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คำำานำำา

กูระทิรวีงสาธารณสุข

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ เป็นศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ในประเทิศัไทิย มีบุคลากูรผูู้�ปฏิิบัติงาน 

ห่ลายร�อยคน สามารถรองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ถึงวัีนละ 10,000-20,000 คน ถ่อเปน็กูลไกูสำาคัญของ

กูระทิรวีงสาธารณสุขในกูารเพิ�มอัตรากูารเข�าถึงวัีคซีีนป้องกัูนโรคติดิ์เช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 ห่ร่อ โควิีดิ์ 19 

แกู่ประชาชนในพ่�นทีิ�กูรุงเทิพมห่านครและจัิงห่วัีดิ์ใกูล�เคียง 

ขั�นตอนกูารจิัดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ ห่ากูจิะใช�คำาว่ีามหั่ศัจิรรย์คงไม่ผิู้ดิ์เพี� ยนไปจิากู 

ควีามจิริงนักู เพราะตั�งแต่มีดิ์ำาริจิากูนายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง

สาธารณสุข และนายศัักูดิิ์�สยาม ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม ตลอดิ์จินผูู้�บริห่ารระดัิ์บสูง 

ของทัิ�ง 2 กูระทิรวีงทีิ�ต�องกูารให่�มีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่จินกูระทัิ�งถึงวัีนทีิ�เริ�มเปดิิ์ให่�บริกูาร ทัิ�งห่มดิ์นี�

ใช�เวีลาเพียงไม่กีู�วัีนเท่ิานั�น ซึี�งลำาพังเพียงห่น่วียงานใดิ์ห่น่วียงานห่นึ�งไม่สามารถจัิดิ์ตั�งไดิ์�รวีดิ์เร็วีขนาดิ์นี� 

แต่ดิ์�วียควีามรว่ีมม่อจิากูห่ลายห่นว่ียงานทีิ�มีเปา้ห่มายเดิ์ยีวีกัูนในกูารตอ่สู�กัูบกูารระบาดิ์ของโควีดิิ์ 19 ทิำาให่�

เกิูดิ์กูารระดิ์มทิรัพยากูรและบูรณากูารกูารทิำางานร่วีมกัูน จินสามารถจัิดิ์ตั�งและเริ�มให่�บริกูารไดิ์�สำาเร็จิ

ควีามรว่ีมม่อจิากูทัิ�งภูาครัฐและเอกูชนทีิ�มาทิำางานรว่ีมกูนัในครั�งนี�เปน็ภูาพทีิ�เกิูดิ์ขึ�นไดิ์�ไม่บ่อยครั�งนักู 

กูระทิรวีงสาธารณสุข จึิงไดิ์�จัิดิ์ทิำาห่นังส่อถอดิ์บทิเรียนศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อฉีบับนี�ขึ�นมา โดิ์ยมี

วัีตถุประสงค์เพ่�อบันทึิกูเปน็ส่วีนห่นึ�งของประวีติัศัาสตรส์าธารณสุขในช่วีงวิีกูฤติครั�งนี�ไวี� และในอนาคต

ห่ากูเกิูดิ์วิีกูฤตกูารณ์ใดิ์ๆ ทีิ�ต�องอาศััยควีามร่วีมม่อจิากูห่ลายห่น่วียงานร่วีมกัูนแกู�ไขปัญห่า ห่นังส่อ 

ถอดิ์บทิเรยีนศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อฉีบบันี� จิะเปน็ประโยชนใ์ห่�ผูู้�เกีู�ยวีข�องสามารถนำาบทิเรยีนครั�งนี� 

ไปปรับใช�ไดิ์�ในอนาคต
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10 ถอดบทเรีียนศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ

ปฐมบท
ศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ

สถานกูารณก์ูารแพรร่ะบาดิ์ของโรคตดิิ์เช่�อไวีรสัโคโรนา 2019 ห่ร่อ โควิีดิ์ 19 ซึี�งพบในประเทิศัไทิยตั�งแต่

ต�นป ี2563 และเริ�มมีกูารระบาดิ์ห่ลายระลอกู จินกูระทัิ�งต�นป ี2564 จินถึงช่วีงสงกูรานต์ กูารระบาดิ์ปะทุิ

รุนแรงเป็นวีงกูวี�าง มีผูู้�ติดิ์เช่�อรายให่ม่ต่อวัีนเพิ�มขึ�นห่ลักูพันห่ลักูห่ม่�น เตียงในโรงพยาบาลต่างๆ  

โดิ์ยเฉีพาะในพ่�นทีิ�ทีิ�มีกูารระบาดิ์รุนแรงทิยอยรับผูู้�ป่วียจินเต็ม แม�จิะตั�งโรงพยาบาลสนาม/Hospitel  

มารองรับแต่ก็ูยังไม่เพียงพอ จินทีิ�สุดิ์ต�องนำาระบบกูารดูิ์แลรักูษาทีิ�บ�าน (Home Isolation) ห่ร่อในชุมชน 

(Community Isolation) มาใช� เพ่�อให่�สามารถดูิ์แลผูู้�ป่วียในปริมาณมากูไดิ์�โดิ์ยไม่มีประชาชนคนใดิ์ 

ถูกูทิิ�งไวี�ข�างห่ลัง

ขณะทีิ�สถานกูารณ์ดิ์�านเศัรษฐกิูจิ ประชาชนและผูู้�ประกูอบกูารในอุตสาห่กูรรมต่างๆ ไดิ์�รับผู้ลกูระทิบจิากู

มาตรกูารควีบคุมกูารแพร่ระบาดิ์มาตั�งแต่กูารระบาดิ์ระลอกูแรกู เช่น กูารจิำากัูดิ์กูารเดิิ์นทิางเข�าออกู  

(ล็อคดิ์าวีน ์ : Lockdown) พ่�นทีิ�ทีิ�มีกูารระบาดิ์รนุแรง มาตรกูารจิำากัูดิ์เวีลาออกูนอกูบ�าน (เคอรฟ์วิี :  

Curfew) มาตรกูารควีบคุมสถานบริกูาร ฯลฯ ซึี�งแม�มาตรกูารเห่ล่านี�จิะเปน็เร่�องจิำาเปน็ แต่เม่�อต�องเจิอกัูบ

สภูาวีะนี�ยาวีนานข�ามป ีก็ูส่งผู้ลให่�ควีามคกึูคักูของกูจิิกูรรมทิางเศัรษฐกูจิิ บรรยากูาศักูารค�า กูารทิอ่งเทีิ�ยวี 

กูารลงทุิน ซีบเซีาลง 

ในภูาวีะทีิ�ระบบสาธารณสขุรับภูาระห่นกัูต่อเน่�องเปน็เวีลานาน ควีามมั�นใจิของผูู้�บริโภูคติดิ์ลบ รายไดิ์�

ของครวัีเร่อนน�อยลง ธุรกิูจิค�าขายฝืืดิ์เค่อง ห่ากูสถานกูารณเ์ช่นนี�ย่ดิ์เย่�อยาวีนานตอ่ไป กูารล่มสลายของ

สภูาพสังคมและเศัรษฐกิูจิของไทิยคงอยู่ไม่ไกูล

วัีคซีีน ค่อควีามห่วัีงเดีิ์ยวีทีิ�จิะช่วียสร�างภููมิคุ�มกัูนห่มู่และช่วียให่�ทุิกูคนกูลับมาใช�ชีวิีตไดิ์�ตามปกูติห่ร่อ

ใกูล�เคียงปกูตมิากูทีิ�สุดิ์ ซึี�งตั�งแตมี่กูารค�นพบโรคดิ์งักูล่าวีเปน็ต�นมา ผูู้�ผู้ลิตในห่ลายประเทิศัไดิ์�เริ�มต�นพัฒนา

วัีคซีีนขึ�นมาต่อสู�กัูบเช่�อร�ายนี�ทัินทีิ โดิ์ยใช�เวีลาปกีูว่ีาๆ ก็ูสามารถนำามาใช�แบบ Emergency use ไดิ์�แล�วี 

แน่นอนว่ีารัฐบาลไทิยและกูระทิรวีงสาธารณสุขไดิ์�จัิบตาดูิ์ควีามค่บห่น�าในกูารพัฒนาวัีคซีีนและเตรียมกูาร 

ในห่ลายๆ ดิ์�านเพ่�อให่�มีสิทิธิไดิ์�รับกูารจัิดิ์สรรวัีคซีีนจิากูผูู้�ผู้ลิต และในปี 2564 จึิงเริ�มทิยอยรับมอบวัีคซีีน

จิากูผูู้�ผู้ลิตทีิ�สามารถส่งมอบให่�ไดิ์�

เม่�อพอจิะมีวัีคซีีนในม่อแล�วี สิ�งทีิ�ต�องทิำาถัดิ์ไปค่อกูารฉีีดิ์วัีคซีีนให่�แกู่ประชาชนเป็นวีงกูวี�าง (Mass 

Vaccination) ซึี�งตามช่วีงเวีลาทีิ�วีางแผู้นไวี�ค่อเริ�มตั�งแต่เด่ิ์อนมิถุนายน 2564 เป็นต�นไป โดิ์ยมีเป้าห่มาย

ให่�ครอบคลุมประชากูรมากูกูว่ีา 70% จินเกิูดิ์ภููมิคุ�มกัูนห่มู่ทัิ�งประเทิศั ซึี�งห่น่วียงานสำาคัญทีิ�รับห่น�าทีิ�ห่ลักู

ในกูารฉีีดิ์วัีคซีีนค่อโรงพยาบาลในสังกัูดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุขซึี�งกูระจิายอยู่ทุิกูจัิงห่วัีดิ์
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อย่างไรก็ูดิ์ี ในส่วีนของกูรุงเทิพมห่านคร (กูทิม.) ซึี�งเป็นจุิดิ์ยุทิธศัาสตร์ห่ลักูของประเทิศั แม�จิะมี 

ห่ลายห่นว่ียงานจิดัิ์ตั�งจุิดิ์บรกิูารฉีีดิ์วัีคซีีน แตด่ิ์�วียจิำานวีนประชากูรทีิ�มีจิำานวีนห่ลายล�านคน โครงสร�างของ

ระบบบริกูารตามปกูติอาจิไม่สามารถระดิ์มฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ทัินต่อสถานกูารณ์ทีิ�มีผูู้�ติดิ์เช่�อมากูขึ�นในทุิกูๆ วัีน 

ดิ์�วียเห่ตุนี� ผูู้�บริห่ารของกูระทิรวีงสาธารณสุข และกูระทิรวีงคมนาคม จึิงไดิ์�มีดิ์ำาริในกูารจิัดิ์ตั�ง 

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่ทีิ�สามารถรองรับกูารให่�บริกูารประชาชนจิำานวีนมากูขึ�น เพ่�อเปน็กูารแบ่งเบาภูาระ

ของห่น่วียบริกูารใน กูทิม. และเปน็ทิางเล่อกูช่วียให่�ประชาชนเข�าถึงบริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนให่�ไดิ์�มากูทีิ�สุดิ์และ 

เร็วีทีิ�สุดิ์ โดิ์ยใช�พ่�นทีิ�สถานีกูลางบางซ่ี�อ จัิดิ์ตั�งเปน็ “ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ” มีกูำาห่นดิ์กูารเปดิิ์บริกูาร

ช่วีงต�นเด่ิ์อนมิถุนายน 2564 ซึี�งเปน็ช่วีงเดีิ์ยวีกัูบกูารเร่งดิ์ำาเนินกูารปพูรมฉีีดิ์วัีคซีีนทัิ�งประเทิศั

ขั�นตอนกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วีคัซีีนกูลางบางซ่ี�อแห่่งนี� ใช�คำาว่ีามหั่ศัจิรรย์นั�นคงไม่ผิู้ดิ์นักู เพราะตั�งแต่ 

มีดิ์ำาริทีิ�จิะจัิดิ์ตั�งไปจินเริ�มเปิดิ์ให่�บริกูารใช�เวีลาไม่กีู�วัีนเท่ิานั�น ซึี�งห่น่วียงานใดิ์ห่น่วียงานห่นึ�งไม่สามารถทิำา

เช่นนี�ไดิ์�ในระยะเวีลาอันสั�น แต่ต�องอาศััยควีามร่วีมม่อจิากูห่ลายห่น่วียงานทีิ�พร�อมใจิกัูนระดิ์มทิรัพยากูรและ

ช่วียกัูนทิำางานห่ามรุ่งห่ามคำ�า ไม่ว่ีาจิะเปน็ห่น่วียงานดิ์�านสาธารณสุข กูระทิรวีงคมนาคมและห่นว่ียงานใน

สังกัูดิ์ สำานักูงานคณะกูรรมกูารกูจิิกูารกูระจิายเสยีง กิูจิกูารโทิรทิศััน์ และกิูจิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ 

(กูสทิช.) ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อ ตลอดิ์จินจิิตอาสาต่างๆ ช่วียกัูนคนละไม�คนละม่อตามสิ�งทีิ�ตัวีเองถนัดิ์

จินสามารถจัิดิ์ตั�งและขับเคล่�อนกูารดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ในประเทิศัไดิ์�สำาเร็จิ

ภูาพแบบนี�ไม่ไดิ์�เกิูดิ์ขึ�นบ่อยครั�งนักู เวี�นจิะมีเห่ตุกูารณ์สำาคัญระดัิ์บประเทิศัแบบเห่ตุกูารณ์สึนามิ 

ถล่มภูาคใต�ในป ี2547 ห่ร่อเห่ตุกูารณ์ 13 ห่มูปา่ติดิ์ถำ�าในป ี2561 ซึี�งกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ

เปน็อีกูเห่ตุกูารณ์ห่นึ�งทีิ�เกิูดิ์ควีามร่วีมม่อร่วีมใจิในระดัิ์บเดีิ์ยวีกัูนเพราะทุิกูฝ่ืายต่างมีเปา้ห่มายร่วีมกัูนใน 

กูารต่อสู�กัูบกูารระบาดิ์ของโควิีดิ์ 19 

นี�เปน็ควีามงดิ์งามท่ิามกูลางวิีกูฤตกูารณ์ สะทิ�อนให่�เห็่นถึงลักูษณะของคนไทิยไม่ว่ีาจิะเปน็ห่น่วียงานรัฐ 

เอกูชน ห่ร่อระดัิ์บบุคคล ทีิ�ห่ากูเกิูดิ์ภูาวีะวิีกูฤติขึ�นมา ทุิกูคนทุิกูฝ่ืายพร�อมย่�นม่อช่วียเห่ล่อกัูนฟนัฝ่ืาอุปสรรค

จินสำาเรจ็ิ ซึี�งในบทิถดัิ์จิากูนี� จิะเปน็กูารถา่ยทิอดิ์ประสบกูารณข์องผูู้�มีส่วีนเกีู�ยวีข�องกูบักูารดิ์ำาเนนิงานของ

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ จิากูมุมมองและบทิบาทิทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบของแต่ละห่น่วียงาน
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เจาะลึก
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ
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เจาะลึก
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ เปน็ศันูย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ในประเทิศัไทิย มีพ่�นทีิ�
ให่�บริกูารทัิ�งห่มดิ์ 15,000 ตร.ม. และสามารถ
ขยายไดิ์�ถึง 20,000 ตร.ม. ในกูรณีทีิ�มี 
ผูู้�มารับบริกูารเปน็จิำานวีนมากู

กูารจัิดิ์สรรพ่�นทีิ�ทัิ�งห่มดิ์นี� แบ่งเปน็ 2 ส่วีน
ค่อ บริเวีณชั�น 1 ตั�งแต่ประตู 1 ถึงประตู 4 
สำาห่รับให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชน และ
บริเวีณชั�นลอย สำาห่รับเปน็สถานทีิ�พักูผู่้อน
ของบุคลากูรทีิ�ปฏิิบัติงานในศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
แห่่งนี� 

ในส่่วันของชั้ั�นที� 1 มีีการีจััดแบ่งพ่ื้�นที�
เป็็น 4 โซีน ตามีลักษณะการีให้้บริีการี 
ป็รีะกอบด้วัย 

1 จุัดคัดกรีอง มีกูารจัิดิ์เตรียมเกู�าอี�และ
แผู่้นรองเขียนให่�ผูู้�รบับริกูารกูรอกูข�อมูลใน
แบบคัดิ์กูรองและใบยินยอมรับบริกูาร 
ฉีีดิ์วัีคซีีนโควิีดิ์ 19 โดิ์ยมีเจิ�าห่น�าทีิ�คอยให่� 
คำาแนะนำาและตอบข�อซัีกูถามตา่งๆ ขณะทีิ�
แบบคัดิ์กูรองจิะมีกูารปรับเปลี�ยนไปตาม
สถานกูารณ์ เช่น ในระยะแรกูกูารกูำาห่นดิ์ให่�
ผูู้�รับวัีคซีีนมีอายุ 18 ปขึี�นไป มีช่องสำาห่รับ
กูรอกูข�อมูลค่าควีามดัิ์นโลหิ่ต แต่เม่�อ
นโยบายเปลี�ยน ข�อมูลส่วีนนี�จึิงถูกูตัดิ์ออกู
ไปดิ์�วีย

2 จุัดลงทะเบียน ในช่วีงกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
เข็มทีิ� 1 มีกูารจัิดิ์เตรียมโต๊ะรวีมทัิ�งห่มดิ์  
200 ตัวี แต่เม่�อเข�าสู่กูารฉีีดิ์วัีคซีีนเข็มทีิ� 2 
เป็นต�นมา ผูู้�รับบริกูารมีกูารลงทิะเบียน 
ล่วีงห่น�าเรียบร�อยแล�วีจึิงลดิ์จิำานวีนโต๊ะ 
ลงทิะเบียนเห่ล่อประมาณ 20 ตัวี

3 จุัดฉีีดวััคซีีน มีจิำานวีน 100 จุิดิ์ 
สามารถฉีีดิ์วัีนซีีนแกู่ประชาชนไดิ์�ประมาณ 
1,500 คน/ชม.

4 จุัดสั่งเกตอาการีและป็ฐมีพื้ยาบาล มี
กูารจัิดิ์เตรียมเกู�าอี�สำาห่รับนั�งพักูรอสังเกูต
อากูารจิำานวีน 4,000 ตัวี พร�อมตั�งจุิดิ์
ปฐมพยาบาล 2 จุิดิ์บริเวีณทิางออกู รองรับ
กูรณเีกิูดิ์อากูารไมพึ่งประสงคห์่ลังฉีีดิ์วัีคซีีน
และสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเลิดิ์สิน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาล
วิีมุติ โรงพยาบาลพญาไทิ และโรงพยาบาล
วิีชัยยุทิธ ห่ากูมีควีามจิำาเปน็ 
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แน่นอนว่ีาพ่�นทีิ�กูวี�างขวีางและต�องให่�
บริกูารประชาชนนบัห่ม่�นรายตอ่วัีนเช่นนี� เร่�อง
ของควีามสะอาดิ์และกูารป้องกัูนควีบคุมโรค
มีควีามสำาคัญอย่างมากู ในส่วีนของกูาร
จัิดิ์กูารขยะมกีูารแยกูขยะตดิิ์เช่�อ แยกูทิิ�งเขม็
และไซีริ�งค์ทีิ�ใช�แล�วีต่างห่ากู โดิ์ยมีบริษัทิกูำาจัิดิ์
ขยะรับไปเผู้าทิำาลาย ส่วีนกูารทิำาควีามสะอาดิ์ 
มีกูารจิ�างเห่มาบริษัทิทิำาควีามสะอาดิ์ โดิ์ยมี 
แม่บ�านจิำานวีน 10 คน คอยทิำาควีามสะอาดิ์
ทัิ�วีทัิ�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อวัีนละ  
3 รอบ เช�า กูลางวัีน เย็น มีหุ่่นยนต์ Robot 
UV คอยฆ่าเช่�อตามจุิดิ์ต่างๆ ส่วีนกูารรถไฟ
แห่่งประเทิศัไทิยรับผิู้ดิ์ชอบดูิ์แลควีามสะอาดิ์
ของห่�องนำ�า ลูกูบิดิ์และราวีม่อจัิบภูายนอกู
อาคาร อีกูทัิ�งพ่นฆ่าเช่�อทัิ�วีทัิ�งอาคารห่ลังเวีลา 
20.00 น. เปน็ประจิำาทุิกูสัปดิ์าห์่อีกูดิ์�วีย

การีจััดรีะบบบริีการี
กูารจัิดิ์ระบบบริกูารเริ�มตั�งแต่กูารจิองคิวี 

โดิ์ยแบ่งกูารจิองคิวีเป็น 2 ส่วีนห่ลักูๆ ค่อ 
1 จัองผ่่านองค์กรี องค์กูรทีิ�มีบุคลากูร

จิำานวีนมากูและประสงค์รับกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
สามารถทิำาห่นังส่อถึงกูระทิรวีงสาธารณสขุ 
จิากูนั�นรายช่�อจิะถูกูส่งไปยังกูรมกูารแพทิย์
เพ่�อทิำากูารลงทิะเบียนให่�ล่วีงห่น�า 

2 การีจัองคิวัผ่่านผู้่ให้้บริีการีโทรีศัูพื้ท์
ม่ีอถ่อ 4 ราย ค่อ AIS DTAC TRUE และ 

ทัิ�งนี� ไม่ว่ีาผูู้�รับบริกูารจิะเดิิ์นเข�าไปประตูไห่น 
จิะพบกัูบกูารจัิดิ์แบ่งพ่�นทีิ�เปน็ 4 โซีน มีขั�นตอน
แบบเดีิ์ยวีกัูนทัิ�งห่มดิ์ อย่างไรก็ูดีิ์ เพ่�อให่�เกิูดิ์
ควีามเป็นระเบียบ สามารถกูระจิายผูู้�รับบริกูาร
ไดิ์�ทัิ�วีถึงและเกิูดิ์ควีามรวีดิ์เรว็ี ในช่วีงเด่ิ์อน
มิถุนายนถึงสิงห่าคม จึิงไดิ์�จัิดิ์ให่�ผูู้�ทีิ�จิองคิวี
ผู่้านผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อ เดิิ์นเข�าไป 
รับบริกูารตามประตูทีิ�ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิ 
ม่อถ่อรายนั�นๆ รับผิู้ดิ์ชอบ โดิ์ยประตู 2 
สำาห่รับผูู้�จิองคิวีผู่้านเคร่อข่ายของ AIS และ 
NT ประตู 3 สำาห่รับผูู้�จิองคิวีผู่้านเคร่อข่าย 
DTAC ประตู 4 สำาห่รับผูู้�จิองคิวีผู่้านเคร่อ
ข่าย TRUE และประตู 1 สำาห่รับกูลุ่มเฉีพาะ
ต่างๆ เช่น กูลุ่มนักูเรียน ห่ร่อกูลุ่มทีิ�เริ�มฉีีดิ์
เข็มทีิ� 1 สำาห่รับวัีคซีีนสูตรไขวี� เปน็ต�น

อย่างไรก็ูตาม เม่�อเข�าสู่ช่วีงของกูารฉีีดิ์
วัีคซีีนเข็มทีิ� 2 ประชาชนสามารถเดิิ์นเข�าไป
รับบริกูารทีิ�ประตูไห่นก็ูไดิ์�ตามควีามสะดิ์วีกู 
และนอกูจิากูชั�น 1 จิะจัิดิ์พ่�นทีิ�ให่�บริกูารแล�วี 
ยังจัิดิ์พ่� นทีิ�สร�างเป็นคลังวัีคซีีนและยา
ระห่ว่ีางประตู 1 และ 2 อีกูดิ์�วีย

ในส่วีนของชั�นลอยนั�น เปน็จุิดิ์ให่�บริกูาร
เจิ�าห่น�าทีิ�ผูู้�ปฏิิบัติงาน สามารถใช�เปน็พ่�นทีิ�
รับประทิานอาห่าร มุมบริกูารเคร่�องดิ์่�ม/
กูาแฟ มีโซีฟาสำาห่รับนั�นพักูผู่้อนสันทินากูาร 
ตลอดิ์จินมีเตียงอีกู 10 เตียงเพ่�อนอน 
พักูผู่้อนระยะสั�นๆ
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NT โดิ์ยกูารจิองผู่้านผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิ 
ม่อถ่อจิะเปน็กูารจิองสำาห่รับเข็มทีิ� 1 และ 3 
ส่วีนกูรณี Walk In มีกูารเปิดิ์เพียงช่วีงเดีิ์ยวี
ในเด่ิ์อนกูรกูฎาคม และจิากูนั�นไมมี่ Walk in 
อีกูเลย อย่างไรก็ูดีิ์ ในทิางปฏิิบัติห่ากูมี
ประชาชนเดิิ์นทิางเข�ามาขอรับวัีคซีีนโดิ์ยไม่ไดิ์�
จิองคิวีล่วีงห่น�า ทิางศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อก็ูไม่ปฏิิเสธกูารให่�บริกูาร แต่จิะให่�
ควีามสำาคัญกัูบผูู้�ทีิ�จิองคิวีกู่อน 

เม่�อเสร็จิสิ�นกูระบวีนกูารจิองคิวีแล�วี  
พอถึงวัีนนัดิ์ห่มาย เม่�อผูู้�รับบริกูารมาถึงศูันย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อแล�วีจิะเข�าสู่จุิดิ์คัดิ์กูรอง
กู่อนเพ่� อกูรอกูข�อมูลแบบคัดิ์กูรองและ 
ใบยินยอมรับบริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนโควิีดิ์ 19  
จิากูนั�น ในกูรณีทีิ�ผูู้�รับบริกูารมาตรงวัีนนัดิ์ 
สามารถเปดิิ์โทิรศััพทิเ์พ่�อสแกูน QR code 
ทีิ�ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อส่งให่� ห่ร่อ โห่ลดิ์
แอปพลิเคชัน “Vaccine บางซ่ี�อ” เม่�อสแกูน
เสร็จิแล�วีสามารถเดิิ์นผู่้านโต๊ะลงทิะเบียน 

จุิดิ์ทีิ� 2 เข�าไปจุิดิ์ทีิ� 3 เพ่�อรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
ไดิ์�เลย ซึี�งทีิ�จุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนจิะสแกูน QR code 
อีกูครั�งเพ่�อบันทึิกูกูารฉีีดิ์แบบ paperless 

อย่างไรก็ูดีิ์ ในกูรณีทีิ�ผูู้�รับบริกูารมา 
ไม่ตรงวัีนนัดิ์ เม่�อผู่้านจุิดิ์คัดิ์กูรองแล�วี จิะ
ต�องไปทีิ�จุิดิ์ลงทิะเบียนกู่อนเพ่� อทิำากูาร 
ลงทิะเบยีนให่ม่ สาเห่ตเุพราะกูารมาไมต่รง
วัีนนัดิ์จิะมผีู้ลกูบักูารนดัิ์ฉีีดิ์เขม็ทีิ� 2 จึิงต�อง
ทิำากูารลงทิะเบียนให่ม่นั�นเอง

เม่�อฉีีดิ์วัีคซีีนแล�วี ผูู้�รับบริกูารจิะเดิิ์นไป
สู่จุิดิ์ทีิ� 4 เพ่�อรอสงัเกูตอากูารเปน็เวีลา 30 
นาทีิ เม่�อครบกูำาห่นดิ์แล�วีจิะเดิิ์นออกูไปประตู
ทิางออกูดิ์�านห่ลังอาคาร 

กูระบวีนกูารทัิ�งห่มดิ์ตั�งแต่จุิดิ์ทีิ� 1 ถึง 
จุิดิ์ทีิ� 4 ใช�เวีลาเฉีลี�ย 44 นาทีิ แต่ห่ากูลบ
ระยะเวีลาสังเกูตอากูารออกูแล�วี ตั�งแต่ 
จุิดิ์คัดิ์กูรองไปจินถึงจุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนจิะใช�เวีลา
เฉีลี�ยเพียง 14 นาทีิเท่ิานั�น

ทัิ�งนี� อีกูประเด็ิ์นทีิ�สำาคัญในกูารให่�บริกูาร
ค่อกูารบริห่ารจัิดิ์กูารวัีคซีีน ในแต่ละวัีน 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อให่�บริกูารแกู่
ประชาชนเฉีลี�ยวัีนละ 16,000 โดิ์ส กูารจัิดิ์กูาร
จิะใช�ระบบ Refill โดิ์ยในวีนัแรกูกูรมควีบคมุ
โรคจัิดิ์ส่งวัีคซีีนมาให่�กู่อนจิำานวีน 20,000 
โดิ์ส จิากูนั�นเม่�อมีกูารใช�วัีคซีีนไปจิำานวีนเท่ิาใดิ์ 
เจิ�าห่น�าทีิ�ของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อจิะ
ประสานแจิ�งยอดิ์กัูบกูรมควีบคุมโรค เพ่�อให่�
จัิดิ์ส่งวัีคซีีนมาให่�ทุิกูวัีนตามปริมาณทีิ�ใช�ไป
นั�นเอง
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การีจััดการีบุคลากรี
ในระยะแรกู ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ 

มีบุคลากูรทิางกูารแพทิยแ์ละไม่ใช่บุคลากูร
ทิางกูารแพทิย์ ปฏิิบัติงานร่วีมกัูนวัีนละ  
633 คน โดิ์ยบุคลากูรทิางกูารแพทิย์ มีทัิ�ง
แพทิย์ ทัินตแพทิย์ พยาบาล และเภูสัชกูร  
มีสัดิ์ส่วีน 1 ใน 3 ของผูู้�ปฏิิบัติงานทัิ�งห่มดิ์ 
โดิ์ยจิัดิ์กูำา ลังจิากูสถาบันโรคผิู้วีห่นัง  
โรงพยาบาลและสถาบันในสังกัูดิ์กูรม 
กูารแพทิย์ สถาบันพระบรมราชชนกู และ
บุคลากูรทิางกูารแพทิย์จิิตอาสาจิากูแห่ล่ง
อ่�นๆ ส่วีนทีิ�เห่ล่อเปน็บุคลากูรฝ่ืายสนับสนุน
และอำานวียควีามสะดิ์วีกูแกูป่ระชาชนจิากูทัิ�ง 
รฟทิ. ห่น่วียงานในสงักัูดิ์กูระทิรวีงคมนาคม 
ทิห่าร ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพทิม่์อถ่อ และจิิตอาสา
ภูาคประชาชน แต่นับจิากูเด่ิ์อน กู.ย. 2564 
เป็นต�นมา จิำานวีนผูู้�ปฏิิบัติงานลดิ์ลงเห่ล่อ

