเสือ้โหล		ปัญหาของเสือ้โหลคือ 
มนัใส่พอดีแค่ไม่กีค่น		มนักจ็ะไม่ใช่อะไรทีส่ามารถ
กมุสถานการณ์ได้		โดยเฉพาะเรือ่งทีม่นัใหญ่อย่าง
โรคระบาดที่มันต้องการเสื้อผ้าที่พอดีตัว
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ทีไ่หนด	ี	แต่เขาไม่มแีผนอะไรเลย		นอกจากสเปรย์ 
แอลกอฮอล์ในมอื		เคสทีก่กัตวัในรถพีก่ไ็ปช่วย		แต่ 
มันก็ไม่ทันแล้ว
	 ในเมื่อชุมชนมีความแตกต่างหลากหลาย		
ในความแตกต่างมันมีทุนบางอย่างซ่อนอยู่เต็ม 
ไปหมด		เหมอืนตลาดกลางกุง้		มอีาสาสมคัรมาตัง้ 
200-300		คน		มาช่วยกันแบกข้าวของแจก		มันมีทนุ 
แบบนีซ่้อนตวัอยู่		พอเราไปคยุเรากพ็บว่าหลายคน 
เป็นคนเลือกกุ้ง	แล่ปลา	ธรรมดา	ชุมชนมันมีสิ่ง 
เหล่านีอ้ยู	่	แต่รฐัมองไม่เหน็สิง่ทีซ่่อนอยูต่ามชมุชน 
แล้วก็ช้ากว่าโรคระบาด	ก้าวหนึ่งเสมอ

	 นักมานุษยวิทยามองวาทกรรมประเภท	
“หยุดเชื้อเพื่อชาติ”	 “เชื่อหมอเพื่อชาติ”	
อย่างไร
	 ค�าเหล่านี้มันมีปัญหา	 ค�าว่า	 “ชาติ”	 นี้มี
ปัญหาทนัที		ถามจรงิๆ	มใีครท�าอะไรเพือ่ชาตบ้ิาง 
ในปัจจุบันนี้	 ถ้าบอกว่าหยุดเชื้อเพื่อตัวเองเขา 
อาจจะหยุดอยู่บ้านมากกว่าไหม		พอบอกหยดุเชือ้ 
เพือ่ชาต	ิ	เขากจ็ะ	“ท�าไมกูต้องท�าอะไรเพือ่ชาติวะ	 
ชาติท�าอะไรให้กูบ้างวะ”	 คนปัจจุบันเป็นปัจเจก
มากขึ้นเราไม่ได้มี	collective	memory	เหมือนใน
อดีต		โลกมนัเปลีย่น		คณุให้คน	Baby	Boom	มาคดิ 
แคมเปญส�าหรบัคน	gen	ปัจจบุนั		มนัฟังไม่รูเ้รือ่ง
หรอก	 อะไรวะ	 ท�าไมกูต้องท�าอะไรเพื่อชาติ	 จะ 
คิดแคมเปญอะไรมันก็ต้องผ่านมุมมอง	คน	gen
ปัจจุบัน	โลกมันไร้พรมแดน	ค�าว่าชาติมันแทบจะ 
ไม่มีความหมายอะไรในปัจจุบันแล้ว	 มันเลยไม่
ประสบความส�าเรจ็		แล้วเชือ่หมอนีย่ิง่ประเดน็ใหญ่ 
เลย	 ในวงมานุษยวิทยามันมีหนังสือเล่มหน่ึง	
เล่มเล็กแต่ส�าคัญมาก	 เป็นหนังสือฝรั่งเศส	 คือ	
หนูนิ้วโป้ง	 อาจารย์สายพิณ	 ศุพุทธมงคล	 นัก

มานษุยวทิยาคนส�าคญัเลยนะแปลไว้		อาจารย์อยู ่
ธรรมศาสตร์	หนงัสือเล่มนีพู้ดถงึการท่ีเดก็รุ่นใหม่
จะไม่เชื่อใครง่ายๆ	แล้ว	เพราะความรู้มันเต็มไป
หมด		ทุกคนสามารถเข้าถงึความรู้ได้		เพราะฉะนัน้ 
ไม่มีใครเชื่อใคร	 ท�าไมชั้นต้องเชื่อหมอ	 ชั้นเองก็
หาข้อมูลได้
	 เพราะฉะน้ันไอ้แคมเปญแบบน้ีมันใช้ไม่ได้
แล้วในโลกปัจจุบัน	เราต้องเข้าใจความเปลี่ยนไป
ของโลกด้วย	มนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	คุณ

