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1. สถานการณสัปดาหนี้ แมทองติดเชื้อโควิด เสียชีวิตเพิ่มจากสัปดาหที่แลว จาก 9 คน เปน 1 คน แม
ทองติดเชื้อเพิ่มขึ้นใกล 600 คน และ จำนวนผูติดเชื้อรายวันพุงเกิน 7,000 จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเกิดความ
กังวลใจ คิวขอตรวจหาเชื้อ (swap) คิวรอเขารับการรักษาเมื่อรูวาติดเชื้อ จึงยาวและนานจนมีผลตอการดำเนิน
โรค และการเสียชีวิต
2. รองเลขา สปสช (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) ไดเลาใหฟงวา ทั้งการตรวจคัดกรองหา
เชื้อ และการเขารับการรักษา เมื่อติดเชื้อโควิด 19 ถูกกำหนดไวในสิทธิ์ประโยชนของประชาชนแบบผูปวย
ฉุกเฉิน UCEP -Universal Coverage for Emergency Patients ซึ่งหมายถึง สิทธิการรักษาตามนโยบายของ
รัฐเพื่อคุมครองผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่โดยไมตองสำรองจาย ดังนั้น สปสช.จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแทนประชาชน
• คาใชจายคัดกรอง กลุมเสี่ยงโดยไมเสียคาใชจาย (ขอกำหนดตามสถานการณ)
• การเข า รั บ การรั กษา สามารถไปรับการรักษาที่โ รงพยาบาลใดก็ไ ดทั ้งรั ฐและเอกชน
ที่เขาโครงการ UCEP
3. ปญหาคาใชจายการตรวจคัดกรองของเอกชนที่มีราคาแพง สวนตรวจฟรีก็ตองเขาคิวรอนานสราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชนตามที่เปนขาวนั้น ขอเท็จจริงคือ สปสช. ไดจายคาชุดตรวจ swap RT-PCR
ใหกับ รพ.ทั่วประเทศ ในราคา 1,600 บาทเปนคาชุดตรวจและเพิ่มใหอีก 600 บาท เปนคาบริการการเก็บ
คาใชจายที่แพงนั้นอาจจะเกิดจากตนทุนการใหบริการของ รพ.แตละแหงที่แตกตางกัน
ประเด็นนี้ ถาจะขอใหรัฐบาลกำหนดกรอบราคามาตรฐาน ที่ไมแตกตางกันมาก ในทุกชุดการตรวจ
จะเปนไปไดไหม
4. ลาสุดกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหมีการเพิ่มการใชชุดตรวจ Rapid Test นาจะเปน Rapid
Antigen Test เปนชุดตรวจที่ยอมรับไดในการบอกเบื้องตนวาติดเชื้อหรือไม โดย สปสช. จะดูแลคาใชจายใน
สวนนี้ มีเกณฑการตรวจ และสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดตรวจผานทาง app เปาตังค และสามารถ
ไปรับที่รานสะดวกซื้อใกลบาน นาจะชวยใหประชาชนสามารถจัดการตัวเองไดไมตองไปรอคิวยาว และเสีย
เงิน

5.ถาพบวาติดเชื้อ คือมีผลบวก คนไขก็ตองไปพบแพทย และไดรับกำหนดวา จะตองอยู รพ หรือ
สามารถอยู Home Isolation หรือ อยูศูนยพักคอย Community Isolation จะมีงบประมาณสนับสนุน
• คาอาหาร 3 มื้อ ใหกับทาง รพ.ที่ดูแลผูปวยรายนั้น.......รวมคาจัดการ เชนการ delivery
• เครือ่ งวัดออกชิเจนในเลือด-เครื่องใหออกซิเจน…….ใหเลย
• คาใชจายใหการเดินทางรับสงตอผูปวย
6. จากปญหา มีคนไขคอยเตียงมาก บางคนรอ โทรศัพทบอกวาจะมารับ ก็ไมมา บางคนรอ 3วัน ก็ไม
มา อาการหนัก เสียชีวิตที่บานก็มีตามขาวที่เห็นเปนระยะ ขณะนี้มีคนไขรอเตียง โรงพยาบาลประมาณ 2000
กวาราย เปนเรื่องดีที่มี รพ ในหลาย ๆ จังหวัดที่มีความพรอมชวยดานการรักษา คนไขสามารถขอใชรถบัส รวม
นำสง เชนจาก กทม. ไปลำปาง เนนกลุมคนไขในเขตจังหวัดที่สีแดงที่ตองการเตียงไปรักษา โดยไมจำเปนตอง
เปนคนจังหวัดนั้น ๆ คาใชจายในการเดินทางทาง สปสช. ก็จะจายใหทั้งหมด
7. กรณีแมตั้งครรภติดเชื้อ ถาอยูในขายสามารถทำ Home Isolationที่บานได เชน บานมีความพรอม