วัีนละ 400 คน
บุคลากูรเห่ล่านี�ปฏิิบัติงานวัีนละ 10 

ชั�วีโมง สลับเปลี�ยนห่มุนเวีียนกัูนมาปฏิิบัติ
งานตามวีงรอบทีิ�ต�นสังกัูดิ์กูำาห่นดิ์ โดิ์ย 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อมีกูารจัิดิ์รถ 
รับส่งทุิกูวัีน จิากูสถาบันโรคผิู้วีห่นังมาทีิ� 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ และจัิดิ์ห่าอาห่าร
และนำ�าด่ิ์�มวัีนละ 2 ม่�อ ค่อม่�อกูลางวัีนและ
ม่�อเย็น วัีนละประมาณ 800-1,200 กูล่อง 

อาห่ารเห่ล่านี� เป็นอาห่ารทีิ�จัิดิ์ซ่ี�อประมาณ 
50% และอีกู 50% มาจิากูกูารบริจิาคของ
เอกูชน ซึี�งจิะมีกูารจัิดิ์ตารางว่ีาแต่ละวัีน
ต�องกูารกูารรับบริจิาคจิำานวีนเท่ิาใดิ์และ
เอกูชนรายใดิ์จิะเป็นผูู้�เข�ามาบริจิาค 
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ผลการดำาเนิำนำงานำ
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ผลการดำาเนิำนำงานำ การใหั�บริการวััคำซีีนำป้องกันำ
โรคำติ่ดเช่�อไวัรัสโคำโรนำา 2019
ณ ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ

(ข�อมูลตั�งวัีนทีิ� 24 พฤษภูาคม  - 8 พฤศัจิิกูายน 2564)

กูระทิรวีงสาธารณสขุและห่น่วียงานภูาคี
เคร่อข่าย ดิ์ำาเนินกูารตามนโยบายกูารจิดัิ์ตั�ง
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ เพ่�อดิ์ำาเนินกูาร
ฉีีดิ์ให่�แกู่ประชาชนโดิ์ยเริ�มดิ์ำาเนินกูารตั�งแต่
วัีนทีิ� 24 พฤษภูาคม ถึง 8 พฤศัจิิกูายน 
2564 เป็นจิำานวีน 169 วัีน มียอดิ์กูารฉีีดิ์
วัีคซีีนสะสม 2,775,064 โดิ์ส โดิ์ยเฉีลี�ย 
มีกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 16,420 โดิ์สต่อวัีน  
สามารถจิำาแนกูกูารฉีีดิ์วัีคซีีนเขม็ทีิ� 1 จิำานวีน 
1,479,300 โดิ์ส เข็มทีิ� 2 จิำานวีน 1,074,156 
โดิ์ส และเข็มทีิ� 3 จิำานวีน 221,608 โดิ์ส  
คิดิ์เปน็ 53%, 39% และ 8% ตามลำาดัิ์บ 
เม่�อพิจิารณาตามชนิดิ์ของวัีคซีีนพบว่ีามี
กูารฉีีดิ์วัีคซีีน AstraZenaca จิำานวีน 
2,285,978 โดิ์ส Sinovac 470,104 โดิ์ส 
และ Pfizer ในกูลุ่มนักูเรียน 18,982 โดิ์ส 
สามารถแบ่งกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชนตาม
กูลุ่มเป้าห่มายเชิงยุทิธศัาสตร์ใน 5 กูลุ่ม  
ดัิ์งนี�

1. กูลุ่มบุคลากูรและเจิ�าห่น�าทีิ�ผูู้�เกีู�ยวีข�อง
กัูบกูารขนส่งสาธารณะ จิำานวีนมากูกูวี่า 
330,000 โดิ์ส

2. กูลุ่มครู อาจิารย์และบุคลากูรใน 
สถานศึักูษา จิำานวีนมากูกูว่ีา 45,000 โดิ์ส 

3. กูลุ่มพนักูงานขนส่งพัสดุิ์ และพนักูงาน
ส่งอาห่าร จิำานวีนมากูกูว่ีา 25,000 โดิ์ส

4. กูลุ่มผูู้�สูงอายุ จิำานวีนมากูกูว่ีา 
300,000 โดิ์ส 

6. กูลุ่มผูู้�มีโรคอ�วีน จิำานวีนมากูกูว่ีา 
90,000 โดิ์ส 

5. กูลุ่มสตรีมีครรภ์ู จิำานวีนมากูกูวี่า 
2,100 โดิ์ส 

ทัิ�งนี�กูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อ ไดิ์�มีกูารปรับเปลี�ยนกูลุ่ม 
เปา้ห่มายเชงิยุทิธศัาสตรต์ามสถานกูารณ์
กูารระบาดิ์ และนโยบายดิ์�านสาธารณสุข  
ดิ์�านเศัรษฐกิูจิและสังคมทีิ�เกีู�ยวีข�องกัูบ 
กูารจัิดิ์กูารโรคติดิ์เช่�อไวีรัสโคโรนา 2019 
ของประเทิศัไทิย
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ยอดฉีีดวััคซีีน
ส่ะส่มี

ส่รุีป็การีให้้บริีการีวััคซีีนป้็องกันโควิัด 
ณ ศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ 

ข�อมูลถึงวัีนทีิ� 24 พ.ค. 64 - 8 พ.ย. 64

วััคซีีนที�ใช้ั้ไป็

ขนำส่งสาธารณะ
330,000+

ครูและบุคลากูร
ในโรงเรียน
45,000+

นักูเรียน
14,000+

7กูลุ่มเสี�ยง-60ป+ี
392,100+
ผูู้�สูงอายุ
300,000+
ผูู้�มีโรคอ�วีน
9,0000+
ตั�งครรภ์ู
2,100+

พนักูงานขนส่ง
พัสดุิ์ และ
พนักูงานส่งอาห่าร
25,000+

กลุ่มีเป้็าห้มีายเชิั้งยุทธส่าส่ตร์ี

 ฺ    2,775,064 โดส่

 เฉีลี�ยต่อวัีน 16,420 โดิ์ส

เข็มีที�  1 เข็มีที�  2 เข็มีที�  3
1,473,009(53%) 470,104 (39%) 18,982 (8%)

 

AstraZeneca  2,285,978 โดส่

Sinovac 470,104 โดส่
Pfizer 18,982 โดส่
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คำวัามพึึงพึอใจ
ของผู�มารับบริการฉีีดวััคำซีีนำ ณ ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลาง
บางซ่ี�อ กระทรวังสาธารณสุข

กูารสัมภูาษณ์ควีามพึงพอใจิของผูู้�มารับ
บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนฯ  ในครั�งนี� มีวัีตถุประสงค์
เพ่�อสำารวีจิควีามพึงพอใจิของผูู้�รับบริกูาร
ฉีีดิ์วัีคซีีน ในดิ์�านต่างๆ ณ ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อ เพ่�อนำาไปสู่กูารปรับปรุงกูาร
บริกูารทีิ�มีคุณภูาพและประสทิิธิภูาพ ใน 3 
ประเดิ์น็ ค่อ 1) ดิ์�านควีามสะดิ์วีกูในกูารให่�
บริกูาร ประกูอบดิ์�วีย 3 หั่วีข�อย่อย ค่อ กูาร
ประชาสัมพันธ์ให่�คำาแนะนำา ให่�ข�อมูลชัดิ์เจิน 

ขั�นตอนกูารให่�บริกูารเปน็ไปตามลำาดัิ์บ ไม่ลัดิ์คิวี 
และมคีวีามสะดิ์วีกูรวีดิ์เรว็ี ไม่ซัีบซี�อนยุ่งยากู 
2) ดิ์�านบุคลากูร และ 3) ดิ์�านอาคาร สถานทีิ� 
และกูารอำานวียควีามสะดิ์วีกู และกูำาห่นดิ์
ควีามพึงพอใจิเปน็ระดัิ์บ มากู ปานกูลาง 
และน�อย โดิ์ยดิ์ำาเนินกูารสัมภูาษณ์ผูู้�ทีิ�ไดิ์�รับ
บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนเรยีบร�อย ณ จุิดิ์สังเกูต
อากูารห่ลังไดิ์�รับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนจิำานวีน  
300 คน 
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ร�อยละ 12.0
พึงพอใจิป็านกลาง

ร�อยละ 0.73
พึงพอใจิน้อย

ร�อยละ 87.3
พึงพอใจิมีาก

1 ดิ์�านควีามสะดิ์วีกู 
ใ น กู า ร ใ ห่� บ ริ กู า ร  
โดิ์ยเฉีพาะเร่�องของ
ควีามสะดิ์วีกูรวีดิ์เร็วี 
ไม่ซัีบซี�อนยุ่งยากู 

3 ดิ์�านควีามสะดิ์วีกู 
ในกูารให่�บริกูารอย่าง
เปน็ขั�นตอน เปน็ไปตาม
ลำาดัิ์บกู่อน ห่ลัง และ 
ดิ์�านกูารอำานวียควีาม
สะดิ์วีกู และอาคาร  
สถ าน ทีิ�  ซึี� ง มี ป้ า ย 
บอกูทิางเคร่�องห่มาย 
แล ะคำา แน ะนำา ต่ างๆ  
ทีิ�ชัดิ์เจิน

2 ดิ์� า น บุ ค ล า กู ร   
ผูู้�ให่�บริกูารฉัีดิ์วัีคซีีน 

การีให้้บริีการี 3 ด้านแรีก ที�ป็รีะชั้าชั้น
ให้้ควัามีพึื้งพื้อใจัมีากที�สุ่ด

ผู้ลกูารวิีเคราะห์่ภูาพรวีมของ
กูารรบับริกูารผูู้�มารับบริกูาร
ฉีีดิ์วัีคซีีนฯ ทัิ�ง 3 ดิ์�าน

ส่รุีป็ผ่ลควัามีพึื้งพื้อใจัของผู้่มีารัีบบริีการี
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กูารให่�คำาแนะนำากูารปฏิิบัติตวัี กู่อน ห่ลัง
กูารฉีีดิ์วัีคซีีน ซึี�งประชาชนมารับบริกูารเป็น
จิำานวีนมากู อาจิให่�คำาแนะนำาไม่ทัิ�วีถึง ทัิ�งนี� 
ควีรมีคำาแนะ ห่ร่อป้ายบอกูทีิ�ชัดิ์เจินสำาห่รับ 
ผูู้�ทีิ�มีประวัีติภููมิแพ� ห่ร่อมีควีามเสี�ยงแพ�วัีคซีีน

นำ�า และกูารให่�บริกูารนำ�าด่ิ์�มสะอาดิ์ 
จุิดิ์ทีิ�มีบริกูารนำ�าด่ิ์�มควีรติดิ์ปา้ยบริกูารฟรี 

สำาห่รับบริกูารประชาชน

 ในส่วีนของสถานทีิ�จิอดิ์รถ ปา้ยบอกูทิาง
ไปจุิดิ์จิอดิ์รถยังไม่ชัดิ์เจินและค่อนข�างไกูล 
เน่�องจิากูต�องจิอดิ์ส่งผูู้�สูงอายุให่�เข�าไปรับ
บริกูารกู่อน แล�วีจึิงวีนไปสถานทีิ�จิอดิ์รถซึี�ง
ทิำาให่�ใช�เวีลานาน และรถจัิกูรยานยนต์รับจิ�างมี
กูารคิดิ์ค่าบริกูารจิากูสถานทีิ�จิอดิ์รถมายังประตู
ทิางเข�าศูันย์ฉีีดิ์ฯ สูงเกิูนควีามเปน็จิริง

ข้อเส่นอแนะเพิื้�มีเติมีจัากผู้่มีารัีบบริีการี
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ควีามพึงพอใจิดิ์�าน ค่าเฉีลี�ย ระดัิ์บ อันดัิ์บ
 ควีามพึงพอใจิ ควีามพึงพอใจิ 
ด้านควัามีส่ะดวักในการีให้้บริีการี 2.92 มีาก 
 1.  กูารประชาสัมพันธ์ให่�คำาแนะนำา 2.86 มากู       
   ให่�ข�อมูลชัดิ์เจิน 
 2. เปน็ไปตามลำาดัิ์บกู่อน ห่ลัง  2.92 มากู 3
    เปน็ขั�นตอน ไม่ลัดิ์คิวี
 3. ควีามสะดิ์วีกูรวีดิ์เร็วี 2.96 มากู 1
    ไม่ซัีบซี�อนยุ่งยากู
ด้านบุคลากรีผู้่ให้้บริีการีฉีีดวััคซีีน 2.86  
 4. ให่�บริกูารดิ์�วียควีามเต็มใจิ 2.91 มากู
    ห่่วีงใยเท่ิาเทีิยมกัูน 
 5.  ให่�บริกูารทีิ�ปลอดิ์ภัูย  2.89 มากู
    ดิ์�วียควีามเชี�ยวีชาญ 
 6.  ให่�คำาแนะนำากูารปฏิิบัติตัวี 2.68 มากู
   กู่อน ห่ลังกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
 7.  กูารนัดิ์ห่มาย ชัดิ์เจิน 2.94 มากู 2
ด้านอาคารี ส่ถานที� 2.84     
และการีอำานวัยควัามีส่ะดวัก 

 8. ภูายนอกู จัิดิ์ทีิ�นั�งเวี�นระยะห่่าง  2.91 มากู
  ไม่แออัดิ์     
 9. มีป้ายและเคร่�องห่มายคำาแนะนำา 2.92 มากู 3
    จุิดิ์ต่างๆ ชัดิ์เจิน
10.  ควีามเพียงพอ 2.77 มากู
     จุิดิ์ต่างๆ ชัดิ์เจิน 
11. มีนำ�าด่ิ์�มสะอาดิ์ไวี�บริกูาร 2.81 มากู 
12.  ทีิ�จิอดิ์รถ/กูารคมนาคมขนส่ง 2.78 มากู 

ค่าควัามีพึื้งพื้อใจัของผู้่รัีบบริีการี
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ต่่างบทบาท
แต่่บูรณาการการทำางานำอย่์างเป็นำเอกภาพึ
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ห่ลังจิากูกูระทิรวีงสาธารณสุขและ
กูระทิรวีงคมนาคม เห็่นชอบร่วีมกัูนในกูาร
จัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ เพ่�อให่� 
กูารทิำางานเป็นไปอย่างมีประสิทิธิภูาพ  
นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงสาธารณสุข 
จึิงไดิ์�แต่งตั�งคณะกูรรมกูารขึ�นมา 2 ชุดิ์ 
ไดิ์�แกู่ (1) คณะกูรรมกูารอำานวียกูารบริห่าร
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ กูระทิรวีง
สาธารณสุข และ (2) คณะกูรรมกูารดิ์ำาเนิน
งานศูันย์ฉีีดิ์วีคัซีีนกูลางบางซ่ี�อ กูระทิรวีง
สาธารณสขุ เพ่�อเปน็กูลไกูบรูณากูารกูาร
ทิำางานระห่ว่ีางห่น่วียงานทีิ�เกีู�ยวีข�อง

ในส่วีนของคณะกูรรมกูารอำานวียกูาร
บริห่ารศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อนั�น  
มีรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงสาธารณสุขและ
รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคมเป็นทีิ�
ปรึกูษา มีปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุขเป็น
ประธาน และปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคมเป็น
ประธานร่วีม ขณะทีิ�กูรรมกูาร มีองค์ประกูอบ
จิากูผูู้�บริห่ารระดิ์ับสูง ตั�งแต่รองปลัดิ์
กูระทิรวีง ไปจินถึงหั่วีห่น�าห่น่วียงานใน
สังกัูดิ์ของทัิ�ง 2 กูระทิรวีง อาทิิ กูรมกูาร
แพทิย ์กูรมควีบคมุโรค สถาบนัโรคผิู้วีห่นัง 
กูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย (รฟทิ.) สำานักูงาน
คณะกูรรมกูารกิูจิกูารกูระจิายเสียง กิูจิกูาร
โทิรทิศััน์ และกูจิิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ 
(กูสทิช.) องค์กูารขนส่งมวีลชนกูรุงเทิพ 
(ขสมกู.) ฯลฯ

คณะกูรรมกูารชุดิ์นี�ทิำาห่น�าทีิ�กูำาห่นดิ์
แนวีทิางกูารวีางแผู้นบริห่ารจัิดิ์กูารและ
สนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงานฉีีดิ์วัีคซีีนให่�
ครอบคลุมประชากูรกูลุ่มเปา้ห่มาย ตลอดิ์
จินติดิ์ตาม ควีบคุม กูำากัูบ ประเมินผู้ล และ
ให่�ข�อเสนอแนะเพ่�อปรบัปรุงพัฒนากูารให่�
บริกูาร 

ขณะทีิ�คณะกูรรมกูารดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ จิะมีรองปลัดิ์กูระทิรวีง
สาธารณสขุ และรองปลดัิ์กูระทิรวีงคมนาคม
เป็นประธานร่วีม ส่วีนกูรรมกูารมีองค์
ประกูอบจิากูผูู้�บริห่ารของห่น่วียงานทีิ�
เ กีู�ยวีข�องในกูารดิ์ำาเนินงาน ทัิ�งจิากู 
กูระทิรวีงสาธารณสขุ กูระทิรวีงคมนาคม 
และห่น่วียงานอ่�นๆ ทีิ�ถูกูเชิญเข�าร่วีม อาทิิ 
สถาบันพระบรมราชชนกู กูสทิช. บริษัทิ 
โทิรคมนาคมแห่่งชาติ จิำากัูดิ์ (มห่าชน) 
เป็นต�น

คณะกูรรมกูารชดุิ์นี� ทิำาห่น�าทีิ�เตรียมควีาม
พร�อมกูารวีางแผู้นจัิดิ์กูารทิรพัยากูรสำาห่รับ
ดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ และ
รายงานผู้ลกูารดิ์ำาเนินงานต่อคณะกูรรมกูาร
อำานวียกูารฯ ห่ร่อห่ากูจิะกูล่าวีโดิ์ยสรุป  
คณะกูรรมกูารอำานวียกูารฯ ทิำาห่น�าทีิ�กูำาห่นดิ์
แนวีทิางและนโยบาย ส่วีนคณะกูรรมกูาร 
ดิ์ำาเนินงานฯ ทิำาห่น�าทีิ�เปน็ม่อทิำางานให่�ไดิ์�ผู้ล
ตามแนวีทิางทีิ�วีางไวี� 
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ทัิ�งนี�แต่ละห่น่วียงานทีิ�เข�าร่วีมทิำางาน 
ในครั�งนี�มีบทิบาทิแตกูต่างกัูนออกูไปตาม
ภูารกูจิิในห่น่วียงานของตนมบีทิบาทิควีาม
รับผิู้ดิ์ชอบ โดิ์ยใช�กูลไกูของคณะกูรรมกูาร
ทัิ�งสองชุดิ์ เปน็กูลไกูในกูารบรูณากูารกูาร
ทิำางานร่วีมกัูน ซึี�งสามารถแบ่งไดิ์� 3 ดิ์�าน
ห่ลักูๆ ประกูอบดิ์�วีย บทิบาทิในดิ์�านกูารให่�
บริกูารทิางกูารแพทิย์ บทิบาทิในกูารอำานวีย
ควีามสะดิ์วีกูแกูกู่ารดิ์ำาเนินงานของศันูย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ และบทิบาทิกูารสนับสนุน
ดิ์�านเทิคโนโลยีสารสนเทิศัและระบบกูาร
ส่�อสารต่างๆ

สำาห่รับบทิบาทิกูารให่�บริกูารทิางกูาร
แพทิย์ ห่น่วียงานสำาคัญค่อกูรมกูารแพทิย์ 
โดิ์ยสถาบนัโรคผิู้วีห่นังทีิ�เปน็ห่น่วียงานห่ลกัู
ในกูารรับผิู้ดิ์ชอบกูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ สถาบันโรคผิู้วีห่นัง

ทิำาห่น�าทีิ�ตั�งแต่วีางแผู้นจัิดิ์ระบบกูารฉีีดิ์
วัีคซีีนตลอดิ์จินทิำาห่น�าทีิ�เปน็ผูู้�ประสานงาน
กัูบห่น่วียงานตา่งๆ ทีิ�เข�ามารว่ีมให่�บริกูาร 
โดิ์ยเฉีพาะกูระทิรวีงคมนาคม และรฟทิ.  
ในฐานะเจิ�าของพ่� นทีิ� โดิ์ยมีอธิบดีิ์และ 
รองอธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์คอยสนับสนุน 
อยู่เบ่�องห่ลงั ทัิ�งกูารระดิ์มกูำาลังบุคลากูร
จิากูห่น่วียบริกูารภูายในกูรมให่�เข�ามาช่วีย 
ทิำาห่น�าทีิ�ฉีีดิ์วัีคซีีน กูารประสานกูบัสถาบัน
พระบรมราชชนกูเพ่�อขอกูำาลังจิากูอาจิารย์
พยาบาลมาสนับสนุนภูารกิูจิ ตลอดิ์จิน 
กูารประสานกัูบสำานักูงานคณะกูรรมกูาร
กิูจิกูารกูระจิายเสียง กิูจิกูารโทิรทัิศัน์ และ
กิูจิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ (กูสทิช.) และ
ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อ ในกูารสนับสนุน
อุปกูรณ์คอมพิวีเตอร์และระบบส่�อสารต่างๆ 
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โดิ์ยรับ Requirement จิากูสถาบันโรคผิู้วีห่นัง
แล�วีมอบห่มายทีิมสถาปนิกูและวิีศัวีกูรไฟฟา้ 
ทิำากูารคำานวีณออกูแบบผัู้งกูารเดิิ์นสายไฟ
ไปตาม Station ต่างๆ ภูายในศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อ

ขณะเดีิ์ยวีกัูน ยังมีสำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์ 
ซึี�งเปน็ห่น่วียงานในสังกัูดิ์กูรมกูารแพทิย์ 
ทิำาห่น�าทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบระบบซีอฟต์แวีร์ โดิ์ย
ปรับแต่งซีอฟต์แวีร์และระบบข�อมูลให่�ใช�งาน
ง่าย เห่มาะสมกูบักูารทิำางานในศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อ

งานดิ์�านกูารบริกูารทัิ�งห่มดิ์ อยู่ภูายใต�
กูารกูำากัูบของ นพ.สุระ วิีเศัษศัักูดิิ์� รองปลัดิ์

ทัิ�งนี�นอกูจิากู กูรมกูารแพทิย ์ทีิ�เป็นห่นว่ีย
งานห่ลักูแล�วี ยังมีห่น่วียงานอ่�นๆ ของ
กูระทิรวีงสาธารณสุขร่วีมสนับสนุนกูาร
ดิ์ำาเนนิงานในครั�งนี� เช่น กูรมควีบคมุโรค  
ทีิ�ทิำาห่น�าทีิ�จัิดิ์ส่งวัีคซีีนให่�แกู่ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�ออย่างต่อเน่�องไม่มีสะดุิ์ดิ์  
โดิ์ยใช�ระบบ Refill แต่ละวัีนฉีีดิ์วัีคซีีน 
ไปเท่ิาไห่ร่ จิะส่�อสารกูับทีิมงานของศัูนย์ 
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อแล�วีส่งวัีคซีีนมาเตมิ
ส่วีนทีิ�พร่องไปทุิกูวัีน 

นอกูจิากูนี�ยังมีกูรมสนับสนุนบริกูาร
สุขภูาพ ซึี�งช่วียประเมินควีามเห่มาะสมของ
สถานทีิ�และออกูแบบวีางผัู้งกู่อสร�าง  
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กูระทิรวีงสาธารณสุข ซึี�งติดิ์ตามและให่� 
คำาแนะนำากูารดิ์ำาเนินงานอย่างใกูล�ชิดิ์  
ร่วีมกัูบ นพ.สมศัักูดิิ์� อรรฆศิัลป์ อธิบดีิ์กูรม
กูารแพทิย์ และ นพ.ไพโรจิน์ สุรัตนวีนิช รอง
อธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์

ขณะทีิ�บทิบาทิกูารอำานวียควีามสะดิ์วีกู 
ในกูารดิ์ำาเนินงานของศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ เป็นบทิบาทิของกูระทิรวีงคมนาคม
และห่น่วียงานในสังกัูดิ์ โดิ์ยแบ่งเป็น  
4 ดิ์�านค่อ 

1. กูารเตรียมพร�อมและสนับสนุนสถานทีิ� 
สนับสนุนอุปกูรณ์ทีิ�จิำาเป็น เช่น เกู�าอี�  
เคร่�องวัีดิ์ควีามดัิ์น Barricade รถกูอล์ฟ 
ทีิวีี เคร่�องกูระจิายเสยีง ฯลฯ ทัิ�งห่มดิ์นี�ต�อง

จัิดิ์ห่าในระยะเวีลาอันสั�นจึิงไม่สามารถใช� 
งบประมาณตามระบบปกูตไิดิ์� และต�องใช� 
วิีธีกูารขอรับบริจิาคจิากูกูารทิ่าเร่อแห่่ง
ประ เทิศัไทิยและกูารทิางพิ เศัษแห่่ง
ประเทิศัไทิย ห่น่วียงานละ 1 ล�านบาทิเพ่�อ 
ใช�ดิ์ำาเนินงานในระยะแรกู

2. สนับสนุนกูารขนส่งประชาชนมายัง
สถานีกูลางบางซ่ี�อ โดิ์ยมอบห่มาย ขสมกู. 
จัิดิ์รถเมลรุ่์นให่มล่่าสุดิ์ 24-30 คัน ให่�บริกูาร
ฟรี 4 สาย ทิำาห่น�าทีิ�รับส่งประชาชนจิากู 
จุิดิ์เช่�อมต่อรถไฟฟา้มาทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน  
โดิ์ยมีผูู้�ใช�บริกูารเฉีลี�ย 8,000-10,000  
ต่อวัีน ใช�กูำาลังเจิ�าห่น�าทีิ� เฉีพาะงานนี�  
160 คน/วัีน 
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3. สนบัสนุนกูำาลังคนในกูารอำานวียควีาม
สะดิ์วีกูแกูป่ระชาชน โดิ์ยมเีจิ�าห่น�าทีิ�จิากูกูรม
กูารขนส่งทิางบกูเป็นห่ลักู และมีเจิ�าห่น�าทีิ�
จิากูห่น่วียงานอ่�นๆของกูระทิรวีงคมนาคม
ห่มุนเวีียนเข�ามาช่วียอีกูวัีนละ 2 ห่น่วียงาน
เปน็อย่างตำ�า 

4. กูารดูิ์แลควีามเป็นระเบียบเรียบร�อย
ของสถานีกูลางบางซี่�อ โดิ์ยจัิดิ์เจิ�าห่น�าทีิ�
ตรวีจิกูารขนส่งมาดูิ์แลเร่�องรถผิู้ดิ์กูฎห่มาย 
นอกูจิากูนี� รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม
แต่งตั�งคณะกูรรมกูารดูิ์แลควีามสงบ
เรียบร�อยโดิ์ยรอบสถานีกูลางบางซ่ี�อ  
โดิ์ยมีผูู้�บังคับกูารตำารวีจิรถไฟทิำางาน 
ร่วีมกัูบตำารวีจินครบาล 2 และกูรมกูารขนส่ง
ทิางบกูดูิ์แลควีามสงบโดิ์ยรอบ

ภูารกิูจิทัิ�งห่มดิ์นี� ทีิมงานของกูระทิรวีง
คมนาคมทิำางานเคียงบ่าเคียงไห่ล่คู่กัูบทีิม
งานสาธารณสขุอย่างเต็มกูำาลังตั�งแต่ต�น
จินจิบ

และสุดิ์ทิ�ายบทิบาทิกูารสนับสนุนดิ์�าน
เทิคโนโลยีสารสนเทิศัและระบบกูารส่�อสาร
ต่างๆ โดิ์ยห่ลักูแล�วีเป็นภูารกิูจิของ กูสทิช. 
และผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อ ทัิ�งกูาร
สนับสนุนเคร่�องคอมพิวีเตอร์กูว่ีา 400 
เคร่�อง กูารวีางระบบอินเทิอร์เน็ต และติดิ์
ตั�งจุิดิ์กูระจิายสัญญาณ Wi-Fi (Hot spot) 
จิากูบริษัทิ โทิรคมนาคมแห่่งชาติ จิำากัูดิ์ 
(มห่าชน) ขณะเดีิ์ยวีกัูน บริษัทิผูู้�ให่�บริกูาร
ม่อถ่อทุิกูรายมีบทิบาทิห่ลักูในกูารรับจิองคิวี

ฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชน ผู่้านช่องทิางบริกูาร
ต่างๆ ของตัวีเอง จิากูนั�นส่งข�อมูลกูารจิอง
ให่�แกู่กูรมกูารแพทิย ์รับไปดิ์ำาเนนิกูารตอ่ไป 
ทัิ�งนี� กูสทิช. ยังช่วียสนับสนุนผูู้�ให่�บริกูาร
โทิรศััพท์ิม่อถ่อ โดิ์ยกูารอนุญาตให่�นำา 
ค่าใช�จ่ิายทีิ�เกิูดิ์ขึ�นไปลดิ์ห่ย่อนค่าธรรมเนียม
บริกูารโทิรคมนาคมพ่�นฐานโดิ์ยทัิ�วีถึงและ
บริกูารเพ่�อสังคมไดิ์�อีกูดิ์�วีย

ทัิ�งห่มดิ์ทัิ�งมวีลนี� แม�ว่ีาแต่ละห่น่วียงาน
จิะมาจิากูตา่งสังกัูดิ์ รับผิู้ดิ์ชอบห่น�าทีิ�ต่าง
บทิบาทิ แต่ดิ์�วียกูลไกูกูารดิ์ำาเนินงานผู่้าน
คณะกูรรมกูารอำานวียกูารฯ และคณะ
กูรรมกูารดิ์ำาเนินงานฯ ทีิ�มีนโยบายและส่�อสาร
มอบห่มายงานทีิ�ชัดิ์เจิน ประกูอบกัูบทุิกูฝ่ืาย
มีเปา้ห่มายเดิ์ยีวีกัูนในกูารตอ่สู�กัูบกูารระบาดิ์
ของโควิีดิ์ 19 จึิงสามารถบูรณากูารกูาร
ทิำางานร่วีมกัูนไดิ์�อย่างเปน็เอกูภูาพ
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ต่�นำคิำดไอเดีย์
ตั่�งศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ

“อนุำทินำ ชาญวีัรกูล”
รองนายกูรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงสาธารณสุข
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ควีามสำาเร็จิในกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อเกิูดิ์จิากูห่ลายห่น่วียงานผู้นึกู
กูำาลังขับเคล่�อนกูารดิ์ำาเนินงาน จินสามารถ
เริ�มให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชนไดิ์�อย่าง
รวีดิ์เร็วี อย่างไรก็ูดีิ์ สิ�งเห่ล่านี�จิะเกิูดิ์ขึ�น 
ไม่ไดิ์�เลยห่ากูปราศัจิากูแนวีคิดิ์ทีิ�ชัดิ์เจิน  
นำาไปสู่กูารมอบนโยบายให่�ผูู้�บริห่ารกูระทิรวีง
สาธารณสุขนำาไปปฏิิบัติ ซึี�งจุิดิ์เริ�มต�น
ทัิ�งห่มดิ์นี�เกิูดิ์จิากู นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล 
รองนายกูรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ีากูาร 
กูระทิรวีงสาธารณสุขนั�นเอง

ทัิ�งนี� ห่ากูย�อนกูลับไปในช่วีงเด่ิ์อน พ.ค. 
2564 สถานกูารณ์ในขณะนั�นประเทิศัไทิย
เริ�มรับมอบวัีคซีีนโควิีดิ์ 19 จิากูผูู้�ผู้ลิตห่ลาย
บริษัทิ มีกูารกูำาห่นดิ์เปา้ห่มายว่ีาต�องเร่งฉีีดิ์
วัีคซีีนให่�ครอบคลุม 70% ของจิำานวีน
ประชากูรทัิ�งประเทิศั และห่ากูกูล่าวีถึงพ่�นทีิ� 
กูทิม. ซึี�งถ่อเปน็พ่�นทีิ�ยุทิธศัาสตรส์ำาคัญทีิ�มี
กูารระบาดิ์มากูทีิ�สุดิ์ มีจิำานวีนประชากูร 
ห่นาแนน่มากูทีิ�สุดิ์และมคีวีามจิำาเปน็เรง่ด่ิ์วีน
ต�องฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชนให่�มากูและเรว็ีทีิ�สุดิ์ 
แน่นอนว่ีาสิ�งทีิ�จิะตามมาค่อควีามห่นาแน่น
ของผูู้�คนทีิ�เข�าไปรับบริกูารตามจุิดิ์ฉีีดิ์ต่างๆ

ปัจิจัิยเห่ล่านี�จุิดิ์ประกูายควีามคิดิ์ของ
นายอนุทิินว่ีาควีรมีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่
ทีิ�สามารถรองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชน
จิำานวีนมากู เพ่� อให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่
บุคลากูรของห่น่วียงานราชกูารและกูลุ่ม

องค์กูรต่างๆ จิะเปน็กูารช่วียบรรเทิาควีาม
ห่นาแน่นในจุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนอ่�นๆ และเม่�อฉีีดิ์
วัีคซีีนแกู่กูลุ่มองค์กูรเสร็จิแล�วี ยังปรับมา
ให่�บริกูารแกู่ประชาชนทัิ�วีไปเพ่�อเพิ�มควีาม
ครอบคลุมในกูารฉีีดิ์วัีคซีีนให่�เร็วียิ�งขึ�น

“ช่วังนัำ�นำมีคำวัามคิำดว่ัาอย์ากฉีีดใหั�
บุคำลากรด่านำหันำ�าส่วันำราชการใหั�มากที�สุด 
เพึราะคำนำเหัล่านีำ�แต่่ละวัันำต่�องสัมผัสกับ
ประชาชนำมากมาย์ จึงมีคำวัามเสี�ย์งที�จะรับ
เช่�อและแพึรเ่ช่�อ ดังนัำ�นำจึงต่�องการสถึานำที�
ฉีีดวััคำซีีนำที�สามารถึรองรับผู�คำนำจำานำวันำมาก
ได� เดินำทางสะดวัก มีคำวัามสะดวักสบาย์ 
ปลอดภัย์”นายอนุทิิน กูล่าวี

ดิ์�วียแนวีคิดิ์ทีิ�ต�องกูารสร�างควีาม
ปลอดิ์ภูัยสูงสุดิ์ให่�กัูบบุคลากูรทีิ�สัมผัู้สกัูบ
ประชาชนทัิ�วีไป นายอนทิุินจึิงคิดิ์ห่าสถานทีิ�ทีิ�
ตรงกูับควีามต�องกูารข�างต�น เผู้อิญว่ีา 
เส�นทิางไปกูลับระห่ว่ีางบ�านและทีิ�ทิำางานของ
นายอนุทิินต�องผู่้านสถานีกูลางบางซ่ี�อทุิกูวัีน 
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ประกูอบกูบัในฐานะรองนายกูรัฐมนตรี ซึี�ง
กูำากัูบดูิ์แลกูระทิรวีงสาธารณสขุ กูระทิรวีง
คมนาคม กูระทิรวีงกูารทิอ่งเทีิ�ยวีและกูฬีา 
นายอนุทิินมีโอกูาสไดิ์�เข�าไปตรวีจิเยี�ยม 
ควีามพร�อมของสถานีดัิ์งกูล่าวีและไดิ์�ถาม
กูำาห่นดิ์กูารเปิดิ์ใช�งานว่ีาจิะเริ�มใช�เต็มรูปแบบ
เม่�อไห่ร่ จึิงไดิ์�ทิราบว่ีากูว่ีาสถานีกูลางบางซ่ี�อ
จิะเปิดิ์ให่�บริกูารเต็มรูปแบบค่อต�นปี 2565 
ดิ์�วียเห่ตุนี� นายอนุทิินจึิงไม่รีรอทีิ�จิะห่าร่อกัูบ
นายศัักูดิิ์�สยาม ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูาร
กูระทิรวีงคมนาคม เพ่�อเอ่ยปากูขอย่มสถานทีิ�
ใช�ชั�วีคราวีสำาห่รับใช�เป็นศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน

“ผมได�พูึดกับท่านำศัูกดิ�สย์ามว่ัาจะได�
เป็นำการทดลองศูักย์ภาพึการฉีีดวััคำซีีนำ 
ของเราว่ัาสถึานำที�แบบนีำ�จะรองรับผู�คำนำ 
ได�มากขนำาดไหันำ แต่่สิ�งที�สำาคัำญค่ำอจะได�
แย์กส่วันำราชการ หัน่ำวัย์งานำรัฐวิัสาหักิจ 
หัร่อภาคำเอกชนำที�รวับรวัมผู�คำนำจำานำวันำมาก
มาฉีีดในำคำราวัเดีย์วั เพ่ึ�อไม่ใหั�ไปเกิดคำวัาม
หันำาแน่ำนำในำจุดบริการวััคำซีีนำแห่ังอ่�นำๆ” 
นายอนุทิิน กูล่าวี

เม่�อไดิ์�รับกูารร�องขอควีามร่วีมม่อ  
นายศัักูดิิ์�สยามก็ูให่�ควีามร่วีมม่ออย่างเต็ม
ทีิ� ทัิ�ง 2 กูระทิรวีงห่าร่อกัูนไม่เกิูน 3 วัีนจึิง
สามารถจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
ขึ�นมา แน่นอนว่ีาในฐานะทีิ�กูระทิรวีงคมนาคม
เป็นเจิ�าของสถานทีิ� กูารฉีีดิ์วัีคซีีนในระยะ 
เริ�มแรกูจึิงฉีีดิ์ให่�แกู่บุคลากูรกูรดิ์�านขนส่ง
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สาธารณะในกูารกูำากัูบดูิ์แลของกูระทิรวีง
คมนาคมกู่อน

ทัิ�งนี� กูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่บุคลากูรกูรในกูาร
กูำากัูบของกูระทิรวีงคมนาคม เป็นกูารแสดิ์ง
ศัักูยภูาพของศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ
ว่ีาสามารถให่�บริกูารแกูผูู่้�คนจิำานวีนมากูไดิ์� 
ระบบกูารจัิดิ์กูารต่างๆ เริ�มเข�าทีิ�เข�าทิาง  
ดิ์�วียเห่ตุนี�กูระทิรวีงสาธารณสุขจึิงขอควีาม
ร่วีมม่อจิากูกูระทิรวีงคมนาคมในกูารใช� 
สถานทีิ�เพ่�อฉีีดิ์วัีคซีีนให่�กัูบประชาชนทัิ�วีไป
ดิ์�วีย ซึี�งตั�งแต่วัีนทีิ�เปดิิ์ให่�บริกูารแกู่ประชาชน

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
เปน็สถานทีิ�ทีิ�ไปแล�วี

ได้เห็้นควัามีทุ่มีเทในการีทำางาน
ของเจ้ัาห้น้าที� ได้เห็้นรีอยยิ�มี

ของผู้่มีารัีบบริีการี 
มีีแต่ควัามีส่บายใจั

“

“

ทัิ�วีไปจินกูระทัิ�งส่งมอบพ่�นทีิ�ค่นแกู่กูารรถไฟ
แห่่งประเทิศัไทิย ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
สามารถฉีีดิ์วัีคซีีนโควิีดิ์ 19 แกู่ประชาชนไดิ์�
ห่ลายล�านคน นับเป็นกูลไกูสำาคัญประกูาร
ห่นึ�งทีิ�ทิำาให่�ประชาชนในพ่�นทีิ� กูทิม. และ
จัิงห่วัีดิ์ใกูล�เคียง สามารถเข�าถึงวัีคซีีนไดิ์�
รวีดิ์เรว็ีและลดิ์ภูาระ ลดิ์ควีามห่นาแนน่ให่�กัูบ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนอ่�นๆ ในกูทิม. ไดิ์�อย่างมากู

เม่�อจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
แล�วี นายอนทิุิน ยังให่�ควีามสำาคัญและไป
ตรวีจิเยี�ยมให่�กูำาลังใจิบุคลากูรอยู่บ่อยครั�ง 
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ห่ลายครั�งเปน็กูารไปโดิ์ยไมไ่ดิ์�แจิ�งให่�ทิราบ
ล่วีงห่น�า แต่กูารไปโดิ์ยไม่แจิ�งล่วีงห่น�านี� 
ไม่ไดิ์�มีวัีตถุประสงค์เพ่�อแอบดูิ์กูารทิำางาน
ห่ร่อจัิบผิู้ดิ์แต่อย่างใดิ์ เพียงแต่ไปเพราะ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเป็นสถานทีิ�ทีิ�ไป
แล�วีไดิ์�เห็่นควีามทุ่ิมเทิในกูารทิำางานของ 
เจิ�าห่น�าทีิ� ไดิ์�เห็่นรอยยิ�มของผูู้�มารับบริกูาร 
มีแต่ควีามสบายใจิ เป็นพลังบวีกูช่วียให่�
กูำาลังใจิต่อสู�กัูบภูาวีะวิีกูฤตในครั�งนี�

“ผมไปเพึราะมีคำวัามสุขที�ได�เห็ันำในำสิ�งที�
คิำดขึ�นำมาแล�วัเพ่ึ�อนำร่วัมงานำทั�งหัลาย์บันำดาล
ใหั�เกิดขึ�นำ เห็ันำประสิทธิภาพึ เห็ันำประโย์ชน์ำ 
เห็ันำคำวัามพึึงพึอใจของคำนำที�มารบับริการ 
เราก็อย์ากไป ไม่ได�ไปต่รวัจ ไปแอบดูว่ัา 
ลับหัลังเราเขาทำาอะไร ผมไม่เคำย์ทำางานำ 
แบบนัำ�นำ ผมไปลามาไหัวั� ไม่จุกจิก และไม่ได�
ถ่ึอว่ัาการแอบไปดูคำนำทำางานำเป็นำสิ�งที� 
ผู� บังคัำบบัญชาต่�องทำาอยู่์ต่ลอดเวัลา  
การทำางานำ ถึ�าทำาด�วัย์คำวัามเข�าใจ คำวัาม 
ร่วัมม่อซึี�งกันำและกันำ เราไม่ต่�องเช็คำ  
เรามั�นำใจ”นายอนุทิิน กูล่าวี

นายอนุทิิน กูล่าวีทิิ�งทิ�ายว่ีา กูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อในครั�งนี� 
ถ่อว่ีากูรมกูารแพทิย์ โดิ์ยสถาบันโรคผิู้วีห่นังทีิ�เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในภูารกิูจินี�  
ทิำาห่น�าทีิ�ดิ์�วียประสิทิธิภูาพสูงสุดิ์ เป็นทีิ�ช่�นชมของประชาชน สมกัูบช่�อกูระทิรวีงสาธารณสุข 
ซึี�งก็ูค่อกูารทิำาให่�สาธารณชนมีควีามสุขนั�นเอง 
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กระทรวังคำมนำาคำม 
พึร�อมสนัำบสนุำนำภารกิจเพ่ึ�อประชาชนำ

“ศัูกดิ�สย์าม ชิดชอบ”
รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม
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เม่�อกูล่าวีถึงกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อแล�วี นอกูจิากูนายอนุทิิน  
ชาญวีีรกููล รองนายกูรฐัมนตรแีละรัฐมนตรี
ว่ีากูารกูระทิรวีงสาธารณสุขแล�วี อีกูท่ิาน
ห่นึ�งทีิ�มีบทิบาทิสำาคัญค่อนายศัักูดิิ์�สยาม  
ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม 
ในฐานะห่วัีเร่อให่ญข่องกูระทิรวีงคมนาคม 
ซึี�งประสานงานในระดัิ์บนโยบายกัูบนายอนุทิิน
และมีข�อสั�งกูารให่�ผูู้�บริห่ารตลอดิ์จินบุคลากูร
ทุิกูระดิ์ับ ให่�ควีามร่วีมม่อกัูบกูระทิรวีง
สาธารณสขุในกูารสนับสนุนกูารดิ์ำาเนินกูาร
ของศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�ออยา่งเต็มทีิ�

ทัิ�งนี� แม�ภูารกูจิิของกูระทิรวีงคมนาคม
จิะไม่เกีู�ยวีข�องโดิ์ยตรงกัูบภูาวีะสุขภูาพของ
ประชาชนโดิ์ยตรงกู็ตาม แต่ก็ูมีเห่ตุผู้ล 
อันเต็มเปี� ยมและมีควีามเต็มใจิอย่างยิ�งใน
กูารร่วีมม่อกัูบกูระทิรวีงสาธารณสุข
สนับสนุนกูารเข�าถึงวัีคซีีนโควีดิิ์ 19 ของ
ประชาชน ประกูารแรกูเน่�องจิากูเปน็นโยบาย
ของรัฐบาลโดิ์ยท่ิาน พล.อ.ประยุทิธ์  
จัินทิร์โอชา นายกูรัฐมนตรี ทีิ�ต�องกูารให่�
ประชาชนทิุกูคนสามารถเข�าถึงวัีคซีีนทีิ�มี
คุณภูาพไดิ์�อย่างทัิ�วีถึง เป็นวีาระกูาร 
ฉีีดิ์วัีคซีีนวัีคซีีนแห่่งชาติ ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเม่�อวัีนทีิ� 11 พฤษภูาคม 2564 ซึี�ง
กูระทิรวีงคมนาคมเปน็สว่ีนห่นึ�งของรฐับาล
และรับนโยบายดิ์ังกูล่าวีมาปฏิิบัติดิ์�วีย 
ประกูารต่อมาค่อบุคลากูรของกูระทิรวีง

คมนาคม ผูู้�ปฏิิบัติงานให่�บริกูารในระบบ
ขนส่งมวีลชน และผูู้�ประกูอบกูารขนสง่ต่างๆ 
ถ่อเป็นด่ิ์านห่น�าทีิ�ต�องพบปะติดิ์ต่อกัูบ
ประชาชน จิำาเปน็ต�องไดิ์�รับวัีคซีีนกู่อนกูาร
ให่�บริกูารเพ่�อลดิ์ควีามเสี�ยงในกูารตดิิ์เช่�อ
และแพร่เช่�อไปสู่ประชาชนเป็นวีงกูวี�าง 

ประกูารสุดิ์ทิ�ายซึี�งสำาคัญทีิ�สุดิ์ค่อ ในภูาวีะ
ทีิ�ประเทิศักูำาลังเผู้ชิญวิีกูฤตกูารณ์กูารระบาดิ์
เช่นนี� ในฐานะห่น่วียงานของรัฐและเป็น 
ส่วีนห่นึ�งของสังคม ห่ากูอยู่ในวิีสัยทีิ�สามารถ
ช่วียเห่ล่อไดิ์� กูระทิรวีงคมนาคมกูเ็ปน็เห่ม่อน
เช่นประชาชนคนไทิยทุิกูคน ทีิ�พร�อมจิะนำา
กูำาลังคนตลอดิ์จินทัิกูษะควีามเชี�ยวีชาญทีิ�
มีอยู่ มาช่วียสนับสนุนบุคลากูรทิางกูาร
แพทิย์เพ่� อให่�ประเทิศัไทิยฝื่าฟนัวิีกูฤตนี� 
ไปดิ์�วียกัูน 

ดิ์�วียเห่ตนีุ� เม่�อไดิ์�รับกูารร�องขอใช�สถานทีิ�
จิากูนายอนุทิิน นายศัักูดิิ์�สยามจึิงไม่รีรอทีิ�
จิะตอบตกูลงในทัินทีิ

เม่�อไดิ์�ไฟเขียวีในระดัิ์บนโยบายแล�วี ทีิมงาน
ทีิ�เกีู�ยวีข�องจึิงรับไปปฏิิบัติโดิ์ยร่วีมกัูบ
กูระทิรวีงสาธารณสขุตรวีจิสอบศัักูยภูาพ
ของสถานทีิ�และตลอดิ์จินทิรพัยากูรตา่งๆ 
กู่อนไดิ์�ข�อสรุปในกูารใช�พ่�นทีิ�สถานีกูลาง
บางซี่�อเป็นสถานทีิ�ให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
เน่�องจิากูมีพ่�นทีิ�กูวี�างขวีาง กูารเดิิ์นทิาง
สะดิ์วีกู และสามารถรองรับกูารให่�บริกูาร 
แกู่ประชาชนไดิ์�เป็นจิำานวีนมากู รวีมถึง 
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ในขณะนั�น ตัวีอาคารสถานีไดิ์�กู่อสร�าง 
แล�วีเสร็จิครบถ�วีนแล�วี อยู่ระห่ว่ีางรอเปดิิ์
ให่�บริกูารระบบขนส่งทิางราง ทิำาให่�มีช่วีง
ระยะเวีลาทีิ�พ่�นทีิ�ดัิ์งกูล่าวียังไม่ถูกูนำามาใช�
ประโยชน์ กูระทิรวีงคมนาคมและกูระทิรวีง
สาธารณสุข จึิงวีางแผู้นปรับเปลี�ยนสถานี
กูลางบางซ่ี�อให่�กูลายเป็น “ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน

ภูารกิูจินี�เปน็ภูารกิูจิเร่งด่ิ์วีน 
เปน็เร่�องให่ม่และต�องทิำางานกัูบ
คนจิำานวีนมากู แต่โดิ์ยรวีมแล�วี
ถ่อว่ีาทิำาไดิ์�ดีิ์มากู เห็่นผู้ลงานทีิ�

ทำาให้้ป็รีะชั้าชั้นเข้าถึง
วััคซีีนเพิื้�มีขึ�นอย่าง

ชัั้ดเจัน

“

“

กูลางบางซ่ี�อ” ในทีิ�สุดิ์ 
ทัิ�งนี� นอกูจิากูกูารสนบัสนุนพ่�นทีิ�บริเวีณ

ชั�นล่างของสถานกีูลางบางซี่�อกูวีา่ 15,000 
ตารางเมตร และขยายเปน็ 20,000 ตารางเมตร
ในภูายห่ลังแล�วี กูระทิรวีงคมนาคมยังจัิดิ์
บุคลากูรจิิตอาสาไม่น�อยกูว่ีาวัีนละ 300- 
400 คน/วัีน เข�าสนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงาน
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ของศูันย์ฉีีดิ์วีัคซีีนกูลางบางซ่ี�อ รวีมทัิ�ง
จัิดิ์ห่าสิ�งอำานวียควีามสะดิ์วีกูต่างๆ เช่น เกู�าอี�
มากูกูวีา่ 5,500 ทีิ�นั�ง สำาห่รบัให่�ประชาชน
ไดิ์�ใช�ประโยชนต์ามจิดุิ์ต่างๆ ปา้ยสญัลักูษณ์
และเตน็ท์ิบริเวีณดิ์�านห่น�าและดิ์�านห่ลงัอาคาร 
เพ่�อให่�ประชาชนมีทีิ�สำาห่รับห่ลบแดิ์ดิ์ห่ลบฝืน 
มีกูารปรับปรุงเส�นทิางเดิิ์นรถของรถโดิ์ยสาร

สาธารณะให่�สามารถเข�ามา รับ-ส่ง ผูู้�โดิ์ยสาร
ทีิ�สถานีกูลางบางซ่ี�อไดิ์�  และจัิดิ์ให่� มี 
รถโดิ์ยสารสาธารณะฟรีในเส�นทิางทีิ�เข�ามา
ถึงศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ มีประชาชน
ใช�บริกูารในเส�นทิางดัิ์งกูล่าวีมากูกูว่ีา 8,000 
คน/วัีน ตลอดิ์จินเร่งรัดิ์กูารกู่อสร�างอุโมงค์ 
ทิางเช่�อมระห่วี่าง MRT สายสีนำ�าเงิน 
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เช่�อมกัูบสถานีกูลางบางซ่ี�อให่�แล�วีเสร็จิ 
โดิ์ยเร็วี เพ่�อให่�ประชาชนมีทิางเล่อกูในกูาร
เดิิ์นทิางมากูขึ�น

นายศัักูดิิ์�สยาม กูล่าวีอีกูว่ีา ห่ลังจิากูทีิ�
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อเริ�มดิ์ำาเนินงาน
ไปแล�วี ตนไดิ์�เดิิ์นทิางไปเยี�ยมชมให่�กูำาลังใจิ
เจิ�าห่น�าทีิ�อยู่ห่ลายครั�ง ทุิกูครั�งทีิ�ไปรู�สึกู
ประทิับใจิมากูทีิ�กูระทิรวีงคมนาคมมีส่วีน 
ทิำาให่�พี�น�องประชาชนมีโอกูาสเข�าถึงวัีคซีีน
มากูขึ�น แม�ในบางคราวีจิะมีปญัห่าอุปสรรค
บ�างแต่ก็ูถ่อเป็นเร่�องปกูติ เพราะภูารกิูจินี�
เป็นภูารกิูจิเร่งด่ิ์วีน เปน็เร่�องให่ม่และต�อง
ทิำางานกัูบคนจิำานวีนมากู แต่โดิ์ยรวีมแล�วี
ถ่อว่ีาทิำาไดิ์�ดีิ์มากู เห็่นผู้ลงานทีิ�ทิำาให่�ประชาชน
เข�าถึงวัีคซีีนเพิ�มขึ�นอย่างชัดิ์เจิน

“อีกสิ�งหันึำ�งที�ผมเห็ันำว่ัาเป็นำคำวัามสำาเร็จ
ของศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ ค่ำอการที�
เราสามารถึฉีีดวััคำซีีนำใหั�กับบุคำลกรด่านำหันำ�า

ในำระบบขนำส่งทั�งทางบก นำำ�า ราง และอากาศู 
เพ่ึ�อเป็นำการป้องกันำการแพึร่ระบาดของ 
โคำวัดิ 19 ไปสู่ผู�รับบริการและอาจกอ่ใหั�เกิด
การแพึร่กระจาย์ในำวังกวั�างได� นำอกจากนีำ�
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซี่�อยั์งฉีีดวััคำซีีนำ 
ใหั�กับประชาชนำกลุ่มเสี�ย์งซึี�งเป็นำกลุ่ม 
เป้าหัมาย์ต่ามยุ์ทธศูาสต่ร์ หัากกลุ่มคำนำ 
เหัล่านีำ�เกิดติ่ดขึ�นำมาจะมีโอกาสเกิดคำวัาม
เสีย์หัาย์ที�รุนำแรงมากกวัา่คำนำทั�วัไป การเร่ง
ฉีีดวััคำซีีนำใหั�กบัประชาชนำกลุ่มดังกล่าวัจึง
ช่วัย์ลดปรมิาณคำวัามสูญเสีย์ที�อาจเกดิขึ�นำ  
นำอกจากนีำ� เราย์งัสามารถึสนำองนำโย์บาย์
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ของรัฐบาลได�อย่์างรวัดเร็วั เช่นำ ในำช่วังที�
มีการเปิดเรีย์นำ เริ�มมีการจัดการเรีย์นำการ
สอนำในำโรงเรยี์นำ เรากมี็การจัดสรรวััคำซีีนำใหั�
กับคุำณคำรู บุคำลากรในำโรงเรีย์นำ หัร่อในำช่วัง
ที�รัฐบาลประกาศูล็อคำดาวัน์ำใหั�ประชาชนำอยู่์
ในำเคำหัสถึานำ แต่่การขนำส่งต่่างๆ ยั์งคำง
ดำาเนิำนำการอยู่์ เราก็จัดสรรวััคำซีีนำใหั�กับผู�ใหั�
บริการขนำส่ง เช่นำ GRAB, KERRY และ
ไปรษณีย์์ไทย์ เช่นำกันำ”นายศัักูดิิ์�สยาม กูล่าวี

นายศัักูดิิ์�สยาม กูล่าวีทิิ�งทิ�ายว่ีา ห่ลังจิากู
ศูันย์ฉีีดิ์วีคัซีีนกูลางบางซ่ี�อเริ�มดิ์ำาเนินกูาร
จินกูระทัิ�งเข�าสู่ช่วีงปลายป ี2564 ซึี�งรัฐบาล
มีนโยบายเปดิิ์ประเทิศัต�อนรับนักูท่ิองเทีิ�ยวี
และผู้อ่นคลายกูจิิกูรรมทิางเศัรษฐกูจิิต่างๆ 
กูระทิรวีงคมนาคมในฐานะผูู้�กูำากัูบดูิ์แลและ

ให่�บริกูารขนส่งทัิ�งทิางบกู นำ�า ราง และ
อากูาศั มีควีามพร�อมเต็มทีิ�ในกูารให่�บริกูาร
แกู่พี�น�องประชาชนชาวีไทิยและนักูท่ิองเทีิ�ยวี
ชาวีต่างชาติ และห่ากูในอนาคต ห่ากูมี
เห่ตกุูารณที์ิ�จิำาเปน็ทีิ�กูระทิรวีงสาธารณสขุ
และรฐับาลต�องกูารกูารสนบัสนุนในภูารกูจิิ
ในรูปแบบนี� กูระทิรวีงคมนาคมก็ูพร�อมเสมอ
ในกูารให่�ควีามร่วีมม่อและสนับสนุนภูารกิูจิ
เพ่�อประชาชนในโอกูาสต่อๆไป 

“ทั�งหัมดนีำ� ล�วันำเป็นำสิ�งที�กระทรวัง
คำมนำาคำมและกระทรวังสาธารณสุขตั่�งใจ 
ร่วัมกันำที�จะทำาใหั�ผู�เข�ารับบริการได�รับวััคำซีีนำ
ที�มีคุำณภาพึ มีคำวัามสะดวักสบาย์ มีคำวัาม
ปลอดภัย์ เพ่ึ�อใหั�พึวักเขาสามารถึใช�ชีวิัต่ได�
อย่์างมั�นำใจ”นายศัักูดิิ์�สยาม กูล่าวี
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สธ.เติ่มเต็่มการเข�าถึึงวััคำซีีนำ
ของประชาชนำในำกทม.