ส�าหรับส่งเข้ากลุ่มสวัสดีวันจันทร์	สวัสดีวันพระ

	แนวคิด	“ร่างกายใต้บงการ”	นี่ใช้ไม่ได้แล้ว
	 เขาใช้อยู ่	 รัฐพยายามท�าให้ร่างกายมัน 
ฟังก์ชั่น	 เพื่อจะได้	 productive	 แต่ร่างกายที่รัฐ
ใช้ไม่ใช่เรา	 ไม่ใช่คน	 แต่เป็นพื้นที่	 การที่รัฐเลือก
จัดสรรวัคซีนให้ภูเก็ตก่อนนี่คือรัฐก�าลังมองภูเก็ต
เป็น	body	ที่ยังสามารถสร้างผลประโยชน์ได้	รัฐ
จึงเทไปท่ีภูเก็ตก่อนเพื่อให้เศรษฐกิจมันไปต่อ
ได้	นี่คือการใช้ประโยชน์จากร่างกาย	มันคือการ
พยายามก�ากับให้ภูเก็ตสะอาด	 เป็นร่างกายใต้
บงการของรัฐ	เพื่อจะได้ท�าหน้าที่ผลิตต่อไป

	นอกจากสิ่งที่หายไปแล้ว	แล้วอาจารย์มอง
เห็นอะไรที่เกินมาไหมในการบริหารจัดการ	
โควิด	สิ่งที่ไม่จ�าเป็นต้องมี	มีแล้วไม่ช่วยอะไร	
แต่รัฐจัดให้มีเขามา
	 พี่อาจตั้งข้อสังเกตเรื่อง	พ.ร.ก.	ฉุกเฉินนะ	
มันมี	 พ.ร.บ.	 ควบคุมโรคแล้ว	 จะต้องมี	 พ.ร.ก.	
ฉุกเฉินเพื่ออะไร	อ�านาจมันรวมศูนย์อยู่แล้วก็ถูก 
รวมศนูย์ขึน้ไปอีก		มนักเ็ลยกระจกุแน่นอยูต่รงนัน้	
รวมเยอะไปไหม	 แล้วมันก็ท�าให้งง	 วันหนึ่งออก
ประกาศกันถี่มากเลย	 มันเป็นอ�านาจรวมศูนย์ที่
เข้ามาสร้างความงง	คนอื่นงงเปล่าไม่รู้	แต่พี่งง

	อาจารย์พดูในช่วงต้นว่ารฐัเดนิช้ากว่าเชือ้โรค	
ก้าวหนึ่ง	 ถ้ามองจากจุดนี้การจะเดินน�าหน้า
สถานการณ์ก้าวหนึ่งควรท�าอะไร
	 Home	isolation	การกักตัวที่บ้าน	สิ่งนี้ต้อง
เกิดแล้ว	ณ	นาทีนี้เพราะตอนนี้เตียงมันไม่มี	แต่	
home	 isolation	 ไม่ได้หมายความแค่เอาตัวคน
ที่ติดเชื้อไปเก็บไว้ที่บ้าน	 มันต้องมีระบบรองรับ	

ถ้ำคนทั้งประเทศเข้ำถึงวัคซีน
โดยไม่มีกำรเหลื่อมล�้ำ

ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงวัคซีน
โดยถือบัตรประชำชนใบเดียว
เดินทำงไปฉีดได้เหมือนในลำว 
จะไม่ว่ำเลยถ้ำมีแคมเปญแบบนี้ 

เพรำะมันจะช่วยกระตุ้นคน
ที่ไม่กล้ำฉีด หรือกลัว

ซึ่งจริงๆ เขำก็มีสิทธิที่จะกลัว  ต้องตามการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ให้ทัน	จึงจะ
ดีลกับมนุษย์ในปัจจุบันได้

