
 

 

 
 

 
 
 

สรุปการเรียนรูจ้ากการบริหารจดัการกรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

ที่ปรึกษา 
นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
นายแพทยข์วัญชัย  วิศิษฐานนท์    รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
นายแพทยธ์ิติ  แสวงธรรม            รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
 

กองบรรณาธิการ 
ดร.รัชน ี จันทร์เกษ  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
นายแพทยเ์ทวัญ  ธำนีรัตน์   ผู้อ ำนวยกองกำรแพทย์ทำงเลือก 
นายแพทยจ์ักรำวุธ  เผือกคง   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย 
ดร.ภำวนำ  คุ้มตระกูล    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ดร.ภก.ปรีชำ  หนูทิม       ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
นายแพทยก์ุลธนิต  วนรัตน์    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทย  
ดร.ภญ.ดวงแก้ว  ปัญญำภู เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ กองวิชำกำรและแผนงำน 
พท.วัชรำภรณ์  นิลเพ็ชร์  แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร กองวิชำกำรและแผนงำน 
 

รวบรวม เรียบเรียง 
พท.วัชรำภรณ์  นิลเพ็ชร์  แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร กองวิชำกำรและแผนงำน 
 

โดย  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข 
 

เผยแพร่ : ธันวำคม 2564 
 

โทรศัพท์/โทรสาร : 02 149 5696/02 149 5697 
 

Website : https://tpd.dtam.moph.go.th/index.php/home-ak 
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รายนามผู้จัดท า 

สรุปการเรยีนรู้จากการบรหิารจัดการกรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 

ส่วนที่ 1 ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องใน 10 ประเด็น ตามกรอบการถอดบทเรียนบริหารจัดการ 
           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 นายเสน่ห ์พานิชย์ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสีไพร พลอยทรัพย์  
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสุพิญญา เกิดโถ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางจิรภฎา วานิชอังกูร  
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นพ.ธันวา บัวมหะกุล  
นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสาววฐานี อยู่พุ่ม 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสาวพินท์สุดา เพชรประสม 
นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม 
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทย กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสาวกนกวรรณ หัวไผ่ 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
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รายนามผู้จัดท า 

สรุปการเรยีนรู้จากการบรหิารจัดการกรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 

ส่วนที่ 2 เรื่องเล่าการบรหิารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
 

 นางสีไพร พลอยทรัพย์  
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางจิรภฎา วานิชอังกูร  
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นพ.ธันวา บัวมหะกุล  
นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นายสุเมธี นามเกิด  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางสาวกชมน ฮานาซาวา  
แพทย์แผนไทย โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน  
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 นางจีรนันท์ บุญอ่ิม  
แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร โรงพยำบำลสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 

 นางสาวประพัสสร วรรณทอง  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร โรงพยำบำลขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 นายศุภนิตย์  ป่ินค า     
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม07 อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 นางสาวปาริชาติ อ่ิมสมบัติ    
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม07 อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องใน 10 ประเด็น ตามกรอบการถอดบทเรียนบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ประเด็น กำรเฝ้ำระวัง ควบคุมโรค, กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร, มำตรกำรป้องกันโรค  หน้ำ 6 
ประเด็น กำรรักษำ ฟ้ืนฟู         หน้ำ 9 
ประเด็น Vaccine         หน้ำ 11 
ประเด็น ข้อมูลสำรสนเทศ (วิจัย นวัตกรรม และวิชำกำร)     หน้ำ 12 
ประเด็น Health Care Worker        หน้ำ 14 
ประเด็น กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง        หน้ำ 16 

 
ส่วนที่ 2 

เร่ืองเล่าการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เรื่อง ฟ้ำทะลำยโจร สู่เรือนจ ำ        หน้ำ 19 
เรื่อง Call Center สำยด่วนฟำ้ทะลำยโจร       หน้ำ 21  
เรื่อง สำยด่วน...ด่วน...ด่วน        หน้ำ 23 
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรในสถำนกำรณ์ COVID-19      หน้ำ 25 
เรื่อง ยำอมฟ้ำทะลำยโจร ตรีผลำ เคล็ดไม่ลับช่วยขับเสมหะ เจ็บคอ    หน้ำ 26 
เรื่อง เรื่องเล่ำจำกแพทย์แผนไทย ใน รพ.สนำม บุษรำคัม      หน้ำ 28 
เรื่อง แพทย์แผนไทยรวมแรง ร่วมใจ พิชิตภัยโควิด-19     หน้ำ 29 
เรื่อง โรคใหม่...ประสบกำรณ์ใหม่        หน้ำ 30 
เรื่อง บทบำทแพทย์แผนไทย ในสถำนกำรณ์ COVID-19 โรงพยำบำลสมุทรสำคร  หน้ำ 31 

 
ส่วนที่ 3       
คณะท างานสรุปการเรียนรูจ้ากการบริหารจัดการ      หน้ำ 33 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจำกเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 
ซึ่งเป็นเชื้อในตระกูลเดียวกันกับโรคระบบทำงเดินหำยใจที่รู้จักกันดี เช่น โรคซำร์ส และโรคเมอร์ส แหล่งก ำเนิด                    
ของโรคพบในมณฑลอู่ฮ่ัน ประเทศจีน และแพร่ระบำดไปในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2563                      
เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยและควำมสูญเสียต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศและของโลกจ ำนวนมหำศำล 
 

จำกกำรถอดบทเรียนกำรบริหำรจัดกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก พบว่ำ ได้ด ำเนินมำตรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 ตำมมำตรกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข ทั้งด้ำนกำรเฝ้ำระวัง กำรควบคุมโรค กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร และมีมำตรกำรป้องกันโรคที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับบริบท ในด้ำนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ                  
โรคโควิด-19 มีกำรสร้ำงควำมรู้บนหลักฐำนเชิงประจักษ์เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจรในผู้ป่วยโควิด-19                 
อีกทั้งร่วมรักษำ ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน Home Isolation Thai Traditional Medicine                
(HI TTM) เพ่ือแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
ของประเทศ ซึ่งจำกกำรมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019                   
ของผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์แผนไทย ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคนั้น  ส่งผลให้ได้รับกำรพิจำรณำ                    
เพ่ิมอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่และมำตรกำรเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ อ่ืนส ำหรับบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข รองรับ
ภำวะฉุกเฉินในสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ต ำแหน่งแพทย์แผนไทย                    
เพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1,000 ต ำแหน่ง ซึ่งกรมฯ ได้ด ำเนินกำรจัดสรร
ตำมล ำดับควำมส ำคัญเป็นไปตำมเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2555 จ ำนวน 700 อัตรำ และจัดสรร 
ตำมผลกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยรัฐบำล ภำระงำน และกำรขยำยบริกำร จ ำนวน 300 อัตรำ 

 

นอกจำกนี้ กำรเฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกทุกช่องทำง ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง ซึ่งกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก มีกำรบริหำร
จัดกำรในด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และประเมินกำรรับรู้ของสำธำรณะ เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปด้วยควำม
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพทันต่อสถำนกำรณ์      

 

กำรถอดบทเรียนโรคโควิด-19 นี้ ยังได้ถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม เหตุกำรณ์ที่พบเจอ                 
ควำมประทับใจ ประสบกำรณ์ที่อยำกส่งต่อ ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์แผนไทย ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค                 
ผ่ำนกำรเล่ำเรื่อง (Storytelling) 

 

ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของกรมกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกนี้ เพ่ือทบทวนกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดเป็นควำม
ปกติใหม่ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องใน 10 ประเด็น ตามกรอบการถอดบทเรียนบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 
ประเด็น การเฝ้าระวัง ควบคุมโรค, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, มาตรการป้องกันโรค 

 
จำกกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เริ่มต้นจำกประเทศจีน จนมีกำรระบำดในหลำยประเทศ

ทั่วโลก กำรระบำดยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในหลำยประเทศ กำรเฝ้ำระวังจึงมีควำมส ำคัญในกำรตรวจจับ
ผู้ป่วยหรือควำมผิดปกติที่บ่งชี้ว่ำอำจมีกำรระบำดเป็นอย่ำงมำก  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บริหารจัดการด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค,                
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้  

นิยามผู้ป่วย  
1. ผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค  
บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข มีอำกำรอย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำงดังต่อไปนี้ ให้ประวัติว่ำมีไข้/                

วัดอุณหภูมิกำยได้ตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ำยเหลว                
ตำแดง ผื่นขึ้น หำยใจ เร็ว หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจล ำบำก ปฏิบัติงำนในสังกัดกรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 

2. ผู้ติดเชื้อเข้ำข่ำย  
2.1) ผู้ที่มีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวกทั้งมีอำกำร/               

ไม่แสดงอำกำร  
2.2) ผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2                

ให้ผลบวก และไม่มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(หมำยเหตุ: กรณีท่ีผลตรวจ ATK ประเภท Self-test เป็นบวก และด ำเนินกำรรักษำใน Home Isolation (HI) และ 
ผลตรวจ ATK ประเภท professional use ที่ท ำโดยบุคลำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เป็นลบให้ถือว่ำ
บุคคลนั้นเป็นผู้ติดเชื้อเข้ำข่ำย และให้ด ำเนินกำรตรวจ ATK ประเภท professional use ซ้ ำ ในวันที่ 3 - 5 
หลังจำกเก็บตัวอย่ำงครั้งแรก กำรดูแลรักษำให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข) 

การรายงานการระบาด 
กำรรำยงำนผู้ติดเชื้อเข้ำข่ำยมีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวก 
1. บันทึกข้อมูลบุคลำกร โดยให้ข้อมูลรำยละเอียดของ ATK และกำรแปลผลแก่บุคลำกรภำยหลังกำร

ให้บริกำรตรวจ ATK โดยให้ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อกลับมำยังสถำนพยำบำล เพ่ือกำรวินิจฉัยและรักษำอย่ำง
ต่อเนื่อง และน ำส่งข้อมูลกำรตรวจ ATK ไปยังหน่วยงำนควบคุมโรค  
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2. หน่วยงำนควบคุมโรค เก็บรวบรวมข้อมูล จ ำนวนผู้ได้รับกำรตรวจ/ ผลกำรตรวจ จ ำนวนผู้ที่เข้ำ
ระบบกำรกักตัว/ รักษำใน Home Isolation (HI)/ Community Isolation (CI)/ โรงพยำบำลสนำม/ โรงพยำบำล 
โดยบันทึกข้อมูลและรำยงำนตำมแนวทำงที่กรมควบคุมโรคก ำหนด ภำยใน 24 ชั่วโมง 

 

แนวปฏิบัติการตรวจ ATK การดูแลรักษา และการรายงานจ านวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย probable cases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การรายงานผู้ป่วยยืนยัน 
ให้รำยงำนภำยในเวลำ 3 ชั่วโมง ตำมช่องทำงที่กรมควบคุมโรคก ำหนด โดยให้รำยงำนข้อมูลผู้ป่วยโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นตำรำง Line list แบบย่อ แต่หำกมีหน่วยงำนใดมีควำมจ ำเป็น หรือต้องกำรรำยงำน
ด้วยแบบฟอร์ม Novel corona 3A ก็อนุโลมให้ใช้ได้  

การตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit  
กำรตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Professional use โดยผู้ที่เข้ำเกณฑ์เพ่ือรับกำรตรวจ 

ATK ประเภท Professional use ได้แก่ ผู้ที่เข้ำรับกำรคัดกรองเบื้องต้นที่สถำนพยำบำลเนื่องจำกเป็นผู้ ป่วยที่มี
อำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ำมูก เจ็บคอ                      
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หำยใจ เร็ว หำยใจเหนื่อยหรือหำยใจล ำบำก ตำแดง ผื่น ถ่ำยเหลว ซึ่งเป็นกำรตรวจโดยทีม  
Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT)  
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การบริหารจัดการในด้านมาตรการป้องกันโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ด ำเนินกำรตำมประกำศและมำตรกำรของรัฐบำล กระทรวงสำธำรณสุข และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค ) ในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ประกอบด้วย 

- จัดท ำประกำศกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก รวม 7 ฉบับ เพ่ือให้บุคลำกรกรมฯ    
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

- จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ พร้อมสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ประกอบด้วย 

 แนวทำงปฏิบัติในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่  
 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับพนักงำนท ำควำมสะอำด  
 แนวทำงปฏิบัติในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย  
 แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรใช้ลิฟต์  
 แนวทำงปฏิบัติในกำรตรวจคัดกรองบุคลำกร ทั้งบุคลำกรภำยในกรม และบุคลำกรภำยนอก

ที่มำติดต่อรำชกำร  
 แนวทำงปฏิบัติในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดยำนพำหนะและพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร 

- จัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรป้องกันโรค โดยครอบคลุมพ้ืนที่ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ 
น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค หน้ำกำกอนำมัย เครื่องวัดอุณหภูมิ 

- ให้หน่วยงำนในสังกัดมอบบุคลำกรปฏิบัติงำนในและนอกสถำนที่ตั้ง (Work From Home) ตั้งแต่
เดือนเมษำยน 2563 ถึงเดือนตุลำคม 2564 โดยมีผู้ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง เฉลี่ยจ ำนวน 144 คน ผู้ปฏิบัติงำนใน
สถำนที่ตั้ง เฉลี่ยจ ำนวน 392 คน 

- จัดกิจกรรมจิตอำสำ Big Cleaning Week จิตอำสำสู้โคโรนำไวรัส กรมกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก, กิจกรรมจิตอำสำ Big Cleaning Day สะอำดปลอดภัยห่ำงไกล COVID-19, กิจกรรมรณรงค์
ใส่หน้ำกำกอนำมัย 

- สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่กรมฯ พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย พนักงำนขับรถยนต์ 
พนักงำนดูแลภูมิทัศน์ ให้ได้รับกำรฉีดวัคซีน 

- กรณีที่พบว่ำหน่วยงำนในพ้ืนที่กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกมีควำมเสี่ยงต่อกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนำ 2019 จะมีกำรประสำนงำนกับ EOC กรมฯ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำน
บุคลำกรและวัสดุอุปกรณ์ในกำรเข้ำไปท ำควำมสะอำดของพ้ืนที่ตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันโรค 
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ประเด็น การรักษา ฟื้นฟู 
: การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation Thai Traditional Medicine (HI TTM)   
 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ร่วมกับเครือข่ำยคลินิกกำรแพทย์แผนไทย                             
จ ำนวน 4 เครือข่ำย ได้แก่ 1) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยเนตรดำว 2) คลินิกกำรแพทย์แผนไทยหม่อมรำชวงศ์สอำด 
ทินกร 3) ทรงกลดคลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4) ยักษ์ไทยคลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ด ำเนินกำร
ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation Thai Traditional Medicine (HI TTM) ซึ่งรับ case จำก สปสช. 
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – เดือนสิงหำคม 2564 จ ำนวน 1,000 รำย Authentication ส ำเร็จ 677 รำย 

โดยมีระบบบริหำรจัดกำร ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบในการด าเนินงาน 

สารสนเทศกรมการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

แพทย์แผนปัจจุบัน 
แพทย์แผนไทย/ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์/
พยาบาลวิชาชีพ 