“นำพึ.เกีย์รติ่ภูมิ วังศ์ูรจิต่”
ปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุข 
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ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเปน็ศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ในประเทิศัซึี�งมีบทิบาทิ
สำาคัญในกูารเสริมกูำาลังกูรุงเทิพมห่านคร 
(กูทิม.) เพ่�อเพิ�มอัตรากูารเข�าถึงวัีคซีีนแกู่
ประชาชนในพ่�นทีิ�กูทิม. และจัิงห่วัีดิ์ใกูล�เคียง 

นพ.เกีูยรติภููมิ วีงศ์ัรจิิต ปลัดิ์กูระทิรวีง
สาธารณสุข ค่อบุคคลสำาคัญในฐานะหั่วีเร่อ
ให่ญ่ของกูระทิรวีงสาธารณสุขผูู้�ตอบรับ
นโยบายกูารจิดัิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนดัิ์งกูล่าวี 
นำาไปสู่กูารระดิ์มสรรพกูำาลังขับเคล่�อน 
กูารทิำางานจินเห็่นผู้ลเปน็รูปธรรมในทีิ�สุดิ์

ปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุข เล่าว่ีา 
สถานกูารณใ์นช่วีงเด่ิ์อนเมษายน-พฤษภูาคม 
2564 ขณะนั�นรัฐบาลมีแผู้นงานทีิ�จิะระดิ์ม
ฉีีดิ์วัีคซีีนป้องกัูนโควิีดิ์ 19 แบบปูพรมแกู่
ประชาชนทัิ�วีประเทิศัตั�งแต่เด่ิ์อนมิถุนายน
เป็นต�นไป ซึี�งในส่วีนภููมิภูาคทัิ�งห่มดิ์  
มีสำานักูงานสาธารณสุขจัิงห่วัีดิ์ดูิ์แล 
ทุิกูจัิงห่วัีดิ์แล�วี ยกูเวี�นในพ่�นทีิ�กูทิม. ทีิ�ไม่มี
ห่น่วียบริกูารของสำานักูงานปลัดิ์กูระทิรวีง
สาธารณสขุอยู่เลย และดิ์�วียควีามทีิ�กูทิม.  
มีประชากูรพักูอาศััยเปน็จิำานวีนมากู จึิงเปน็
ควีามทิ�าทิายของฝื่ายสาธารณสุขในกูทิม. 
ว่ีาจิะรองรับกูารดิ์ำาเนินงานต่างๆ ไดิ์�มากู 
แค่ไห่น ทัิ�งกูารป้องกัูนและควีบคุมโรค  
กูารรักูษาพยาบาล รวีมทัิ�งกูารฉีีดิ์วัีคซีีน

ดิ์�วียเห่ตุนี� กูระทิรวีงสาธารณสุขจึิงมี

แนวีคิดิ์ในกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางทีิ�
มีศัักูยภูาพฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�วัีนละ 10,000-
20,000 คน เพ่�อเสริมแรงกูทิม. และเปน็
ทิางเล่อกูแกู่ประชาชนทีิ�ต�องกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
ให่�ไดิ์�รับบริกูารทีิ�เร็วีขึ�น

“คำำาว่ัากลางแปลว่ัาใคำรๆ ก็มาได� ช่วังนัำ�นำ
เป็นำช่วังที�เราตั่ดสินำใจฉีีดวััคำซีีนำทั�วัประเทศู 
ต่อนำนัำ�นำในำกทม. ก็ยั์งไม่ได�ระบาดหันัำก แต่่
เราพึย์าย์ามมองในำภาพึรวัมของประเทศู
มากกว่ัาว่ัาคำวัรฉีีดใหั�คำรอบคำลุมใหั�ได�เร็วั
ที�สุด อันำนีำ�เป็นำวััต่ถุึประสงค์ำที�ตั่�งไวั�” 
นพ.เกีูยรติภููมิ กูล่าวี

เม่�อมีแนวีคดิิ์ริเริ�มเชน่นี�แล�วี นพ.เกูยีรติภููมิ
จึิงมอบห่มายให่�กูรมกูารแพทิย์ซึี�งมี 
ห่น่วียบรกิูารอยู่ในกูทิม. เปน็ผูู้�รับผิู้ดิ์ชอบ
โครงกูารนี� โดิ์ยมีสถาบันโรคผิู้วีห่นังเป็น 
ผูู้�ดิ์ำาเนินกูารขับเคล่�อนศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน 
ดัิ์งกูล่าวี ขณะทีิ�ในส่วีนของสถานทีิ�นั�น 
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ไดิ์�ประสานงานกัูบกูระทิรวีงคมนาคม  
ทัิ�งฝ่ืายกูารเม่องและข�าราชกูารประจิำาเพ่�อใช�
สถานีกูลางบางซ่ี�อซึี�งมีพ่�นทีิ�กูวี�างขวีาง 
สามารถรองรับประชาชนเป็นจิำานวีนมากูไดิ์� 
ทิางกูระทิรวีงคมนาคมเห็่นว่ีาเร่�องนี� 
เปน็ประโยชนจึ์ิงอนุเคราะห่ส์ถานทีิ�ให่�ใช�งาน
ไดิ์� ทัิ�งห่มดิ์นี�จึิงกูลายมาเปน็ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อ ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ใน
ประเทิศัไทิย

“พึอใจกบัการดำาเนิำนำงานำนำะ ผมรู�สึกดีใจ
ที�ประชาชนำโดย์เฉีพึาะผู�สูงอายุ์ได�ฉีีดวััคำซีีนำ 
ต่อนำเริ�มต่�นำเราฉีีดวััคำซีีนำใหั�กับกลุ่มที�
เกี�ย์วัข�องกับการขนำส่งสาธารณะทั�งหัมด

เราพยายามมองในภูาพรวีม 
ของประเทิศัมากูกูวีา่ว่ีาฉีีดให้้
ค รี อ บ ค ลุ มี ใ ห้้ ไ ด้ 
เร็ีวัที�สุ่ด อันนี�เป็็น
วััตถุป็รีะส่งค์ที�ตั�งไว้ั

“

“
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ก่อนำเพึราะคิำดว่ัาถึ�ามีการล็อกดาวัน์ำ ทุกคำนำ
ต่�องได�รับวััคำซีีนำเพ่ึ�อจะได�มีคำวัามปลอดภยั์
ในำการใหั�บริการ จากนัำ�นำจึงทย์อย์ฉีีด 
กลุ่มคำรูและบุคำลากรในำสถึาบันำการศูึกษา 
กลุ่มผู�ประกอบการร�านำอาหัารต่่างๆ ต่่อมา
เม่�อมีการระบาดหันัำกในำ กทม. เราพึบว่ัา 
คำนำที�เสีย์ชีวิัต่ค่ำอกลุ่มผู�ที�มีอายุ์ 60 ปขึี�นำไป 
และกลุ่มผู�ปว่ัย์ 7 โรคำเร่�อรัง (607) จึงใหั�
คำนำกลุ่มนีำ�เข�ามาฉีีดมากขึ�นำ จนำเม่�อประชากร
ในำ กทม. ได�รับวััคำซีีนำไปมากแล�วั ศููนำย์์ฉีีด
วััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อจะค่ำอย์ๆ ลดบทบาทลง 
แล�วัใหั�กรุงเทพึมหัานำคำรดูแลต่่อไป” 
นพ.เกีูยรติภููมิ กูล่าวี
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“นำพึ.สุระ วิัเศูษศัูกดิ�”
รองปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุข

หััวัเร่อใหัญ่ม่อประสานำสิบทิศู
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นพ.สรุะ วิีเศัษศัักูดิิ์� รองปลดัิ์กูระทิรวีง
สาธารณสุข เป็นห่นึ�งใน Key man สำาคัญ
ในกูารดิ์ำาเนินงานของศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ ในฐานะประธานคณะกูรรมกูารดิ์ำาเนิน
งานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ร่วีมกัูบ 
นายสรพงศั ์ไพฑููรยพ์งษ์ รองปลดัิ์กูระทิรวีง
คมนาคม

นพ.สรุะ กูล่าวีว่ีา ตอนทีิ�ไดิ์�รับมอบห่มาย
จิากูนายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกู
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง
สาธารณสุข ตลอดิ์จิน นพ.เกีูยรติภููมิ  
วีงศ์ัรจิิต ปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุข ให่�มา
ดูิ์แลรับผิู้ดิ์ชอบงานนี� ไดิ์�มีคำาสั�งแต่งตั�ง
คณะกูรรมกูารอำานวียกูารบริห่ารศูันย์ 
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อขึ�นมา โดิ์ยเรียนเชิญ
ท่ิานรองนายกูรัฐมนตรีฯ และนายศัักูดิิ์�สยาม 
ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม
เปน็ทีิ�ปรึกูษา ปลัดิ์กูระทิรวีงของทัิ�งกูระทิรวีง
สาธารณสุขและกูระทิรวีงคมนาคมเป็น
ประธานร่วีม ตลอดิ์จินห่น่วียงานต่างๆ  
ทีิ�เกีู�ยวีข�องเข�ามาร่วีม 

ขณะทีิ� นพ.สรุะ เปน็ประธานคณะกูรรมกูาร
ดิ์ำาเนินงานฯ โดิ์ยมีองค์ประกูอบของคณะ
กูรรมกูารในระดัิ์บผูู้�บริห่ารห่น่วียงานจิากู

กูระทิรวีงคมนาคม เช่น รองปลัดิ์กูระทิรวีง
คมนาคม รองผูู้�ว่ีากูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย 
และกูระทิรวีงสาธารณสขุ เช่น ผูู้�บริห่ารกูรม
กูารแพทิย์ กูรมควีบคุมโรค กูรมสนับสนุน
บริกูารสุขภูาพ สถาบันโรคผิู้วีห่นัง เปน็ต�น 
เพ่�อวีางแผู้นขับเคล่�อนกูารทิำางานร่วีมกัูน 
รวีมทัิ�งกูารลงพ่�นทีิ�สำารวีจิห่น�างานจิริงทีิ�
สถานีกูลางบางซ่ี�อ 

“เร่�องสถึานำที�และการอำานำวัย์คำวัามสะดวัก
ใหั�แก่ประชาชนำเข�ามาฉีีดวััคำซีีนำไม่ใช่คำวัามถึนัำด
ของกระทรวังสาธารณสุข เพึราะเราไม่รู� 
เส�นำทาง ไม่รู�วิัธีดำาเนิำนำการ ทางกระทรวัง
คำมนำาคำมจึงมาเป็นำตั่วัหัลักช่วัย์ในำเร่�องนีำ� 
ส่วันำทางกระทรวังสาธารณสุขมีกรมต่่างๆ 
ที�เกี�ย์วัข�อง ทั�งกรมการแพึทย์์ดูเร่�องการ
บริการ กรมคำวับคุำมโรคำดูเร่�องการจดัหัา
วััคำซีีนำ กรมสนัำบสนุำนำบริการสุขภาพึมาช่วัย์
ดูแบบแปลนำของสถึานำที� กรมสุขภาพึจติ่ที�
อาจต่�องช่วัย์ดูเร่�องการผ่อนำคำลาย์เวัลา
ประชาชนำมารบับริการเย์อะๆ มีสำานัำกงานำ
คำณะกรรมการอาหัารและย์า (อย์.) มาช่วัย์
ดูเร่�องย์า มีสถึาบันำวััคำซีีนำแหัง่ชาติ่ เป็นำต่�นำ 
หัน่ำวัย์งานำเหัลา่นีำ�อยู่์ในำคำณะกรรมการด�วัย์
กันำหัมด”นพ.สุระ กูล่าวี
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ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนแห่่งนี�เป็น  
1 ใน 2 เร่ี�องที� 
ต้องถูกพูื้ดถึง 
ในอีก 100 ปี็ คู่กัูบ
โรงพยาบาลสนามบษุราคัม

“

“
ในส่วีนของห่น่วียบริกูารทีิ�จิะเข�ามารับ

ห่น�าทีิ�ฉีีดิ์วัีคซีีนนั�น นพ.สุระ เล่าว่ีาช่วีงแรกู
พิจิารณาโรงพยาบาลในเขตสุขภูาพทีิ� 4, 5, 
6 ทีิ�อยู่ใกูล� กูทิม. กู่อน เช่น โรงพยาบาล
พระนั�ง เกูล� า จัิงห่วัีดิ์นนทิบุรี ห่ร่อ 
โรงพยาบาลในเขต จัิงห่วัีดิ์สมุทิรปรากูาร 
ห่ร่อ จัิงห่วัีดิ์ปทุิมธานี อย่างไรก็ูดีิ์ ในช่วีง
นั�นเริ�มมีกูารระบาดิ์ของโควิีดิ์ 19 ในภููมิภูาค 
รวีมทัิ�งแต่ละจัิงห่วัีดิ์ไดิ์�เริ�มมีกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
แกู่ประชาชนในพ่�นทีิ�แล�วี ถ�าจิะแบ่งกูำาลังคน
จิากูโรงพยาบาลเห่ล่านี�มาน่าจิะลำาบากู  
ส่วีนในพ่�นทีิ� กูทิม. จิะมีห่น่วียบริกูารของ
กูรมกูารแพทิยเ์ป็นห่ลักู ดัิ์งนั�นจึิงไดิ์�ห่าร่อ
กัูบ นพ.สมศัักูดิิ์� อรรฆศิัลป์ อธิบดีิ์กูรม 
กูารแพทิย ์เพ่�อใช�ห่น่วียบรกิูารในสงักัูดิ์ของ
กูรมกูารแพทิย์เป็นฐานในกูารดิ์ำาเนินงาน
โครงกูารนี� ซึี�งทิาง นพ.สมศัักูดิิ์� นั�นยินดีิ์
สนับสนุนเปน็อย่างยิ�ง

ทัิ�งนี� เม่�อเดิิ์นสำารวีจิสถานทีิ�กัูนแล�วี  
คณะกูรรมกูารจึิงกูลับมาวีางแผู้นว่ีาจิะให่�
บริกูารจุิดิ์ไห่นอย่างไร ห่าร่อกัูบกูรมควีบคุม
โรคเร่�องกูารจิดัิ์สรรวัีคซีีนว่ีาประมาณกูารฉีีดิ์
วัีนละกีู�คนและต�องส่งวัีคซีีนเท่ิาไห่ร่ อย่างไร 
รวีมถึงรายละเอียดิ์กูารดิ์ำาเนินงานอ่�นๆ ใช�เวีลา
เตรียมกูารเพียง 3 วัีนแล�วีเริ�มดิ์ำาเนินกูารเลย 
โดิ์ยผูู้�มารับบริกูารฉีีดิ์วัีคซีีนกูลุ่มแรกูก็ูค่อ
บุคลากูรของกูระทิรวีงคมนาคมและผูู้�ทีิ�
เกีู�ยวีข�องกัูบกูารขนส่งสาธารณะ จิากูนั�นก็ู
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ขยับมาเป็นกูลุ่มประชาชนทัิ�วีไป กูลุ่มผูู้�สูง
อายุ กูลุ่ม 7 โรคเร่�อรังและคนอ�วีน เฉีลี�ยแล�วี
ฉีีดิ์ไดิ์�วัีนละประมาณ 10,000-20,000 คน 
และมากูทีิ�สุดิ์ไปถึง 30,000 คน

นพ.สุระ เล่าว่ีา บทิบาทิทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบส่วีน
มากูจิะเป็นเร่�องของกูารประสานงานเป็น
ห่ลักู ทัิ�งกัูบกูระทิรวีงคมนาคมและห่น่วีย
งานภูายในกูระทิรวีงสาธารณสุข รวีมทัิ�ง
ประสานงานกัูบสถาบันพระบรมราชชนกูเพ่�อ
ขอกูำาลังจิากูอาจิารย์พยาบาลมาช่วียฉีีดิ์ 
เพราะในช่วีงแรกูบุคลากูรของกูรมกูาร
แพทิย์มีไม่เพียงพอทีิ�จิะฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่
ประชาชนในจิำานวีนมากูไดิ์� รวีมทัิ�งกูาร
ประสานกูบักูลุ่มต่างๆ เชน่ แพทิยสภูา สภูา
กูารพยาบาล ในกูารจัิดิ์ห่าแพทิย์และพยาบาล
มาช่วียฉีีดิ์วัีคซีีนเช่นกัูน นอกูจิากูนี�แล�วียัง
ร่วีมวีางแผู้นและมีมติออกูมาว่ีาจิะฉีีดิ์
ประชากูรกูลุ่มไห่น วัีนละเท่ิาไห่ร่ โดิ์ยปรับให่�
สอดิ์คล�องกัูบจิำานวีนวัีคซีีนทีิ�ไดิ์�รับกูาร
จัิดิ์สรร

“ส่วันำใหัญผ่มจะลงไปดเูม่�อมีปัญหัา เรา
วัางระบบและแนำวัทางไวั� ถึ�าไม่เป็นำไปต่าม
แนำวัทางหัร่อมีปัญหัาเกิดขึ�นำต่�องลงไป 
คุำย์กันำ ซึี�งที�ผ่านำมามีการคุำย์กันำประมาณ 
3-4 คำรั�งถึึงสภาพึปัญหัาที�เกิดขึ�นำ เช่นำ 
ปัญหัาประชาชนำมารับการฉีีดวััคำซีีนำเย์อะ
มาก เราต่�องขอใหั�ฝ่่าย์ทหัารมาช่วัย์จัด 
ระบบการไหัลเวีัย์นำคำนำเข�าออก (Flow) จริงๆ 

ระบบการนำัดหัมาย์จองคำิวัล่วังหันำ�าของ 
เราดี คำนำไข�ในำระบบนัำดไม่มีปัญหัา เราฉีีดได�
ประมาณชั�วัโมงละ 1,000 คำนำ หัร่อเพิึ�มเป็นำ
ชั�วัโมงละ 1,500-2,000 คำนำก็ยั์งได� ในำขณะ
ที�ปัญหัาการแออัดจากการเปิดใหั�ลงทะเบีย์นำ 
ณ จุดฉีีดของกลุ่มผู�สูงอายุ์และคำนำอ�วันำ 
ช่วังนัำ�นำกลุ่มคำนำอ�วันำที�มารับบริการฉีีดวััคำซีีนำ
วัันำละ 3,000-4,000 คำนำ มีจำานำวันำมาก  
ส่งผลใหั�เกิดปัญหัาการแออัด การจราจร
ติ่ดขัด จึงหัาร่อร่วัมกันำในำการชว่ัย์แก�ปัญหัา
คำวัามแออัดใหั�สามารถึไหัลเวีัย์นำได�ปกติ่” 
นพ.สุระ กูล่าวี
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กูารเป็นประธานคณะกูรรมกูารดิ์ำาเนินงาน
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อร่วีมกัูบรองปลัดิ์
กูระทิรวีงคมนาคม ทิำาให่� นพ.สุระ ต�อง
ประสานงานในเร่�องต่างๆกัูบรองปลัดิ์
กูระทิรวีงคมนาคมอย่างใกูล�ชิดิ์ เพ่�อให่� 
กูารทิำางานระห่วี่างฝ่ืายฉีีดิ์วัีคซีีนกัูบฝ่ืาย
สนับสนุนสถานทีิ�มีควีามสอดิ์คล�องกัูน ส่วีน
มากูจิะเปน็ปญัห่าเลก็ูๆ น�อยๆ ห่ร่อบางกูรณี
กูระทิรวีงสาธารณสขุจิะร�องขอไปเพ่�อให่�ทิาง
กูระทิรวีงคมนาคมปรับกูารดิ์ำาเนินงานให่�
สอดิ์รับกัูน เช่น ในช่วีงทีิ�เปดิิ์ลงทิะเบียน ณ 
จุิดิ์ฉีีดิ์ (On site) กูลุ่มผูู้�สูงอายุ 60 ปขึี�น
ไปมีผูู้�มารับบริกูารจิำานวีนมากู เกูดิิ์ภูาพของ

ควีามแออัดิ์และถูกูส่�อสังคมออนไลน์  
(Social media) สำานักูต่างๆ ตั�งคำาถามว่ีา
จิะเกิูดิ์กูารแพร่เช่�อห่ร่อไม่ ทิางคณะกูรรม
กูารฯ ต�องจัิดิ์เต็นท์ิ จัิดิ์เกู�าอี�ให่�ผูู้�ทีิ�มารอฉีีดิ์
วัีคซีีนมีทีิ�นั�งเพ่�อรักูษาระยะห่่าง รวีมทัิ�งขอ
ให่�กูระทิรวีงคมนาคมขยับเวีลาเปิดิ์ประตูให่�
เร็วีขึ�นเน่�องจิากูประชาชนมารอกัูนตั�งแต่ 
6.00 น. จิำาเปน็ต�องเปดิิ์ทิำากูารเร็วีขึ�นเพ่�อ
เร่งระบายคนทีิ�จิะมาแออัดิ์กัูนในช่วีงเช�า 
เป็นต�น

“ประสานำกันำบ่อย์ คุำย์กันำเร่�อย์ๆ เพ่ึ�อ 
แก�ปัญหัา มันำจะมีเร่�องเล็กๆนำ�อย์ๆ อีกหัลาย์
เร่�อง ส่วันำใหัญ่เราจะขอใหั�เขาช่วัย์ปรับโน่ำนำ
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ปรับนีำ�ใหั�หัน่ำอย์ นำอกจากนีำ�ในำคำณะกรรมการ
ยั์งมีการตั่�งกลุ่มไลน์ำโดย์มีผู�เกี�ย์วัข�อง
ประมาณ 70-80 คำนำอยู่์ในำกลุ่มนีำ� เพ่ึ�อใช�
เป็นำช่องทางพูึดคุำย์หัาร่อแก�ปัญหัาต่่างๆ ที�
เกิดขึ�นำ ถึ�าระบบสามารถึดำาเนิำนำไปได�อย่์าง
ราบร่�นำ ผมก็คำอย์ดูราย์งานำผลการปฏิิบัติ่
อย่์างเดีย์วัว่ัาสามารถึฉีีดไปได�วัันำละกี�คำนำ 
แต่่หัากมีปัญหัาเกิดขึ�นำจึงจะเข�าไปช่วัย์
ดูแล”นพ.สุระ กูล่าวี

นพ.สุระ กูล่าวีถึงควีามรู�สึกูโดิ์ยรวีม 
ต่อศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อว่ีารู�สึกูพอใจิ
กัูบกูารดิ์ำาเนินงานมากู ถ�าให่� พูดิ์ถึง
ประวัีติศัาสตร์เกีู�ยวีกัูบโควิีดิ์ 19 ใน
ประเทิศัไทิย ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนแห่่งนี�เปน็ 1 ใน 
2 เร่�องทีิ�ต�องถูกูพูดิ์ถึงในอีกู 100 ป ีคู่กัูบ
กูารเปดิิ์โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เพราะ
นับตั�งแต่เด่ิ์อนพฤษภูาคม - สิงห่าคม 2564 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อสามารถฉีีดิ์วัีคซีีน
แกู่ประชาชนไปไดิ์�กูว่ีา 1.4 ล�านโดิ์ส กูล่าวีไดิ์�

ว่ีาน่าจิะเป็นจุิดิ์ทีิ�ฉีีดิ์ไดิ์�มากูทีิ�สุดิ์ในประเทิศั
แล�วี  ถ่อเป็นตัวีช่วียประชาชนชาวีกูทิม. และ
พ่� นทีิ�ใกูล�เคียงให่�เข�าถึงวัีคซีีนไดิ์�เร็วีขึ�น  
ไม่เช่นนั�นสถานกูารณ์กูารระบาดิ์ในกูทิม.  
อาจิรุนแรงมากูกูว่ีาทีิ�เป็นอยู่

“เข�าใจว่ัาการฉีีดวััคำซีีนำ 1.4 ล�านำคำนำไม่ใช่
เร่�องเล็กนำ�อย์เลย์ ถึ�ามีไม่ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำ
กลางบางซ่ี�อมันำจะมีปัญหัาเร่�องการติ่ดเช่�อ
ที�แพึร่ระบาดมากกว่ัานีำ�แน่ำๆ เราฉีีดต่รงนีำ�
คิำดว่ัาได�ประโย์ชน์ำมาก และอีกเร่�องที�ผม
ประทับใจค่ำอ พึอเราทำางานำลงแรงกันำแล�วั
สังคำมใหั�การสนำบัสนุำนำ มีคำนำเอาข�าวัเอานำำ�า 
เอาสิ�งของมาบริจาคำต่ลอดเวัลาเพึราะเขารู�
ว่ัาสิ�งนีำ�ค่ำอสิ�งที�จะช่วัย์ใหั�เจ�าหันำ�าที�ไม่เหัน่ำ�อย์
ย์ากมากนัำก ช่วัย์ใหั�มีกำาลังใจในำการทำางานำ 
มันำทำาใหั�ขวััญกำาลังใจคำนำทำางานำดี เวัลาที�ไป
ทุกคำรั�งจะรู�สึกมีคำวัามสุขที�เห็ันำชาวับ�านำเห็ันำ
ประชาชนำได�มาฉีีดวััคำซีีนำ ได�เห็ันำเขากลับบ�านำ
ไปอย่์างสบาย์ใจ เป็นำคำวัามภูมิใจทุกคำรั�งที�
ไปเห็ันำ” นพ.สุระ กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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“สรพึงศ์ู ไพึฑููรย์์พึงษ์”
รองปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคม

แม่ทัพึฝ่่าย์สนัำบสนุำนำภารกิจฉีีดวััคำซีีนำ
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กูระทิรวีงคมนาคมในฐานะเจิ�าของพ่�นทีิ�
สถานีกูลางบางซี่�อ เป็นห่น่วียงานสำาคัญ 
ไม่แพ�กูระทิรวีงสาธารณสขุในกูารขบัเคล่�อน
กูารดิ์ำาเนินงานให่�เปน็ไปอย่างเรียบร�อย เพราะ
นอกูจิากูเร่�องกูารลงทิะเบียนและฉีีดิ์วัีคซีีน
แล�วี เร่�องอ่�นๆ ทีิ�เห่ล่อกูระทิรวีงคมนาคม 
รับห่น�าทีิ�ดูิ์แลทัิ�งห่มดิ์ ซึี�งภูารกิูจิดัิ์งกูล่าวีก็ู
ตกูอยู่กัูบนายสรพงศั ์ไพฑููรย์พงษ์ รองปลัดิ์
กูระทิรวีงคมนาคม

“ต่อนำได�รบัมอบหัมาย์ ผมเก่อบจะช็อคำ
เพึราะใหั�เวัลาผม 3 วัันำในำการดำาเนิำนำงานำใหั�
เปิดบรกิารใหั�ได�” นายสรพงศ์ั เล่าถึงควีาม
รู�สึกูในครั�งแรกูเม่�อถูกูมอบห่มายจิากูนาย
ศัักูดิิ์�สยาม ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง
คมนาคม ให่�สนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงานของ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ

นายสรพงศ์ั เล่าว่ีา โจิทิย์ทีิ�ไดิ์�รับมานั�นค่อ
ต�องจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�มีควีามพร�อมดูิ์แล
ประชาชนจิำานวีนมากู และต�องเป็นสถานทีิ� 
ทีิ�มีกูารคมนาคมเข�าถึงสะดิ์วีกู ปลอดิ์ภัูย  
มีระบบกูารสนับสนุนอ่�นๆ เช่น กูารคมนาคม
ขนส่งทัิ�งสายห่ลักูและสายรอง เม่�อไดิ์�โจิทิย์
มาแล�วี สิ�งแรกูทีิ�ทิำาค่อกูารพิจิารณาสถานทีิ�
ว่ีาจิะใช�ทีิ�ไห่น ซึี�งสถานทีิ�ทีิ�เปน็ตัวีเล่อกูมีทัิ�ง
สถานกีูลางบางซี่�อ สถานีรถไฟแอรพ์อร์ต
ลิงค์มักูกูะสัน สถานีรถไฟฟา้ใต�ดิิ์นตามแนวี
ถนนรัชดิ์าภิูเษกู ซึี�งบางจุิดิ์มีอาคารจิอดิ์ 
แล�วีจิร เช่น สถานีศูันย์วัีฒนธรรม ห่ร่อ 

แม�กูระทัิ�งสถานีขนส่งห่มอชิต 2 เพราะ 
ขณะนั�นห่มอชิต 2 ไม่ไดิ์�เดิิ์นรถ แต่ถ�าจิะมอง
เร่�องควีามเป็นศูันย์กูลางทีิ�ประชาชนเข�าถึง
ง่ายทีิ�สุดิ์ โดิ์ดิ์เด่ิ์นทีิ�สุดิ์ และมีควีามน่าสนใจิ
ในช่วีงเวีลาดัิ์งกูล่าวีค่อสถานีกูลางบางซ่ี�อ 
และสุดิ์ทิ�ายจึิงตกูลงกัูนว่ีาจิะใช�ทีิ�นี�

เม่�อกูำาห่นดิ์สถานทีิ�แล�วี นายสรพงศ์ั จึิง
ลงพ่� นทีิ�ตรวีจิสอบสถานทีิ�จิริงร่วีมกัูบ 
ผูู้�บริห่ารกูระทิรวีงสาธารณสขุเพ่�อดูิ์ว่ีาต�อง
ปรับปรุงสภูาพพ่� นทีิ� ให่�สอดิ์คล�องกัูบ
มาตรฐานของโรงพยาบาลสนามอย่างไรบ�าง 
เรียกูไดิ์�ว่ีาเป็นกูารทิำางานทีิ�แข่งกัูบเวีลา 
อย่างมากูเพราะสำารวีจิพ่� นทีิ� วัีนทีิ�  21 
พฤษภูาคม 2564 แล�วีต�องเปดิิ์ให่�บริกูาร 
วัีนทีิ� 24 พฤษภูาคม 2564 รวีมแล�วีมีเวีลา
แค่ 72 ชั�วีโมง 

สำาห่รับกูารสนับสนุนของกูระทิรวีง
คมนาคมนั�น รองปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคม
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กูล่าวีว่ีาสามารถแบง่เปน็ 4 ส่วีนให่ญ่ๆ ดัิ์งนี� 
ส่วีนทีิ� 1 ค่อกูารสนับสนุนสถานทีิ� จิากู 
กูารห่าร่อกัูบทิางฝ่ืายสาธารณสุขมีข�อสรุปว่ีา
เพ่�อให่�เกิูดิ์ควีามสะดิ์วีกูในกูารปฏิิบัติงานจิริง 
ควีรใช�พ่�นทีิ� 14,250 ตร.ม. ตั�งแต่ประตู 2-4 
และในระยะทีิ�มีปริมาณผูู้�มารับบริกูารจิำานวีนมากู
ก็ูยังไดิ์�เปิดิ์โซีนประตู 1 เพิ� มขึ�นมาดิ์�วีย  
ขณะทีิ�สถานทีิ�เก็ูบวัีคซีีน ใช�ห่�องขายตั�วีและ
บริเวีณโดิ์ยรอบเปน็ทีิ�จัิดิ์เก็ูบวัีคซีีนและยาทีิ�
มีมูลค่าสูงโดิ์ยเน�นยำ�าให่�เจิ�าห่น�าทีิ�รักูษาควีาม
ปลอดิ์ภูยัดูิ์แลเปน็พิเศัษ มีกูล�องวีงจิรปดิิ์ 
(CCTV) และมีกูารตรวีจิสอบบุคคลทีิ�เข�าออกู
ทัิ�งห่มดิ์ นอกูจิากูนี�ยังสนับสนุนอุปกูรณ์ 
ทีิ�จิำาเป็น เช่น เกู�าอี� ระยะแรกู 4,000 ตัวี  

ระยะห่ลังเพิ�มอีกูกูว่ีา 1,500 ตัวี รวีมเป็น 
5,500 ตัวี โต๊ะประมาณ 400 ตัวี รวีมถึง
ช่วียห่าเคร่�องวีดัิ์ควีามดิ์นัโลหิ่ตจิำานวีนห่นึ�ง  
ขณะเดีิ์ยวีกัูนก็ูไดิ์�ประสานห่น่วียงานต่างๆ 
เข�ามาช่วีย เช่น กูารรถไฟฟา้ขนส่งมวีลชน
แห่่งประเทิศัไทิย (รฟม.) สนับสนุนเคร่�อง
กีูดิ์ขวีางสำาห่รับกัู�นพ่� นทีิ� (Barricade)  
40 ตัวี บริษัทิ ท่ิาอากูาศัยานไทิย จิำากัูดิ์ 
(มห่าชน) สนับสนุน Barricade อีกู 40 ตัวี 
รวีมถึงรถกูอล์ฟ 3 คัน เพ่�อใช�ในกูารขนส่ง
วัีคซีีนจิากูคลังยาไปยังจุิดิ์ต่างๆ อีกูทัิ�งยัง
ขอควีามอนุเคราะห์่ไปยังบริษัทิเอกูชนในกูาร
สนับสนุนรถกูอล์ฟไดิ์�อีกู 3 คัน รวีมทัิ�งห่มดิ์ 
6 คัน
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“ทีวีั จำาได�ว่ัาผมไปซ่ี�อเองมี 8 ตั่วั รวัม
ถึึงเคำร่�องกระจาย์เสีย์งที�ต่�องใช�ต่ามจุด
ต่่างๆ อีกประมาณ 10 ชุด พัึดลมทั�งหัมด
สั�งซ่ี�อ 40 ตั่วั ซึี�งการดำาเนิำนำการทั�งหัมด
ฉุีกเฉิีนำมาก การจัดหัาอุปกรณ์เหัล่านีำ�เรา

ไม่ต่�องการใหั�ระบบราชการเป็นำอุปสรรคำ
เพึราะถึ�าต่�องจัดซ่ี�อจัดจ�างคำงใช�เวัลานำานำ 
ผมก็เลย์ขอรับบริจาคำจาก 2 หัน่ำวัย์งานำค่ำอ 
การท่าเร่อแหั่งประเทศูไทย์ และการทาง
พิึเศูษแห่ังประเทศูไทย์ ทั�ง 2 หัน่ำวัย์งานำ
ช่วัย์บริจาคำเงินำเบ่�องต่�นำ เอามาใช�ในำการ
ดำาเนิำนำการจัดตั่�งในำระย์ะแรก”นายสรพงศ์ั 
กูล่าวี