	 อาจารย์ก�าลังจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของรัฐ
มันหลงยุค
	 กอ็าจจะพดูแบบนัน้ได้ระดบัหนึง่		ถ้าคณุจะ 
ใช้คนแก่มาคิดแคมเปญให้คนรุ่นปัจจุบัน	 หรือที่ 
เราเห็นอาจเป็นแคมเปญท่ีเขาคิดข้ึนมาเพ่ือผู ้
สูงอายุก็ได้นะ	 เหมือนกับที่มันมีสวัสดีวันจันทร์	
แต่แคมเปญมนักต้็องมหีลายแบบหรือปล่าว		เพือ่
ให้เข้าถงึคนทุกกลุ่ม		น่ีมันเหมือนมีแคมเปญเดียว
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ส�านักงาน	แล้วบ้านอยู่ในคลองเตย	ก็จะถูกท�าให้
มี	2	ทางเลือก	หนึ่ง	ย้ายออกมาอยู่ในบ้านเช่าที่
องค์กรจัดให้	 สองคือให้อยู่ท่ีบ้านจนปลอดเช้ือ
แล้วค่อยกลับไปใหม่	 การตีตราแบบน้ีมีอยู่เต็ม 
ไปหมดเลย	 แล้วที่มันมีการตีตราลงไปได้เยอะๆ	
อนัหน่ึง		น่ีพูดในฐานะนักมานุษยวิทยานะ	เพราะ
คนเหล่านี้เป็นคนชายขอบอยู่แล้ว	 ตอนระบาด
คร้ังแรกคนคลองเตยพูดถึงการระบาดคร้ังแรก
ว่าเป็นโรคเศรษฐีเพราะมันมาจากต่างประเทศ	
มันติดกับคนรวย	 เขารู้สึกว่าน่ันไม่ใช่โรคเขา	พอ
มาระลอกสองระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ที่
สมุทรสาคร	 เขายังรู้สึกว่าพวกนี้ใกล้เขามากขึ้น	
แต่คร้ังนี้ถ้าเราไปไล่ดู	 เราจะเห็นว่ามันบวกกับ
ความยากจนชดัเจนมากขึน้		กว่าครัง้หนึง่ครัง้สอง 
ระบาดท่ีไหน	 ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้าง	 
ในชุมชนแออัด	 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ยิ่งคน
ชายขอบยิ่งโดนตีตราง่าย	มันก็ไปกันใหญ่
	 อีกอันหนึ่งท่ีพ่ีโกรธมาก	 ดีว่าแคมเปญนี้
มันหายไปแล้วคือเรื่องวัควีน	 มันมีการพยายาม
รณรงค์ให้ใครที่ฉีดวัคซีนแล้วให้ใส่	wristband	ว่า
ฉีดวัคซีนแล้ว	 ให้แท๊กซี่ที่ฉีดวัคซีนแล้ว	 มีป้ายว่า
แท๊กซี่คันนี้ฉีดวัคซีนแล้ว	ใส่โปรไฟล์ในเฟซบุ๊คว่า
ฉดีวคัซนีแล้ว		มเีสือ้ยดืสกรีนว่าฉดีวคัซนีแล้วขาย	
อนัน้ีโคตรตีตราเลยนะ		มันคอืการแยกคนบริสุทธ์ิ
พวก	purity	กับพวกที่เป็น	danger	คืออีพวกที่ยัง
ไม่เข้าถึงวัคซีน	 อันนี้คือโคตรเลวร้ายเลย	 ถ้าคน 
ทั้งประเทศเข้าถึงวัคซีนโดยไม่มีการเหลื่อมล�้า	 
ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนโดยถือบัตรประชาชน
ใบเดียวเดินทางไปฉีดได้เหมือนในลาว	 จะไม่ว่า
เลยถ้ามแีคมเปญแบบนี	้	เพราะมนัจะช่วยกระตุน้
คนที่ไม่กล้าฉีด	หรือกลัว	 ซึ่งจริงๆ	 เขาก็มีสิทธิที่
จะกลัว	แต่พอมันเข้าไม่ถึง	มันเหลื่อมล�้าอยู่แล้ว 

ระบบดูแล	 ใครจะเป็นคนส่งข้าวส่งน�้า	 อุปกรณ์
เครื่องมือที่ต้องเตรียมให้เขา	ปรอทวัดไข้	 เครื่อง
วัดออกซิเจนปลายน้ิว	 คู่มือ	 ถ้ามีอาการแบบนี้
ต้องรีบโทรแจ้งนะ	 เด๋ียวรถเอกซเรย์จะเข้าไปหา	
ถ้าผลออกมาปอดแย่ลงแปลว่าเป็นสีเหลืองแล้ว	
จะต้องมีรถไปรับเข้าโรงพยาบาลทันที	 ระบบ
ประเมินระบบติดตามต้องมี