แนวทำงกำรจ่ำยยำกำรรักษำ
แบบ Home Isolation - 
TTM 
111 

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิด-19 
ที่ผ่ำนกำรยินยันตัวตนระบบพิสูจน์ตัวตน

(Authentication) 
ในระบบ สปสช 

แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ผ่าน Tele medicine 

1. เตรียมควำมพร้อมและรับแจ้ง 
2. ประเมินสภำพผู้ป่วยซักประวัติ  

และวินิจฉัยโรค 
3. วำงแผนกำรรักษำทำงพยำบำลสั่งยำ

สมุนไพร/ให้ค ำแนะน ำ 
4. ดูแลต่อเนื่อง 14  วัน  
5. กำรกระจำยยำสมุนไพรให้ผู้ป่วย  

HI-TTM 

ส่งข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศ DTAM  
เพ่ือส่งต่อให้ระบบ สปสช. ท ำขอเบิก

ชดเชยกรณี Home Isolation 

ระบบสำรสนเทศ DTAM รับผู้ป่วย 
ในระบบ สปสช. 1,000 รำย 

(ส่งข้อมูล-กระจำยผู้ป่วยให้แม่ข่ำยและลูก
ข่ำยผ่ำน Google form) 

 

สารสนเทศกรมการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

สารสนเทศกรมการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

แนวทำงกำรส่งต่อผู้ป่วย Home 
Isolation - TTM 
 

ผ่าน Line@สปสช. 
ผ่าน Line@HT-TTM 
ผ่าน Line@Fah First AID 

ระบบกำรยืนยันตัวตน 
ของ สปสช. 
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 กำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation Thai Traditional Medicine (HI TTM) ของกรมกำร
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก พบบทเรียนและควำมเสี่ยงใน 5 ประเด็น ดังนี้  1) มีกรณีผู้ป่วย 
Authentication เข้ำมำในระบบ HI TTM เอง โดยไม่ลงทะเบียนผ่ำน สปสช. ที่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้รับกำรดูแลที่เร็ว
ที่สุด 2) ระบบกำรขนส่งอำหำร อุปกรณ์ และยำ ให้ผู้ป่วยยังแยกจัดส่ง ด้วยข้อจ ำกัดที่ต้องรับอุปกรณ์บำงอย่ำงคืน  
3) ระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน/ อำกำรรุนแรงขึ้น ยังมีข้อจ ำกัดด้วยสถำนกำรณ์เตียงเต็ม โดยกรมฯ ได้จัดตั้ง
ทีม CCRT ขึ้นส ำหรับให้กำรดูแลหำกส่งต่อไม่ได้ 4) พบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ                         
5) กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยชดเชยจำก สปสช. ได้เฉพำะผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภำพ ซ่ึงข้อมูลสิทธิ์ผู้ป่วยที่ได้รับกำรดูแล
ใน HI TTM เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภำพ 48% สิทธิข้ำรำชกำร/หน่วยงำนรัฐ 37% และสิทธิ์ประกันสังคม 15% 
 
          นอกจำกนี้ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่พบจ ำนวนผู้ติดเชื้อจ ำนวนมำก
และมีกำรแพร่กระจำยทั้งในครอบครัวและชุมชน จำกกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation Thai 
Traditional Medicine (HI TTM) ของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  พบว่ำ หลังจำกรักษำหำย
แล้ว หลำยคนยังรู้สึกเหมือนยังไม่หำยดี ซึ่งเกิดจำกระหว่ำงที่ติดเชื้อร่ำงกำยจะสร้ำงภูมิคุ้มกันขึ้นมำเพ่ือไปจับกับเซลล์
โปรตีนของบำงอวัยวะ ท ำให้เกิดกำรอักเสบในร่ำงกำย เป็นผลให้อวัยวะนั้น ๆ ได้รับควำมเสียหำย ส่งผลกระทบไป                      
ทั่วร่ำงกำย เช่น อำกำรปอดบวม หรือเนื้อปอดถูกท ำลำย โดยระดับควำมรุนแรงจะขึ้นอยู่กับควำมรวดเร็วในรักษำ                     
และกำรก ำจัดเชื้อโควิดในร่ำงกำย เรียกภำวะนี้ว่ำ “โควิดระยะยำว (Long COVID)” โดยสำเหตุหลักมำจำกควำมเครียด
สะสม ร้อยละ 30 - 50 หรือเป็นผลข้ำงเค ียงของยำที่ใช้ เช่น ยำในกลุ่มสเตียรอยด์ โรคแฝง หรือบำงรำยอำจติดเชื้อ                
โควิดซ้ ำแต่คนละสำยพันธุ์ 

 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก โดยโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน 
จึงจัดท ำโครงกำรศึกษำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วย LONG COVID หรือ POST-COVID SYNDROME ด้วยกำรแพทย์แผนไทย
ในแผนกผู้ป่วยใน ของโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน โดยศึกษำกำรดูแลรักษำผู้ป่วย LONG 
COVID ด้วยสมุนไพรรักษำตำมอำกำร สมุนไพรปรับธำตุ และน้ ำมันกัญชำ , กำรบริหำรร่ำงกำยโดยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เช่น ฤำษีดัดตน โยคะ, กำรฝังเข็มกระตุ้นบริเวณจุดบ ำรุงปอดธำตุทอง 
ในกรณีที่ผู้ป่วยปอดไม่แข็งแรงเพ่ือบ ำรุงชี่ และแก้ชี่ติดขัด ซ่ึงอยู่ระหว่ำงขอสนับสนุนงบประมำณด ำเนินงำน  
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ประเด็น Vaccine 
 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่กรมฯ พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนดูแลภูมิทัศน์ให้ได้รับกำรฉีดวัคซีน จ ำนวน 2 เข็ม รวม 540 คน                    

มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ของบุคลำกรกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ในกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 35 คน 
พบว่ำ  

- ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (หญิง 85.7% ชำย 16%)  
- อำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40 ปี (60%) มำกกว่ำ 40 ปี (40%) 
- กำรปฏิบัติหน้ำที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงำนวิชำกำร (61.8 %), งำนสนับสนุน (20.6 %) และงำนบริกำร
เช่น แพทย์แผนไทย นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นักเทคนิคกำรแพทย์ เป็นต้น (17.6 %)  โดยส่วนมำกมี
อำยุงำนน้อยกว่ำ 10 ปี (51.4 %) 

- กำรติดต่อกับผู้ป่วย COVID-19 ของบุคลำกรกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วย (51.4%), มีโอกำสสัมผัสติดต่อกับผู้ป่วยน้อย (42.9%) และมีโอกำสสัมผัส
ติดต่อกับผู้ป่วยบ่อย (5.7%) 

- กำรได้รับวัคซีน COVID-19 พบว่ำ วัคซีนที่ได้รับมำกที่สุดเข็มที่ 1 และเข็ม 2 คือ วัคซีน Sinovac                    
เข็ม 3 คือ Aztrazeneca และ Pfizer โดยข้อมูลกำรได้รับวัคซีนครั้งล่ำสุด คือ วันที่ 3 ธันวำคม 2564   

- ทัศนคติของบุคลำกรต่อโรค COVID-19 และนโยบำยกำรฉีดวัคซีน  
o ส่วนใหญ่ 82.9 % ไม่เห็นด้วยว่ำโรค COVID-19 ไม่ใช่โรคติดต่อร้ำยแรง 
o ส่วนใหญ่ 77.1 % ไม่เห็นด้วยว่ำไม่จ ำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19    
o ส่วนใหญ่ 62.9 % เชื่อว่ำถ้ำมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงอำกำรของโรค COVID-19 จะไม่รุนแรง 
o ส่วนใหญ่ 77.1 % เชื่อว่ำยำแผนไทยสำมำรถรักษำโรค COVID-19 ได้  
o ส่วนใหญ่ 60 % เชื่อว่ำยำแผนจีนสำมำรถรักษำโรค COVID-19 ได้  
o ส่วนใหญ่ 28.6% เชื่อว่ำยำโฮมีโอพำตีย์สำมำรถรักษำโรค COVID-19 ได้  

และ 45.7% ไม่มีควำมเห็น 
o ส่วนใหญ่ 51.4 % เชื่อว่ำวัคซีนสำมำรถป้องกันโรค COVID-19 ได้ดี 
o ส่วนใหญ่ 45.7 % เชื่อว่ำกำรฉีดวัคซีนสำมำรถป้องกันโรค COVID-19 ก่อให้เกิดอำกำรข้ำงเคียง

เพียงเล็กน้อย 
- เหตุผลที่เลือกฉีดวัคซีนป้องกันเพรำะกลัวน ำโรคไปติดคนในครอบครัวมำกที่สุด (88.6%) และไม่อยำก
ป่วยด้วยโรคนี้ (77.1%) และฉีดฟรีไม่เสียเงิน (37.1%)  

- เหตุผลที่เลือกจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพรำะได้รับวัคซีนแล้ว (52%), กลัวอำกำรข้ำงเคียง
(44%) และไม่ม่ันใจในประสิทธิภำพวัคซีน (36%) 
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ประเด็น ข้อมูลสารสนเทศ (วิจัย นวัตกรรม และวิชาการ)  
: การส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 

 
“ฟ้ำทะลำยโจร” เป็นยำจำกสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ รักษำอำกำรหวัด (common cold) จุดเด่น

คือ ลดไข้ ต้ำนกำรอักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้ำนไวรัส จึงน ำมำศึกษำในหลอดทดลองมีแนวโน้มยับยั้งกำรเพ่ิม
จ ำนวนของเชื้อไวรัสในเซลล์ จึงพัฒนำกำรใช้สมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรที่มี andrographolide ขนำด 180 มิลลิกรัม                
ต่อวัน นำน 5 วัน ร่วมรักษำผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้งในสถำนพยำบำลของรัฐและเอกชน จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 121,974 รำย พบว่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำกำรดีขึ้นและแทบไม่พบผลข้ำงเคียงที่ไม่พึงประสงค์  ท ำให้เกิดกำร
ควบคุมอำกำรป่วยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 

การด าเนินการศึกษาวิจัยยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19  
 การศึกษาน าร่องผลของสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจรต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับควำมรุนแรงน้อย จนได้ขนำด
กำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรที่มี andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน นำน 5 วัน ควำมรุนแรงของอำกำรผู้ป่วยลดลง
อย่ำงนัยส ำคัญทำงสถิติ ด้ำนควำมปลอดภัย ไม่พบอำกำรไม่พึงประสงค์  
 การศึกษาย้อนหลังในโรงพยำบำลของรัฐที่ได้จ่ำยยำฟ้ำทะลำยโจรในกำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอำกำร
รุนแรงน้อย จ ำนวน 243 คน พบว่ำ ผู้ป่วยทั้งหมด มีอำกำรดีขึ้น ไม่พบผลข้ำงเคียงที่รุนแรง มีผู้ป่วยเพียง 1 รำย 
(0.3%) ที่เกิดภำวะปอดอักเสบ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้รับยำฟ้ำทะลำยโจรจ ำนวน 
296 รำย ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนเดียวกัน พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยำฟ้ำทะลำยโจรมีกำรเปลี่ยนเป็นมีอำกำร
รุนแรงขึ้น เช่น มีภำวะปอดอักเสบ หรือใส่ท่อช่วยหำยใจ 71 รำย (24.1%) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกเพิ่มเติม เพ่ือยืนยันประสิทธิภำพของสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรในกำรร่วมรักษำโรคโควิด-19 โดยได้ออกแบบ
กำรศึกษำวิจัยเป็นแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม พบว่ำ กลุ่มที่ได้รับฟ้ำทะลำยโจร ไม่มีผู้ป่วยเกิดภำวะปอดอักเสบ 
ขณะที่กลุ่มควบคุมเกิดภำวะปอดอักเสบ ร้อยละ 10.7 ด้ำนควำมปลอดภัยไม่พบผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำ  

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร 
1. ผู้ที่ได้รับกำรตรวจยืนยันว่ำมีกำรติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีข้อห้ำมต่อกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจร  

1.1. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอำกำร  
1.2. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอำกำรไม่รุนแรง คือ ไม่น่ำจะมีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกำร

เป็นโรครุนแรง ไม่มีโรคร่วมที่ส ำคัญ  
1.3. ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกกรณีท่ียังต้องรอกำรรับเข้ำโรงพยำบำลเพ่ือรับกำรรักษำ  

2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีควำมเป็นไปได้สูงที่จะติดเชื้อ พิจำรณำเช่นเดียวกับ ข้อ 1.                  
โดยไม่ต้องรอผลกำรตรวจหำไวรัส 

การสนับสนุนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  
สนับสนุนกำรใช้ยำสำรสกัดและผงบดฟ้ำทะลำยโจรในกำรรักษำผู้ป่วย COVID-19 ทั่วประเทศรวม 5.99234 

ล้ำนแคปซูล (121,974 รำย) (ณ 23 กรกฎำคม 64) ทั้งในโรงพยำบำลสนำม เรือนจ ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด                
ทั่วประเทศ และสนับสนุนในชุมชนและอ่ืน ๆ เพ่ือใช้แก้ปัญหำในเบื้องต้นในพ้ืนที่ ปัจจุบันยำฟ้ำทะลำยโจรบรรจุ                     
ในบัญชียำหลักแห่งชำติ เกิดกำรเบิกจ่ำยยำให้กับผู้ใช้สิทธิประกันสุขภำพ เพ่ิมทำงเลือกในกำรรักษำ เกิดกำรใช้ยำ
สมุนไพรเพิ่มขึ้น ลดกำรพึ่งพำยำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
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ปัญหาและความท้าทายการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  
1) วัตถุดิบสมุนไพรยังมีไม่เพียงพอ และไม่ได้มำตรฐำน  
2) ควรพัฒนำวิธีกำรสกัด และพัฒนำคุณภำพของสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร  
3) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นระดับครัวเรือน อุตสำหกรรมผลิตยำขนำดกลำงและอุตสำหกรรมขนำด

ใหญ่ที่มีควำมเชี่ยวชำญยังมีน้อย  
4) ควรมีกำรก ำหนดปริมำณ สำรสกัดส ำคัญ ต่อแคปซูล ให้เป็นมำตรฐำน  
5) กำรเข้ำถึงยำฟ้ำทะลำยโจร เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกและล่ำช้ำ และยังขำดงำนวิจัยทำงคลินิกเภสัช

วิทยำและพิษวิทยำของฟ้ำทะลำยโจร เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์ กำรขึ้นทะเบียน กำรควบคุมคุณภำพ และ
ขนำดของยำที่ใช้ได้สูงสุดโดยไม่มีอำกำรข้ำงเคียงรุนแรง ทั้งนี้กำรบริหำรจัดกำร กำรสื่อสำร และกำรใช้ประโยชน์               
ยำฟ้ำทะลำยโจรกับผู้ป่วยโควิดยังไม่เพียงพอ 
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ประเด็น Health Care Worker 
 