“

“เป็็นการีทำางานที�ต้องใช้ั้
ทรัีพื้ยากรีค่อนข้างมีาก 
แต่กูระทิรวีงคมนาคมไม่เคยย่อทิ�อ
เพราะเห่็นว่ีาทิางบุคลากูรทิางกูาร
แพทิย์ทิำางานอย่างตั�งใจิมาโดิ์ยตลอดิ์

ส่วีนทีิ� 2 กูระทิรวีงคมนาคมเป็นผูู้�สนับสนุน
รถสาธารณะสำาห่รับกูารรับส่งประชาชนมายัง
สถานีกูลางบางซ่ี�อ โดิ์ยประสานองค์กูาร
ขนสง่มวีลชนกูรงุเทิพ (ขสมกู.) จัิดิ์รถเมล์
ฟรี 4 สาย สายแรกูวิี�งจิากูวีงแห่วีนพห่ลโยธนิ
ตั�งแต่เซ็ีนทิรัลลาดิ์พร�าวี-สถานี MRT 
จิตุจัิกูร-BTS ห่มอชิต วีนรอบมาตลอดิ์แนวี 
ถนนพห่ลโยธิน เข�า ถนนกูำาแพงเพชร  
แล�วีวีนเข�ามาทีิ�สถานีกูลางบางซี่�อ สายทีิ� 2 
จิากูอนุสาวีรีย์ชัยสมรภููมิตรงเข�ามาทีิ� 
สถานีกูลางบางซ่ี�อ สายทีิ� 3 วิี�งมาจิากูท่ิาเร่อ
บางโพธิ�ผู่้านสถานีเตาปนูของรถไฟฟา้สาย 
สีม่วีงตรงเข�ามาทีิ�สถานีกูลางบางซี่�อ และ
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สายทีิ� 4 วิี�งวีนรอบสถานีกูลางบางซ่ี�อ ซึี�ง
กูารจัิดิ์เทีิ�ยวีรถแต่ละสายพิจิารณาตามจิำานวีน
ผูู้�มารับบริกูาร ในช่วีงทีิ�คนน�อยสุดิ์ 24 คัน/
วัีน ส่วีนวัีนทีิ�มีผูู้�มาฉีีดิ์วัีคซีีนจิำานวีนมากู เช่น 
เสาร-์อาทิิตย์ มีกูารเพิ�มเทีิ�ยวีรถเปน็ 30 คัน/
วัีน โดิ์ยรวีมแล�วีมีผูู้�ใช�บริกูารเฉีลี�ย 8,000-
10,000 คนตอ่วัีน ใช�กูำาลังเจิ�าห่น�าทีิ� ขสมกู. 
มาดูิ์แลเฉีพาะงานนี� 160 คน/วัีน 

ส่วีนทีิ� 3 ค่อกูารสนับสนุนกูำาลังคนใน 
กูารอำานวียควีามสะดิ์วีกูแกูป่ระชาชน โดิ์ยม ี
เจิ�าห่น�าทีิ�จิากูกูรมกูารขนส่งทิางบกูเปน็ห่ลักู
วัีนละ 60 คน ในระยะแรกู และเม่�อระบบตา่งๆ 
เริ�มเข�าทีิ�แล�วีก็ูลดิ์เห่ล่อ 30 คน นอกูจิากูนี�
ยังมีเจิ�าห่น�าทีิ�จิากูห่น่วียงานอ่�นๆ ของ
กูระทิรวีงคมนาคมเวีียนเข�ามาช่วียอีกูวัีนละ 
2 ห่น่วียงานเป็นอย่างตำ�า ทัิ�งจิากู บริษัทิ ขนส่ง 
จิำากัูดิ์ (บขส.) กูรมเจิ�าท่ิา กูรมท่ิาอากูาศัยาน 
กูรมทิางห่ลวีง กูรมทิางห่ลวีงชนบทิ กูารทิาง

พิเศัษแห่่งประเทิศัไทิย กูารท่ิาเร่อแห่่ง
ประเทิศัไทิย ห่ร่อแม�แต่สำานักูงานกูารบิน
พลเร่อนซึี�งไดิ์�รวีบรวีมแอร์โฮสเตสและ 
นักูบินจิากูสายกูารบินต่างๆ เข�ามาช่วียดิ์�วีย 
รวีมจิำานวีนเจิ�าห่น�าทีิ�ฝ่ืายสนับสนุนทีิ�มาช่วีย
อำานวียควีามสะดิ์วีกูวัีนละประมาณ 100 คน

ส่วีนทีิ� 4 กูารดูิ์แลควีามเป็นระเบียบ
เ รี ยบร� อยของสถ านี กูล างบ างซี่� อ  
ซึี�งนายสรพงษ์บอกูว่ีาเป็นงานทีิ�ยากูทีิ�สุดิ์
เน่�องจิากูสถานกีูลางบางซี่�อมีพ่�นทีิ�ค่อนข�าง
กูวี�าง และมักูจิะมีคนบางกูลุ่มทีิ�มาขายสินค�า
ห่ร่อกูารห่าประโยชน์ต่างๆ ในพ่�นทีิ�โดิ์ยรอบ
สถานี ซึี�งทิางกูระทิรวีงคมนาคมไดิ์�จัิดิ์ 
เจิ�าห่น�าทีิ�ตรวีจิกูารขนส่งมาดิ์ูแลเร่�องรถ 
ผิู้ดิ์กูฎห่มาย แท็ิกูซีี� วิีนมอเตอร์ไซีต์ทีิ�ทิำาผิู้ดิ์
กูฎห่มาย รวีม 24 คน/วัีน มีผูู้�กูระทิำาผิู้ดิ์ถูกู
จัิบปรับไปกูว่ีา 200 ราย นอกูจิากูนี� รัฐมนตรี
ว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคมยังไดิ์�มีคำาสั�ง 
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แต่งตั�งคณะกูรรมกูารดูิ์แลควีามสงบ
เรียบร�อยโดิ์ยรอบสถานีกูลางบางซ่ี�อ โดิ์ย
แต่งตั�งผูู้�บังคับกูารตำารวีจิรถไฟมาคอยดูิ์แล 
ทิำางานร่วีมกัูบตำารวีจินครบาล 2 และกูรม
กูารขนส่งทิางบกู

“ทั�ง 4 ส่วันำนีำ�เป็นำการทำางานำที�ต่�องใช�
ทรัพึย์ากรค่ำอนำข�างมาก แต่่กระทรวัง
คำมนำาคำมไม่เคำย์ย่์อท�อเพึราะเห็ันำว่ัาทาง
บุคำลากรทางการแพึทย์์ทำางานำอย่์างตั่�งใจ
มาโดย์ต่ลอด เราพึร�อมเป็นำผู�สนัำบสนุำนำหัลัก
เพ่ึ� อใหั�การดำาเนิำนำงานำทั�งหัมดประสานำ
สอดคำล�องและมีประสิทธิภาพึสูงสุด” 
นายสรพงษ์ กูล่าวี

ห่ลังจิากูเริ�มดิ์ำาเนินกูารแล�วี เป็นเร่�องปกูติ
ทีิ�รองปลัดิ์กูระทิรวีงคนนี�จิะเดิิ์นทิางไป
บัญชากูารทีิ�สถานีกูลางบางซี่�อดิ์�วียตัวีเอง
เพราะมีปญัห่าให่�แกู�ไขเฉีพาะห่น�าแทิบทุิกูวัีน 
ตั�งแต่เร่�องยิบย่อยอย่างกูารห่าข�าวีกูล่องมา

ให่�เจิ�าห่น�าทีิ� กูารห่านำ�าด่ิ์�ม คอยไลจั่ิบมิจิฉีาชพี
ทีิ�มาเรยีกูหั่วีคิวีค่าจิอดิ์รถ ห่ร่อแม�แต่ต�องไป
ตรวีจิสอบควีามเรียบร�อยของห่�องนำ�าดิ์�วีย
ตัวีเอง ไปจินถึงเร่�องให่ญ่ๆ อย่างกูารแกู�ไข
ปญัห่าควีามแออัดิ์ทีิ�เกิูดิ์ขึ�น

“สิ�งที�เราเจอหันัำกสุดค่ำอช่วังเด่อนำ
กรกฎาคำม ซึี�งเป็นำช่วัง On site ปัญหัาที�
เกิดค่ำอรถึต่ิดหันัำกเพึราะผู�สูงอายุ์ต่�องมี 
ผู�ดูแลมาด�วัย์ ต่�องมีการจอดรถึเพ่ึ�อพึยุ์ง
เข�าไปข�างในำ ทำาใหั�รถึต่ดิรอบสถึานำกีลาง
บางซ่ี�อหันัำกมาก เราต่ระหันัำกอยู่์ต่ลอดเวัลา
ว่ัาต่�องดูแลทุกอย่์างใหั�ดีที�สุด พึอเกิด
ปัญหัาต่�องค่ำอย์ๆ แก�กันำไป จากที�เคำย์เปดิ
เวัลา 9.00 นำ. ต่�องเปิดประต่ใูหั�เร็วัขึ�นำ ช่วัง
แรกเป็นำเวัลา 7.30 นำ. แล�วัขยั์บมาเป็นำเวัลา 
6.30 นำ. เพ่ึ�อใหั�คำนำที�รอข�างนำอกเข�ามาข�าง
ในำได� ผมบอกต่ามต่รงว่ัาต่�องขอบคุำณ 
จิต่อาสาทั�งหัมดที�มาช่วัย์ ทุกคำนำเป็นำหันึำ�ง
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เดีย์วักันำหัมด เหั็นำปัญหัาแล�วัแก�ไขทันำที  
ที�น่ำารักมากค่ำอต่อนำเช�าที�มีคำนำมารออยู่์ 
หันำ�าประต่ ูพึวักเราต่่�นำกันำแต่่เช�า คุำย์ไลนำแ์ต่่
เช�าแล�วัเปดิประต่ทัูนำที ทำาใหั�แก�ปัญหัาไปได�
พึอสมคำวัร”นายสรพงษ์ กูล่าวี

ตลอดิ์กูารทิำางานในครั�งนี� บุคคล 2 ท่ิาน
ทีิ�รองปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคมต�องติดิ์ต่อ
ประสานงานอย่างใกูล�ชิดิ์ค่อ นพ.สุระ  
วิีเศัษศัักูดิิ์� รองปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสขุ ทีิ�
เปน็ห่ลกัูชัยในเร่�องกูารบรหิ่ารกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
ในเชิงนโยบาย เวีลามปีญัห่าต�องตัดิ์สินใจิ
ร่วีมกัูนพูดิ์คุยส่�อสารกัูนตลอดิ์ทัิ�งโทิรห่าห่ร่อ
ไลน์ห่ากัูน อีกูคนค่อ พญ.มิ�งขวัีญ วิีชัยดิิ์ษฐ “

“ทิำาให่�ประชาชนทีิ�มาถึงสถานีกูลาง
บางซี่�อไดิ์�เข�าถึงกูารฉีีดิ์วัีคซีีน ให่�ไดิ์�
รับกูารบริกูารทีิ�ดีิ์ทีิ�สุดิ์ สิ่�งนี�ค่อ
เกียรีติที�ได้รัีบ เป็็นสิ่�งที�
เป็็นกำาลังใจัให้้ทำางาน 
ต่อไป็อยา่งไมีเ่คยยอ่ท้อ
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ผูู้�อำานวียกูารสถาบันโรคผิู้วีห่นังในฐานะ 
ผูู้�อำานวียกูารศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ เพ่�อ
อัพเดิ์ทิสถานกูารณแ์ละจัิดิ์สรรทิรัพยากูรให่�
สอดิ์คล�องกัูนตลอดิ์เวีลา เช่น ห่ากูทิราบว่ีา
มีคนลงทิะเบียนมากู ต�องเปิดิ์พ่�นทีิ�จิอดิ์รถ
เพิ�ม ห่ร่อถ�าคนมาน�อยก็ูลดิ์กูารใช�ทิรัพยากูร
ลงเพ่�อเกู็บไปใช�ในวีันทีิ�คนมามากู เป็นต�น 
ทัิ�งห่มดิ์ทัิ�งมวีลนี�ทิำาให่�สามารถปรบักูระบวีน
ทัิพไดิ์�เร็วี เม่�อมีกูารห่าร่อถึงทิิศัทิางกูารฉีีดิ์
วัีคซีีนของกูระทิรวีงสาธารณสุข กูระทิรวีง
คมนาคมจิะปรบัเพิ�มห่ร่อลดิ์กูารใช�ทิรพัยากูร
เพ่�อให่�มีประสิทิธิภูาพมากูทีิ�สุดิ์

นายสรพงษ์ กูล่าวีทิิ�งทิ�ายว่ีา แม�ว่ีางานนี�
จิะค่อนข�างทิ�าทิาย แต่โดิ์ยรวีมแล�วีรู�สึกู 
ช่�นใจิทีิ�ไดิ์�เห็่นคนทีิ�มาใช�บริกูารทีิ�สถานกีูลาง
บางซ่ี�อกูว่ีา 90% ประทัิบใจิในกูารให่�บริกูาร 
และรู�สึกูเป็นเกีูยรติอย่างยิ�งทีิ�ไดิ์�ทิำางาน 
ร่วีมกัูบกูระทิรวีงสาธารณสุขในกูารทิำาเพ่�อ
ส่วีนรวีม ทิำาให่�ประชาชนทีิ�มาถงึสถานีกูลาง
บางซ่ี�อไดิ์�เข�าถึงกูารฉีีดิ์วัีคซีีน ให่�ไดิ์�รับ 
กูารบริกูารทีิ�ดีิ์ทีิ�สุดิ์ สิ�งนี�ค่อเกีูยรติทีิ�ไดิ์�รับ 
เป็นสิ�งทีิ�เป็นกูำาลังใจิให่�ทิำางานต่อไปอย่าง 
ไม่เคยย่อทิ�อ
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“นำพึ.สมศัูกดิ� อรรฆศิูลป”์
อธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์

หันุำนำม่อทำางานำเหัม่อนำ ”นำาคำใหั�นำำ�า”
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เม่�อกูระทิรวีงสาธารณสุขและกูระทิรวีง
คมนาคมเห็่นพ�องต�องกัูนในกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ห่น่วียงานทีิ�ถูกู 
คาดิ์ห่มายให่�รับบทิห่ลักูในกูารดิ์ำาเนินกูาร 
ค่อกูรมกูารแพทิย์ เน่�องจิากูเป็นกูรมทีิ�มี 
ห่น่วียบรกิูารในสงักัูดิ์ในพ่�นทีิ�กูทิม. มากูทีิ�สุดิ์

นพ.สมศัักูดิิ์� อรรฆศิัลป์ อธิบดีิ์กูรม 
กูารแพทิย์ เล่าย�อนไปช่วีงเด่ิ์อนพฤษภูาคม 
2564 ว่ีา เม่�อไดิ์�รับแนวีคิดิ์จิากูนายอนุทิิน 
ชาญวีีรกููล รองนายกูรฐัมนตรแีละรัฐมนตรี
ว่ีากูารกูระทิรวีงสาธารณสุขมาแล�วี 
นพ.เกูียรติภููมิ วีงศ์ัรจิิต ปลัดิ์กูระทิรวีง
สาธารณสุข ไดิ์�สอบถามในทีิ�ประชุมศูันย์
ปฏิิบัติกูารฉุีกูเฉิีนดิ์�านกูารแพทิย์และ
สาธารณสขุ กูรณีโรคโควิีดิ์ 19 (Emergen-
cy Operation Center : EOC) ของ 
กูระทิรวีงฯ ว่ีาห่น่วียงานไห่นจิะช่วียรับ  
เม่�อวิีเคราะห์่แล�วีในพ่�นทีิ�กูทิม. ไม่มีห่น่วีย
บริกูารในสงักัูดิ์ของสำานักูงานปลดัิ์กูระทิรวีง
สาธารณสุข ขณะทีิ�กูรมกูารแพทิย์เปน็กูรม
ทีิ�มีกูำาลังคนมากูทีิ�สุดิ์ใน กูทิม. มีห่น่วียบริกูาร
ห่ลายแห่่ง อาทิิ โรงพยาบาลราชวิีถี  
โรงพยาบาลเลดิิ์สิน โรงพยาบาลนพรตัน์ 
ตลอดิ์จินสถาบันต่างๆ ในสังกัูดิ์

นพ.สมศัักูดิิ์� กูล่าวีต่อไปว่ีา เม่�อท่ิานปลัดิ์ฯ 
ถาม จึิงคิดิ์ในใจิว่ีากูรมกูารแพทิย์จิะรับดูิ์แล 
เพราะกูารมศูีันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางจิะชว่ียตอบ
โจิทิย์เร่�องควีามครอบคลุมในกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 

เป็นควีามทิ�าทิายในกูารบริห่าร และกูรม 
กูารแพทิย์มีกูำาลังคนอยู่ในม่อ

“ถึามวั่าทำาไมรับ เพึราะศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำ
กลางบางซ่ี�อเป็นำสิ�งที�ต่อบโจทย์์ทั�งคำนำกทม. 
และคำนำที�มีภูมิลำาเนำาอยู่์ต่่างจังหัวััดแต่่มา 
ทำางานำในำกทม เร่�องนีำ�ต่�องใหั�เคำรดิต่ 
ท่านำรองนำาย์กฯ เพึราะท่านำทราบว่ัาสถึานีำ
กลางบางซ่ี�อมีพ่ึ�นำที�กวั�างขวัางและยั์งไม่ได�
ใช�งานำ ท่านำมองว่ัาถึ�านำำามาใช�ประโย์ชน์ำได� 
น่ำาจะดี ถึ�ามีศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำที�คำอย์เก็บต่ก 
คำนำที�มาทำางานำในำกทม. ซึี�งจะมีปัญหัาเวัลา
จัดสรรวััคำซีีนำต่ามทะเบยี์นำบ�านำกใ็หั�มาฉีีดที�
นีำ�เหัม่อนำเป็นำสถึานีำฉีีดวััคำซีีนำกลาง อันำนีำ�ต่�อง
ใหั�เคำรดิต่จริงๆ”นพ.สมศัักูดิิ์� กูล่าวี

อย่างไรก็ูดีิ์ ในตอนนั�น นพ.สมศัักูดิิ์�ยัง
ไม่ไดิ์�ตอบรบัในทินัทีิ เพราะต�องยอมรบัว่ีา
ถ�าเปน็โรงพยาบาล ห่ร่อสถาบันทีิ�ให่�บริกูาร
ผูู้�ป่วียเยอะๆ เช่น สถาบันประสาทิวีิทิยา 
สถาบันมะเร็งแห่่งชาติ สถาบันสุขภูาพเด็ิ์กู
แห่่งชาติมห่าราชินี สถาบันบำาบัดิ์รักูษาและ
ฟื�นฟูผูู้�ติดิ์ยาเสพตดิิ์แห่่งชาติบรมราชชนนี 
ห่ร่อแม�กูระทัิ�งโรงพยาบาลสงฆนั์�นรับดูิ์แล
ผูู้�ปว่ียโควิีดิ์ 19 ห่มดิ์แล�วี นพ.สมศัักูดิิ์�เจิรจิา
สอบถามควีามเห่็นของ พญ.มิ�งขวีัญ  
วิีชัยดิิ์ษฐ ผูู้�อำานวียกูารสถาบันโรคผิู้วีห่นัง
กู่อน เพราะช่วีงนั�นทิางสถาบันโรคผิู้วีห่นัง
ยังสามารถห่มุนเวีียนบุคลากูรไปช่วีย  
Hospitel ให่�สถาบันมะเร็งแห่่งชาติไดิ์�  
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จึิงคิดิ์ว่ีากูำาลังคนของสถาบนัโรคผิู้วีห่นงั
น่าจิะพอมีเห่ล่อ ประกูอบกัูบ นพ.สมศัักูดิิ์�  
มองว่ีา พญ.มิ�งขวัีญ มีควีามคิดิ์ ควีาม
สามารถทีิ�ดีิ์มากู จึิงคิดิ์ว่ีาสามารถเข�ามา 
รับงานนี�ไดิ์� 

เม่�อสอบถามว่ีาจิะรับดูิ์แลศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อซึี�งต�องฉีีดิ์วัีคซีีนวัีนละประมาณ
ห่ม่�นคนไดิ์�ห่ร่อไม่ ทิาง พญ.มิ�งขวีัญ  
ตอบว่ีารับไดิ์�แต่ทิางกูรมกูารแพทิย์ต�อง
สนับสนุนดิ์�วีย เม่�อตอบรบัแล�วี นพ.สมศัักูดิิ์� 
พร�อม นพ.ไพโรจิน์ สุรัตนวีนิช รองอธิบดีิ์
กูรมกูารแพทิย์ พญ.มิ�งขวัีญ ตลอดิ์จิน 
ผูู้�บริห่ารกูระทิรวีงสาธารณสขุและกูระทิรวีง

คมนาคมไดิ์�ลงไปตรวีจิสอบควีามพร�อมของ
สถานีกูลางบางซ่ี�อดิ์�วียกัูน 

“ในส่วีนของผู้มเองพยายาม put the 
right person to the right job ณ ตอนนั�น
เม่�อ พญ.มิ�งขวัีญบอกูว่ีารับไห่วีแต่กูรมต�อง
ช่วียห่น่อย ทิางกูรมกูารแพทิย์จึิงระดิ์มคน 
กูะเกูณฑูบุ์คลากูรทีิ�สามารถฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ทัิ�ง
แพทิย์ พยาบาล และทัินตแพทิย์จิากูสถาบัน
ทัินตกูรรมห่มุนเวีียนมาช่วียกัูนกู่อน แม�แต่
ตัวีผูู้�อำานวียกูารสถาบันทัินตกูรรมยังมาช่วีย
ฉีีดิ์ทุิกูวัีนเสาร์-อาทิิตย์”นพ.สมศัักูดิิ์� กูล่าวี

นอกูจิากูนี�ยังระดิ์มจิิตอาสาภูายในกูรม 
ขอกูำาลังคนจิากูโรงพยาบาลในสังกัูดิ์  
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โรงพยาบาลมะเรง็ในต่างจัิงห่วัีดิ์ทัิ�ง 7 แห่่ง 
โรงพยาบาลธัญญารักูษ์ในต่างจัิงห่วัีดิ์อีกู 
6 แห่่ง แห่่งละประมาณ 5-10 คนเวีียนกัูน
เข�ามาช่วียทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ  
ซึี�งบุคลากูรจิากูทีิ�ต่างๆ นั�นยินดีิ์เพราะอยากู
มีส่วีนร่วีมกัูบงานนี�ดิ์�วีย ขณะเดีิ์ยวีกัูน 
นพ.สมศัักูดิิ์� ยังประสานกูบัอธิกูารบดิ์สีถาบัน
พระบรมราชชนกูเพ่� อขอกูำาลังคนจิากู
อาจิารย์พยาบาลในจัิงห่วัีดิ์ใกูล�ๆ กูทิม. 
ห่มุนเวีียนเข�ามาช่วียฉีีดิ์วัีคซีีนดิ์�วีย

นอกูจิากูกูารระดิ์มทิรพัยากูรภูายในกูรมแล�วี 
นพ.สมศัักูดิิ์�ยังช่วียประสานงานกัูบกูระทิรวีง
คมนาคมในเร่�องกูารอำานวียควีามสะดิ์วีกูต่างๆ 

ซึี�งไดิ์�รับควีามร่วีมม่อทีิ�ดีิ์มากู ถึงขนาดิ์ 
รองปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคมลงมาดิ์ูแลทีิ�
สถานีกูลางบางซ่ี�อดิ์�วียตัวีเอง และอีกูส่วีน
ค่อกูารประสานขอรับกูารสนับสนุนจิากู 
คณะกูรรมกูารกิูจิกูารกูระจิายเสียง กิูจิกูาร
โทิรทิศััน์ และกูจิิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ 
(กูสทิช.) ในเร่�องทีิ�เกีู�ยวีข�องกัูบดิิ์จิิทัิลทัิ�งห่ลาย 
ทัิ�งระบบอินเทิอร์เน็ต ระบบเคร่อข่ายไร�สาย 
(Wireless Fidelity : Wi-Fi) เคร่�อง
คอมพิวีเตอร์ห่ร่อแม�แต่เคร่�องพิมพ์

เม่�อวีางแผู้นงานต่างๆ เรียบร�อยแล�วี 
นพ.สมศัักูดิิ์� ไดิ์�ปล่อยให่� Key man และ 
Key women คนสำาคัญอย่าง นพ.ไพโรจิน์ 
และ พญ.มิ�งขวัีญ บริห่ารจัิดิ์กูารศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อไป โดิ์ยทีิ� นพ.สมศัักูดิิ์� 
จิะคอยดูิ์ในภูาพรวีมและช่วีย นพ.ไพโรจิน์ 
ในส่วีนทีิ�ต�องประสานงานข�ามกูรม เช่น  
กูารประสานกูบัสถาบนัพระบรมราชชนกูห่ร่อ 
รองปลัดิ์กูระทิรวีงคมนาคมดิ์�วียส่วีนห่นึ�ง 
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กูารมีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางจิะ
ช่ั้วัยตอบโจัทย์เร่ี�อง
ควัามีครีอบคลุมี 
ในการีฉีีดวััคซีีน เปน็
ควีามทิ�าทิายในกูารบริห่าร และ
กูรมกูารแพทิย์มีกูำาลังคนอยู่
ในม่อ

ห่ร่อถ�ามีปัญห่าใดิ์จิะห่าร่อเป็นครั�งๆ เช่น 
ประสานกัูบกูรมควีบคุมโรคเพ่�อขอให่�จัิดิ์สรร
วัีคซีีนแกู่ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�ออยา่ให่�ขาดิ์ 
เพราะทีิ�นี�เปน็เห่ม่อน Key Success Factor 
อย่างห่นึ�งทีิ�ท่ิานรองนายกูรัฐมนตรีฯ วีางไวี�ว่ีา
จิะเปน็ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์ในประเทิศัไทิย 
ดัิ์งนั�นวัีคซีีนจิะสะดิ์ดุิ์ไมไ่ดิ์� เพราะถ�าทีิ�ศูันย์ฯ นี�
ขาดิ์แสดิ์งวีา่ทุิกูพ่�นทีิ�ขาดิ์แคลนห่มดิ์ อยา่งไร
ก็ูตามถ�าเปน็กูารจัิดิ์กูารระห่ว่ีางห่น่วียงาน
ภูายในกูรมกูารแพทิย์เองห่ร่อเร่�องทัิ�วีๆ ไป 
จิะมอบให่� นพ.ไพโรจิน ์และ พญ.มิ�งขวีญั 
บริห่ารจัิดิ์กูารไปเลย ตามห่ลักู put the 
right person to the right job

นพ.สมศัักูดิิ์� กูล่าวีสรุปบทิบาทิห่น�าทีิ�ของ
ตัวีเองในเร่�องศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ
ไวี�ว่ีาเปรียบเห่ม่อน “นาคให่�นำ�า” นอกูจิากู
ช่วียประสานในภูาพให่ญ่ในบางเร่�องแล�วี 
ห่ากูจิะมคีวีามดีิ์อยู่บ�างคงเปน็เร่�องกูารใช�
คนไดิ์�ถกููกัูบงาน เพราะ พญ.มิ�งขวีญั เกูง่มากู
ในกูารบริห่ารจัิดิ์กูาร ตั�งแต่กูารวีางแผู้น 
กูารทิดิ์สอบระบบ กูารจัิดิ์ระบบกูารแบ่ง
สัดิ์ส่วีนกูารจัิดิ์สรร (Quata : โควีตา)  
กูารลงทิะเบียนจิองคิวีฉีีดิ์วัีคซีีนผู่้านค่าย 
ม่อถ่อให่�มีกูารไห่ลล่�นของปริมาณคน 
เข�าออกูไดิ์�ดีิ์มากู ไม่มีกูารแออัดิ์ 

“

“
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“ผมไปเดินำที�ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ
อยู่์หัลาย์คำรั�ง มีอยู่์วัันำหันึำ�งเจอคุำณทวัดอายุ์ 
107 ป ีนัำ�งรถึเข็นำมาฉีีดวััคำซีีนำ คุำณลูกอายุ์
เก่อบ 80 ป ีส่วันำหัลานำอายุ์ 60 ป ีพึอเห็ันำ
แบบนีำ�แล�วัประทับใจว่ัาเราทำางานำแล�วัมันำ
ช่วัย์ได�เย์อะ หัร่อในำช่วังหัลังที�มีปัญหัา 

คำวัามแออัด เรามีคำนำอ�วันำที�หันัำกร�อย์กิโลกรัม 
มารับการฉีีดวััคำซีีนำเป็นำพัึนำๆ คำนำ มันำเห็ันำชัด
ว่ัาเราทำาใหั�คำนำไข� ทำาใหั�กลุ่มเสี�ย์งลด 
การเสีย์ชีวิัต่ได�เย์อะ อันำนีำ�ก็เป็นำเร่�องที� 
ผมประทับใจ”นพ.สมศัักูดิิ์� กูล่าวี
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“ไต่รรัต่น์ำ วิัริย์ะศิูริกุล”
รองเลขาธิกูาร รักูษากูารเลขาธิกูาร กูสทิช. 