จะมีระบบ telemed เพื่อติดตามอาการ หากอาการเปลี่ยนเปนสีเหลืองก็จะมีรถรพ. มารับตัวไปรักษาตอ
8. กรณีแมติดเชื้อ เตียง รพ.เต็ม แมอาการไมหนัก แพทยสามารถใหเขาอยู ใน Home Isolation
หรือ Hospitel แมติดเชื้อ ทั้งแมตั้งครรภและแมใหนม สามารถเลือกที่จะอยูกับลูกได แตตองมี precaution
ตามที่ไดคุยกันกอนหนานี้ คือ แมตองไมมีอาการหรืออาการไมหนัก แมไส mask ลางมือ อยูหาง ใหนมแลววาง
ลูกหาง 2 เมตร
9. การกันฉีดวัคชีนในกลุมหญิงตั้งครรภ ที่หองคลอด ที่เคยคุยในรอบที่แลววาคณะกรรมการการ
จัดการวัคชีนไดอนุมัติใหดำเนินการได ถือเปนกลุมเสี่ยง ในทางปฏิบัติยังไมสามารถ ตองย้ำประสานงานกันตอ
( 4 สัปดาหแลว)
10. หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อจะมีปญหากับการรักษาเนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องของการใชยาโดยเฉพาะ
ยารักษาไวรัสโควิด ทั้งกลุม favipiravir กลุมฟาทะลายโจร การสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นแกแมทองจึงเปนความ
เรงดวน เสี่ยงตอการเกิดลูกคลอดกอนกำหนด ลูกตายในทอง ถาติดเชื้อแลวมีอาการ อาการมีโอกาสหนักกวา
คนทั่วไป การไดรับการผาคลอดโดยไมจำเปน แมตองไดยา การใหนมแมไมสะดวกทั้งจากขบวนการปองกัน
การติดเชื้อ และจากแมไดยารักษาไวรัสที่ตอนนี้ใหเร็วขึ้นมาก
11. ข า วที ่ ว า เชื ้อไวรั สโควิ ดตั วใหม มีการแพรกระจายแบบ aerosol เปน หลัก ซึ่งหมายถึง การ
กระจายของโรค จะไปไกล เชนกรณี โรคไขหัด ไอกรน ในสมัยกอน อยางไรก็ตามองคการอนามัยโลก และ
CDC ยังยืนยัน RO-อัตราการแพรเชื้อของ ไวรัสโควิด ยังต่ำ เมื่อเทียบกับ หืด (1:2-5 VS 1:18) ผูเชี่ยวชาญให
ความเห็นวาคำวา aerosol จะเกิดจากการจามหรือไอฟุงกระจายไปในอากาศ ไมไดเกิดจากการหายใจเฉย ๆ
ซึ่งการใสหนากากก็จะชวยปองกันการฟุงกระจายหรือละอองฝอยไดดีอยูแลว ดังนั้นไมวาจะมีสายพันธุไหนเขา
มา การรับมือก็ยังเหมือนเดิมคือ จะตองระมัดระวังตัวเองใหมากที่สุด คือสวมแมสลางมือ เวนระยะหาง ไมไป
ในที่แออัด
12. มีขอมูลจาก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เพื่อคลายความกังวลใหกับพอและแม คือ ทาง
รพ.ไดรับดูแลเด็กติดเชื้อโควิดมากกวา 300 ราย พบวาการพยากรณโรคดีมาก เด็กสวนใหญจะไมมีอาการ
รุนแรง หายดีกลับบานไดทั้งหมด ปลอดภัยทุกคน และอาการในเด็กจะไมแยลงอยางรวดเร็วเหมือนในผูใหญ

สรุป เราตองปรับตัวคือ เขมงวดกับการปองกันการติดเชื้อ ใหมากขึ้น ตอบรับการฉีดวัคซีนใหเร็วที่สุด
ปรับความรู ในประเด็นใหทราบวาไวรัสมีการกลายพันธุ มีการระบาดมากขึ้น หญิงตั้งครรภ ณ วันนี้โดย
เฉพาะที่อยูในจังหวัดสีแดง เรงเขารับฉีดวัคชีนตัวไหนก็ได ขอใหไดฉีดไดเร็วที่สุดเพื่อปองกันการเกิดอาการ
รุนแรงและการเสียชีวิต และถาติดเชื้อขบวนการการใหการดูแลแม ลูกอยูในระหวางการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
การจะใหนมแม และสภาพจิตใจ แมลูก สำหรับคาใชจายตามหลักการ ประเทศมีระบบการจายสนับสนุน
การตรวจคัดกรองและการรักษา แตตองชักซอมความเขาใจประชาชนใหดีเพราะอาจมีการฉวยโอกาส ใน
ระยะที่คนกลัวกันมาก ขอความรวมมือ รวมใจ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มองประโยชนคนไข คนที่
กำลังทุกขมาก ใหไดรับการดูแล ที่มาตรฐาน ปลอดภัย และในราคาที่ยุติธรรม