ตำมที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 15 เมษำยน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้มีกำรเพ่ิมอัตรำ ข้ำรำชกำรตั้งใหม่
และมำตรกำรเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์อ่ืนส ำหรับบุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข รองรับภำวะฉุกเฉินในสถำนกำรณ์
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 38,105 อัตรำ และเสนอให้พิจำรณำกำรบรรจุ
แพทย์แผนไทยโดยใช้อัตรำก ำลังที่เหลืออยู่ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ให้กระทรวงสำธำรณสุขและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรต่อไปให้ถูกต้อง เหมำะสม เป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์                              
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด และกระทรวงสำธำรณสุขได้มอบหมำยให้กรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก จัดท ำข้อมูลผู้ปฏิบัติงำนแพทย์แผนไทยในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งแพทย์แผนไทยเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขเบื้องต้น จ ำนวน 
1,000 ต ำแหน่ง พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรอัตรำต ำแหน่งแพทย์แผนไทยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ   

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ได้จัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรอัตรำต ำแหน่ง
แพทย์แผนไทย และข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรแพทย์แผนไทยบรรจุเข้ำรับรำชกำร ในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ปฏิบัติงำนด่ำนหน้ำในสถำนกำรณ์ระบำดจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-19  

2. หลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรอัตรำต ำแหน่งแพทย์แผนไทย เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขในสถำนกำรณ์ระบำดจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-19  

3. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร   
3.1  วิธีกำรจัดสรรอัตรำต ำแหน่งแพทย์แผนไทยเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
3.2  ข้อมูลบุคลำกรแพทย์แผนไทยภำพรวมเขตจ ำแนกตำมประเภทพนักงำนรำชกำร พนักงำน

กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 9 เมษำยน 2563  
3.3  ข้อมูลอัตรำก ำลังแพทย์แผนไทยตำม FTE เทียบกับจ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีอยู่จริงจ ำแนกตำมประเภท

สถำนบริกำรและเขตสุขภำพ 
3.4  หน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจและนโยบำยด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ประกอบด้วย 

รำยชื่อโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยน ำร่อง รำยชื่อโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมโครงกำรผลิตยำสมุนไพร ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตยำ (GMP) รำยชื่อโรงพยำบำลที่เป็นแหล่งเพ่ิมพูนทักษะวิชำชีพแพทย์แผนไทย รำยชื่อโรงพยำบำล
ที่เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 21 แห่งโรงพยำบำลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ และสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี  
 ทั้งนี้ อ.ก.พ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรอัตรำก ำลังแพทย์แผนไทย
เพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ 
COVID-19 จ ำนวน 1,000 อัตรำ ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ 208.02/ว408 ลงวันที่ 12 
มิถุนำยน 2564 และท่ี สธ 208.02/ว 1575 ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2564 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก จัดสรรอัตรำก ำลังแพทย์แผนไทยเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ในสถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 1,000 
อัตรำ ดังนี้ 
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จัดสรรอัตราก าลัง จ านวน 700 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิจารณาการกระจายต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1. พิจำรณำจัดสรรตำมล ำดับควำมส ำคัญเป็นไปตำมเงื่อนไขคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2555 

ก ำหนดรำคำกำรกระจำยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรตำมล ำดับดังนี้  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงพยำบำล
ชุมชน โรงพยำบำลทั่วไปในถิ่นทุรกันดำร โรงพยำบำลชุมชนเปิดใหม่ โรงพยำบำลที่ขำดสภำพคล่อง โรงพยำบำล                
ที่มีภำระงำนหนัก หน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนบริกำรเด็กและเดียวยำ 

2. จัดสรรให้กับสถำนบริกำรที่เป็นพ้ืนที่พิเศษหรือมีกำรขยำยกำรให้บริกำรเพ่ิมเติม 
3. พ้ืนที่ที่มีกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้นเพ่ิมศักยภำพกำรรองรับโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภำค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
4. พ้ืนที่ติดชำยแดน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พ้ืนที่เกำะ / พื้นที่ทุรกันดำร 
6. สถำนบริกำรที่ขยำยกำรให้บริกำรเพ่ิมขึ้น เช่น เปิดบริกำรผู้ป่วยเพ่ิม ขยำยตึกเพ่ิม สถำนบริกำรที่เป็น

ศูนย์บริกำรคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) 
 

เขตสุขภาพ จ านวน (อัตรา) เขตสุขภาพ จ านวน (อัตรา) 
1 78 7 56 
2 37 8 69 
3 40 9 79 
4 66 10 31 
5 51 11 63 
6 76 12 54 

รวม 700 อัตรา 
 

จัดสรร จ านวน 300 อัตรา ตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ภาระงาน และการขยายบริการ  
 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน (อัตรา) 
โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยน ำร่อง 19 

โรงพยำบำลที่เป็นแหล่งเพ่ิมพูนทักษะวิชำชีพภำพผัดไทย 44 
โรงผลิตยำผ่ำนรับรอง WHO GMP 20 
โรงพยำบำลที่เป็นแหล่งฝึกและประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 84 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 21 
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 10 
สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ  82 
สถำนีอนำมัยพระรำชทำนนำม 11 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 9 

รวม 300 อัตรา 
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ประเด็น การสื่อสารความเสี่ยง 
 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำรสื่อสำร ข้อมูลทำง
สุขภำพต้องเป็นข้อมูลองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือได้ รวมทั้งต้องเฝ้ำระวัง และสื่อสำรเมื่อมีข้อมูลที่ผิดพลำด                      
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลจึงต้องด ำเนินกำร เฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ ทุกช่องทำง และประเมินกำรรับรู้
ของสำธำรณะ ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพทันต่อสถำนกำรณ์                 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก บริหำรจัดกำรในด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอน หลักการ การบริการจัดการ 
ขั้นตอนที่ 1  
เฝ้าระวังข้อมูล
ข่าวสาร 

ติดตำมข่ำวสำร  
และเฝ้ำระวังข่ำว 

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เฝ้าระวังข่าว  
- เวลำ 8.00 น. ประชุมคณะท ำงำน RC 
- เวลำ 10.00 น. เฝ้ำระวังสื่อจำกกรุ๊ปไลน์โต๊ะข่ำว สป.  
  และ สื่อโซเชียลมีเดีย 
- เวลำ 14.30 น. เฝ้ำระวังข่ำวจำกสื่อโซเชียลมีเดีย 

ขั้นตอนที่ 2 
วิเคราะห์เพื่อจัด
ระดับความเสี่ยง 
 

(เสี่ยงต่ า  
เสี่ยงปานกลาง  
เสี่ยงสูง) 

ระดับความเสี่ยงต่่า     
  สื่อสำรควำมเสี่ยงตำมปกติ  
เพ่ือจัดกำรกับควำมตื่น
ตระหนกของประชำชนที่
ก ำลังมีควำมกังวลใจกับภัย
คุกคำมขนำดเล็ก และ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนป้องกัน 
และควบคุมโรค  
 

ความเสี่ยงปานกลาง    
   สื่อสำรเพื่อจัดกำรควำม
ตื่นตระหนกของประชำชน
ต่อข่ำวลือ ข่ำวปลอม เกิด
ควำมสับสน ให้เกิดควำมรู้
ควำมเขำ้ใจที่ถูกต้อง 
 

ความเสี่ยงสูง   
   สื่อสำรเพื่อจัดกำรกับ
ควำมตื่นตระหนกเพ่ือให้
ประชำชนลดควำมกังวลใจ
ในระดับท่ีถูกต้อง 
 

ความเสี่ยงต่่าและความเสี่ยงปานกลาง 
1.เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ข่ำวโควิด-19 ผลิตข่ำว/องค์ควำมรู้    
ในกำรดูแลตนเองในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด และเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ และข่ำวปลอมที่เกี่ยวกับภำรกิจกรมฯ 
2.รำยงำนบอร์ดกองวิชำกำรและแผนงำน (ผอ.กวผ) 
3.กลุ่มงำนวิชำกำรและคลังควำมรู้ โดยคณะท ำงำน 
สนับสนุนข้อมูลวิชำกำรเพ่ือตอบโต้สถำนกำรณ์ข่ำว 
4.กลุ่มสื่อสำรองค์กร เขียนข่ำว ผลิตสื่อฯ และเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น สื่อมวลชน กลุ่ม RRHL กลุ่มเฟคนิวส์ 
กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มประชำสัมพันธ์ส่วนกลำง  
5.น ำข้อมูลต่ำง ๆ ลงในศูนย์ข้อมูลและศูนย์ พรบ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของกรมฯ 
 

ความเสี่ยงสูง  
1.รำยงำนผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
2.ผอ.กองวิชำกำรและแผนงำน แจ้งบอร์ดผู้บริหำร 
3.ผู้บริหำรสั่งกำร และแจ้งผู้บริหำรกระทรวง 
4.คณะท ำงำน และกลุ่มงำนสื่อสำรองค์กรรับนโยบำย 
พร้อมประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  
เช่น สำรนิเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข         
สื่อสำรองค์กร กรมควบคุมโรค สื่อสำรองค์กร กรมกำรแพทย์ 
5.กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กรด ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
เช่น แถลงข่ำว ข่ำวแจก สัมภำษณ์   
6.เผยแพร่สื่อมวลชน 
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ขั้นตอน หลักการ การบริการจัดการ 
ขั้นตอนที่ 3  
จัดท าแผนการ
สื่อสารความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงต่่า      
   สื่อสำรควำมเสี่ยงตำมปกติ 
เพ่ือจัดกำรกับควำมตื่นตระหนก
ของประชำชนที่ก ำลังมีควำม
กังวลใจกับภัยคุกคำมขนำดเล็ก 
และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนป้องกัน  
และควบคุมโรค  
 

ความเสี่ยงปานกลาง     
   สื่อสำรเพื่อจัดกำรควำมตื่น
ตระหนกของประชำชนต่อข่ำวลือ 
ข่ำวปลอม เกิดควำมสับสน  
ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ที่ถูกต้อง 
 

ความเสี่ยงสูง  
   สื่อสำรเพื่อจัดกำรกับควำม 
ตื่นตระหนกเพ่ือให้ประชำชน 
ลดควำมกังวลใจในระดับ 
ที่ถูกต้อง 

แผนการสื่อสารในระดับความเสี่ยงต่่า  
   วำงแผนกำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและสื่อสำร
ตำมสถำนกำรณ์ 
 

แผนการสื่อสารในระดับความเสี่ยงปานกลาง  
1.วำงแผนกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ข่ำวปลอมต่ำง ๆ  
ที่ท ำให้เกิดควำมตื่นตระหนก และเกิดควำมเข้ำใจผิด 
2.วำงแผนผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือ 
ตอบโต้สถำนกำรณ์ข่ำวและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชำชน 
3.ผลิตสื่อให้ควำมรู้ และปฏิบัติกำรให้ตรง
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

แผนการสื่อสารในระดับความเสี่ยงสูง  
1.วิเครำะห์ประเด็นเพ่ือกำรสื่อสำร 
2.ผลิตสื่อให้ตรงกับเป้ำหมำย และใช้สื่อให้เหมำะสม 
(บุคลำกรภำยในองค์กร ประชำชนเครือข่ำย สื่อมวลชน) 
3.ก ำหนดบุคลำกรที่จะให้ข้อมูล และให้ข่ำว  
หรือแถลงกำรณ์ 

ขั้นตอนที่ 4 
สื่อสารเพื่อสร้าง
ความเชื่อม่ันและ
การมีส่วนร่วม 

กำรสื่อสำร 3 ระยะ 
1.ระยะก่อนเกิดเหตุ   
2.ระยะระหว่ำงเกิดเหตุ  
3.ระยะหลังเกิดเหตุ 
 
 

การด่าเนินการด้านการสื่อสารในระยะก่อนเกิดเหตุ 
1.เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ข่ำว 
2.ผลิตสื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตัวอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม 
3.ตอบโต้สถำนกำรณ์ข่ำวปลอมที่อำจท ำให้เกิดภัย
สุขภำพ และเกิดภำพลักษณ์ที่เสียหำยต่อองค์กร 
4.ผลิตสื่อเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นข่ำวปลอม 
ให้ถูกต้อง 
5.ตอบปัญหำประชำชน 
 

การด่าเนินการด้านการสื่อสารในระยะเกิดเหตุ 
1.บริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข แจ้งสำยกำรบังคับบัญชำที่เก่ียวข้อง 
2.จัดเตรียมบริหำรประเด็นข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือเตรียม
แถลงข่ำว  
3.จัดเตรียมบุคคลซึ่งเหมำะสมจะเป็นโฆษกในกำร 
ให้ข่ำว (อธิบดี และรอง 1 รอง2 ที่ปรึกษำกรมฯ) 
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ขั้นตอน หลักการ การบริการจัดการ 
  4.จัดท ำข่ำวแจก หรือแถลงกำรณ์ 

5.เผยแพร่ข่ำวหรือแถลงกำรณ์ไปยังท ำเนียบ
สื่อมวลชน 
6.เตรียมบุคลำกรในกำรรับโทรศัพท์เพ่ือให้ข้อมูลข่ำว
และรับแจ้งเหตุ 
7.ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วย 
ผ่ำน Application หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด และ 
Application Fah first AID   

ขั้นตอนที่ 5  
ประเมินการรับรู้ 

ท ำแบบประเมินกำรรับรู้ ทัศนคติ 
และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือดูแลสุขภำพของตนเองให้
ห่ำงไกลโรค 

มีแบบฟอร์มกำรประเมินกำรรับรู้และปฏิบัติตัว 
ภำยในองค์กร 
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ส่วนที่ 2 

เร่ืองเล่าการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

เรื่อง “ฟ้าทะลายโจร สู่เรือนจ า” 
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในช่วงเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2564                   

เป็นช่วงที่ท่ำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ได้เปรียบเทียบกำรระบำดรอบนี้ว่ำเหมือน 
“ปลวกแตกรัง” ซึ่ งมีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นในแต่ละวัน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก                           
โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ในขณะนั้น)  ได้น ำทัพ                 
ช่วยฟันฝ่ำวิกฤตครั้งนี้ โดยได้มอบให้กองกำรแพทย์ทำงเลือกจัดหำสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรสนับสนุนไปให้กับ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในกำรน ำไปใช้ โดยได้จัดพิธีมอบ “ฟ้ำทะลำยโจร สมุนไพรไทย เพ่ือคนไทย ต้ำนภัย             
โควิด” ขึ้นในวันที่ 22 เมษำยน 2564 ในกำรจัดส่งยำไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขทั่วประเทศ เพ่ือบรรเทำควำมรุนแรง
ของกำรติดเชื้อให้กับประชำชนในครั้งนั้น ผลตอบรับกลับมำได้ทั้งดอกไม้และก้อนอิฐจำกเจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค                   
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นก้อนอิฐที่โยนมำแบบเบำบ้ำงแรงบ้ำง เช่น “ถำมซักค ำม้ัย กอ่นส่งมำว่ำเขำจะใช้กันหรือเปล่ำ” 
“งำนวิจัยชัดเจนหรือยัง ที่จะเอำมำให้ใช้” “แพทย์เขำไม่ได้สั่ง จะใช้ได้อย่ำงไร” “เอำยำคืนได้ไหม คงไม่ได้ใช้หรอก” 

อ่ืน ๆ อีกมำกมำย ในขณะเดียวกันกำรระบำดของผู้ติดเชื้อ
ในทัณฑสถำนหญิงกลำงและเรือนจ ำพิเศษกรุงเทพฯ จ ำนวน
เพ่ิมขึ้นเกือบ 3 ,000 รำย และแนวโน้มขยำยไปทั่วเรือนจ ำ                        
ทั้งประเทศ ท ำให้สังคมเวลำนั้นวิตกกังวลเป็นอย่ำงมำก เพรำะใน
เรือนจ ำสถำนที่มีสภำพแออัดไม่สำมำรถเว้นระยะห่ำงได้ จะท ำให้กำร
แพร่ระบำดไปอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง              
 