	ชุมชนที่ไม่มีห้องนอนแยกยังมีเยอะมาก	จะ
ท�า	home	isolation	ได้ยังไง
	 ก็อย่างคลองเตยที่เขากักไม่ได้	 ก็ต้องมี
จุดพักคอย	มี	 community	 isolation	ที่ชุมชนคั่ว
พริก	หนึ่งใน	44	ชุมชนของคลองเตย	ก็เอาศาลา
ประชาคมมาท�าเพื่อรอส่งไปโรงพยาบาล	 ตอนนี้
มันยังไม่มีระบบอะไรที่จะรองรับได้	 สถานที่ส่วน
กลาง	 เช่น	 ศูนย์เด็กเล็กมันมีทุกชุมชน	 เพียงแต่
เราจะหาไหม	 และรัฐจะสนับสนุนการหาสถานที่
แบบนี้ไหม	วัดในกรุงเทพฯ	มีมากมาย	แต่ว่าเรา
ยังไม่ได้ลงแรงหาเพื่อเอามาท�าหน้าที่นี้

	อาจารย์มองเห็นการตตีราและการแบ่งแยก	
(blame	 and	 discrimination)	 ในการบริหาร
จัดการสถานการณ์โควิด-19	 บ้านเราอย่างไร
บ้างคะ
	 มีเยอะมาก	 ทั้งต้ังใจและไม่ต้ังใจ	 ทั้งด้วย
ความหวังดีแต่ประสงค์ร้าย	 อันดับแรกรัฐสร้าง
ความกลัวกับโรคนี้มันก็เลยมีการตีตราไปโดย
อัตโนมัติ	 มากไปกว่านั้นคนกลัวโควิดมันไม่ได้
กลัวว่าตัวเองจะป่วย	แต่กลัวตกงาน	ยกตัวอย่าง
คลองเตยมีช่วงหนึ่งที่มีระบาดแรกๆ	 มีการส่ง
ไลน์กลุ่ม	ว่าอย่าไปสั่ง	Grab	ที่มาจากคลองเตย	
เพราะพวกนั้นติดโควิค	 หรือถ้าคนที่เป็นแม่บ้าน

ตอนนีใ้ครล่ะท่ีไม่ได้ฉดี		คนเร่ร่อน	คนไร้บ้านได้ฉดี 
ไหม	 แรงงานข้ามชาติได้ฉีดไหม	 แล้วจะมาแยก 
ตตีรากนัด้วยเสือ้ยดื		ด้วยโปรไฟล์		ด้วย	wristband 
อะไรกันอีก	โคตรจะแบ่งแยกผู้คนเลย
 
	แล้วการบริหารจัดการวัคซีนที่ก�าลังเกิดขึ้น

	 วัคซีนนี่ชัดมากเรื่องความเหลื่อมล�้า	 มัน
เหลื่อมล�้าตั้งแต่สิทธิในการเข้าถึงวัคซีนแล้วว่า
เราไม่มีสิทธิแม้แต่จะเลือกว่าจะเอาวัคซีนชนิด
ไหน	 มันเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงข้อมูลของวัคซีน
ว่าตัวไหนมันเป็นยังไง	 มันเชื้อเป็นนะ	 มันเชื้อ
ตายนะ	อย่างเรา	เราเข้าไปหาอ่านได้	ตัวนี้มีงาน
วิจัยออกมาแบบนี้แบบนั้น	 แต่กับชาวบ้านที่อยู่
ไกลๆ	เขาจะเอาข้อมูลชุดนี้มาจากไหน	แล้วก็ไป
ว่าเขาว่าเชือ่คนง่าย	กม็นัไม่มอีะไรให้เขาอ่าน	มนั
มีแต่ในไลน์กลุ่มที่ส่งต่อกัน	 แล้วก็มีป้าข้างบ้าน 
มาตอกย�้าอีก	 นี่คือความเหลื่อมล�้าประการแรก	

คนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้	 อันที่
สอง	 คือไม่สามารถเลือกได้	 อันที่สาม	 แอพที่ใช้
มันแบ่งแยกคนที่เข้าถึงชัดเจน	 คนเข้าถึงแอพคือ
คนกลุ่มหนึ่ง	 คนที่อยู่ท่ีบ้าน	 รอ	 อสม.	 ไปเรียก
คือคนอีกกลุ่มหนึ่ง	การเข้าถึงแอพมันไม่ใช่ความ
ยุติธรรม	 มันจะยุติธรรมเท่าเทียมคือการถือบัตร
ประชาชนใบหน่ึงแล้วไปฉีดเลย	 ไม่ต้องลงแอพ	
แต่ตอนนี้แค่การเข้าถึงแอพ	 การมีมือถือ	 ไม่ม ี
มือถือ	 การอ่านภาษาไทยออก	 การอ่านไม่ออก	
มันก็ไม่เท่ากันแล้ว	 ยังไม่ต้องพูดถึงการที่คนมี 
ตังค์จะได้ฉีดโมเดอร์น่า	 คนมีองค์กรก�ากับจะฉีด 
ซิโนฟาร์ม	 หรือแม้การที่อาจารย์มหาวิทยาลัย
ได้ฉีดก่อนท่ีประชาชนท่ัวไปจะได้ฉีด	 โดยอยู่บน
เหตผุลว่ามหาลยัต้องเปิดก่อน		ส�าหรับพ่ีคนท่ีควร 
ต้องได้รับการฉีดคนแรก	 คือกลุ่มเสี่ยง	 คนแก่	 ผู้
ป่วย	7	โรค		คนทีไ่ม่สามารถ	work	from	home	ได้	
แม่ค้าขายของรถเข็น	 คนท่ีเขาต้องออกไปเผชิญ
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โรคทุกเมื่อเชื่อวัน	 คนในชุมชนแออัด	 คนไร้บ้าน	
คือคนเสีย่งทีส่ดุ	คนเหล่าน้ีคือคนทีค่วรได้ฉดีก่อน

	สุดท้ายอยากให้อาจารย์พูดถึงงานวิจัยของ
ตัวเองที่ก�าลังท�าอยู่
	 เป็นการศึกษาเพ่ือหามาตรการป้องกัน
กลุ่มเปราะบาง	 ชื่อเต็มของงานคือโครงการวิจัย
การศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการ 
พัฒนาการป้องกนัการแพร่กระบาดของโควดิ-19 
ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�าหรับกลุ ่ม 
เปราะบางในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง	 ได ้
งบประมาณจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 เริ่ม
มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว	 ก่อนจะมีการ
ระบาดตูมตามในชุมชนแบบนี้	 ยังคิดอยู่ว่าพอ
เราเขียนว่าจะศึกษาพื้นท่ีเขาเลยท�าให้ระบาด
หรือเปล่าวะ	พื้นที่หลักๆ	ก็มีชุมชนคลองเตย	มี

ชุมชนแออัดในสงขลา	 ชุมชนแรงงานต่างด้าวท่ี
สมุทรสาคร	 แล้วท่ีขอนแก่นไปศึกษากับกลุ่มคน
ไร้บ้าน	และชุมชนทางรถไฟที่ก�าลังถูกไล่รื้อ	แล้ว
ก็เชียงใหม่ไปศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
	 การศึกษาใน	5	พื้นที่	ของเราท�าให้เห็นเลย 
ว่าแค่ค�าว่า	เปราะบาง	มันก็แตกต่างหลากหลาย
กนัแล้ว		เปราะบางของคลองเตยกบัเปราะบางของ 
สมุทรสาคร	กแ็ตกต่างจากเปราะบางของขอนแก่น 
และก็แตกต่างจากเปราะบางของชุมชนมุสลิม
ที่สงขลา	 กับเปราะบางของชาติพันธุ์ที่เชียงใหม่ 
แน่นอน		แต่พอรฐัมองจะมองว่าเปราะบางเหมอืน 
กันหมด	 ชุมชนแออัดเหมือนกันหมดมองไม่เห็น
ความซ้อนทับของมัน

ดร.บุษบงก์	วิเศษพลชัย	จบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์	
มีปริญญาโทเฉพาะทางด้านพยาบาล	2	ใบ	
ด้านเวชปฏิบัติ	และการบริหารงานสาธารณสุข	
ก่อนจะส�าเร็จปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คุณเอาแต่ด่านหน้า 
แต่ไม่วางมาตรการว่า
ถ้าด่านหน้าท�าไม่ส�าเร็จ จะไปด่านไหน 
นี่ด่านสุดท้ายคือสัปเหร่อ 
คุณไม่เคยคิดถึงหัวอกพวกผม 
ว่าจะตายอยู่ตรงนั้นมั้ย คุณไม่มองเราเลย 
เห็นเราเป็นหมูเป็นหมาเหรอ 
เราก็มีชีวิต 

นายสุรเสก เนื่องน้อย 
สัปเหร่อวัดสุทธาวาส
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