กสทช.ตั่วักลางประสานำกรมการแพึทย์์และค่ำาย์ม่อถ่ึอ
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นอกูจิากูกูระทิรวีงสาธารณสุข และ
กูระทิรวีงคมนาคมทีิ�มีบทิบาทิสำาคัญในกูาร
ขับเคล่�อนกูารดิ์ำาเนนิงานของศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซ่ี�อแล�วี อีกูห่นึ�งห่น่วียงานทีิ�จิะไม่
กูล่าวีถึงไม่ไดิ์�เลย ค่อ สำานักูงานคณะกูรรมกูาร
กิูจิกูารกูระจิายเสียง กิูจิกูารโทิรทัิศัน์ และ
กิูจิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ (กูสทิช.)  
ซึี�งทิำาห่น�าทีิ�สนับสนุนอุปกูรณ์เทิคโนโลยี
สารสนเทิศั (Information technology : 
IT) และคอมพิวีเตอร์ รวีมถึงเปน็ตัวีกูลาง
เช่�อมประสานระห่ว่ีางกูรมกูารแพทิย์และ 
ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อทัิ�ง 4 ค่าย

ทีิ�จิริงแล�วี กูสทิช. ไม่ไดิ์�เพิ� งเข�ามา 
สนับสนุนงานดิ์�านสาธารณสุขกัูบโครงกูาร
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเป็นครั�งแรกู แต่
ไดิ์�มีส่วีนร่วีมในกูารต่อสู�กัูบกูารแพร่ระบาดิ์
ของโควิีดิ์ 19 ตั�งแต่ป ี2563 ดิ์�วียกูารปรับ
แผู้นงบประมาณของสำานักูงานลง และนำา
เงินทีิ�ไดิ์�จิากูกูารเกูลี�ยเงนิงบประมาณไปรวีม
กัูบเงินกูองทุินวิีจัิยและพัฒนากิูจิกูาร
กูระจิายเสียง กิูจิกูารโทิรทัิศัน์ และกิูจิกูาร
โทิรคมนาคม เพ่� อประโยชน์สาธารณะ 
(กูทิปส.) รวีมกูวีา่ 1,300 ล�านบาทิ สนับสนุน
กูารจัิดิ์ห่าครุภัูณฑ์ูทิางกูารแพทิย์ให่�แกู่ 
โรงพยาบาลทัิ�วีประเทิศั นอกูจิากูนี� ช่วีงห่ลัง
สงกูรานต ์ป ี2564 ทีิ�กูารระบาดิ์เริ�มกูลบัมา
รุนแรงจินเตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ
สำาห่รับรองรับผูู้�ปว่ีย กูสทิช. ไดิ์�ร่วีมม่อกัูบ

กูรมกูารแพทิย์ สนับสนุนอุปกูรณ์ทีิ� 
เกีู�ยวีกัูบเทิคโนโลยี เช่น คอมพิวีเตอร์ตั�งโต๊ะ 
คอมพิวีเตอร์พกูพา โทิรศััพท์ิม่อถ่อ เคร่อข่าย
ไร�สาย (Wi-Fi) ตลอดิ์จินระบบ Telehealth 
เพ่�อลดิ์ควีามเสี�ยงของแพทิย์และพยาบาล
ในกูารเข�าไปสัมผัู้สใกูล�ชิดิ์ผูู้�ป่วียให่�แกู่ 
โรงพยาบาลบุษราคัม รวีมเป็นเงินกูว่ีา  
200 ล�านบาทิ

เช่นเดีิ์ยวีกัูบกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อในครั�งนี� กูสทิช. จึิงไม่พลาดิ์ 
ทีิ�จิะเข�ามามีส่วีนร่วีมดิ์�วียเช่นกัูน

นายไตรรัตน์ วิีริยะศิัริกุูล รองเลขาธิกูาร 
รักูษากูารเลขาธิกูาร กูสทิช. กูล่าวีว่ีา โดิ์ย
ส่วีนตัวีรู�จิักูกัูบ นพ.สมศัักูดิิ์� อรรฆศิัลป ์
อธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์อยู่แล�วี ในช่วีงเด่ิ์อน
พฤษภูาคม ทิางกูรมกูารแพทิยไ์ดิ์�ประสาน
มาว่ีามีแนวีคิดิ์จัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่ 
รองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ประชาชน วัีนละ 
10,000-20,000 คน ตนจึิงถามไปว่ีา 
ทิางกูรมกูารแพทิย์ต�องกูารให่� กูสทิช. 
สนับสนุนอย่างไรบ�าง ซึี�งก็ูไดิ์�คำาตอบมาว่ีา
ต�องกูารเคร่�องคอมพิวีเตอร์ตั�งโต๊ะห่ร่อ
คอมพิวีเตอร์พกูพา ระบบปฏิิบัติกูาร และ
ระบบกูารจิองคิวี

“การระดมอุปกรณ์ต่่างๆ เราประสานำกับ
ทางผู�ใหั�บริการโทรศัูพึท์ม่อถ่ึอไป ซึี�งเขามี
การสำารองอุปกรณ์ไวั�อยู่์แล�วัหัร่ออาจมีแหัล่ง
ที�ซ่ี�อประจำา พึอทุกคำนำระดมสั�งของกันำเข�ามา
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จึงใช�เวัลาไม่นำานำ ส่วันำโทรศัูพึท์ม่อถ่ึอเขามี
คำลังสำารองไวั�เช่นำกันำ ในำขณะที�ค่ำาใช�จ่าย์ที�
เกิดขึ�นำ กสทช. ใหั�นำำาไปหัักลดหัย่์อนำ 
ค่ำาธรรมเนำยี์มบรกิารโทรคำมนำาคำมพ่ึ�นำฐานำ
โดย์ทั�วัถึึงและบริการเพ่ึ�อสังคำม ( Univer-
sal Service Obligation : USO) ได�” 
นายไตรรัตน์ กูล่าวี

อย่างไรก็ูดีิ์ ในขั�นตอนนี�มีข�อจิำากัูดิ์และ
ต�องมีกูารแกู�ไขกูฎระเบียบภูายในอยู่พอ
สมควีร เพราะขอบเขตตามระเบียบเดิิ์มนั�น 
กูสทิช. อนุญาตให่�ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพทิ ์

ม่อถ่อหั่กูลดิ์ห่ยอ่นค่า USO Fee ในสว่ีน
ของโรงพยาบาลสนาม ดัิ์งนั�นจึิงต�องขอ
อนุมัติคณะกูรรมกูาร กูสทิช. เพิ� มเติม
ขอบเขตให่�รวีมไปถึงศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนดิ์�วีย  
ซึี�งในขั�นตอนนี� ห่ลังจิากูไดิ์�รับประสานจิากู
กูรมกูารแพทิย์ นายไตรรัตน์ก็ูทิำาเร่�อง 
เร่งด่ิ์วีนเสนอเข�าบอร์ดิ์ กูสทิช. และไดิ์�รับ
กูารอนุมัติอย่างรวีดิ์เร็วี

ในส่วีนของอุปกูรณ์คอมพิวีเตอร์และ
ระบบกูารส่�อสารต่างๆ กูสทิช. เห็่นพ�องและ
สนับสนุนอย่างเต็มทีิ� อย่างไรก็ูดีิ์ ในส่วีน

ค่ายม่อถ่อเขารู�วิีธีติดิ์ต่อ
ลูกูค�า อย่าไปยุ่งกัูบเขา 
แค่บอกไป็ว่ัา 
จัะให้้ส่่งข้อมูีล

อะไรีบ้าง 
แล้วัมัีนจัะง่าย

“

“
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โดิ์ยให่�ไปคิดิ์วิีธีกูารอย่างไรก็ูไดิ์�เพ่�อให่�ลูกูค�า
ของแต่ละค่ายสามารถจิองคิวีฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�

“เราต่�องใหั�คำนำที�มีคำวัามชำานำาญทำาในำสิ�ง
ที�เขาถึนัำด ต่อนำนัำ�นำผมบอกท่านำอธิบดีสมศัูกดิ�
และท่านำรองอธิบดีไพึโรจน์ำว่ัาอย่์าไปทำาเอง 
ใหั�ค่ำาย์ม่อถ่ึอทำา เขารู�วิัธีติ่ดต่่อลูกคำ�า  
อย่์าไปยุ่์งกับเขา แคำบ่อกไปวัา่จะใหั�ส่งข�อมูล
อะไรบ�าง แล�วัมันำจะง่าย์”นายไตรรตัน์ กูล่าวี

เม่�อให่�ค่ายม่อถ่อทิำาในสิ�งทีิ�ถนัดิ์ ผู้ลลัพธ์
จึิงออกูมาอย่างดีิ์เยี�ยม เพียงแค่เปดิิ์จิอง
วัีนแรกู ใช�เวีลาไม่กีู�ชั�วีโมงจึิงมีคิวีเต็มล่วีง
ห่น�ายาวีไป 3 เด่ิ์อน

นอกูจิากูนี� เม่�อศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อเริ�มเปดิิ์บริกูาร กูสทิช. ก็ูยังไดิ์�ประสาน
ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อให่�ส่งทีิมงานมา
ดูิ์แลลูกูค�าของตัวีเองเน่�องจิากูเกูรงว่ีาห่ากู
มีผูู้�ไปรับบริกูารนับห่ม่�นคนต่อวัีนจิะเกิูดิ์ควีาม
ชุลมุนวุ่ีนวีายขึ�น ซึี�งค่ายม่อถ่อไดิ์�ให่�ควีาม
ร่วีมม่อส่งทีิมงานมาประจิำาจุิดิ์ทิางเข�าเพ่�อ
ดูิ์แลผูู้� ทีิ� จิองคิวีฉีีดิ์วัีคซีีนกัูบตัวีเอง  
โดิ์ยแต่ละค่ายจิะไดิ์�รับกูารจัิดิ์สรรประตูทิาง
เข�าไม่ให่�ซีำ�ากัูนเพ่�อควีามสะดิ์วีกูในกูารดูิ์แล

“สรุปแล�วัหันำ�าที�หัลักของกสทช. ค่ำอร่วัม
ม่อกับผู�ใหั�บริการโทรศูพัึท์ม่อถ่ึอ สนัำบสนุำนำ
อุปกรณ์คำอมพิึวัเต่อร์รวัม 100 ชุดและ
ระบบอินำเทอร์เน็ำต่ ประสานำคำวัามร่วัมม่อ
ระหัว่ัางกรมการแพึทย์์และผู�ใหั�บริการ
โทรศัูพึท์ม่อถ่ึอในำการจัดระบบการจองคิำวั 

ของระบบกูารจิองคิวีนั�น ทิางนายไตรรัตน์
มีข�อทิ�วีงติง เพราะในตอนแรกูนั�นกูรมกูาร
แพทิย์ต�องกูารพัฒนาระบบขึ�นมาเอง  
แต่จิากูตัวีอย่างทีิ�ผู่้านๆ มาพบว่ีาห่ลาย
แอปพลิเคชันทีิ�ทิำาขึ�นมาแล�วีไม่ประสบ 
ควีามสำาเร็จิ ดัิ์งนั�นจึิงแนะนำาไปว่ีาให่�ผูู้�ให่�
บริกูารโทิรศััพท์ิม่อถ่อรับไปบริห่ารจัิดิ์กูาร
เองจิะดีิ์กูว่ีา ดิ์�วียเห่ตุนี�เม่�อจัิดิ์กูารอุปกูรณ์
คอมพิวีเตอรแ์ละระบบกูารส่�อสารเรยีบร�อย
แล�วี กูสทิช. จึิงเปน็ตัวีกูลางประสานผูู้�ให่�
บริกูารโทิรศััพทิม่์อถ่อทัิ�ง 4 ค่ายเข�ามาร่วีม 
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ส่วันำค่ำาใช�จ่าย์ที�ค่ำาย์ม่อถ่ึอลงทุนำไปได�ใหั�นำำา
ไปหัักลดหัย์่อนำจากคำ่าธรรมเนำีย์ม USO 
นำอกจากนีำ�ยั์งส่งบุคำลากรบางส่วันำไปช่วัย์
อำานำวัย์คำวัามสะดวักบ�างอีกเล็กนำ�อย์” 
นายไตรรัตน์ กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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“นิำรุฒ มณีพัึนำธ์”
ผูู้�ว่ีากูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย 

ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ  
ต่อกย์ำ�าปรัชญา รฟท. อยู่์คู่ำกับประชาชนำ
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ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อจิะไม่สามารถ
จัิดิ์ตั�งไดิ์�เลยห่ากูปราศัจิากูห่นว่ียงานสำาคัญ
ห่น่วียงานห่นึ�ง นั�นก็ูค่อกูารรถไฟแห่่ง
ประเทิศัไทิย (รฟทิ.) ซึี�งเปน็เจิ�าของพ่�นทีิ�
สถานีกูลางบางซ่ี�อนั�นเอง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผูู้�ว่ีากูารรถไฟแห่่ง
ประเทิศัไทิย กูล่าวีถึงจุิดิ์ย่นของ รฟทิ. ต่อ
สถานกูารณ์โควิีดิ์ 19 ในครั�งนี�ว่ีา ปรัชญา
ของ รฟทิ. เปน็องค์กูรทีิ�อยู่คู่กัูบประชาชน 
ไม่ว่ีาจิะเปน็เร่�องกูารเดิ์นิทิางห่ร่อเร่�องอ่�นๆ
ทีิ�เกีู�ยวีข�อง ซึี�งกูารไดิ์�เข�ามามีส่วีนร่วีมใน
กูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อในครั�งนี�จึิงเป็นกูารตอกูยำ�าถึง
ปรัชญาของ รฟทิ. ว่ีาเม่�อเกูดิิ์ภูาวีะวีกิูฤต
โควิีดิ์ 19 สถานีกูลางบางซ่ี�อก็ูพร�อมปรับ
เปลี�ยนวัีตถุประสงค์ชั�วีคราวีมาเปน็ศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางแกู่ประชาชน และต�องขอบคุณ
กูระทิรวีงสาธารณสขุทีิ�ให่� รฟทิ. มีโอกูาสไดิ์�
ช่วียเห่ล่อประชาชน 

“เร่�องนีำ�เป็นำเร่�องที�ดีมาก มันำเปน็ำเร่�อง
ของการดูแลชีวิัต่ และการมีศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำ
กลางบางซ่ี�อก็ช่วัย์คำนำได�จริงๆ ผมคิำดว่ัา
เร่�องนีำ�เป็นำตั่วัอย่์างกิจกรรมในำวัันำข�างหันำ�า
ว่ัาสถึานำที�ของราชการไม่ได�จะใช�เพ่ึ� อ
วััต่ถุึประสงค์ำเฉีพึาะเท่านัำ�นำ การปรับเปลี�ย์นำ
ไปต่ามสถึานำการณไ์ด�จึงเป็นำเร่�องที�ดีมากๆ” 
นายนิรุฒ กูล่าวี

นายนิรุฒ กูล่าวีอีกูว่ีา กูารสนับสนุนของ 
รฟทิ.นั�น ภูายห่ลงัจิากูทีิ�ไดิ์�รับนโยบายให่�จิดัิ์
เตรยีมสถานกีูลางบางซี่�อเพ่�อเปน็ศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางทีิ�ให่ญ่ทีิ�สุดิ์รองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
ให่�ไดิ์� 10,000 คน/วัีน รฟทิ. ไดิ์�เตรียม 
ควีามพร�อมในเร่�องของพ่�นทีิ�สำาห่รับฉีีดิ์
วัีคซีีน พ่�นทีิ�สำาห่รับห่น่วียงานสาธารณสุข
และบุคลากูรทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบ รวีมทัิ�งเร่�องของ
กูารอำานวียควีามสะดิ์วีกูต่างๆ ให่�แกู่พี�น�อง
ประชาชน นอกูจิากูนี�แล�วียังเปิดิ์ขบวีนรถไฟ
ชานเม่องสายสีแดิ์งเส�นทิาง บางซ่ี�อ - รังสิต 
และ บางซ่ี�อ - ตลิ�งชัน ให่�บริกูารฟรีตั�งแต่
ต�นเด่ิ์อนสิงห่าคม 2564 เพ่� ออำานวีย 
ควีามสะดิ์วีกูให่�แกู่ประชาชนในกูารเดิ์นิทิาง
มาฉีีดิ์วัีคซีีน ตลอดิ์จินบูรณากูารกูารเดิิ์นทิาง
สาธารณะอ่�นๆ อีกูดิ์�วีย

รีฟท.มีีควัามียินดี 
เป็็นอย่างยิ�งที�ได้เป็็น
ส่่วันห้นึ�งในการีให้้
ควัามีชั้ว่ัยเห้ล่อดูแล 
พีื้� น้องป็รีะชั้าชั้น และพื้ร้ีอมีใน
การีส่นับส่นุนการีดำาเนินการี
ต่างๆ

“

“
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เม่ี�อเกิดภาวัะวิักฤต 
โควิัด-19 ส่ถานีกลาง
บางซ่ี�อก็พื้ร้ีอมีป็รัีบ
เป็ลี�ยนวััตถุป็รีะส่งค์ชัั้�วัครีาวั
มีาเป็็นศููนย์ฉีีดวััคซีีนแก่
ป็รีะชั้าชั้น

“

“
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ทัิ�งนี� นอกูเห่น่อจิากูกูารสนับสนุนพ่�นทีิ�
สถานีกูลางบางซ่ี�อ และเปดิิ์รถไฟชานเม่อง
สายสีแดิ์งฟรีแล�วี รฟทิ. ยังไดิ์�สนับสนุนงาน
ดิ์�านสาธารณสุขอ่�นๆ ในกูารต่อสู�กูับกูาร 
แพร่ระบาดิ์ของโควิีดิ์ 19 เช่น กูารจัิดิ์ 
สถานทีิ�พักูคอยให่�กัูบผูู้�ป่วียกูลุ่มสีเขียวี 
ทีิ�โรงซ่ีอมบำารุงรถไฟสถานีกูลางบางซ่ี�อ  
กูารจัิดิ์ขบวีนรถโดิ์ยสารพิเศัษสำาห่รับ 
ผูู้�ป่วียกูลุ่มสีเขียวีให่� เดิิ์นทิางกูลับไป 
รักูษาตัวีทีิ�ภููมิลำาเนาตามนโยบายของรัฐบาล 
กูารร่วีมม่อกัูบบริษัทิรถไฟควีามเร็วีสูง 
สายตะวัีนออกูเช่�อมสามสนามบิน จิำากัูดิ์  
แจิกูอาห่ารกูล่องจิำานวีน 2 ล�านกูล่อง 
สำาห่รับประชาชนทีิ�ไดิ์�รับผู้ลกูระทิบดิ์�าน

เศัรษฐกิูจิจิากูสถานกูารณ์กูารแพร่ระบาดิ์
ขณะเดีิ์ยวีกัูน ในส่วีนของบุคลากูร รฟทิ. 

ร่วีมกัูบโรงพยาบาลบุรฉัีตรไชยากูรซึี�งเปน็
โรงพยาบาลในสังกัูดิ์ รฟทิ. ทิำาโครงกูาร 
ดูิ์แลผูู้�ปว่ีย พนกัูงาน ลูกูจิ�างและครอบครวัี 
รวีมถงึคนในชมุชนรถไฟ ทัิ�งจัิดิ์ทิำากูารดิ์แูล
รักูษาเบ่�องต�น กูารทิำา Telemedicine ให่�
กัูบกูลุ่มผูู้�ป่วียสีเขียวีทีิ�รับกูารรักูษาแบบ 
Home Isolation กูารตรวีจิคัดิ์กูรองดิ์�วีย 
Antigen test kit ให่�กูับกูลุ่มเสี�ยงทัิ�ง
พนักูงานและคนในชมุชนรถไฟ รวีมทัิ�งมีกูาร
จัิดิ์ทิำากูล่องห่่วีงใยซึี�งบรรจุิยาทีิ�จิำาเป็น 
ต�องใช� เช่น ยาแกู�ไข ยาฟา้ทิะลายโจิร และ
เคร่�องอปุโภูคบรโิภูคต่างๆ เพ่�อมอบให่�แกู่
ผูู้�ปว่ียและผูู้�ทีิ�ต�องกัูกูตัวี 

ผูู้�ว่ีากูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย กูล่าวีทิิ�ง
ทิ�ายว่ีา รฟทิ. มีควีามยินดีิ์เปน็อย่างยิ�งทีิ�ไดิ์�
เปน็ส่วีนห่นึ�งในกูารให่�ควีามช่วียเห่ล่อดูิ์แล
พี�น�องประชาชน และพร�อมให่�กูารสนบัสนุน
กูารดิ์ำาเนินกูารต่างๆเพ่� อให่�ประเทิศัไทิย
สามารถกู�าวีผู่้านวิีกูฤตครั�งนี�ไปดิ์�วียกัูน
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“ชำานำาญ อยู่์สอาด”
รองผูู้�อำานวียกูารฝ่ืายกูารเดิิ์นรถองค์กูาร ขสมกู.

ขสมก.ภูมิใจมีส่วันำร่วัมต่่อสู�ปัญหัาโรคำระบาด
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ไม่ว่ีาศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อจิะให่ญ่โต
มีศัักูยภูาพในกูารฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ไห่น แตถ่�า
ลำาพังใช�แต่รถส่วีนตัวี ไม่มีระบบขนส่ง
มวีลชนทีิ�พาผูู้�คนไปถึงทีิ�ห่มาย จิำานวีนผูู้�ไดิ์�
รับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนคงไม่สูงถึงระดัิ์บห่ลักูห่ม่�น
คนเห่ม่อนทีิ�เปน็อยู่

องค์กูารขนส่งมวีลชนกูรุงเทิพ (ขสมกู.) 
จึิงเป็นอีกูฟนัเฟอืงสำาคัญทีิ�ช่วียให่�ประชาชน
เข�าถึงบริกูารฉีีดิ์วัีคซีีน ดิ์�วียกูารจัิดิ์รถเมล์
เส�นทิางพิเศัษคอยรับส่งประชาชนจิากู 
จุิดิ์ต่างๆ มายังสถานีกูลางบางซี่�อ 
ตั�งแต่วัีนแรกูจินสิ�นสุดิ์โครงกูาร โดิ์ยมี 
นายชำานาญ อยู่สอาดิ์ รองผูู้�อำานวียกูารฝ่ืาย
กูารเดิิ์นรถองค์กูาร ขสมกู. เปน็บุคคลสำาคัญ
ทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบห่น�าทีิ�นี�

นายชำานาญ เล่าว่ีา ตั�งแต่กูารระบาดิ์ของ 
โควิีดิ์ 19 ระลอกู 2 ถึงระลอกูทีิ� 3 พนักูงาน
ของ ขสมกู. ติดิ์เช่�อโควิีดิ์ 19 รวีมแล�วี
ประมาณ 900 คน มีผูู้�เสียชีวิีต 4 ราย  
แต่ทัิ�งห่มดิ์นี�ไม่ไดิ์�ติดิ์เช่�อจิากูรถโดิ์ยสารห่ร่อ
ในทีิ�ทิำางาน เพราะ ขสมกู. มีมาตรกูารเข�มงวีดิ์
เร่�องกูารใส่ห่น�ากูากูอนามัย วัีดิ์อุณห่ภููมิ 
กูารรักูษาระยะห่่าง กูารทิำาควีามสะอาดิ์รถ 
แต่ส่วีนมากูติดิ์จิากูชุมชนและคนใน
ครอบครัวีเพราะพนักูงาน ขสมกู. จิำานวีน
มากูพักูอยู่ในพ่�นทีิ�ชุมชนแออัดิ์ซึี�งมีกูาร
ระบาดิ์ค่อนข�างรุนแรง เม่�อมีพนักูงาน 
ขสมกู. ติดิ์เช่�อโควิีดิ์ 19 จึิงทิำาให่�เกิูดิ์ควีาม

ห่วีาดิ์ระแวีงของคนในสังคม ขสมกู. ในฐานะ
ผูู้�ให่�บริกูารขนสง่มวีลชนสาธารณะ จึิงจิำาเปน็
ต�องทิำาตัวีเองให่�ปลอดิ์ภูยั ทัิ�งคน ทัิ�งรถ 
เพ่�อสร�างควีามเช่�อมั�นแกู่ประชาชน

“ด�วัย์คำวัามร่วัมม่อระหัวั่างกระทรวัง
คำมนำาคำมและกระทรวังสาธารณสุขในำ 
การฉีีดวััคำซีีนำแก่บุคำลากรที�ต่�องทำางานำ 
ขนำส่งมวัลชนำ พึนัำกงานำขสมก. กว่ัา  
12,000 คำนำ จึงได�รับวััคำซีีนำตั่�งแต่่เด่อนำ
พึฤษภาคำม 2564 และชุดที� 2 ฉีีดอีก
ประมาณ 1,000 คำนำ รวัมแล�วัฉีีดได� 95% 
ในำเด่อนำกันำย์าย์นำ 2564 ซึี�งหัลังจากฉีีด
วััคำซีีนำแล�วัยั์งพึบว่ัามีผู�ติ่ดเช่�ออยู่์ แต่่เป็นำ
แล�วัหัาย์ไวั สามารถึกลับมาทำางานำได�ต่าม
ปกติ่ และย่์นำยั์นำว่ัายั์งไม่มีใคำรบอกว่ัาติ่ด
หัร่อรับเช่�อจากการนัำ�งรถึโดย์สารประจำาทาง
เลย์”นายชำานาญ กูล่าวี

สำาห่รับภูารกิูจิสนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงานของ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อนั�น นายชำานาญ
กูล่าวีว่ีา ดิ์�วียควีามทีิ�ขสมกู. เปน็ระบบขนส่ง
มวีลชนสาธารณะของคนในเม่องและปริมณฑูล 
นายสรพงศ์ั ไพฑููรย์พงษ์ รองปลัดิ์กูระทิรวีง
คมนาคม จึิงมอบห่มายให่� ขสมกู. จัิดิ์เส�นทิาง
เดิิ์นรถเพ่�อบริกูารประชาชนทีิ�มาฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�
สถานีกูลางบางซี่�อ โดิ์ยเน�นเช่�อมต่อจิากู
รถไฟฟา้ BTS รับเข�ามาทีิ�สถานีกูลางบางซ่ี�อ 
ซึี�งงานนี�นายชำานาญเปน็ผูู้�จัิดิ์กูารเส�นทิาง
เดิิ์นรถต่างๆ ดิ์�วียตัวีเอง โดิ์ยนำาประสบกูารณ์
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กูารรับส่งประชาชนในช่วีงงานพระราชพิธี
ต่างๆ มาใช�กัูบศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ 
ทิำาให่�สามารถจัิดิ์เส�นทิางและเวีลากูารปลอ่ย
รถทัิ�งช่วีงเรง่ด่ิ์วีนและไมเ่ร่งด่ิ์วีนไดิ์�อย่าง
เห่มาะสม 

กูารเตรียมกูารใช�เวีลา 1-2 วัีนก็ูแล�วีเสร็จิ 
โดิ์ยขสมกู. ไดิ์�จิดัิ์เส�นทิางเดิ์นิรถ 4 เส�นทิาง 
ค่อ 1) วีงกูลมเซ็ีนทิรัลลาดิ์พร�าวี-ถนน
พห่ลโยธิน-สถานีกูลางบางซ่ี�อ 2) อนุสาวีรีย์
ชัยสมรภููมิ-ถนนพห่ลโยธิน-สถานีกูลาง
บางซ่ี�อ 3) ท่ิาเร่อบางโพธิ�-สถานีเตาปูน-
สถานีกูลางบางซ่ี�อ และ 4) เส�นทิางวีนรถ
ภูายในสถานีกูลางบางซ่ี�อ ซึี�งรถทัิ�งห่มดิ์ทีิ�

นำามาบริกูารนั�นเป็นรถรุ่นให่ม่ล่าสุดิ์ของ
ขสมกู. เป็นรุ่นชานตำ�าเพ่�อให่�สะดิ์วีกูในกูาร
ขึ�นลงรถของผูู้�พิกูารและผูู้�สูงอาย ุรวีมเส�น
ทิางละ 5 คัน โดิ์ยเส�นทิางทีิ�วิี�งวีนรถภูายใน
สถานีกูลางบางซ่ี�อต�องใช� 6-10 คัน รวีมๆ 
แล�วีเกู่อบ 30 คัน

“เริ�มใหั�บริการตั่�งแต่่เวัลา 7.00-20.00 นำ. 
หัร่อจนำกวัา่คำนำจะหัมด โดย์ปลอ่ย์รถึทกุๆ 
5-10 นำาที ใช�กำาลังคำนำประมาณ 100 คำนำ/วัันำ 
ทั�งพึนำกังานำขบั พึนัำกงานำเกบ็ตั่�วั นำาย์ต่รวัจ 
มีคำนำมารับบริการเฉีลี�ย์วัันำละ 10,000-
20,000 คำนำ ซึี�งถ่ึอว่ัาเย์อะ”นายชำานาญ 
กูล่าวี
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“เรีาไม่ีกลัวัและเต็มีใจั 
ให้้บริีการี เพื้รีาะเร่ี�องนี�

เป็็นวัารีะแห้ง่ชั้าติ  
ถ่อเป็็นกิจักรีรีมีเพ่ื้�อสั่งคมี 

ที�ให้้บริีการีโดยไม่ีคิดค่าโดยส่ารี 
เรีาถ่อว่ัาเป็็นควัามีภาคภูมิีใจั 

ของ ขส่มีก.