“พ่ีพรุ่งนี้ไปส่งยำให้เรือนจ ำกลำงพิเศษด่วนเลยนะนำยเข้ำไปคุยแล้วทำงเรือนจ ำยินดีจะใช้ฟ้ำทะลำยโจร”       
เสียง ผอ.หนุ่มโทรมำประมำณ 21.30 น. “ได้ค่ะ ผอ.” โดยที่วันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดได้ประสำนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่                    
ของเรือนจ ำพิเศษที่นำยให้เบอร์มำ ทำงผู้รับสำยก็ยังไม่รู้เรื่อง พอได้อธิบำยแล้วก็ยินดีประสำนรับของในวันเสำร์            
โดยเจ้ำหน้ำที่ขับรถส่วนตัวมำรับเองเพรำะต้องกำรให้ผู้ติดเชื้อได้รับยำทันท่วงทีภำยใน 72 ชม. จึงจะลดควำม
รุนแรงของเชื้อที่จะเข้ำปอดได้ 

สัปดำห์ต่อมำจึงเป็นกำรประสำนงำนและจัดส่งยำไปยังเรือนจ ำที่เกิดกำรระบำดในขณะนั้น เช่นเรือนจ ำกลำง
เชียงใหม่ เรือนจ ำกลำงพระนครศรีอยุธยำ เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี และเรือนจ ำกลำงบำงขวำง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็น
เรือนจ ำที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งกระทรวงสำธำรณสุขที่มีผู้ต้องขังจ ำนวนมำกกว่ำ 2,000 รำย ผู้บัญชำกำร (ผบ.) เรือนจ ำมี
ควำมกังวลเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกไม่มีแพทย์ประจ ำอยู่ที่ เรือนจ ำ มีพยำบำลเป็นผู้ดูแล ผบ.เรือนจ ำจะเป็น                                
ผู้กวดขันและเป็นผู้ให้ยำฟ้ำทะลำยโจรกับผู้ต้องขังเอง โดยจะแกะยำแคปซูลครั้งละ 3 แคปซูล (แคปซูลละ 20 mg)        
ให้ผู้ป่วยทำนหลังอำหำรทุกมื้อทุกวันจนครบ 5 วัน อำกำรของผู้ต้องขังดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด “ขอบคุณทำงกรมฯ                
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มำกเลยค่ะ ถ้ำไม่ได้ยำจำกทำงกรมฯ มำให้ไม่รู้ว่ำจะผ่ำนวิกฤตนี้ไปอย่ำงไร ขอบคุณมำกจริง ๆ นะคะ” ผบ.เรือนจ ำ
กล่ำวด้วยน้ ำเสียงที่ขอบคุณอย่ำงจริงใจ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลำง) ได้ศึกษำประสบกำรณ์
กำรน ำยำสมุนไพรไทยไปใช้ในสถำนกำรณ์กำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนขนำดใหญ่ในเรือนจ ำกรุงเทพมหำนคร เป็นตัวอย่ำง
ของคลัสเตอร์ที่พบในเรือนจ ำ ในกลุ่มที่ไม่มีอำกำรทำงคลินิก จ ำนวน 120 รำย โดยแบ่งกลุ่มติดตำมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มได้ยำฟ้ำทะลำยโจรแบบผงบด 2) กลุ่มที่ได้กระชำยขำวแบบสำรสกัด 3) กลุ่มที่ได้ฟ้ำทะลำยโจรและกระชำย
ขำว 4) กลุ่มที่ได้ยำแผนปัจจุบัน favipiravir ผลสรุปได้ว่ำยำฟ้ำทะลำยโจรและกระชำยขำวมีฤทธิ์ควำมเป็นยำที่ดีพอกัน
และไม่ด้อยไปกว่ำยำ favipiravir 

 

 
 
ไม่แปลกใจเลยว่ำท ำไมกรมรำชทัณฑ์ถึงออกหนังสือด่วนที่สุด ยร.0705.4/20140 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2564 

เรื่องแนวทำงกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำไปยังผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ  ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำน 
สถำนที่กักขังทั่วประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน สั่งให้เรือนจ ำทั่วประเทศ
ปลูกฟ้ำทะลำยโจรน ำมำผลิตเป็นยำสู้โควิด–19 และพัฒนำเครื่องผลิตยำเสพติดที่ถูกยึดมำเป็นเครื่ องผลิต                         
ยำฟ้ำทะลำยโจร โดยให้โรงพยำบำลรำชทัณฑ์เป็นผู้ก ำกับดูแล วำงเป้ำหมำยไว้ใช้กับผู้ต้องขังภำยในเรือนจ ำ                     
และประชำชนทั่วไป 

กำรเป็น “เด็กส่งยำ” น้องที่ท ำงำนให้ฉำยำหัวหน้ำกลุ่มงำนในขณะนั้น แอบภูมิใจและมีรอยยิ้มบนใบหน้ำ               
ทุกครั้งที่นึกถึงกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ถ้ำจะให้เปรียบตัวเองในสถำนกำรณ์นี้ ก็ขอเปรียบว่ำ ตนเองเป็นผีเสื้อตัวน้อย ๆ       
ที่กระพือปีกบิน เสริมพลังกำรขับเคลื่อนกำรสู้ภัยโควิด–19 ไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ เป้ำหมำยที่ว่ำ “ประเทศ
ไทยเรำต้องรอด” ผ่ำนวิกฤตโควิด–19 ไปได้ด้วยดี สู้สู้ ค่ะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH938TH938&sxsrf=AOaemvJc0SpDTus7QrzwktBIlE0pv_zn5A:1638258192131&q=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy592sy7_0AhUVRmwGHdj5B20QkeECKAB6BAgCEDY
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99
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เรื่อง “Call Center สายด่วนฟ้าทะลายโจร” 
 

 “สวัสดีค่ะ......สายด่วนฟ้าทะลายโจร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่ะ” พยำยำม
ท ำเสียงให้นุ่มหูสุด ๆ รอรับค ำถำมจำกปลำยสำย  

“หนู...ป้ำเป็นโควิด แต่ไม่มีเตียง ไม่มีใครมำรับเลย ลุงกลัว” คือยังไงดี สรุปว่ำลุงหรือป้ำกันแน่ที่ป่วย                   
แถมร้องไห้มำซะด้วย คงเครียดและก็กลัวมำก คงต้องรีบหำทำงช่วยคุณลุงให้เร็วที่สุด แหม...รับสำยด่วน ไม่ว่ำจะ
ด่วนเรื่องไหน ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม ดีนะที่พอมีประสบกำรณ์ไปรับสำยด่วนที่กรมควบคุมโรคมำก่อน ที่นั่นดี
มำกมีกำรเตรียมข้อมูลให้ ไม่ว่ำจะเป็นเบอร์ติดต่อขอเตียง เบอร์ขอสนับสนุนยำ หรือเบอร์ขอควำมช่วยเหลืออ่ืน ๆ 
แถมบอกอีกว่ำค ำถำมที่โดนถำมบ่อย ๆ คืออะไร บอกเลยกำรตัดสินใจบนฐำนข้อมูลที่มีมันส ำคัญต่อชีวิตคนขนำดนี้
จริง ๆ นะเนี่ย ว่ำแต่รำยนี้มำแบบร้องให้มำนี่สิ เอำไงดีล่ะเรำ...  

“คุณลุงใจเย็น ๆ นะคะ”  
“คุณลุงชื่ออะไรคะ” สมองคิดไปร้อยแปดค ำถำม คิดเอำว่ำจะถำมยังไงให้ลุงเลิกร้องให้ก่อนเป็นอันดับแรก 

ต้องถำมยังไงดี ต้องถำมอะไรก่อน พูดยังไงไม่ให้ลุงเครียด ไอ่โควิดที่ว่ำน่ำกลัว เอำเข้ำจริงแล้วควำมเครียดและไม่มี
สติน่ำกลัวกว่ำเยอะ  

“คุณลุงใจเย็น ๆ นะคะ...ช่วยเล่ำอำกำร ให้ฟังก่อนได้ไหมคะ” ย้ ำ ๆ เข้ำไป เผื่อคุณลุงจะฟังเรำบ้ำง 
“ป้ำเขำท ำงำนเป็นแม่บ้ำน เขำติดโควิดมำจำกที่ท ำงำน พอไปตรวจ หมอเขำบอกว่ำเป็นโควิด แต่ไม่มีเตียง 

เขำให้กลับมำบ้ำน ลุงกลัว ไม่รู้จะท ำยังไง หนูช่วยลุงที” อ่ะ...เริ่มคุยได้ น่ำจะใจเย็นลงละ  
“ดีแล้วค่ะที่คุณลุงโทรมำ หนูมีค ำแนะน ำดี ๆ ให้คุณลุงเยอะเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะ บุญสัมพันธ์ท ำให้

เรำได้มำคุยกัน มีทำงออกเยอะแยะเลยค่ะ” สำยบุญต้องมำ กำรให้ค ำแนะน ำก็ต้องมีส ำรวจช่วงวัยด้วยวัยไหนควร
ให้ยังไง ถึงจะถือว่ำสำยเดียวกัน กำรสร้ำงก ำลังใจและกำรท ำให้ตั้งสติเริ่มดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ได้ส ำคัญยิ่งกว่ำ 
เพรำะเม่ือรู้ว่ำป่วยแล้วจะต้องท ำอะไรต่อไป  

“แล้วตอนนี้คุณป้ำมีอำกำรเป็นยังไงบ้ำงคะ แล้วรู้ผลตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ำเป็นโควิดคะ” สิ่งส ำคัญต่อมำคือ  
ต้องให้ควำมรู้ กำรสอบถำมอำกำรเป็นกำรพิจำรณำเบื้องต้นว่ำจะแนะน ำไปในแนวไหน ป้ำมีอำยุเท่ำไหร่ มีโรค
ประจ ำตัวไหม มีข้อจ ำกัดอะไรบ้ำง ถำมให้หมด ก่อนให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร เพรำะข้อจ ำกัดส ำคัญ ๆ 
คือ ต้องไม่ใช้ในคนทีแ่พ้ฟ้ำทะลำยโจร และไม่ใช้ร่วมกับยำละลำยลิ่มเลือด 

สรุปว่ำป้ำไม่มีปัญหำสุขภำพอะไรเลย ก็เลยถำมต่อ “ที่บ้ำนคุณลุง มียำฟ้ำทะลำยโจรไหมคะ” 
“ไม่มีหรอก ลุงไปซื้อแล้ว หำไม่ได้เลย” เริ่มมีเสียงสั่น ๆ ก็เลยต้องรีบสอนวิธีกินยำก่อน ให้คุณลุงใจจดจ่อ

กับกำรท ำควำมเข้ำใจวิธีกินยำ เพรำะดูจำกน้ ำเสียง แกคงห่วงคุณป้ำมำก ๆ  
“คุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะ เรำมีหน่วยจัดส่งยำไปให้ แต่ตอนนี้คุณลุงต้องเข้ำใจวิธีกินยำก่อน และพอได้ยำ

คุณลุงกับคุณป้ำจะได้กินได้อย่ำงถูกวิธีนะคะ” เริ่มอธิบำยตำมหลักกำรที่ได้รับข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรมฯ                  
จัดประชุมวิชำกำรทุกสัปดำห์ เพ่ือวำงแนวทำงในกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจรในผู้ป่วยโควิด ซึ่งยำฟ้ำทะลำยโจรก็มี
หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งสำรสกัดแล้วก็ผงบด แต่พระเอกอยู่ที่ปริมำณของแอนโดรกรำโฟไลด์ ที่ต้องกินให้ได้                      
180 มิลลิกรัมต่อวัน ข้อแตกต่ำงที่เห็นได้ชัด คือ สำรสกัดฟ้ำทะลำยโจรส่วนใหญ่จะมีสำรแอนโดรกรำโฟไลด์
ประมำณ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูลอยู่แล้ว แบ่งกินวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 แคปซูล แต่ถ้ำเป็นผงบด ฟ้ำทะลำยโจร ส่วน
ใหญ่จะมีสำรแอนโดรกรำโฟไลด์ ตั้งแต ่1-5% ต่อแคปซูล เลยต้องกินมำกเม็ดเท่ำนั้นเอง แล้วกำรกิน ก็กินแค่ 5 วัน 
แล้วก็หยุดเลย ไม่ต้องกินต่อ 
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“เอำยำที่ไหนอ่ะ...หนู” หนูอยำกจะถำมว่ำ คุณลุงเข้ำใจไหมที่หนูอธิบำยไปไหม แต่ก็เข้ำใจถึงควำมกังวล 
เลยอธิบำยต่อถึงวิธีกำรขอยำ 

“คุณลุงสำมำรถขอยำจำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกได้ โดยกำรแอ๊ดไลน์นะคะ” 
“แอ๊ดไลน์” เอำละไง... เมื่อวันก่อน สอนคุณป้ำท่ำนนึงแอ๊ดไลน์ ถึงกับต้องเรียกกันมำทั้งบ้ำน คิดในใจ                

แว็บนึงว่ำไม่มีวิธีที่ง่ำยส ำหรับผู้สูงอำยุบ้ำงหรือไงน้อ... 
“ลุงท ำได”้ เป็นค ำพูดที่ท ำให้ดีใจมำก อย่ำงน้อยก็ลดควำมกังวลของเรำที่ลุงจะได้ยำเร็วขึ้น 
“คุณลุงต้องพิมพ์ทั้งหมด 8 ตัว นะคะ ...เริ่มจำกตัวแอ๊ดก่อนนะคะ แล้วตำมด้วยอักษรภำษำอังกฤษอีก                

7 ตัว เอฟ ฟินแลนด์... เอ อเมริกำ...เฮช ฮ่องกง... แล้วก็ ดี เดนมำร์ค...ที ไทยแลนด์... เอ อเมริกำ...เอม มำเลเซีย...
ได้ไหมคะคุณลุง” ...ไม่มีเสียงตอบกลับมำ ... อ้ำว เรำก็นิ่ง... 

“ได้แล้วหนู” โอ้โห ยิ่งกว่ำถูกหวย...  
“ดีเลยค่ะคุณลุง รีบลงทะเบียนนะคะ ยำจะได้ถึงเร็ว ๆ” มำถึงตรงนี้ ดูท่ำว่ำคุณลุงจะคลำยควำมกังวลลง

ไปเยอะ แต่ก็มิวำยยังมีควำมกังวลเรื่องยำจะมำถึงเมื่อไหร่ เลยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้นเพ่ิมอีก 
“ช่วงรอยำ อยำกให้คุณลุงพักผ่อนเยอะ ๆ ท ำใจให้สบำย และทำนอำหำรที่มีสมุนไพรสักหน่อยนะคะ” 

อธิบำยกันยำว ๆ ถึงกำรดูแลสุขภำพทุกสิ่งอย่ำงที่คิดว่ำคุณลุงพอจะท ำได้เองในเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่กำรฝึกสมำธิ
บ ำบัดแบบ SKT กำรออกไปตำกแดดยำมเช้ำเพ่ือรับวิตำมินดี กำรดื่มน้ ำสมุนไพรทั้งขิง ทั้งกระชำย กำรสูดดมไอ
ระเหยของสมุนไพร .... (จ ำไม่ได้แล้วว่ำพูดเรื่องอะไรไปบ้ำง...555) เล่ำกันยำวจนสุดท้ำยคุณลุงก็เลิกร้องไห้                      
แถมพูดจำขอบคุณซะยกใหญ่ บอกดีใจมำกที่ได้คุยกับเรำ สบำยใจขึ้นเยอะ  

“ลุงคิดว่ำ ป้ำป่วยครำวนี้ต้องตำยแน่  ๆ ลุงกลัว แต่ตอนนี้  ลุงรู้สึกว่ำมันไม่ได้น่ำกลัวขนำดนั้น                           
ขอบคุณหนูมำกนะ ขอให้หนูเจริญ ๆ นะลูก” แหม...มำตอนแรกลุงร้องไห้มำเลย ตอนจบท ำไมลุงมำท ำให้หนูร้องไห้
ซะได้ล่ะเนี่ย หนูขอให้คุณลุงกับคุณป้ำหำยป่วยไวนะคะ  

 
*** ในช่วงที่ผ่ำนมำ รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทำควำมทุกข์ของ พ่ี ป้ำ น้ำ อำ ที่โทรเข้ำมำที่สำยด่วนนี้ 

ท ำให้รู้ว่ำกำรให้ก ำลังใจกันบวกกับค ำแนะน ำที่ดี ๆ มีควำมส ำคัญมำก ถึงแม้ว่ำสถำนกำรณ์มันยังไม่เบำบำงลง                   
ก็อยำกให้ทุกคนร่วมสู้ไปด้วยกันนะคะ  
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เรื่อง “สายด่วน...ด่วน...ด่วน” 
 

สำยด่วน...โควิด !!  
สำยด่วน...ฟ้ำทะลำยโจร !!  
Call Center กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก !! หรืออะไรก็ตำมท่ีเขำอยำกจะตั้งชื่อให้ 

แต่ประเด็นหลักเลยคือต้องตอบค ำถำมประชำชนให้ได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับฟ้ำทะลำยโจร  
เริ่มยังไงดี... (นั่งมองโทรศัพท์เครื่องแดงแป๊ด...ที่ได้รับมำเมื่อเช้ำ) สมองเริ่มสั่งกำรว่ำจะเอำยังไง                    

จะเริ่มยังไง ว่ำแล้วก็ใช้ Skill เดิมที่ได้รับรู้มำจำกกรมควบคุมโรค สมัยที่เคยไปท ำหน้ำที่ Call Center Covid                  
แต่ครำวนี้ต้องวำงแผนเอง ตั้งแต่เตรียมทีมงำนรับสำย เตรียมข้อมูลกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร และกำรประชำสัมพันธ์
ให้ประชำชนรู้ว่ำ กรมฯ มีสำยด่วนในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจรในกำรร่วมรักษำโรคโควิด-19  

ว่ำแล้วก็หำทำงประชำสัมพันธ์สำยด่วนยังไงให้ ปัง! ปัง! โชคดีท่ีมีเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก เข้ำประกวดธิดำกำชำด และได้ต ำแหน่งได้รองขวัญใจประชำชนกับบุคลิกภำพดีเด่น                       
ซึ่งนับว่ำเป็นจุดแข็งเลยทีเดียว เลยขอมำเป็นพรีเซนเตอร์ให้ ทีมงำนก็เริ่ม PR ผ่ำน Social Network ในทุกแพตฟอร์ม 
มำเลยเชียวชำวเกรียนคีย์บอร์ดมำแล้วจ้ำ 

“ท ำไมไม่ใช้แพทย์แผนไทยเป็นพรีเซนเตอร์คะ ใช้นำงงำมจะได้หรอคะ” ว่ำซั่น  
อยำกจะบอกกับทุกท่ำนว่ำยุคนี้ เขำเน้นท ำงำนร่วมกัน โดยเฉพำะที่กรมกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือก ช่วงโควิดนี้ ใครเกี่ยง คนนั้น OUT จ้ำ ว่ำแล้วนำงงำมคนสวยของเรำก็เดินสำยประชำสัมพันธ์
สำยด่วน ต่อไป 

หันกลับมำทำงทีมงำน เริ่มวำงแผนต่อ ช่วยกันคิดหัวข้อและประเด็นค ำถำม ที่คิดว่ำเขำอยำกรู้จำก
กรมฯ มีอะไรบ้ำง ซึ่ง  Hot Issue ในตอนนั้น หนีไม่พ้นเรื่องกำรกินฟ้ำทะลำยโจรเพ่ือเสริมภูมิต้ำนทำน                                
ซึ่งก็มีข่ำวออกมำจ ำนวนมำก ดังนั้น ควรมีค ำตอบเตรียมไว้ส ำหรับประเด็นต่ำง ๆ ที่เป็นกระแสของสังคม            
เลยคิดว่ำคงต้องมีข้อมูลกำรกินยำฟ้ำทะลำยโจรที่ถูกต้อง และแหล่งที่จะขอรับกำรสนับสนุนยำฟ้ำทะลำยโจร                   
หรือแม้แต่ ลักษณะอำกำรที่ถือว่ำป่วยเป็นโควิดแล้วเป็นอย่ำงไร ก็คิดว่ำไม่น่ำจะมีประเด็นอะไรไปมำกกว่ำนี้ แต่มัน
ไม่เป็นไปอย่ำงที่คิด  

“ป้ำป่วยแล้วอ่ะหนู...แต่ไม่มีที่ไหนรับป้ำเลย เขำบอกว่ำไม่มีเตียง...ให้ป้ำท ำไงดี” 
“ลุงหำซื้อยำไม่ได้...มีคนป่วยทั้งบ้ำนเลย ท ำไงดี”  
“หนูท้องค่ะพ่ี...แต่ติดโควิดแล้ว...กินฟ้ำทะลำยโจรไม่ได้ ท ำยังไงดีคะ” 
ปัญหำเริ่มมำ องค์ควำมรู้ต้องมี ทีมงำนก็รวบรวมประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ที่ได้น ำเสนอในที่ประชุมกรมฯ 

ซึ่งมี War room กลำง รับข้อมูลจำกทุกหน่วย เพ่ือวำงแผนและประเมินสถำนกำรณ์ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชำญ 
คณำจำรย์จำกทุกแหล่งเรียนรู้ มำร่วมให้ค ำปรึกษำอยู่แล้ว เลยท ำให้ทีมงำนตอบค ำถำมได้ค่อนข้ำงจะทันเวลำ แต่ก็
ไม่วำยมีสำยแปลก ๆ ที่ท ำให้ต้องขยำดไปตำม ๆ กัน คือ บ้ำงก็โทรมำวันละ 2 ครั้ง บ้ำง 3 ครั้ง บ้ำง เข้ำใจว่ำคง
เครียด เช่น บำงคนกังวลเรื่ออำกำรเจ็บป่วยที่เป็นอยู่และกลัวติดเชื้อ บำงคนอยู่บ้ำนคนเดียว  ไม่กล้ำออกไปซื้อของ
ที่ตลำด เพรำะกลัวติดโควิด... โน่น นั้น นี่ ทีมงำนเลยแก้ปัญหำนี้โดยกำรมีทีมย่อยอีกทีมส ำหรับให้ค ำปรึกษำ                      
ด้ำนจิตใจ ซึ่งจริง ๆ แล้วได้ประสำนให้โทรไปหำกรมสุขภำพจิตแล้ว แต่พ่ีเขำก็ยังอยำกคุยกับเรำ เขำบอกว่ำชอบ
สไตล์กำรคุยแบบบ้ำน ๆ คุยเรื่องสมุนไพร เรื่องกำรใช้สมำธิ กำรท ำใจให้สงบ อะไรประมำณนี้ วิชำกำรอ่ะรู้มำเยอะ
จำกทีวี (เข้ำทำงพ่ีเขำพอดี เลยโทรมำทุกวัน)  
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ช่วงแรก ๆ พอเสียงโทรศัพท์ดัง ใครที่อยู่ใกล้สุดก็จะเป็นคนรับสำย แต่พอนำนวันเข้ำเริ่มรับไม่ค่อยทัน 
เพรำะต้องเร่งประสำนงำน เตรียมยำ ส่งยำ เลยแบ่งงำนกันใหม่ ให้รับโทรศัพท์ 1 คน (วนรับสำยคนละวัน) 
ประสำนงำน 1 คน และจัดส่งยำ 2 คน ก็วนช่วยกันท ำไปตำมระเบียบครบ ทั้ง 4 คน 

สุดท้ำยแจ๊คพอต น้องในที่ท ำงำนติดโควิด ต้อง Work from Home ปัญหำเกิดอีก เลยปรับกำรรับ
โทรศัพท์ จำกคนละวัน เปลี่ยนเป็นคนละสัปดำห์ มำถึงตอนนี้สำรภำพเลยว่ำเครียด เพรำะแต่ละสำยที่เข้ำมำถำโถม
ด้วยปัญหำและสภำพจิตใจที่ย่ ำแย่ บ่นบ้ำง ต่อว่ำบ้ำง ให้ก ำลังใจก็มีนะแต่น้อยรำย เพรำะปัญหำ ช่วงนี้ คือ หำซื้อ
ยำฟ้ำทะลำยโจรไม่ได้ เพรำะยำขำดตลำด และเจอผู้ป่วย แต่ไม่มีเตียงรักษำ กำรรับสำยด่วนติดกัน 3 วั นนี่ยอมรับ
เลยว่ำสุขภำพจิตคนรับสำยเสียมำก มันเครียด วันนึงเกือบร้อยสำย บำงรำยช่วยได้ ก็ใจชื้น แต่บำงรำยช่วยไม่ได้มำก                 
ก็เครียด ซึ่งกำรโดนบ่น โดยต่อว่ำ มันส่งผลต่อกำรท ำงำนมำก ดังนั้น คนที่ท ำหน้ำที่รับสำยด่วนต้องใจเย็นมำก ๆ 
น้ ำเสียงในกำรรับสำยของเรำ ส่งผลโดยตรงต่อปลำยสำยที่เข้ำมำ เพรำะส่วนใหญ่ 80 % น้ ำเสียงแรกที่เข้ำมำจะ
แข็ง ๆ เขียว ๆ หน่อย  

“ยำไม่มีขำย แล้วบอกให้กินแบบนั้น แบบนี้ท ำไม ?”  
“ท ำไมโทรไปที่ไหนก็ไม่รับรักษำ...จะต้องรอให้ตำยก่อนหรอไง ?” ถ้ำเป็นคุณ!!! คุณจะตอบปลำยสำย

ว่ำอย่ำงไร ?... 
เทคนิคร้อยแปดที่ต้องคิดให้ได้ว่ำจะพูดกับเขำยังไง จะท ำให้เขำรู้ได้ยังไง ว่ำเรำเข้ำใจปัญหำของเขำ

จริง ๆ และเรำต้องกำรช่วยเหลือเขำจำกใจจริง ทุกค ำพูดที่ต้องตั้งใจฟัง ทุกน้ ำเสียงที่ต้องตอบออกไป สมองก็ต้อง
เตรียมแผน ว่ำจะตัดสินใจแก้ไขสถำนกรณ์ที่เขำก ำลังเจออยู่ได้ยังไง (เข้ำใจคนที่ท ำงำน Call Center ขึ้นมำเลย) 
ปัญหำที่เกิดต่ำง ๆ นำ ๆ ทีมงำนได้เอำมำเล่ำให้หัวหน้ำกลุ่มงำนฟัง เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และตอบ
ค ำถำม เพ่ือช่วยเหลือเขำให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่เรำจะท ำได้ ซึ่ง กรมฯ เป็นส่วนส ำคัญมำกในกำรเชื่อมควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในและนอกหน่วยงำน ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทุกคนให้ได้มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็น กำรท ำ 
Home Isolation กำรสนับสนุนยำ ผ่ำนระบบ Fah First Aid ดังนั้น กำรท ำงำนร่วมกันในทุกส่วนทุกหน่วยงำน       
คนที่ท ำหน้ำที่เป็นสำยด่วนต้องรู้ทุกเรื่อง เพรำะเรำเดำไม่ได้เลยว่ำปลำยสำยที่โทรเข้ำมำจะสอบถำมหรือต้องกำร
ควำมช่วยเหลือในด้ำนใหน แต่สิ่งสุดท้ำยที่เขำต้องได้จำกสำยด่วน คือควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมั่น ว่ำถ้ำโทร                 
เข้ำมำสำยด่วนนี้แล้วจะสำมำรถช่วยเขำได้จริง ๆ  
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เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19” 
 

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 เป็นต้นมำ               
มีควำมรุนแรงและติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในประเทศไทยมีสถำนกำรณ์รำยงำนยอดผู้ติดเชื้อในระดับประเทศถึงหลัก
หมื่นคน และกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกเอง ก็เริ่มมีรำยงำนยอดผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน โดยเริ่ม
จำกเดือนเมษำยน 2564 ที่เริ่มมีกำรติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เริ่มระบำดจำกกำรติดเชื้อภำยนอกหน่วยงำน สู่กำรติด
เชื้อภำยในหน่วยงำน และเริ่มมีกำรระบำดหนักจนถึงขั้นปิดแผนกหรือปิดบริกำรในส่วนนั้น  ๆ เพ่ือควบคุมกำร
ระบำดให้น้อยที่สุด ในช่วงนั้นทุกคนต่ำงก็หวำดกลัว ระแวงกำรติดเชื้อ ห่วงว่ำจะน ำเชื้อโรคไปติดกับคนในบ้ำน 
ในขณะนั้นวัคซีนก็ยังเข้ำถึงยำก กำรป้องกันจึงได้แต่ท ำตำมมำตรกำร DMHTT เท่ำนั้น แต่ควำมประทับใจที่ได้คือ 
แม้ทุกคนจะกลัวโรค กลัวติดเชื้อเพียงใด แต่บุคลำกรของเรำก็ยังเป็นห่วงเพ่ือนร่วมงำน ไม่ว่ำจะเป็นห่วงผู้ร่วมงำนที่
ติดเชื้อไปแล้ว มีกำรสร้ำงกลุ่มไลน์และถำมไถ่กันตลอดเวลำ หรือในมุมของผู้ติดเชื้อเอง ก็เป็นห่วงผู้ร่วมงำนที่ใกล้ชิด
กับตนว่ำ ติดเชื้อหรือไม่ มีอำกำรอะไรหรือไม่ มีข่ำวครำวอะไรก็คอยช่วยเหลือส่งข่ำวกำรรักษำให้กันตลอดเวลำ 
และในมุมของกำรบริหำรจัดกำรในสถำนกำรณ์กำรติดเชื้อ ที่ขณะนั้นมีเพียงข้ำพเจ้ำ นพ.ธันวำ และ พ่ีจอย 
(นำงสำวลัดดำวัลย์) ช่วยกันบริหำรจัดกำร ควบคุมกำรติดเชื้อ  

ข้ำพเจ้ำนั้นในสถำนกำรณ์โรคระบำดเช่นนี้ นับได้ว่ำเป็นมือใหม่อย่ำงแท้จริง ไม่ใช่นักระบำดวิทยำ แต่ใน
เมื่อโรคระบำดมำเคำะประตูถึงหน้ำบ้ำนแล้ว ข้ำพเจ้ำจ ำต้องกัดฟันสู้ หำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค 
ศึกษำกำรกักตัว กำรระบำด วงใกล้ชิดสีเขียว สีเหลือง สีแดง ท่องจ ำท ำควำมเข้ำใจ พร้อม  ๆ กับโทรซักประวัติ
ผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิด ผู้กังวล ผู้ตกใจ ซึ่งพร้อมใจกันโทรศัพท์เข้ำมำหำข้ำพเจ้ำพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมำย แม้แต่กระทั่ง
ภรรยำของข้ำพเจ้ำล๊อคอินไลน์ของข้ำพเจ้ำเพ่ือช่วยรวบรวมข้อมูล ที่ประดังเข้ำมำอย่ำงไม่ขำดสำย พร้อมทั้ง
ข้อควำมที่เต็มไปด้วยควำมกังวลขนำดนั้น ก็ยังไม่สำมำรถที่จะท ำได้ทัน ต่อมำในสถำนกำรณ์ที่ฉุ กละหุก สับสน
วุ่นวำยนั้นผ่ำนมำได้ระยะหนึ่ง ก็ได้มีน้อง ๆ อำสำสมัครที่อำสำเข้ำมำช่วยท ำเรื่องกำรสอบสวนโรค คือ น้องเอ้และ
น้องฟำง เนื่องจำกน้องมีควำมรู้เรื่องระบำดวิทยำและเคยศึกษำมำ นับเป็นนำงฟ้ำมำโปรดโดยแท้จริง ต่อจำกนั้นเรำ
ก็ได้มีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในให้ดีขึ้น มีทีมสอบสวนโรค มีทีมส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร มีทีม
ประสำนติดต่อกำรรักษำ และมีกำรรับอำสำสมัครจำกหน่วยต่ำง ๆ แผนกต่ำง ๆ เพ่ือช่วยในกำรประสำนงำนให้
ข้อมูล เนื่องจำกข้ำพเจ้ำส่วนใหญ่จะท ำงำนและอำศัยอยู่ที่โรงพยำบำล ดังนั้นเวลำมีเคสจำกบุคลำกรในกรมฯ                 
จะเป็นกำรช่วยข้ำพเจ้ำอย่ำงมำก ถ้ำมีทีมที่จะสำมำรถช่วยสอบสวนผู้ป่วยหรือผู้เข้ำข่ำยสอบสวนโรค ที่ท ำงำนใน
กรมฯ และรู้จักกันเป็นอย่ำงดี ซึ่งในระยะเวลำที่ผ่ำนมำจำกกำรท ำงำน ก็ได้พยำยำมปรับปรุงระบบกำรท ำงำนเรื่อย ๆ 
มีกำรประสำนงำนกับกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคท่ำนได้กรุณำมำช่วย มำสอบสวน มำให้ค ำแนะน ำกำร
สอบสวนโรคว่ำต้องใช้แบบสอบสวนโรคแบบใดที่เป็นมำตรฐำน ควรกักตัวเท่ำไหร่ ตรวจเมื่อไหร่ และในเคสที่กังวล
แต่ประวัติไม่ชัดเจนควรท ำอย่ำงไร นับเป็นประสบกำรณ์กำรท ำงำนในเรื่อง risk management  ที่ท ำให้ข้ำพเจ้ำได้
เติบโตขึ้นในระดับหนึ่งจำกงำนนี้  

ควำมประทับใจที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกระดับควำมร่วมมือของบุคลำกร ทั้งในหน่วยงำนและนอก
หน่วยงำน สมกับค ำที่ว่ำคนไทยไม่ทิ้งกัน และควำมประทับใจที่กรมกำรแพทย์แผนไทยฯ และผู้บริหำร มอบควำม
ไว้วำงใจให้ข้ำพเจ้ำ ซึ่งเป็นแพทย์คนหนึ่งในหน่วยงำน ที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร คุณวุฒิก็ยังไม่มำก มอบหมำยหน้ำที่กำร
จัดกำรส ำคัญให้ข้ำพเจ้ำ ถึงแม้กำรจัดกำรจะขลุกขลัก มีอุปสรรค มีข้อผิดพลำดบำงประกำรเกิดขึ้น แต่ทุกคนก็ให้
ก ำลังใจและให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ข้ำพเจ้ำจึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ ขอให้บรรยำกำศควำมร่วมมือ 
บรรยำกำศแห่งควำมเป็นพี่น้องแห่งชำวเรำกรมแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก คงอยู่ตลอดไป 
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เรื่อง “ยาอมฟ้าทะลายโจร ตรีผลา เคล็ดไม่ลับช่วยขับเสมหะ เจ็บคอ” 
 

ก่อนอ่ืนต้องขอแนะน ำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ พท.สุเมธี นำมเกิด หรือเรียกสั้นๆว่ำหมอโอ๊ต ก็ได้ครับ                  
เป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ปรำะจ ำศูนย์ส่งเสริมสุขภำพแผนไทย กระทรวงสำธำรณสุขครับ โดยใน
สถำนกำรณ์ปกติ ภำรกิจในทุก ๆ วันท ำงำนของผมคืองำนบริกำร ได้แก่ กำรตรวจรักษำคนไข้และกำรให้ค ำแนะน ำ 
เพ่ือท ำหัตถกำร จ่ำยยำสมุนไพรทั่วไปรวมถึงยำสมุนไพรกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย และในส่วนภำรกิจรอง                 
ของผมก็จะเป็นกำรท ำงำนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ท ำสื่อและออกสื่อ จัดกำรอบรม ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กำรดูแลตัวเองด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยทั้งของภำยในหน่วยงำนตัวเองและหน่วยงำนภำยนอก และต้องบอก
ก่อนว่ำที่ผมได้ท ำงำนในส่วนนี้ก็เพรำะว่ำงำนนอกเวลำรำชกำรของผมนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสื่อด้วยแหละ
ครับ เดี๋ยวยังไงจะมำเล่ำให้ฟังตอนหลังครับ ส่วนภำรกิจอ่ืน ๆ ย่อย ๆ ก็อำจจะมีกำรออกไปเข้ำรวมกำรประชุม               
เชิงปฏิบัติกำรหรือจัดประชุมบ้ำงนำน ๆ ทีครับ แต่งำนหลักก็คืองำนบริกำรประชำชนนี่แหละครับ  

จำกที่เกริ่นมำซะยืดยำว เอำหละครับถึงเวลำที่เรำต้องเข้ำเรื่องกันแล้วครับ คืออย่ำงที่ผมได้บอกไว้ตอนต้น
ว่ำภำรกิจหลักผมคืองำนบริกำรคนไข้และด้วยควำมที่เรำเป็นหมอก็ต้องพบเจอและสัมผัสกับคนไข้ในคลินิก                         
เป็นประจ ำอยู่แล้ว แต่ทีนี้ด้วยสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19  นั้น ท ำให้กำรให้บริกำรผู้ป่วย
ในคลินิกนั้นมีควำมยำกขึ้นและต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรให้บริกำรด้ำนกำรท ำหัตถกำรนวด
รักษำที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต้องสัมผัสกับตัวของผู้ป่วยโดยตรงนั้นเป็นไปได้ยำกที่และมีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดกำร                
ติดเชื้อกันได้ง่ำยหำกมีใครคนใดในคลินิกติดเชื้ออยู่ ไม่ว่ำจะจำกตัวของผู้รับบริกำรหรือผู้ให้บริกำรเอง จึงท ำให้ทำง
คลินิกมีค ำสั่งปิดให้บริกำรแบบ onsite อยู่หลำยครั้งหลำยหนตำมมำตรกำรของภำครัฐ ซึ่งแต่ละครั้งก็ไม่ต่ ำกว่ำ                   
1 เดือน แต่พอสถำนกำรณ์ดีข้ึนจึงกลับมำเปิดใหม่ (พูดง่ำย ๆ ว่ำปิด ๆ เปิด ๆ นั่นเองครับ55) ซึ่งในระหว่ำงที่เรำปิด
ให้บริกำรแบบ onsite นั้น ทำงคลินิกได้มีมำตรกำรเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วยในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ                     
กำรให้บริกำรแบบ online นั่นเองครับ  

โดยในกำรให้บริกำรคนไข้แบบ online นี้เอง ท ำให้ผมต้องปรับตัวให้เข้ำกับรูปแบบของงำนจำกเดิมงำน
หลักท่ีต้องนั่งตรวจคนไข้ในคลินิกก็เปลี่ยนไปเป็นกำรใช้ระบบออนไลน์แทน โดยกำรโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหำคนไข้
เพ่ือซักประวัติและวินิจฉัยโรคแล้วจัดส่งยำไปให้คนไข้ถึงบ้ำนหรือที่พัก ผ่ำนระบบไปรษณีย์ไทย หรือแม้แต่กำรรับ
โทรศัพท์คอยให้ค ำปรึกษำแนะน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภำพในช่วงสถำนกำรณ์ กำรกำรแพร่
ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลำยคนอำจจะเห็นตำมสื่อต่ำง ๆ มำกมำยแล้วว่ำ ทำงภำครัฐโดยเฉพำะกรมกำร
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกได้สนับสนุนประประชำสัมพันธ์เรื่องของกำรใช้สมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรในกำร
ดูแลสุขภำพในช่วงนี้ ในแต่ละวันจึงมีผู้รับบริกำรที่โทรมำคอยสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจร                   
เป็นจ ำนวนมำก และจำกกำรที่ผมได้รับฟังข้อมูลจำกผู้ที่โทรเข้ำมำรับกำรปรึกษำแต่ละคนนั้นพบว่ำคนส่วนใหญ่ยังมี
ควำมรู้และทัศคติต่อกำรใช้สมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรอย่ำงไม่ถูกต้อง บำงคนก็เชื่อในสิ่งที่เรำให้ข้อมูลไปและอีกหลำย
คนก็ยังไม่เชื่ออำจจะด้วยปัจจัยหลำยอย่ำง ดังนั้นจึงถือว่ำเป็นเรื่องที่ท้ำทำยมำกส ำหรับผมครับ เพรำะในฐำนะ
แพทย์แผนไทยนั้น วิชำชีพของเรำเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ผมจึงตั้งใจว่ำจะต้องให้ข้อมูลควำมรู้ที่ถูกต้องแก่คนไข้
และให้คนไข้สำมำรถน ำไปปฏิบัติตัวดูแลสุขภำพในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงดีและถูกวิธี และส ำหรับภำรกิจรองนั้นผม
ยังได้มีโอกำสได้ไปออกหน่วยเคลื่อนที่ตำมชุมชนและโรงพยำบำลสนำม เพ่ือเข้ำไปช่วยจ่ำยยำสมุนไพรแก่ผู้ป่วย
ระยะไม่รุนแรงและให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลตัวเองแก่ผู้ป่วยในกลุ่มประชำชนทั่วไปและผู้ป่วยระยะ long covid                  
ซึ่งต้องขอบอกว่ำเป็นอะไรที่แปลกใหม่ส ำหรับผมมำกและก็ต้องระวังตัวเองมำก ๆ ด้วยครับ  
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และจำกที่ผมเกริ่นเอำไว้ในตอนต้นว่ำงำนนอกจำกเวลำรำชกำรของผมนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสื่อ
และมีผู้ติดตำมบนช่องทำงออนไลน์ผมพอสมควร จึงเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่ผมได้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรท ำ
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในช่วงโควิด-19 ทั้งจำกของภำครัฐและภำคเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมไปถึงกำรที่ตัวเรำไปออกสื่อเพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรดูแลตัวเองด้วยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยหรือกำรให้บริกำรงำนด้ำนแพทย์แผนไทยในช่วงโควิด-19 และก็มำถึงไฮไลท์ที่ผมภูมิใจน ำเสนอ
เป็นอย่ำงมำกนั้นก็คือ ผมได้มีโอกำสเป็นตัวแทนจำกเขตสุขภำพที่ 13 เข้ำร่วมกำรประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 
“แพทย์แผนไทยท ำดี แพทย์แผนไทยท ำได้” ซึ่งจัดโดยกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนทั่วไปในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19                   
ผลปรำกฏว่ำ ผมนั้นได้รับกำรประกำศผลว่ำได้รำงวัลชนะเลิศ ที่ 1 จำกคลิป “ยำอมฟ้ำทะลำยโจร ตรีผลำ เคล็ดไม่
ลับช่วยขับเสมหะ เจ็บคอ” ซึ่งรำงวัลนี้ถือเป็นรำงวัลที่ท ำให้ผมรู้สึกภูมิใจและเหมือนเป็นก ำลังใจที่อยำกจะท ำงำน
เพ่ือประชำชนต่อไปครับ 

นอกนั้นจำกทั้งหมดที่กล่ำวมำแล้วนั้น ในส่วนของผลงำนภำยนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรเป็นหมอนั้น                 
ผมได้มีโอกำสสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงที่มีชื่อเพลงว่ำ “ผ่ำนไปด้วยกัน” (รับฟังได้ใน Youtube และ Joox music 
พิมพ์ค้นหำว่ำ “ผ่ำนไปด้วยกัน – โอ๊ต สุเมธี”) ซึ่งผลงำนเพลงนี้ผมได้รับแรงบันดำลใจมำจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด
ในปัจจุบันนี้แหละครับ เพรำะเรำในฐำนะบุคลำกรทำงกำรแพทย์คนหนึ่ง ได้เห็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์หลำย ๆ คน
และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นกำรพบเจอกับตัวเองหรือผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ นั้นท ำงำนกันอย่ำงหนัก บำงคน
ถึงกับนอนป่วย เป็นลมขณะปฏิบัติหน้ำที่ บำงคนอดหลับอดนอน บำงคนไม่ได้กลับบ้ำน บำงคนต้องติดโควิดขณะ
ปฏิบัติหน้ำที่ บำงคนเสียชีวิตก็ยังมี ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ำหดหู่ใจเป็นอย่ำงมำก ดังนั้นสิ่งเหล่ำนี้จึงแรงบันดำลใจ                  
และแรงผลักดันที่ท ำให้ผมและทีมงำนได้สร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงนี้ขึ้นมำเพ่ือเป็นก ำลังใจและแทนควำมห่วงใย                  
แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ำยครับ ซึ่งบทเพลงนี้อำจไม่ได้เป็นบทเพลงที่
เพรำะท่ีสุดแต่เป็นบทเพลงที่ผมตั้งใจท ำที่สุดครับจำกใจบุคลำกรทำงกำรแพทย์คนหนึ่งครับ 

เหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นเหตุกำรณ์ที่เลวร้ำยและหนักหนำสำหัสเป็นอย่ำงมำก
ของมวลมนุษยชำติและประชำชนชำวไทยรวมถึงส ำหรับผมด้วยเช่นกัน เพรำะหลำยคนได้สูญเสียงำน สูญเสียเงิน 
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ไปอย่ำงไม่มีวันหวนคืนกลับมำ ซึ่ งไม่ผิดเลยที่เรำจะเสียใจและไม่อยำกให้เหตุกำรณ์
แบบนี้เกิดขึ้น แต่ชีวิตคนเรำต้องก้ำวต่อและปรับตัวเพ่ือคนรุ่นหลังต่อไป และในมุมของแพทย์แผนไทยนั้น ผมจึง
หวังว่ำเหตุกำรณ์ในครั้งนี้จะท ำให้วิกฤติในครั้งนี้กลับกลำยเป็นโอกำสของวงกำรแพทย์แผนไทย ยำสมุนไพรไทย 
และศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยนั้นได้แสดงศักยภำพและควำมส ำคัญต่อระบบสำธำรณสุข ได้รับกำรยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลกต่อไปเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในวิชำชีพและเพ่ือผลประโยชน์และคุณค่ำของ
วิชำชีพแพทย์แผนไทยกันต่อไปในอนำคตครับ 

สุดท้ำยนี้ผมขอให้ทุกคนดูแลสุขภำพตนเอง ดูแลผู้อ่ืน ดูแลคนที่คุณรัก และรับผิดชอบต่อกฏกติกำสังคม 
เพ่ือให้โลกของเรำ ประเทศของเรำ และครอบครัวของเรำ ผ่ำนพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันครับ #หมอโอ๊ต 
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เรื่อง “เรื่องเล่าจากแพทย์แผนไทย ใน รพ.สนาม บุษราคัม”  
 

ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยต้องประสบปัญหำวิกฤติกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำโควิด-19 
รุนแรงเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ประสบปัญหำเตียงโรงพยำบำลไม่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ป่วย จึงมีกำรจัดตั้งโรงพยำบำล
บุษรำคัม ซึ่งตั้งอยู่ในอำคำรชำเลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทองธำนี เมื่อพฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 โรงพยำบำลบุษรำคัม จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรให้ผู้ติดเชื้อทุกคน โดยเฉพำะผู้ป่วย                   
สีเหลืองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปำนกลำง ทั้งจำกในโรงพยำบำล โรงพยำบำลสนำม และสำยด่วนต่ำง ๆ จำก กทม.
และปริมณฑล ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือช่วยลดอำกำรรุนแรง ลดกำร เสียชีวิต รวมทั้งเป็นกำรดูแล
ผู้ป่วยอย่ำงครบวงจร 
 ข้ำพเจ้ำได้รับโอกำสจำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ในกำรสลับหมุนเวียนแพทย์แผนไทย 
เพ่ือดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำร หรือมีอำกำรรุนแรงน้อย ให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงรวดเร็ว ช่วยลดอำกำรรุนแรง โดยกำร
ใช้สมุนไพรไทย เช่น ฟ้ำทะลำยโจร รวมไปถึงต ำรับยำอ่ืน ๆ ที่น ำมำใช้เพ่ือบรรเทำอำกำรต่ำง ๆ ของผู้ป่วย 
เนื่องจำกในโรงพยำบำลสนำมมีผู้ติดเชื้อจ ำนวนมำก ทีมแพทย์แผนไทยจะเป็นฝ่ำยที่ได้รับแฟ้มประวัติผู้ป่วยจำก
หน่วยงำนที่รับผู้ป่วยใหม่ และน ำมำคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์สำมำรถใช้ยำสมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรได้ โดยทำงทีม
แพทย์แผนไทยจะท ำกำรโทรศัพท์ซักประวัติกับผู้ป่วยเพ่ิมเติมหลังจำกได้แฟ้มประวัติมำ เพ่ือซักถำมอำกำรของโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 รวมไปถึงอำกำรอ่ืน ๆ รวมด้วย เช่น ท้องผูก ท้องอืด วิงเวียน นอนไม่หลับ หรือเป็นกำรซักถำม
ผู้ป่วยว่ำขำดเหลือส่วนไหนหรือต้องกำรอะไรหรือเปล่ำ เพรำะศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยเรำมุ่งรักษำผู้ป่วยแบบองค์รวม        
ให้มำกที่สุด ทั้งนี้ทำงทีมแพทย์แผนไทยไม่ได้เพียงแต่จะดูแลรักษำคนไทยเท่ำนั้น เรำยังดูแลถึงผู้ป่วยต่ำงด้ำว                          
ซึ่งพักอำศัยอยู่ในประเทศไทยที่ถูกส่งตัวมำรักษำยังโรงพยำบำลสนำมบุษรำคัม เพ่ือกำรสื่อสำรให้เข้ำใจตรงกัน                
เรำจึงมีกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนล่ำมทหำรของโรงพยำบำล เพ่ือกำรใช้ยำที่ถูกต้องจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด                  
แก่ผู้ป่วยทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และหลังจำกที่ซักประวัติผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วเรำก็จะมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย ติดตำมอำกำรผู้ป่วยหลังจำกได้รับยำสมุนไพร เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลทำงวิชำกำร ทั้งยังได้ปรึกษำท ำงำน
ร่วมกับสหวิชำชีพอ่ืน ๆ ที่หมุนเวียนกันมำจำกต่ำงจังหวัดซึ่งทำงทีมแพทย์แผนไทยได้รับควำมร่วมมือจำกสหวิชำชีพ
อ่ืน ๆ อย่ำงเต็มที่ ซึ่งถือเป็นภำพควำมประทับใจในกำรท ำงำนครั้งนี้ “ไม่ว่ำเรำจะมำจำกไหน อยู่หน่วยงำนใด                 
แต่เป้ำหมำยของพวกเรำนักรบเสื้อกำวน์ คือมุ่งให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำท่ีดีที่สุด”  
 ซึ่งหลังจำกข้ำพเจ้ำได้เข้ำไปท ำงำนในโรงพยำบำลสนำมท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมประทับใจจึงอยำกส่งต่อ 
ควำมรู้สึกดี ๆ และบรรยำกำศกำรท ำงำนของทีมแพทย์แผนไทยให้แก่ประชำชนทั่วไปได้เห็นประกอบกับทำง
กรมกำรแพทย์แผนไทยมีกำรจัดประกวดวิดีโอ “แพทย์แผนไทยท ำดี แพทย์แผนไทยท ำได้” จึงถือเป็นโอกำสที่ดีใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ และประสบกำรณ์ท ำงำนในโรงพยำบำลสนำมของทีมแพทย์แผนไทย  

“คนไทยไม่ทิ้งกัน แพทย์แผนไทยไม่ทิ้งคุณ” 
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เรื่อง “แพทย์แผนไทยรวมแรง ร่วมใจ พิชิตภัยโควิด-19” 
 

เมื่อทีมบุคลำกรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม07 ได้รับข่ำวกำรประกวดคลิปวีดีโอ                   
ของแพทย์แผนไทยในหัวข้อ “แพทย์แผนไทยท ำดี แพทย์แผนไทยท ำได้” มีควำมรู้สึกว่ำอยำกร่วมกิจกรรม                  
ของกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ มำก ๆ เพรำะอยำกน ำเสนอศักยภำพ บทบำทและกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำน               
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยร่วมกับวิชำชีพอ่ืนในช่วงกำรแพร่ระบำดโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 ของสถำนบริกำรสุขภำพ
ระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นสถำนบริกำรที่ใกล้ชิดและเข้ำถึงกับผู้รับบริกำรมำกที่สุด   

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทับทิมสยำม07 เป็นสถำนบริกำรขนำดเล็กติดชำยแดนประเทศกัมพูชำ 
ห่ำงจำกตัวอ ำเภอขุนหำญ 25 กิโลเมตร มีเจ้ำหน้ำที่ 4 คน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร พยำบำลวิชำชีพ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยได้มีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 โดยให้บริกำรหัตถกำรที่มีกำรสัมผัสผู้ป่วยลดลง มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมรู้ให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับกำรใช้ยำฟ้ำทลำยโจรที่ถูกต้อง ให้ควำมรู้กำรรับประทำนน้ ำกระชำยในผู้ป่วย
โรคโคโรน่ำ 2019 และกำรให้บริกำรน้ ำสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัด มีส่วนประกอบ                        
ได้แก่ มะขำมป้อม สมอพิเภก สมอไทย ฝำง ใบเตย นอกจำกงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ยังได้ร่วมงำนกับวิชำชีพ
อ่ืนด้วย ได้แก่ กำรร่วมกับภำคีเครือข่ำยผู้น ำชุมชนในกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กำรปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน                       
โรคโคโรน่ำ 2019 ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่คนในชุมชนให้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรน่ำ  2019                 
กำรคัดกรองผู้ที่มำจำกต่ำงจังหวัดให้ค ำแนะน ำในกำรกักตัว กำรจัดสรรหน้ำกำกอนำมัยและแอลกอฮอล์ล้ำงมือ
ให้กับชุมชน เป็นต้น  

 ควำมประทับใจในกำรด ำเนินงำนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโคโรน่ำ  2019 ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ                  
คือ กำรได้ท ำงำนร่วมกับวิชำชีพอ่ืน ได้ท ำงำนที่นอกเหนือจำกงำนแพทย์แผนไทย เป็นกำรเปิดประสบกำรณ์ใหม่                
ในกำรท ำงำนแสดงถึงศักยภำพของแพทย์แผนไทยในกำรท ำงำนร่วมกันวิชำชีพอ่ืนอีก ได้ประยุกต์ใช้ศำสตร์ควำมรู้
ของแพทย์แผนไทยในกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคโคโรน่ำ 2019 ร่วมกับกำรดูแลสุขภำพของคนในชุมชน  

ขอขอบพระคุณกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่จัดกิจกรรมดี  ๆ ให้พ้ืนที่ให้โอกำสในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยของสถำนบริกำรเล็ก ๆ แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
ผู้ที่สนใจ สุดท้ำยนี้ขอเป็นก ำลังใจให้พ่ี ๆ น้อง ๆ แพทย์แผนไทยและสหวิชำชีพอ่ืน “รวมแรง ร่วมใจ พิชิตภัย                
โควิด-19”  
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เรื่อง “โรคใหม่...ประสบการณ์ใหม่” 
 

เมื่อสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำเกิดขึ้นในอ ำเภอขุนหำญและคนไทยทั่วประเทศส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำง                
ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก สถำนกำรณ์นั้นก็คือโรคระบำดโควิด-19 ที่เรำรู้จักกันด ี(ทำงกำรแพทย์แผนไทยเรียกว่ำ 
โรคห่ำต ำปอด) ท ำให้ได้รับผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตทุกด้ำนของประชำชน ประชำชนที่ติดเชื้อต้องได้รับกำรรักษำ
เป็นระยะเวลำยยำวนำนถึง 14 วัน ในโรงพยำบำลสนำม ในกำรรักษำนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับทั้งกำรส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
ป้องกัน และกำรรักษำ โดยกำรแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรรักษำโดยแพทย์แผนปัจจุบันและกำรส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
ป้องกันโดยแพทย์แผนไทย นับว่ำเป็นโอกำสดีของเรำที่ได้มำเป็นส่วนหนึ่งของทีมโรงพยำบำลสนำม แพทย์ 
พยำบำลทุกคนใจดี ทุกคนมีบทบำท หน้ำที่ และศักยภำพท่ีแตกต่ำงกันไป  

เรำเป็นแพทย์แผนไทยจะไปท ำอะไรได้ในโรงพยำบำลสนำม นี่คือโรคใหม่..ประสบกำรณ์ใหม่ของเรำ และนี่
เป็นสิ่งที่ท้ำทำยส ำหรับแพทย์แผนไทยอย่ำงเรำ แพทย์แผนไทยจะช่วยอะไรได้ในสถำนกำรณ์แบบนี้ คิดแล้วก็ท ำให้
เรำนึกขึ้นได้ว่ำแพทย์แผนไทยมีภูมิปัญญำไทยและกำรดูแลแบบองค์รวมกันมำยำวนำน ในกำรที่แพทย์แผนไทยได้มี
โอกำสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมโรงพยำบำลสนำม ท ำให้เรำได้มีโอกำสได้แสดงศักยภำพของแพทย์แผนไทยโดยได้มี
กำรจัดตำรำงโปรแกรมกิจวัตรประจ ำวันให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยำบำลสนำมโดยที่ได้น ำศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทย
ไปสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย โปรแกรมกิจวัตรประวันที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้นก็คือ หลังจำกที่ผู้ป่วยตื่นนอนขึ้นมำแล้ว 
เรำจะพำผู้ป่วยออกก ำลังท่ำบริหำรฤๅษีดัดตนฝึกบริหำรปอดเพ่ือปรับสมดุลของร่ำงกำย ตรวจวัดสัญญำณชีพและ
รำยงำนผลผ่ำนทำงกรุ๊ปไลน์โรงพยำบำลสนำมที่มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลอยู่ในนั้น ลุก-นั่ง 1 นำที เพ่ือเป็นกำรทดสอบควำม
แข็งแรงของปอดและท ำกำรเช็คค่ำออกซิเจนทั้งก่อนท ำและหลังท ำว่ำผู้ป่วยมีค่ำออกวิเจนแตกต่ำงกันมำกน้อย
เพียงใดหรือควำมผิดปกติหรือไม่ หลังจำกนั้นแพทย์แผนไทยจะมีกำรส่งอำหำรเช้ำและยำที่ผู้ป่วยต้องรับประทำน        
ไปวำงไว้ในจุดรับอำหำร แพทย์แผนไทยจะแจกน้ ำเสริมภูมิตรีผลำในตอนเช้ำซึ่งจะช่วยในเรื่องของกำรลดอำกำรไอ
ในผู้ป่วย ท ำให้ชุ่มคอ หลังจำกที่ผู้ป่วยท ำกิจธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีแพทย์แผนปัจจุบันประจ ำ
โรงพยำบำลมำตรวจและติดตำมอำกำรของผู้ป่วย ผ่ำนทำงกล้องวงจรปิดซึ่งจะใช้เสียงตำมสำยเป็นสื่อกลำง ในกำร
พูดคุยกับผู้ป่วย ในช่วงเวลำบ่ำยแพทย์แผนไทยจะแจกน้ ำขิงผสมกระเจี๊ยบในตอนบ่ำยซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบ
ขับถ่ำย ขับลม ที่เกิดจำกควำมเครียดของตัวผู้ป่วยเองเมื่อมีควำมเครียดเกิดขึ้นจะท ำให้ท้องอืด จุกเสียด เมื่อผู้ป่วย
ดื่มเข้ำไปแล้วจะท ำให้ผู้ป่วยมีระบบขับถ่ำยที่ดีขึ้น และไม่มีอำกำรท้องอืดหรือจุกเสียดเลย กำรฝึกสมองโดยกำร             
นับนิ้ว 1 – 10 กำรแนะน ำควำมรู้กำรปฏิบัติตัวในช่วงท ำกำรรักษำและหลังจำกสิ้นสุดกำรรักษำ กำรออกก ำลังกำย
ประกอบเสียงเพลงในตอนบ่ำย ตรวจวัดสัญญำณชีพและรำยงำนผลผ่ำนทำงกรุ๊ปไลน์โรงพยำบำลสนำมในรอบเย็น
อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกนั้นแพทย์แผนไทยจะมีกำรส่งอำหำรเย็นและยำที่ผู้ป่วยต้องรับประทำนไปวำงไว้ในจุดรับ
อำหำร เมือผู้ป่วยท ำกิจธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แพทย์แผนไทยจะเป็นผู้น ำสวดมนต์ นั่งสมำธิ ก่อนนอนถือว่ำ
เป็นกำรสิ้นสุดกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันในวันนั้น ๆ  

หลังจำกที่ผู้ป่วยสิ้นสุดกระบวนกำรรักษำในโรงพยำบำลสนำมแล้ว ทำงแพทย์แผนไทยจะให้ผู้ป่วยท ำแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจในข่วงระหว่ำงที่ได้ท ำกำรรักษำอยู่ในโรงพยำบำลสนำม ซึ่งจำกแบบประเมินพบว่ำ ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่นั้นชื่นชอบในกิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกว่ำกิจกรรมที่ได้ท ำนั้นมีประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง และสำมำรถ    
น ำกิจกรรมเหล่ำนั้นไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ ำวันได้ นี่ถือเป็นหนึ่งในควำมภำคภูมิใจของ                  
แพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจำกจะได้ผลตอบรับที่ดีจำกผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งควำมประทับใจที่ได้คือเมื่อผู้ป่วยได้กลับบ้ำน
ของตนเอง จะมีกำรกลับมำหำเจ้ำหน้ำที่อีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นกำรกลับมำเพ่ือรักษำตัวแต่เป็นกำรกลับมำพร้อม
น้ ำใจและของฝำกอันหลำกหลำยที่ผู้ป่วยได้มำมอบให้คือกำรได้มีของมำฝำกเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลสนำม                   
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และค ำขอบคุณอีกมำกมำยทั้งจำกตัวผู้ป่วยเองและจำกญำติพ่ีน้อง คนในครอบครัว ที่ได้ดูแลผู้ป่วยในช่วงที่ได้ท ำ
กำรรักษำตัวอยู่ ซึ่งเรำเชื่อว่ำกำรท่ีผู้ป่วยได้กลับมำหำพร้อมกับของฝำกต่ำง ๆ มำกมำยนั้นไม่ใช่เป้ำหมำยและควำม
ภำคภูมิใจสูงสุดของแพทย์แผนไทย แต่เป็นรอยยิ้มของผู้ป่วยและคนในครอบครัวเวลำที่ผู้ป่วยรักษำจนหำยเป็นปกติ 
จนสำมำรถกลับบ้ำนไปใช้ชีวิตปกติได้ต่ำงหำกที่ถือว่ำเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของแพทย์แผนไทยและเจ้ำหน้ำที่ใน
โรงพยำบำลทุกคน ไม่ใช่ว่ำโรคใหม่ที่ได้เข้ำมำนั้นจะท ำให้ทุกอย่ำงแย่เสมอไปแต่ก็ยังมีเรื่องรำวดี  ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่                      
นั่นก็คือประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ที่เรำจะได้รับ ท ำให้เรำสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับโรคได้และเรำยังสำมำรถรักษำผู้ป่วย      
ที่ได้ป่วยจำกโรคนี้ได้อีก ซึ่งจะท ำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภำพของแพทย์แผนไทยของเรำได้มำกขึ้นอีกด้วย ทุกอย่ำง
ที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้มีแต่เรื่องรำวร้ำยๆเสมอ.....แต่ก็ยังมีเรื่องรำวดี ๆ ที่ได้เกิดข้ึนเช่นกัน 
 
เรื่อง “บทบาทแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลสมุทรสาคร” 
 

ในสถำนกำรณ์ของโรคระบำด COVID-19 โรงพยำบำลสมุทรสำคร น ำโดยนำยแพทยอนุกูล ไทยถำนันดร์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมุทรสำคร วิสัยทัศน์โรงพยำบำลสมุทรสำคร ที่หนึ่งด้ำนบริกำรสุขภำพ กลุ่มงำน
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลสมุทรสำครมีกำรให้บริกำรคลินิกแพทย์แผนไทย                      
ในโรงพยำบำลสมุทรสำคร และโรงพยำบำลสำขำ (รพ.วัดเกตุมดีศรีวรำรำม รพ.นครท่ำฉลอม รพ.วัดบำงปลำ) 
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก โดยกำรรับผู้ป่วย
ที่ Walk in และรับส่งต่อจำกแพทย์แผนปัจจุบัน เปิดให้บริกำรปรกติ ยกเว้นกำรท ำหัตถกำร (และปิดบริกำรคลินิก
แพทย์แผนไทยใน รพ.สำขำ) ดิฉันเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริกำรตรวจวินิจฉัยรักษำจ่ำยย ำในคลินิก                     
แพทย์แผนไทยในโรงพยำบำลสมุทรสำคร คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชำแบบบูรณำกำร                       
และรับ-ส่ง จำกแพทย์ มีทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ำรับบริกำรจะเป็นผู้ป่วยโรค
ระบบทำงเดินหำยใจ ตรวจวินิจฉัยจ่ำยยำในผู้ป่วยระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ยำห้ำรำก ยำเบญจกูล ยำฟ้ำทะลำยโจร 
ยำตรีผลำ ยำปรำบชมพูทวีป ยำเขียวหอม ยำหอมนวโกฐ ยำหอมเทพจิตร ฯลฯ เมื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีภำวะเสี่ยง                  
ก็จะส่งต่อให้คลินิก ARI เพ่ือตรวจเพ่ิมเติม กำรติดตำมผู้ป่วยที่ได้รับยำจำกแพทย์แผนไทยและส่งต่อ คลินิก ARI 
บำงรำยหำยไม่พบเชื้อ และมีบำงรำยพบเชื้อผลบวก ในทุกวันตอนเช้ำดิฉันร่วมกับสหสำขำวิชำชีพ ให้ควำมรู้ 
ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู ที่ OPD อำยุรกรรม GP และ ANC เรื่องกำรป้องกัน กำรระมัดระวังกำรติดเชื้อโรคไวรัส                   
โคโรนำ 2019 กำรกินอำหำรเป็นยำ ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำสมุนไพรไทยสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน COVID-19 กำรใช้
ยำสมุนไพรอย่ำงปลอดภัย กำรดูแลตนเองด้วยหลักธรรมำนำมัย (ทฤษฏี ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์) กำรกินได้นอนหลับ
ขับถ่ำยคล่อง (อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยำ) เกือบทุกวันจะมีอำจำรย์เดินตรวจงำน อุยไม่ใช่ค่ะ ให้ก ำลังใจ คือท่ำน
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ นพ.เอกพร พรรณเชษฐ์ มำให้ค ำแนะน ำชี้แนะติชมก่อนและหลังกำรบรรยำย                 
เกือบทุกวันเช่นกัน (เสียงดุไปนะ เสียงแหลมไปนะ ต้องเดินไปมำให้คนฟังตำมเรำบำงนะ พูดเร็วไปนะ ปี 2565 
ท่ำนเกษียณ ขอขอบพระคุณมำ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ) ปัจจุบันยังท ำอยู่เช่นเดิม ดิฉันได้ให้ควำมรู้ผ่ำนสื่อเทคโนโลยี 
Appication Line Facbook VDO จัดบอร์ด กำรบริกำรติดตำมกำรรักษำ กำรเผยแพร่กำรดื่มน้ ำสมุนไพร ตรีผลำ 
น้ ำตำมวัน ให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ line & เพจ facebook จัดกิจกรรมออนไลน์ ให้ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพก่อน
และหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ส่วนแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ที่ประจ ำ
ในโรงพยำบำลสำขำ ลงพ้ืนที่หน่วยบริกำรปฐมภูมิ หน่วยคัดกรอง หน่วยติดตำมประเมิน และหน่วยบริกำรวัคซีน 
กระจำยกันท ำหน้ำที่ทั้งในเวลำและนอกเวลำ ดิฉันก็ไปช่วยนอกเวลำรำชกำรเป็นบำงวันด้วยเช่นกัน ท ำงำนจนคนที่
บ้ำนบอกว่ำ ไม่ต้องกลับบ้ำนแล้วนะนอนค้ำงที่โรงพยำบำลก็ได้ ไม่เป็นไร กลัว กลัวจะน ำเชื้อติดตัวมำฝำกคน                      
ในบ้ำน 
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ในสถำนกำรณ์ของโรคระบำด COVID-19 ระลอกที่ 2 (ตลำดกลำงกุ้ง) โรงพยำบำลสมุทรสำคร ได้รับกำร
สนับสนุนยำฟ้ำทะลำยโจร จำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และได้เข้ำร่วมงำนวิจัย โครงกำร
ติดตำมกำรใช้สมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยร่วมต้ำนภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) ท ำให้ดิฉันร่วมปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และได้รับยำฟ้ำทะลำยโจร                       
กับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ (รองธนพัฒน์ หมอเน หมอแช้ม หมอพีรชัย หมอธงชัย) ก็เปิดโอกำสให้ดิฉัน                 
ร่วมเสริมกำรใช้ยำสมุนไพรในผู้ป่วยที่ติดเชื้อบำงรำยได้ เช่น ยำแก้ไอมะขำมป้อม ยำอมแก้ไอมะแว้ง เป็นต้น มีกำร
ร่วมติดตำมในโรงพยำบำลสมุทรสำคร และในโรงพยำบำลสนำม มีทั้งติดตำมในหอผู้ป่วย และกำรติดตำมทำง
โทรศัพท์ พร้อมให้ควำมรู้ (ขอจ ำท่ำนด้วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร นำยวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี รับเชื้อ  ดิฉัน
เป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์ขอพรให้ท่ำนปลอดภัย ท่ำนอธิบดีคนสวย พญ.อัมพร ท่ำนรองยิ้ม นพ.ขวัญชัย ที่ให้ดิฉันได้
เล่ำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้พ่ีน้องแพทย์แผนไทยในเขตสุขภำพทั่วประเทศฟัง ผอ.กองแพทย์
ทำงเลือก นพ.เทวัญ มำนั่งท ำงำนโต๊ะท ำงำนดิฉันจนดึกดื่นกับงำนวิจัย ผอ.กองนวดไทย คุณสมศักดิ์ พำเข้ำลุยให้
ควำมรู้ในเรือนจ ำสมุทรสำคร ผอ. อนุกูล ตรวจเยี่ยมเป็นก ำใจให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่บนหอผู้ป่วย รองนำยกฯ 
คุณอนุทิน ทักทำย รักษำตัวเองดี ๆ นะ สมุทรสำคร) ค่ะอีกเรื่องที่เตือนใจ กำรติดตำมผู้ป่วยใน Home Isolation 
ทำงโทรศัพท์ เพ่ือสอบถำมอำกำรและกำรใช้ยำฟ้ำทะลำยโจร มีผู้ป่วยเครียดเล่ำให้ฟังทั้งน้ ำตำว่ำ หมอครับผมผิด
เอง ผมคิดว่ำตนเองแข็งแรงที่สุด และผมก็ไม่ระมัดระวังคิดว่ำเป็นเพียงโรคระบำดเล็กน้อย แต่ผมลืมไปว่ำผมมีพ่อ
แม่ ผมลืมว่ำท่ำนอำยุมำก ผมลืมว่ำท่ำนมีโรคประจ ำตัว ผมน ำเชื้อ COVID-19 เข้ำบ้ำน ติดกันทั้งบ้ำน และผมก็
สูญเสียพ่อที่ผมรักมำกที่สุดไป เป็นเรื่องสะเทือนใจที่สุด ด้วยครั้งนี้มีผู้ป่วยเป็นจ ำนวนมำกมีทั้งคนไทยและคนต่ำงด้ำว  
โดยเฉพำะคนต่ำงด้ำว กำรติดตำมกำรรักษำค่อนข้ำงไม่สะดวกเพรำะฟังภำษำไทยไม่รู้เรื่อง ประกอบกับ อสต. 
(อำสำสมัครต่ำงด้ำว) มีจ ำนวนไม่เพียงพอกับจ ำนวนผู้ป่วยที่มำก ดิฉันขอควำมร่วมมือพร้อมประชุมปรึกษำหำรือ
ร่วมกับสหสำวิชำชีพและขออนุญำตผู้บังคับบัญชำท ำคลิปเผยแพร่ที่เป็นสอง ภำษำ (ไทย-พม่ำ) เพ่ือกำรติดตำมกำร
ดูแลผู้ป่วยในกำรใช้ฟ้ำทะลำยโจร : COVID-19 คลิปได้ถูกส่งไปยังเพจคนต่ำงด้ำว และชุมชนคนต่ำงด้ำว สร้ำงควำม 
ดีใจในควำมมีน้ ำใจของคนไทยกับคนต่ำงด้ำว คนต่ำงด้ำวบำงรำยยกมือไหว้ขอบคุณครับหมอ ผมรักเมืองไทย                 
กำรท ำคลิปได้ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนต่ำงด้ำว กำรท ำงำนทั้งในเวลำและนอกเวลำไม่มีใครเคยบ่นสักค ำว่ำ                    
ว่ำเหนื่อย (รึเรำไม่ได้ยิน) มีแต่เสียงทักทำยกันทุกวันในโรงพยำบำลสมุทรสำคร สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังมีชีวิตรอดอยู่
กันใช่ไหมเรำวันนี้ สิ่งที่ดิฉันไม่คำดคิดมำก่อน สังคมรอบข้ำงต่ำงรังเกียจคนสมุทรสำคร มีกำรพูดคุยกันเป็นภำษำ
บ้ำน ๆ กันทั่ว พม่ำตีมีเมืองสำครบุรีแล้วใกล้แตก ก ำลังจะแตก เมืองหลวงปิดประตูเมืองให้ดีอย่ำให้เข้ำไปได้ 

มำต่อที่กรุงเทพมหำนคร ผู้ป่วยล้นโรงพยำบำลในกรุงเทพมหำนคร ผู้ป่วยมีจ ำนวนมำกได้รับกำรดูแล                 
ไม่ทั่วถึง ดิฉันได้เข้ำร่วมเป็นจิตอำสำ Auditor Home Isolation (นอกเวลำรำชกำร) ร่วมเป็นจิตอำสำ 1330                   
ใน สปสช., สภำกำชำติไทย ดิฉันได้รับซิมโทรศัพท์ จำก สปสช. แบบโทรไม่อ้ันให้ผู้ที่ร่วมเป็นจิตอำสำ หลังเสร็จ
ภำรกิจก็ส่งคืน สปสช. มี Line กลุ่ม เป็นผู้บริหำร แพทย์ เภสัชกร พยำบำล วิศวกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ อีกหลำยอำชีพ ได้ร่วมกันท ำงำนเป็นทีม เมื่อโทรสอบถำมประเมินอำกำรแล้ว พบผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง 
เรำต้องรีบส่งผู้ป่วยเข้ำโรงพยำบำลทันที เป็นกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำท ำให้ท ำงำนได้รวดเร็วขึ้น แอบลุ้นระทึกเคส
เรำปลอดภัยไหม เพรำะต้องรีบช่วยกันประเมินรำยต่อไปทันที   

ปัจจุบันคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลสมุทรสำคร มีผู้ติดต่อขอค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพตนเอง                
ขอค ำปรึกษำกำรใช้ยำ กำรใช้สมุนไพรต่ำง ๆ ด้วยอำกำรหลังติดเชื้อ COVID-19 แล้วกินไม่ได้ นอนไม่หลับ                 
เหนื่อยง่ำย ท้องผูก ไม่ค่อยมีแรง แนะน ำอำหำรเป็นยำและส่งต่อแพทย์ เช่น ถ้ำไม่ยำกอำหำร กินไม่ได้แนะน ำกิน
ของขมบ้ำงหรือข้ำวต้มเครื่องข้ำวต้มแห้ง  
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ส่วนที่ 3 
คณะท างานสรุปการเรียนรูจ้ากการบริหารจัดการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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