“
นอกูจิากูนี�ขสมกู. ยังไดิ์�จิัดิ์กูำาลัง 

สายตรวีจิพิเศัษไปให่�บริกูารรว่ีมกูบัเจิ�าห่น�าทีิ�
กูรมกูารขนส่งทิางบกู ตำารวีจิจิราจิรและ
ตำารวีจิรถไฟ เพ่�ออำานวียควีามสะดิ์วีกูทัิ�ง
ทิางเข�าและทิางออกู รวีมทัิ�งคัดิ์เล่อกู
พนักูงานเก็ูบค่าโดิ์ยสารทีิ�มีมนุษยสัมพันธ์ดีิ์
มาจัิดิ์ทีิมประชาสัมพันธ์ คอยถ่อป้ายถ่อ
เคร่�องกูระจิายเสียงแนะนำาจุิดิ์ขึ�นรถแกู่
ประชาชนทีิ�ต�องกูารมาฉีีดิ์วัีคซีีน

“ถึามว่ัาเหัน่ำ�อย์ไหัม จะมีพึนัำกงานำของ
เราหัลาย์คำนำที�สันำนิำษฐานำว่ัาอาจได�รับเช่�อจาก
การสัมผัสใกล�ชิดกับผู�มาฉีีดวััคำซีีนำ แต่่เรา

ไม่กลัวัและเต็่มใจใหั�บริการ เพึราะเร่�องนีำ� 
เป็นำวัาระแหั่งชาติ่ ถ่ึอเป็นำกิจกรรมเพ่ึ�อ
สังคำมที�ใหั�บริการโดย์ไม่คิำดค่ำาโดย์สาร  
เราถ่ึอว่ัาเป็นำคำวัามภาคำภูมิใจของ ขสมก.  
ที� ได� มีส่วันำร่วัมในำการต่่อสู� กับปัญหัา 
โรคำระบาด นำอกจากนีำ� ยั์งมีประชาชนำ 
บางคำนำที�มาจากต่่างจงัหัวััดและไมเ่คำย์ขึ�นำ
รถึเมล์มาก่อนำแล�วัได�มาขึ�นำรถึเมล์ที�ดีที�สุด
ของ ขสมก. ในำต่อนำนีำ� ได�รับการดูแลจาก
นำาย์ต่รวัจช่วัย์พึยุ์งขึ�นำรถึ มันำเป็นำภาพึที�มี
คำวัามสุขและภูมิใจที�เราได�ร่วัมใหั�บริการ
ประชาชนำ”นายชำานาญ กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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“นำพึ.ไพึโรจน์ำ สุรัต่นำวันิำช”
รองอธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์

Key man กำาหันำดกลยุ์ทธ์ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ
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ห่ากูจิะกูล่าวีถึง Key Man คนสำาคัญใน
กูารขับเคล่�อนกูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ นอกูจิากู พญ.มิ�งขวัีญ 
วิีชัยดิิ์ษฐ ผูู้�อำานวียกูารสถาบันโรคผิู้วีห่นัง
ในฐานะผูู้�อำานวียกูารศัูนย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ อีกูคนทีิ�จิะไม่กูล่าวีถึงไม่ไดิ์�ค่อ 
นพ.ไพโรจิน์ สุรัตนวีนิช รองอธิบดีิ์กูรม 
กูารแพทิย ์ ซึี�งทิำางานอยา่งใกูล�ชิดิ์ร่วีมกัูบ 
พญ.มิ�งขวัีญ ในกูารช่วียสนับสนุนกูาร
ดิ์ำาเนินงานต่างๆ รวีมทัิ�งคอยปรับกูลยุทิธ์
กูารฉีีดิ์วัีคซีีนให่�สอดิ์คล�องกัูบสถานกูารณ์
ในแต่ละช่วีงเวีลา

ในมุมมองของ นพ.ไพโรจิน์ ศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซี่�อมีวิีวัีฒนากูารมาโดิ์ย
ตลอดิ์ เม่�อสถานกูารณ์ผูู้�ติดิ์เช่�อโควิีดิ์ 19 
และวัีคซีีนเปลี�ยนไป ยุทิธศัาสตร์และกูลุ่ม 
เปา้ห่มายจึิงต�องเปลี�ยนตามไปดิ์�วีย

รองอธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์ เล่าว่ีา ณ วัีนทีิ�
จัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ เข�าใจิว่ีา
จิะมีวัีคซีีนเพียงพอและมีสมมุติฐานว่ีาถ�าฉีีดิ์
วัีคซีีนให่�มีควีามครอบคลุมจิะช่วียลดิ์จิำานวีน
ผูู้�ปว่ียและกูารแพร่กูระจิายของโควิีดิ์ 19 ไดิ์� 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อจึิงวีางบทิบาทิ
เป็นเห่ม่อนส่วีนเสริมให่�ฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ครอบคลุม
มากูทีิ�สุดิ์ โดิ์ยทีิ�กูทิม. ยังฉีีดิ์กูลุ่มเปา้ห่มาย
ผูู้�สูงอายุและผูู้�ป่วียโรคเร่�อรัง ดิ์�วียเห่ตุนี� 
เป้าห่มายในขณะนั�นจึิงต�องกูารฉีีดิ์ให่� 
เร็วีทีิ�สุดิ์ มากูทีิ�สุดิ์ โดิ์ยช่วีงแรกูเริ�มฉีีดิ์ 

กูลุ่มองค์กูรต่างๆ เป็นห่ลักูกู่อน จิากูนั�นจึิง
ห่าร่อกัูนถึงกูารจัิดิ์ระบบให่�ประชาชนทัิ�วีไป
เข�ามาฉีีดิ์ และสรุปว่ีาจิะให่�ผูู้�ให่�บริกูาร 
เคร่อข่ายโทิรศััพท์ิม่อถ่อเข�ามาช่วียในเร่�อง
กูารจัิดิ์ระบบกูารจิองคิวีให่�

เห่ตผุู้ลทีิ�กูรมกูารแพทิยไ์ม่ดิ์ำาเนนิกูารเร่�อง
กูารเปดิิ์รับจิองคิวีเองนั�น เน่�องจิากูไม่ใช่ 
สิ�งทีิ�กูรมกูารแพทิยถ์นัดิ์ นพ.ไพโรจิน์เปรียบ
เทีิยบให่�เห็่นภูาพว่ีาสถานีกูลางบางซี่�อก็ู
เห่ม่อนสนามบิน กูระทิรวีงคมนาคมก็ูเห่ม่อน
บริษัทิท่ิาอากูาศัยานไทิย จิำากัูดิ์ (มห่าชน)  
ทีิ�คอยดูิ์แลเร่�องสถานทีิ� ส่วีนกูระทิรวีง
สาธารณสุขเป็นเห่ม่อนสายกูารบิน เม่�อ
เชี�ยวีชาญเร่�องกูารฉีีดิ์ก็ูให่� ฉีีดิ์วัีคซีีน 
อย่างเดีิ์ยวีไปเลย ส่วีนเร่�องกูารจัิดิ์คิวีให่�
ประชาชนเข�ามาฉีีดิ์ จิะมีผูู้�ให่�บริกูารเคร่อข่าย
โทิรศััพท์ิม่อถ่อเป็นเห่ม่อนบริษัทิขายตั�วี  
ทิำาห่น�าทีิ�จัิดิ์คิวีให่�ว่ีาใครจิะเข�ามาฉีีดิ์รอบไห่น
บ�าง โดิ์ยกูรมกูารแพทิยจ์ิะแบง่โควีตาแกู ่
ผูู้�ให่�บริกูารเคร่อข่ายโทิรศััพทิ์ม่อถ่อทัิ�ง  
4 รายไปจัิดิ์คิวีผูู้�รับบริกูารเอง โดิ์ยไม่จิำากัูดิ์
ว่ีาจิะใช�แพลตฟอรม์ (Platform) ไห่นในกูาร 
ลงทิะเบียน เพียงแต่ส่งบัญชีรายช่�อ (Slot) 
ผูู้�ทีิ�จิะเข�ามารับกูารฉีีดิ์ให่�เท่ิานั�น ซึี�งเม่�อให่� 
ผูู้�ทีิ�มีควีามถนัดิ์ในเร่�องนั�นๆ เป็นคนจัิดิ์กูาร 
ภูายในเวีลาไม่กีู�วัีนก็ูสามารถรับจิองและ
จัิดิ์สรรคิวีฉีีดิ์ล่วีงห่น�า 3 เด่ิ์อน ยาวีไปจินถึง
เด่ิ์อนสิงห่าคม 2564
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“ต่อนำนัำ�นำยั์งไม่ได�พูึดถึึงผู�สูงอายุ์เลย์ 
เนำ�นำแค่ำว่ัาใหั�ประชาชนำทั�วัไปได�รับการฉีีดใหั�
มากที�สุด เร็วัที�สุด สถึานำการณ์วัันำนัำ�นำกับ
อีก 2-3 เด่อนำต่่อมาไม่เหัม่อนำกันำ ต่อนำนัำ�นำ
เราย์งัไม่รู�ว่ัาในำต่่างจงัหัวััดจะขาดวััคำซีีนำ ไม่รู�
ว่ัาประเทศูจะมีวััคำซีีนำไม่พึอ เรายั์งไม่รู�ว่ัา
ประกันำสังคำมรับวััคำซีีนำไปเท่าไหัร่ กระทรวัง
การอุดมศึูกษา วิัทย์าศูาสต่ร์ วิัจัย์และ
นำวััต่กรรม (อวั.) รับวััคำซีีนำไปเท่าไหัร่ เรารู�
ว่ัาวัันำที� 1 มิถุึนำาย์นำ ทาง AstraZeneca จะ
ส่งมา 6 ล�านำโดสและทย์อย์เพิึ�มเป็นำ 10 ล�านำ
โดส 20 ล�านำโดส เรามีสมมุติ่ฐานำแบบนัำ�นำ 
เราจึงเดินำหันำ�าฉีีดอย่์างเดีย์วั” นพ.ไพโรจิน์ 
กูล่าวี

จินกูระทัิ�งเข�าสู่ช่วีงเด่ิ์อนกูรกูฎาคม  
เริ�มมีปัญห่าวัีคซีีนไม่เพียงพอ กูารฉีีดิ์ใน
ปริมาณมากูเพ่�อให่�ครอบคลุม 70% ของ
ประชากูรในกูทิม. และปริมณฑูลอาจิทิำาไดิ์� 
ไม่เร็วีเท่ิาทีิ�วีางแผู้นไวี� กูารฉีีดิ์วัีคซีีนจึิงต�อง
เล่อกูฉีีดิ์ให่�เข�าเป้ามากูขึ�น โดิ์ยเปลี�ยนมา
เปน็กูารฉีีดิ์เพ่�อลดิ์กูารเสียชีวิีต ประกูอบกัูบ
ประชาชนทัิ�วีไปทีิ�จิองคิวีมาสว่ีนมากูเปน็คน
ทีิ�เข�าถึงเทิคโนโลยี แต่ผูู้�สูงอายุยังเข�าไม่ถึง 
อีกูทัิ�งยังมีควีามซีำ�าซี�อนของผูู้�มารับบริกูาร 
เช่น ฉีีดิ์จิากูห่น่วียงานอ่�นแล�วีมาฉีีดิ์เข็ม 2 
ทีิ�ศูันย์ฯ เป็นต�น เม่�อพิจิารณาจิากูข�อมูลและ
สถานกูารณ์ห่ลายๆ ดิ์�าน รวีมถึงไดิ์�ห่าร่อ
กัูบ นพ.สุระ วิีเศัษศัักูดิิ์� รองปลัดิ์กูระทิรวีง

ศัูนย์ฉีีดิ์วีัคซีีนกูลางบางซี่�อ 
มีวีิวีัฒนากูารมาโดิ์ยตลอดิ์ 
เ มี่� อส่ถานการีณ ์
ผู่้ติดเชั้่�อและวััคซีีน
เป็ลี�ยนไป็ ยุทธศูาส่ตร์ี
และกลุ่มีเป็้าห้มีาย 
ก็ต้องเป็ลี�ยนตามี 
ไป็ด้วัย

“

“
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สาธารณสุขแล�วี จึิงเริ�มเปดิิ์ On site สำาห่รับ
ผูู้�สูงอายุ 75 ปี โดิ์ยควีามตั�งใจิแรกูนั�น 
นพ.ไพโรจิน์ ต�องกูารทิยอยปรับช่วีงอายุ 
จิากู 75 ป ีเป็น 70 ปก่ีูอน แล�วีจึิงค่อยเปดิิ์ 
On site สำาห่รับกูลุ่มอายุ 65 ป ีและ 60 ป ี
ตามลำาดัิ์บ

อย่างไรก็ูดีิ์ ห่ลังจิากูเปิดิ์ On site กูลุ่ม
สูงอายุ 75 ปไีปไดิ์�สักูพักูแล�วี ต่อมามีกูาร
ตัดิ์สินใจิข�ามมาเปิดิ์ On site สำาห่รับกูลุ่ม
อายุ 60 ปเีลย เพราะสถานกูารณ์ในขณะนั�น 
ทิางกูทิม. เองจิะเริ�มฉีีดิ์วัีคซีีนกูลุ่มผูู้�สูงอายุ 
60 ปขึี�นไปและผูู้�ปว่ีย 7 กูลุ่มโรค ทัิ�วีกูทิม. 
รวีมทัิ�งห่มดิ์ 25 จุิดิ์ โดิ์ยแต่ละจุิดิ์มีศัักูยภูาพ
รองรบัไดิ์�จุิดิ์ละ 2,000 คน/วีนั รวีมทัิ�งห่มดิ์
แล�วีสามารถฉีีดิ์ไดิ์�กูว่ีาวัีนละ 50,000 คน 
ประกูอบกูบัข�อมูลจิากูจิดุิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนอ่�นๆ ของ
กูรมกูารแพทิย์ เช่น จุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนของ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีทีิ�ห่�างสรรพสินค�า
เดิ์อะมอลล์ มีศัักูยภูาพฉีีดิ์ไดิ์�วัีนละ 2,500 คน
แต่มาลงทิะเบียนเพียงวัีนละ 500 คน พอให่�
ทิดิ์ลองเปิดิ์ On site แล�วียังมีคนมาฉีีดิ์ 
ไม่เต็มควีามสามารถในกูารบริกูาร นอกูจิากู
นี� นพ.ไพโรจิน์ยังตรวีจิสอบจุิดิ์บริกูารอ่�นๆ 
ทีิ�เปิดิ์ On site เช่น โรงพยาบาลกูรุงเทิพ 
ทีิ�ห่�างสรรพสินค�าสยามพารากูอน ห่ร่อ  
โรงพยาบาลจิฬุาลงกูรณที์ิ�สามย่านมิตรทิาวีน ์
คนมารับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนไม่เต็มเห่ม่อนกัูน

“วัันำนัำ�นำที�ศููนำย์์ฯ จึงตั่ดสินำใจกันำว่ัาทัพึ

หันำ�าซึี�งหัมาย์ถึึงจดุฉีีดอ่�นำๆ ในำกทม. เริ�มเปดิ 
On site แล�วั ถึ�าผ่านำไป 2-3 วัันำหัากคำนำ
เริ�มรู�แล�วัมุ่งไปรบับริการก็กลัวัเขารับไม่ไหัวั 
เราจึงเปิด On site อายุ์ 60 ปทีี�ศููนำย์์ฯ 
ด�วัย์ เพ่ึ�อช่วัย์แบ่งเบาภาระใหั� กทม. เรีย์ก
ว่ัาเป็นำการเปิด  On site พึร�อมกันำทั�ง 
กทม.”นพ.ไพโรจิน์ กูล่าวี

อย่างไรก็ูตาม ไม่ทิราบว่ีาเพราะควีามเช่�อ
มั�นทีิ�มีต่อศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ ห่ร่อ
ข�อจิำากัูดิ์บางประกูารของกูทิม. ทีิ�รับเฉีพาะ
ผูู้�มีทิะเบยีนบ�านในกูทิม. สถานกูารณจึ์ิงกูลับ
กูลายเปน็ว่ีาประชาชนแห่่กัูนมาฉีีดิ์ทีิ�ศูันย์ฯ 
เปน็จิำานวีนมากูจินเกูดิิ์ภูาพของควีามแออัดิ์ 
ยิ�ง 10 วัีนสุดิ์ทิ�ายของเด่ิ์อนกูรกูฎาคม  
แม�แต่ประชาชนในจัิงห่วัีดิ์ใกูล�เคียงก็ูมุ่งมา
ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�บางซ่ี�อ บวีกูกัูบเปิดิ์ฉีีดิ์ให่�กูลุ่ม 
คนอ�วีนทีิ�มีนำ�าห่นักูมากูกูว่ีา 100 กิูโลกูรัมดิ์�วีย 
ควีามโกูลาห่ลจึิงเกิูดิ์ขึ�นจินต�องมีกูาร 
ประชุมร่วีมกัูบ พล.อ.ประยุทิธ์ จัินทิร์โอชา 
นายกูรัฐมนตรี ว่ีาจิะจัิดิ์กูารอย่างไรต่อไป

“ที�มาที�ไปของการตั่ดสินำใจแบบนัำ�นำ
เป็นำการตั่ดสินำใจจากข�อมูล ไม่ได�ตั่ดสินำใจ
จากอารมณเ์ลย์ เราเปดิ On site เพึราะ
คิำดว่ัามีพัึนำธมิต่รในำการฉีีดวัันำละ 50,000 คำนำ 
แต่่พึอเปิดแล�วัคำนำก็มุ่งมาที�ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำ
กลางบางซ่ี�อ พึอมีปัญหัา ท่านำนำาย์กรัฐมนำต่รี
ได�ใหั�หัน่ำวัย์งานำที�เกี�ย์วัข�องประชุมผ่านำระบบ 
Teleconference ว่ัาจะทำาอย่์างไร จึงได�
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ข�อสรุปว่ัาเหัล่อเวัลาเปดิ On site อีกไม่กี�วัันำ
ขอใหั�อึดกันำต่่อไป จากนัำ�นำสิ�นำเด่อนำกรกฎาคำม
จึงได�ปรับมาฉีีดกลุ่ม 608 ผ่านำระบบ 
ลงทะเ บีย์นำ สถึานำการณ์จึงค่ำอย์ๆ 
คำลี�คำลาย์”นพ.ไพโรจิน์ กูล่าวี 

ห่ลังจิากูผู่้านพ�นช่วีงเวีลาของควีาม
โกูลาห่ลจินย่างเข�าสู่เด่ิ์อนสิงห่าคม 2564 
นพ.ไพโรจิน์ มองวี่าภูารกูิจิของศัูนย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซี่�อน่าจิะเพียงพอแล�วี เน่�อง
ดิ์�วีย ณ วัีนทีิ�จัิดิ์ตั�ง กูระทิรวีงสาธารณสุข
ห่วัีงว่ีาจิะฉีีดิ์วัีคซีีนให่�ครอบคลุมมากูทีิ�สุดิ์ 
จิำานวีนผูู้�ปว่ียจิะลดิ์ลง แต่ในระยะห่ลังวัีคซีีน
มีจิำากัูดิ์ ต�องฉีีดิ์ให่�ตรงตามกูลุ่มเป้าห่มาย 
ขณะทีิ�ในพ่�นทีิ�ต่างจัิงห่วัีดิ์ กูารฉีีดิ์วัีคซีีน

กูลุ่ม 608 เพิ�งครอบคลุมเพียง 20%  
ดัิ์งนั�นวัีคซีีนจึิงควีรกูระจิายห่ากูลุ่มเปา้ห่มาย
มากูกูว่ีา 

“ถึ�าตั่�งเปา้ว่ัาฉีีดเพ่ึ�อลดต่าย์ ภารกจิของ
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อน่ำาจะเพีึย์งพึอ 
กทม.ฉีีดคำรอบคำลุม 75-80% ถ่ึอว่ัา  
Mission Complete อย่์างสวัย์หัรูแล�วั  
ที�เหัล่อเป็นำการต่ามฉีีดเข็ม 2 และเก็บต่ก
กลุ่มองค์ำกรต่่างๆ พึอฉีีดเข็ม 2 เสร็จจึง
ส่งมอบพ่ึ�นำที�ค่ำนำการรถึไฟแห่ังประเทศูไทย์” 
นพ.ไพโรจิน์ กูล่าวี

ตลอดิ์ช่วีงเวีลาทีิ�ดูิ์แลภูารกิูจิสำาคัญใน
ครั�งนี� นพ.ไพโรจิน์ รู�สึกูประทัิบใจิกูารทิำางาน
ร่วีมกัูบห่น่วียงานอ่�นในห่ลายๆ ประเด็ิ์น เช่น 
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เร่�องกูำาลังคน ดิ์�วียควีามทีิ�สถาบันโรค
ผิู้วีห่นังเปน็ห่น่วียงานเล็กู ในระยะแรกูจึิงมี
บุคลากูรจิากูห่ลายห่นว่ียมาชว่ีย เชน่ สถาบนั
สุขภูาพเดิ์ก็ูแห่่งชาตมิห่าราชนีิ โรงพยาบาล
เลิดิ์สิน สถาบันทัินตกูรรม บุคลากูรจิากูภูาค
เอกูชน รวีมทัิ�งอาจิารย์แพทิย์และพยาบาล
จิากูสถาบันกูารศึักูษาต่างๆ ทีิ�อาสาเข�ามา
ช่วียงานจิำานวีนมากู จินในระยะห่ลังบุคลากูร
ของสถาบันโรคผิู้วีห่นังไดิ์�ปรับบทิบาทิไปเป็น 
ผูู้�ประสานงานเปน็ส่วีนให่ญ่

ขณะเดีิ์ยวีกัูน สำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์ 
กูรมกูารแพทิย์ เป็นอีกูห่น่วียงานสำาคัญทีิ�
ปรับซีอฟต์แวีร์ให่�เห่มาะสมกัูบกูารทิำางาน  
ทัิ�งกูารลงทิะเบียน กูารเช่�อมต่อข�อมูลเข�า

ระบบห่มอพร�อม กูารคำานวีนปรมิาณข�อมูล 
กูารเช่�อมกัูบฐานข�อมูลกูระทิรวีงมห่าดิ์ไทิย 
และกูารคัดิ์กูรองข�อมูลเพ่�อลดิ์ควีามซีำ�าซี�อน 
และทีิ�สำาคัญค่อผูู้�ให่�บริกูารเคร่อข่ายโทิรศััพท์ิ
ม่อถ่อทัิ�ง 4 ราย ทีิ�ร่วีมหั่วีจิมทิ�ายมาดิ์�วีย
กัูนตั�งแต่วัีนแรกู ไม่ว่ีาทิางกูรมกูารแพทิย์
จิะปรบักูลยุทิธ์อย่างไร ทิางค่ายม่อถ่อก็ูให่�
ควีามร่วีมม่อปรับระบบตามในทัินทีิ

“เขาโอเคำกับเรานำะ เขาบอกว่ัาทุกคำนำเป็นำ
พีึ�นำ�องกับอาจารย์์นำะ อาจารย์์มีอะไรต่�อง
ส่�อสาร พึวักเขาย์ินำดี เราเอาย์ังไงเขา 
เอาด�วัย์ อันำนีำ�ประทับใจจริงๆ” นพ.ไพโรจิน์ 
กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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“นำพึ.อภิชาติ่ วัชิรพัึนำธ์”
รองอธิบดีิ์กูรมควีบคุมโรค

กรมคำวับคุำมโรคำต่�องจัดสรรวััคำซีีนำไม่ใหั�ขาด
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ในกูารศักึูสงครามนอกูจิากูกูำาลังทิห่าร
แล�วี อาวุีธและเคร่�องกูระสุนทีิ�เพียงพอ 
เปน็เร่�องสำาคัญทีิ�สุดิ์ ถ�าปนืไม่มีกูระสุน ทิห่าร
มีแต่ม่อเปลา่ๆ คงสู�ข�าศึักูไม่ไดิ์� เช่นเดีิ์ยวีกัูบ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ แม�จิะให่ญ่โต
รองรับคนจิำานวีนมากูขนาดิ์ไห่น มีกูำาลัง
แพทิย์และพยาบาลมากูเทิา่ไห่ร่ แต่ถ�าไมมี่
วัีคซีีนมาให่�ฉีีดิ์ทุิกูอย่างคงจิบ

กูรมควีบคุมโรคจึิงเป็นอีกูห่น่วียงาน
สำาคัญเบ่�องห่ลังกูารดิ์ำาเนินงานในครั�งนี� 
เพราะเปน็ห่นว่ียสง่กูำาลังบำารุงทีิ�ต�องจัิดิ์สรร 
(Supply) วัีคซีีนอย่างเพียงพอไม่ให่� 
ขาดิ์ชว่ีง เพ่�อให่�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ
ดิ์ำาเนินงานไดิ์�เต็มศัักูยภูาพ อย่างไรก็ูดีิ์ 
บทิบาทิของกูรมควีบคมุโรคไมไ่ดิ์�มีเพียงกูาร
สนับสนุนวัีคซีีนอย่างเดีิ์ยวี แต่ยังมีส่วีนร่วีม
ในกูารให่�ข�อเสนอแนะเกีู�ยวีกูับกูารวีาง
มาตรกูารต่างๆ ภูายในศูันย์ฯ เพ่�อปอ้งกัูน
ไม่ให่�เกิูดิ์กูารแพร่ระบาดิ์ในพ่�นทีิ�อีกูดิ์�วีย

นพ.อภูชิาติ วีชิรพันธ์ รองอธบิดีิ์กูรม
ควีบคมุโรค กูล่าวีถึงบทิบาทิของกูรมควีบคมุ
โรควีา่เข�าไปมส่ีวีนร่วีมตั�งแต่เริ�มจัิดิ์ตั�งศูันย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ในช่วีงนั�นประมาณ
เด่ิ์อนมีนาคม 2564 มีกูารระบาดิ์เป็นคลัสเตอร์
ให่ญ่ในจัิงห่วัีดิ์สมุทิรสาคร จิากูนั�นช่วีงเด่ิ์อน
เมษายน-พฤษภูาคม เริ�มพบกูารระบาดิ์ในเขต
บางขุนเทีิยน ซึี�งดิ์�วียควีามทีิ�กูทิม. เป็นพ่�นทีิ�
ยุทิธศัาสตรห์่ลักูของประเทิศั ต�องเร่งกูระจิาย

วัีคซีีนให่�ถึงประชาชนให่�เร็วีทีิ�สุดิ์ นพ.โอภูาส 
กูารย์กูวิีนพงศ์ั อธิบดีิ์กูรมควีบคุมโรค 
จึิงห่าร่อกัูบ นพ.เกีูยรติภููมิ วีงศ์ัรจิิต ปลัดิ์
กูระทิรวีงสาธารณสุข ถึงแนวีคิดิ์กูารจัิดิ์กูาร
วัีคซีีนทีิ�ทุิกูฝ่ืายต�องช่วียกัูน ไม่ว่ีาจิะเป็น
ห่น่วียงานห่ลักูอย่างกูรุงเทิพมห่านคร 
กูระทิรวีงสาธารณสขุ โรงพยาบาลเอกูชน 
โรงพยาบาลมห่าวิีทิยาลัย ห่น่วียงานเห่ล่านี�
ต�องระดิ์มกูำาลังมาช่วียกูระจิายวีัคซีีนแกู่
ประชาชนใน กูทิม.ให่�ไดิ์�มากูทีิ�สุดิ์ 

ขณะทีิ�นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกู
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง
สาธารณสุข ซึี�งเห็่นชอบกัูบแนวีคิดิ์นี�ไดิ์�ห่าร่อ
กัูบ นายศัักูดิิ์�สยาม ชิดิ์ชอบ รัฐมนตรีว่ีากูาร
กูระทิรวีงคมนาคม จินในทีิ�สุดิ์จึิงปักูห่มุดิ์
จัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�สถานีกูลางบางซ่ี�อ  
มีกูารจัิดิ์ตั�งคณะกูรรมกูารอำานวียกูารบริห่าร
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ โดิ์ยมีอธิบดีิ์กูรม
ควีบคุมโรคร่วีมเปน็กูรรมกูาร รวีมทัิ�งคณะ
กูรรมกูารดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ ซึี�ง นพ.อภิูชาติ ไดิ์�รับมอบห่มายให่�
ทิำาห่น�าทีิ�กูรรมกูาร

นพ.อภูชิาติ กูล่าวีว่ีา ในกูารประชมุจัิดิ์ตั�ง
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ตนเองไดิ์�นำา
ประสบกูารณ์ตั�งแต่สมัยเป็นผูู้�อำานวียกูาร
สถาบันบำาราศันราดูิ์รมาถ่ายทิอดิ์ว่ีาจิะต�อง
เจิอสถานกูารณ์ใดิ์บ�าง ห่ากูมีกูารเปิดิ์ให่�
ประชาชนจิำานวีนมากูเข�ามารับกูารฉีีดิ์วัีคซีีน
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ซึี�งเร่�องทีิ�ต�องกัูงวีลมากูทีิ�สุดิ์ค่อ เกิูดิ์กูาร
รวีมกูลุ่มของคนจิำานวีนมากูจินอาจิเกูดิิ์กูาร
แพร่ระบาดิ์ของโควิีดิ์-19 ไดิ์� ดัิ์งนั�นกูาร
จัิดิ์กูารคิวีจึิงเป็นเร่�องทีิ�ต�องให่�ควีาม 
สำาคัญมากู ซึี�งทีิ�ประชุมไดิ์�ให่�ควีามสำาคัญกัูบ
เร่�องนี�ตั�งแต่ต�น โดิ์ยกูรมกูารแพทิย์รับเปน็
ภูาระในเร่�องนี� 

“ในขั�นตอนกูารระดิ์มควีามเห่็นตอน 
จัิดิ์ตั�ง กูรมควีบคุมโรคเข�าไปร่วีมในทุิกูส่วีน 
โดิ์ยเฉีพาะกูารนำาระบบกูารควีบคุมกูารระบาดิ์ 
กูารปอ้งกูนักูารตดิิ์เช่�อในพ่�นทีิ�ขนาดิ์ให่ญที่ิ�
มีคนรวีมกัูนจิำานวีนมากูมาใช� มีกูารติดิ์ตั�ง
ระบบ และติดิ์ตามผู้ลของมาตรกูารทีิ�วีางไวี�
ห่ลักูๆ ค่อ ทิำาอย่างไรให่�มีกูารจัิดิ์กูารคิวีของ
คนทีิ�จิะเข�ามาฉีีดิ์ ควีามห่นาแน่นของของคน
ทีิ�อยู่ในอาคารต�องไม่ให่�แออัดิ์ ปกูติเราใช�
ห่ลักู 1 คนตอ่ 4 ตร.ม. แตส่ถานกีูลางบางซี่�อ
มีพ่�นทีิ�ให่ญ่มากู สามารถนั�ง 1 คนต่อ 4 
ตร.ม. ไดิ์�สบายๆ ห่ร่อพอเข�าไประบบฉีีดิ์จิะ
กูำาห่นดิ์จุิดิ์เพ่�อเวี�นระยะตามเกู�าอี� แล�วีนำา
ประชาชนออกูจิากูจิดุิ์ฉีีดิ์ไปเปน็กูลุ่มเพ่�อลดิ์
ควีามแออัดิ์ ร่วีมกัูบมาตรกูารส่วีนบุคคลซึี�ง
เข�มงวีดิ์เร่�องกูารใส่ห่น�ากูากู กูารล�างม่อ 
ห่�ามนำาอาห่ารไปรับประทิานในพ่�นทีิ�ฉีีดิ์วัีคซีีน 
และห่ลังจิากูศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเริ�ม
ดิ์ำาเนินงานไปแล�วีกูยั็งมีมาตรกูารตดิิ์ตาม
เฝ้ืาระวัีงกูารติดิ์เช่�อ มีกูารสุ่มตรวีจิบุคลากูร
เปน็ชว่ีงๆ ว่ีามีกูารตดิิ์เช่�อจิากูกูารให่�บริกูาร

“

“

ศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลาง
บางซี่�อเป็็นเร่ีอธง
ข อ ง ก รี ะ ท รี วั ง
ส่าธารีณสุ่ข ในกูาร 
ช่วียกูรุงเทิพมห่านครกูระจิาย
วัีคซีีนแกู่ประชาชน ดังนั�น
ต้องซัีพื้พื้ลายวััคซีีน
อย่าให้้ขาด
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ฉีีดิ์วัีคซีีนห่ร่อไม่”นพ.อภิูชาติ กูล่าวี
นอกูจิากูกูารให่�ข�อเสนอแนะเกีู�ยวีกัูบกูาร

ควีบคุมโรคในศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
แล�วีบทิบาทิสำาคัญทีิ�สุดิ์ของกูรมควีบคุมโรค
ค่อกูารจัิดิ์สรรวัีคซีีน ซึี�งเร่�องนี�อธิบดีิ์กูรม
ควีบคมุโรคให่�นโยบายวีา่ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อเปน็เร่อธงของกูระทิรวีงสาธารณสขุ 
ในกูารช่วียกูรุงเทิพมห่านครกูระจิายวัีคซีีน
แกู่ประชาชน ดัิ์งนั�น ต�องจัิดิ์สรรวัีคซีีนอย่า
ให่�ขาดิ์ ต�องจัิดิ์สรรให่�ไดิ์�ตามอัตรากูำาลังและ
ศัักูยภูาพในกูารฉีีดิ์

“ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อในบางชว่ีง
เวีลา สามารถฉีีดิ์ไดิ์�ถึง 20,000 คน/วัีน 
ส่วีนวัีนทีิ�สูงสุดิ์ทีิ� 37,000 คน เขาสามารถ

ฉีีดิ์ไดิ์�เท่ิาไห่ร่ กูรมควีบคุมโรคจัิดิ์ให่�ไม่เคย
ขาดิ์โดิ์ยใช�ระบบกูารเติมตามแผู้นทีิ�กูำาห่นดิ์ไวี� 
(Refill) ค่อส่งไปกู่อนชุดิ์ห่นึ�ง ใส่ให่� 
เต็มตู�แช่ทีิ�มี แล�วีห่มดิ์ไปเท่ิาไห่ร่เราเติมให่� 
มีบุคลากูรห่น�างานทีิ�ทิำาห่น�าทีิ�จัิดิ์ส่งวัีคซีีน 
ซึี�งจิะทิำางานใกูล�ชิดิ์กัูบเจิ�าห่น�าทีิ�ของศูันย์ฯ 
ทีิ�มีห่น�าทีิ�รับวัีคซีีน ทัิ�ง 2 ฝ่ืายนี�จิะทิำางาน
ประสานข�อมูลเป็นเน่�อเดีิ์ยวีกัูน มีกูารพูดิ์คุย
กัูนตลอดิ์ในช่วีงเย็นของทุิกูวัีนเพ่� อ 
แลกูเปลี�ยนข�อมูลกัูนว่ีาศูันย์ฯ ฉีีดิ์ไปไดิ์� 
เท่ิาไห่ร่ เห่ล่อวัีคซีีนคงคลังเท่ิาไห่ร่ วัีนนี� 
เห่ล่อ 2,000 โดิ์ส วัีนนั�นเห่ล่อ 7,000 โดิ์ส 
อีกูวัีนเห่ล่อ 8,000 โดิ์ส เขาไดิ์�แลกูเปลี�ยนกัูน 
ช่วีงเช�าทิางกูรมควีบคุมโรคจึิงเข�าไปเติม
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วัีคซีีน ทิำาให่�ปัญห่าทีิ�เกิูดิ์จิากูกูารจัิดิ์สรร
วัีคซีีนแทิบไม่มี”นพ.อภิูชาติ กูล่าวี

ทัิ�งห่มดิ์นี� นพ.อภิูชาติ สรุปว่ีาเม่�อทิาง 
ผูู้�บริห่ารระดัิ์บสูงมีนโยบายและกูารกูำากัูบ
ดูิ์แล มีกูารบูรณากูารของห่ลายห่น่วียงาน
ร่วีมแกู�ปญัห่า ทิำาให่�ภูาพกูารทิำางานทิกุูอยา่ง
ดูิ์ง่าย ตนไดิ์�ติดิ์ตามรองนายกูรัฐมนตรี 
ลงไปตรวีจิเยี�ยมเปน็ระยะๆ ทุิกูครั�งทีิ�ไปรู�สึกู

อุ่นใจิทีิ�มีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อของ
กูระทิรวีงสาธารณสุขมาช่วียฉีีดิ์วัีคซีีน 
แกู่ประชาชนกูลุ่มเป้าห่มายต่างๆ ในกูทิม. 
เช่นเดีิ์ยวีกัูบท่ิานอธิบดีิ์กูรมควีบคุมโรคซึี�ง
ภููมิใจิว่ีาศูันย์ฯนี�เป็นเร่อธงของกูระทิรวีง
สาธารณสุขทีิ�แล่นไดิ์�ดีิ์ สามารถช่วียเห่ล่อ
ประชาชนไดิ์�มากู
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“นำพึ.สามารถึ ถิึระศัูกดิ�”
รองอธิบดีิ์กูรมสนับสนุนบริกูารสุขภูาพ

สบส.ออกแบบผังต่ามคำวัามต่�องการผู�ใช�งานำ
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อีกูห่นึ�งกูรมทีิ�ร่วีมสนับสนุนกูารดิ์ำาเนิน
งานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ค่อกูรม
สนับสนุนบริกูารสุขภูาพ (สบส.) ในสว่ีนของ
กูารตรวีจิสอบโครงสร�างและวีางแปลนระบบ
ไฟฟา้ต่างๆ

นพ.สามารถ ถิระศัักูดิิ์� รองอธิบดีิ์กูรม
สนับสนุนบริกูารสุขภูาพ เล่าถึงบทิบาทิของ 
สบส. ว่ีา ห่ลังจิากูไดิ์�รบัสั�งมอบห่มายจิากู 
นพ.ธเรศั กูรัษนัยรวิีวีงค์ อธิบดีิ์กูรม
สนับสนุนบริกูารสุขภูาพให่�ไปช่วียตรวีจิสอบ
ดิ์�านโครงสร�างพ่�นฐานของสถานีกูลาง
บางซ่ี�อว่ีาเอ่�อต่อกูารสนับสนุนแพทิย์และ
พยาบาลให่�สามารถทิำางานไดิ์�อย่างสะดิ์วีกู
ราบร่�นห่ร่อไม่ ทัิ�งระบบไฟ ระบบนำ�า ระบบ
อากูาศั ตรวีจิสอบโครงสร�างกูารไห่ลเวีียน
ของอากูาศัว่ีาปลอดิ์ภัูยต่อผูู้�ปฏิิบตังิานและ
เสี�ยงต่อกูารติดิ์เช่�อห่ร่อไม่อย่างไร ซึี�งจิากู
กูารสำารวีจิพบวีา่สถานีกูลางบางซี่�อมีควีาม
สมบูรณ์ของโครงสร�างพ่� นฐานเห่ล่านี� 
อยู่แล�วี 

เม่�อสำารวีจิห่น�างานแล�วี ทีิมงานวิีศัวีกูร
และสถาปนกิูของ สบส. ก็ูไดิ์�ห่าร่อกัูบสถาบนั
โรคผิู้วีห่นังเพ่�อรับทิราบควีามต�องกูารจิากู
ทีิมแพทิย์และพยาบาลว่ีามีกูารจัิดิ์วีางจุิดิ์
กูารทิำางานอย่างไร ผูู้�รับบริกูารวัีคซีีนจิะเดิิ์น
ทิางไห่น วีางจุิดิ์ลงทิะเบียน จุิดิ์ฉีีดิ์ตรงไห่น 
สถาบันโรคผิู้วีห่นงัโดิ์ยกูรมกูารแพทิยเ์ปน็
เห่ม่อนเจิ�าบ�านจิะเปน็คนออกูแบบโดิ์ย สบส. 

คอยให่�คำาปรึกูษา เช่น บอกูข�อติดิ์ขัดิ์ในเชิง
โครงสร�างว่ีาค่ออะไร และเม่�อทิราบกูาร
กูำาห่นดิ์จุิดิ์ของระบบและควีามต�องกูารต่างๆ 
แล�วีจึิงกูลับมาเขียนกูรอบกูารออกูแบบ 
กูำาห่นดิ์จุิดิ์วีางโต๊ะ เกู�าอี� เส�นทิางกูารเดิิ์น
สายไฟ จุิดิ์ติดิ์ตั�งปลั�กูไฟ ห่ลอดิ์ไฟ เพ่�อเปน็
ห่ลักูให่�ผูู้�รับเห่มาทีิ�จิะเข�ามาทิำางานไดิ์�ทิราบ
จุิดิ์โต๊ะ เกู�าอี� สายไฟต่างๆ เพ่�อประห่ยัดิ์เวีลา
ในกูารสอบถามห่น�างาน ดูิ์จิากูระบบแปลน
แล�วีทิำางานไดิ์�ทัินทีิ

“เน่ำ�องจากศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซี่�อ
มีพ่ึ�นำที�ขนำาดใหัญ ่สามารถึรองรับการฉีีด
ได�เป็นำหัม่�นำคำนำ จึงต่�องมีการวัางผัง 
ระบบต่่างๆ เอาไวั�ก่อนำ ผู�รับเหัมาเห็ันำแล�วั
จะรู� ว่ัาต่�องทำาอะไรต่รงไหันำต่ามผังที� 
กำาหันำดไวั� อย่์างการวัางโต๊่ะ ถึ�าไม่มี 
ทีมสถึาปนิำก ไม่มีวิัศูวักรระบบไฟฟา้มา 
วัางแนำวัใหั�อาจต่�องมาคำอย์ชี�ว่ัาต่�องวัาง
ต่รงไหันำ สาย์ไฟจะย์าวักี�เมต่รกต็่�องมาวััด
ระย์ะอีก ช่างก็จะทำางานำช�า แต่่ถึ�าทำาแบบนีำ�
ก็จะทำาใหั�งานำเร็วัขึ�นำ”นพ.สามารถ กูล่าวี
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ถึ�าฉีีดแค่ำ 10 จุดก็ไม่ต่�องถึึงขั�นำ
ใหั�สถึาปนิำก ใหั�วิัศูวักรไฟฟา้มาช่วัย์
วัางแปลนำ แต่่เนำ่�องจากลักษณะ
พ่ึ�นำที�ค่ำอนำข�างเย์อะก็เลย์ต่�องวัาง
ผังไวั�เพ่ึ�อใหั�งานำเร็วัขึ�นำ
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นพ.สามารถ กูล่าวีว่ีา โดิ์ยสรุปแล�วี
บทิบาทิของ สบส. ค่อกูารตรวีจิสอบ
โครงสร�างพ่�นฐาน สำารวีจิสิ�งสนับสนุนกูาร
ดิ์ำาเนินงานของผูู้�ปฏิิบัติงานและออกูแบบ
ผัู้งเพ่�อให่�ผูู้�รับเห่มาทีิ�เข�ามาวีางระบบสามารถ
ติดิ์ตั�งระบบของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
ไดิ์�อย่างรวีดิ์เร็วี ซึี�งจิะกูล่าวีไปแล�วีงานนี� 
ไม่ไดิ์�ถ่อเป็นเร่�องยากูสำาห่รับทีิม เพราะสถานี
กูลางบางซ่ี�อเพิ�งสร�างเสร็จิและมีแบบแปลน
อยู่แล�วี ทีิมงานก็ูขอแบบแปลนเอามาลงใน
โปรแกูรม AutoCAD แล�วีวีางผู้ังต่างๆ  
ดัิ์งนั�นกูารทิำางานจึิงเร็วีมากู

“ถึ�าฉีีดแค่ำ 10 จุดก็ไม่ต่�องถึึงขั�นำใหั�
สถึาปนิำก ใหั�วิัศูวักรไฟฟา้มาช่วัย์วัางแปลนำ 
แต่่เน่ำ�องจากลักษณะพ่ึ�นำที�ค่ำอนำข�างเย์อะ 
ก็เลย์ต่�องวัางผังไวั�เพ่ึ� อใหั�งานำเร็วัขึ�นำ 
เท่านัำ�นำเอง ไม่ได�เป็นำเร่�องย์ากอะไร ทีมทำางานำ
ได�สบาย์ๆ เราใช�ทีมงานำสถึาปนิำกของกรม 
6-7 คำนำ ออกแบบ 3-4 วัันำเสรจ็ การทำางานำ
ส่วันำใหัญ่เป็นำไปต่ามคำวัามต่�องการของ 
ผู�ปฏิิบัติ่งานำ หััวัใจของเราค่ำอออกแบบ 
ใหั� ชัดต่ามที� ผู�ปฏิิบัติ่ต่�องการเพ่ึ� อใหั� 
ผู�รับเหัมาเข�ามาวัางระบบรองรบัอุปกรณ์
ได�เร็วั” นพ.สามารถ กูล่าวีทิิ�งทิ�าย

“

“

หั่วีใจิของเราค่อออกแบบ
ให้้ชัั้ดตามีที� User 
ต้องการีเพ่�อให่�ผูู้�รับเห่มา 
เข�ามา Set up ในกูารวีางอุปกูรณ์
ไดิ์�เร็วี
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“วิัโรจน์ำ โต่เจริญวัาณิช”
รองกูรรมกูารผูู้�จัิดิ์กูารให่ญ่ สายงานส่�อสารไร�สาย ของ NT

ระบบการจองคิำวั Key Success Factor สำาคัำญ
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ
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ห่นึ�งปัจิจิยัสำาคัญทีิ�ทิำาให่�กูารดิ์ำาเนนิงาน
ของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อสามารถ
รองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ในระดัิ์บ 10,000-
20,000 คน/วีัน ค่อระบบกูารจิองคิวีทีิ�
จัิดิ์สรรเวีลานัดิ์ให่�ประชาชนมารับบริกูารใน
แต่ละช่วีงของวีันอย่างสมำ�าเสมอ ไม่ให่� 
ห่นาแนน่จินเกิูนไป ซึี�งบทิบาทินี�เปน็ของผูู้�ให่�
บริกูารโทิรศััพทิม่์อถ่อทีิ�นำาประสบกูารณก์ูาร
ดูิ์แลลูกูค�า มาช่วียสนับสนุนกูารทิำางานของ
บุคลากูรสาธารณสุข

บริษัทิ โทิรคมนาคมแห่่งชาติ จิำากัูดิ์ 
(มห่าชน) ห่ร่อ NT เป็นห่นึ�งในค่ายม่อถ่อทีิ�
เข�าร่วีมสนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อในครั�งนี� และไดิ์�ช่วีย
นำาข�อคิดิ์ดีิ์ๆ มาปรบัใช�กัูบกูารให่�บริกูารดิ์�าน
สาธารณสุขไดิ์�เปน็อย่างดีิ์

นายวิีโรจิน์ โตเจิริญวีาณิช รองกูรรมกูาร
ผูู้�จัิดิ์กูารให่ญ่ สายงานส่�อสารไร�สาย ของ 
NT กูล่าวีว่ีา ดิ์�วียควีามทีิ� NT เป็นรัฐวิีสาห่กิูจิ
และมนีโยบายสนับสนุนกูารทิำางานของภูาค
รัฐอยู่แล�วี เม่�อไดิ์�รับกูารประสานจิากู
สำานักูงานคณะกูรรมกูารกิูจิกูารกูระจิายเสียง 
กิูจิกูารโทิรทัิศัน์ และกิูจิกูารโทิรคมนาคม 
แห่่งชาต ิ(กูสทิช.) และกูรมกูารแพทิย ์ให่�เข�า
มาสนับสนุนกูารดิ์ำาเนินงานฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่
ประชาชน ก็ูมีควีามยินดีิ์อย่างยิ�งทีิ�ไดิ์�เป็น

ส่วีนห่นึ�งในกูารต่อสู�กัูบโรคโควิีดิ์ 19
สำาห่รับกูารสนับสนุนของ NT ทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์

วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อนั�น มีทัิ�งกูารสนับสนุน
ระบบอินเทิอร์เน็ต Wi-Fi เคร่�องคอมพิวีเตอร์ 
ระบบกูารจิองควิีฉีีดิ์วัีคซีีน ห่ร่อแม�แต่กูาร
จัิดิ์บุคลากูรไปช่วียอำานวียควีามสะดิ์วีกูแกู่
ประชาชนทีิ�มารับบริกูารวัีคซีีนทีิ�สถานีกูลาง
บางซ่ี�อดิ์�วีย

ในส่วีนของกูารสนับสนุนอุปกูรณ์
คอมพิวีเตอร์นั�น ดิ์�วียควีามทีิ�ระยะเวีลา
เตรียมกูารสั�นมากู ประมาณ 3-4 วัีน ผูู้�ให่�
บริกูารโทิรศััพทิม่์อถ่อรายอ่�นๆ ไม่สามารถ
จัิดิ์ห่าเคร่�องคอมพิวีเตอร์มาไดิ์�อย่างทัินทีิ
ทัินใดิ์ อย่างไรก็ูดีิ์ บังเอิญว่ีา NT มีเคร่�อง
คอมพิวีเตอรใ์นคลังสำารองสำาห่รบันำาไปใช�
ในโครงกูารบรกิูารโทิรคมนาคมพ่�นฐานโดิ์ย
ทัิ�วีถึงและบริกูารเพ่�อสังคม (USO) อยู่แล�วี 
จึิงสามารถนำามาติดิ์ตั�งให่�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อไดิ์�ทัินทีิ โดิ์ยระดิ์มคนเข�ามาช่วีย
ติดิ์ตั�งกู่อน 200 เคร่�องและตอนห่ลังเพิ�ม
เป็น 400 เคร่�อง พร�อมๆ กัูบติดิ์ตั�งระบบ
อินเทิอร์เน็ตและอุปกูรณ์ Wi-Fi ต่างๆ  
ไปพร�อมกัูบกูารช่วียติดิ์ตั�งระบบเทิคโนโลยี
สารสนเทิศัเพ่�อให่�ผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพทิม่์อถ่อ
ทุิกูรายจิองคิวีลงทิะเบียนฉีีดิ์ไดิ์� 
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“จำาได�ว่ัาเม่�อกรมการแพึทย์์เชิญค่ำาย์ 
ม่อถ่ึอทุกค่ำาย์ไปประชุมวัางแผนำกันำ 
เร่�องการจองคิำวั ต่อนำนัำ�นำเราเริ�มต่�นำ 
คำวัามสามารถึในำการใหั�บริการ (Capacity) 
วัันำละ 10,000 คำนำ โดย์มีการแบ่งสัดส่วันำ
การจัดสรร (โคำวัต่า) กันำว่ัาค่ำาย์ม่อถ่ึอ 
แต่่ละราย์ใคำรจะได�โคำวัต่าจองเท่าไหัร่  
ต่ามสัดส่วันำจำานำวันำฐานำลูกคำ�าที�มีในำม่อ  
แล�วัที�เหัล่อใหั�แต่่ละค่ำาย์ไปจัดการการจอง
กันำเอง อย่์างของ NT เราก็จะส่�อสารกับ
ฐานำลูกคำ�าหัลาย์ช่องทาง ง่าย์สุดค่ำอส่ง 
SMS, Line, Facebook รวัมทั�งใหั�ลง
ทะเบีย์นำผ่านำหันำ�าเว็ับโดย์ไม่จำากัดว่ัาต่�อง
เป็นำลูกคำ�าของ NT เท่านัำ�นำ ซึี�งสถึานำการณ์
ในำต่อนำนัำ�นำประชาชนำต่่างต่�องการวััคำซีีนำกันำ
อยู่์แล�วั เม่�อมีการประชาสัมพัึนำธ์ ประชาชนำ
ใหั�คำวัามสนำใจเป็นำอย่์างมาก ส่งผลใหั�มี 
การจองคิำวัล่วังหันำ�าย์าวัถึึง 3 เด่อนำ”  
นายวิีโรจิน์ กูล่าวี

รองกูรรมกูารผูู้�จัิดิ์กูารให่ญ่ NT กูล่าวี
อีกูว่ีา ในส่วีนของระบบกูารจิองคิวีทีิ�ค่าย
ม่อถ่อทิำานั�น จิะแตกูต่างจิากูระบบห่มอพร�อม
ทีิ�กูระทิรวีงสาธารณสขุมีอยู่ เพราะในส่วีน
ของห่มอพร�อมนั�นต�องมีกูารตรวีจิสอบ
ข�อมูลต่างๆ เป็นจิำานวีนมากู ทิำาให่�ระยะเวีลา
กูารตอบสนอง (Response time) กัูบ
ประชาชนนาน แต่ระบบจิองของค่ายม่อถ่อ
เปน็เพียงกูารจิองคิวีธรรมดิ์าๆ ไม่ยุ่งยากู 
ไม่ไดิ์�ส่งข�อมูลไปตรวีจิสอบทีิ�ไห่น ทิำาให่�มี 
response time ทีิ�รวีดิ์เร็วี รองรับประชาชน
ทีิ�มาใช�บริกูารจิำานวีนมากูไดิ์�ดีิ์ จิะมีข�อทีิ�ต�อง
ระมัดิ์ระวัีงในเร่�องกูารเก็ูบข�อมูลส่วีนบุคคล
ให่�เปน็ควีามลับ กูารรับส่งข�อมูลระห่ว่ีางค่าย
ม่อถ่อกัูบกูรมกูารแพทิย์ต�องมีผูู้�รับผิู้ดิ์ชอบ
ชัดิ์เจินเพ่�อไม่ให่�ข�อมูลห่ลุดิ์ไปทีิ�อ่�น 
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“ระบบคิำวั ถึ�าย์อมใหั�มีข�อผิดพึลาดบ�าง 
มันำจะทำาใหั�เร็วักวั่า แต่่ว่ัามันำก็มีข�อเสีย์ 
เพึราะเราเปิดจองโดย์ขอใหั�ประชาชนำกรอก
ข�อมูลต่ามจริง แต่่ยั์งมีการลักไก่แจ�งข�อมูล
ที�ไม่เป็นำจริงเพ่ึ� อใหั�มีสิทธิได�ฉีีดวััคำซีีนำ  
ซึี�งเม่�อมาถึึงหันำ�างานำ ต่รวัจสอบกับบัต่ร
ประชาชนำแล�วัคำณุสมบัติ่ไม่คำรบจงึต่�องใหั�
กลับบ�านำไป กลาย์เปน็ำกระทบกับคิำวัฉีีด ระย์ะ
หัลังต่�องใช�วิัธีส่งข�อมูลไปต่รวัจสอบไปที�
กรมการปกคำรองวัา่อาย์ตุ่รงกบัคำวัามเปน็ำ
จริงหัร่อไม่ ทำาใหั� Response time ช�าลง
เพึราะเสีย์เวัลาต่รวัจสอบก่อนำ เช่นำเดีย์วั
กับกลุ่มเสี�ย์ง 7 โรคำก็ต่�องส่งข�อมูลไป
ต่รวัจสอบกับฐานำข�อมูลของกระทรวัง
สาธารณสุขก่อนำ ว่ั า เ ป็นำก ลุ่ม เ สี� ย์ง
จริงๆ”นายวิีโรจิน์ กูล่าวี

กูารส่�อสารกูบัประชาชนก็ูเป็นอีกูเร่�องทีิ�
ต�องให่�ควีามสำาคัญ ค่ายม่อถ่อจิะมีกูลุ่มไลน์
ระห่วีา่งกัูนเอง และกูลุ่มไลนร์ะห่ว่ีางค่ายม่อ
ถ่อกัูบกูรมกูารแพทิย์ เพ่�อพูดิ์คุยห่าร่อกัูน
เพ่�อให่�ข�อควีามทีิ�ส่งออกูไปถึงประชาชนมี
ควีามชัดิ์เจินและเป็นไปในทิิศัทิางเดีิ์ยวีกัูน 
ไม่เช่นนั�นห่ากูคนนั�นพูดิ์อย่างคนนี�พูดิ์อย่าง
จิะทิำาให่�ประชาชนเกิูดิ์ควีามสับสนไดิ์�

ทัิ�งนี� นอกูจิากูระบบกูารจิองคิวีแล�วี  
อีกูส่วีนทีิ�ค่ายม่อถ่อทุิกูค่ายรวีมถึง NT  
ทิำาค่อกูารสง่บุคลากูรมาชว่ียอำานวียควีาม
สะดิ์วีกูแกู่ลูกูค�าของตัวีเองทีิ�มารับบริกูารทีิ�

 

รีะบบจัองของค่ายม่ีอถ่อ 

เป็็นเพีื้ยงการีจัองคิวั 
ธรีรีมีดาๆ ไม่ียุ่งยาก 

ไม่ีได้ส่่งข้อมูีลไป็ตรีวัจัส่อบ

ที�ไห้น ทำาให้้มีี response 
time ที�รีวัดเรีว็ั รีองรัีบ

ป็รีะชั้าชั้นที�มี า ใ ช้ั้บ ริีการี 

จัำานวันมีากได้ดี

“

“

ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ซึี�งในส่วีนของ 
NT ช่วีงแรกูรบัสมัครพนักูงานทีิ�มีจิิตอาสา
ประมาณ 100 คน ห่มุนเวีียนกัูนมาคอย
อำานวียควีามสะดิ์วีกู แต่ระยะห่ลังพนักูงาน
ต�องกูลับไปดูิ์แลงานในควีามรับผิู้ดิ์ชอบ  
จึิงจิ�างพนักูงานจิากูบริษัทิภูายนอกู (Out 
source) ประมาณ 40 คน มาช่วียดูิ์แลแทิน
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ในสว่ีนของปญัห่าและอปุสรรคทีิ�เจิอนั�น 
นายวีโิรจินม์องวีา่ในชว่ีงทีิ�มีกูารเปดิิ์ On site 
กูลุ่มอายุ 60 ป ีและ 7 กูลุ่มโรค ตอนนั�น
ทิางกูรุงเทิพมห่านครก็ูมีกูารจิองผู่้าน
โครงกูารไทิยร่วีมใจิดิ์�วีย แต่ไม่ทิราบว่ีา 
เปน็เพราะสาเห่ตุใดิ์ โครงกูารนี�กูลับเงียบมากู 
ขณะทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อกูลับมี 
ผูู้�มารับบริกูารเป็นจิำานวีนมากูจินเกิูดิ์ควีาม
แออัดิ์ จินในทีิ�สุดิ์ก็ูต�องนำาระบบจิองคิวี 
มาใช�โดิ์ยมคีวีามสามารถในกูารจิองเพิ�มขึ�น
เปน็ 20,000 คน/วีนั โควีตาทีิ�เพิ�มขึ�นมา 
10,000 คนทิางค่ายม่อถ่อก็ูเอามาเปดิิ์จิอง
เพิ�มอีกู แต่ครั�งนี� Response time จิะนาน
ขึ�นเพราะต�องส่งข�อมูลไปตรวีจิสอบกูับ 
กูรมกูารปกูครองและฐานข�อมูลของ
กูระทิรวีงสาธารณสุขกู่อน

“โดย์รวัมแล�วัผมประทับใจทีมงานำ
บุคำลากรทางการแพึทย์์ผู�ปฏิิบัติ่งานำ ณ 
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อมาก ต่อนำที�คำนำ
มาฉีีดกันำเย์อะๆ เจ�าหันำ�าที�ทุ่มเททำางานำกันำ
อย่์างมาก ทำางานำตั่�งแต่่เช�าจนำคำำ�า และ 
อีกส่วันำที�ประทับใจค่ำอทีมงานำ NT ที�มา
อำานำวัย์คำวัามสะดวักแก่ประชาชนำ ต่อนำที�
คำนำมาเย์อะๆ มันำมีแรงกดดันำสูงมาก คำนำที�
อยู่์หันำ�างานำก็ต่�องแก�ปัญหัา คำอย์สร�าง
คำวัามสนุำกสนำานำ ชวันำคุำย์ ชวันำทำาโน่ำนำทำานีำ� 
เพ่ึ�อคำลาย์คำวัามเคำรยี์ดใหั�คำนำที�มารับบริการ 
แล�วัปรากฎวัา่ประชาชนำช่�นำชอบในำอัธย์าศัูย์ 
มีการส่งสิ�งของเล็กๆ นำ�อย์ๆ มาเป็นำกำาลังใจ
ใหั�ทีมงานำ อันำนีำ�ก็เป็นำคำวัามรู�สึกที�ดีมาก” 
นายวิีโรจิน์ กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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“อนัำนำต์่ โพึธิ�นิำ�มแดง”
 ผูู้�ช่วียผูู้�ว่ีากูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย (รฟทิ.) 

รฟท. เจ�าบ�านำใจดี
ผู�สนัำบสนุำนำสถึานำที�ฉีีดวััคำซีีนำ
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ห่ากูจิะกูล่าวีถึงศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซี่�อ เปน็ไปไมไ่ดิ์�เลยทีิ�จิะไม่กูล่าวีถึงห่น่วีย
งานนี� นั�นก็ูค่อกูารรถไฟแห่่งประเทิศัไทิย 
(รฟทิ.) ในฐานะเจิ�าบ�านผูู้�ให่�ใช�สถานทีิ�ในกูาร
ดิ์ำาเนินกูารนั�นเอง 

นายอนันต์ โพธิ�นิ�มแดิ์ง ผูู้�ช่วียผูู้�ว่ีากูาร
รถไฟแห่่งประเทิศัไทิย (รฟทิ.) ดิ์�านปฏิิบัติ
กูาร  กู ล่ าวี ถึง มุมมองของ รฟทิ .  
ต่อสถานกูารณ์กูารแพร่ระบาดิ์ของโควิีดิ์ 19 
ว่ีานับตั�งแต่สถานกูารณ์กูารแพร่ระบาดิ์
รุนแรงขึ�น บุคลากูรส่วีนห่น�าทีิ�ให่�บริกูารดิ์�าน
คมนาคมจึิงมีควีามเสี�ยงทีิ�จิะรับเช่�อสูงและ
มีปัญห่าไม่สามารถเข�าถึงวัีคซีีนไดิ์�อย่าง 
เต็มทีิ� จึิงไม่มั�นใจิทีิ�จิะให่�บริกูารประชาชน 

ดิ์�วียเห่ตุนี� กูระทิรวีงคมนาคม รวีมถงึ 
รฟทิ. จึิงมีควีามจิำาเป็นต�องทิำาให่�บุคลากูร
ไม่ว่ีาจิะเป็นคนขับรถไฟ พนักูงานขายตั�วี
รถไฟ พนักูงานองค์กูารขนส่งมวีลชน
กูรุงเทิพ (ขสมกู.) พนักูงานบริษัทิ ขนส่ง 
จิำากัูดิ์ (บขส.) คนเก็ูบตั�วีทีิ�ด่ิ์านเก็ูบเงินของ

กูารทิางพิเศัษ ฯลฯ ไดิ์�รับวัีคซีีนเพ่�อสร�าง
ภููมิคุ�มกัูน เพ่�อให่�โครงข่ายกูารคมนาคม
ขนส่งของประเทิศัสามารถเดิ์นิห่น�าต่อไปไดิ์� 

นอกูจิากูนี�กูระทิรวีงคมนาคมยงัมองถงึ
กูรมกูารขนส่งทิางบกูซึี�งดูิ์แลกูลุ่มคนขับรถ
แท็ิกูซีี� วิีนมอเตอร์ไซีค์รับจิ�าง ซึี�งเปน็อีกู
กู ลุ่ม ทีิ� จิำา เป็ นต� อง ไดิ์� รับ วัีค ซีีนดิ์� วีย  
รวีมบุคลากูรกูลุ่มเสี�ยงทีิ�จิำาเปน็ต�องไดิ์�รับ
วัีคซีีนประมาณ 2-3 แสนคนทัิ�วีประเทิศั 
จิำาเปน็ต�องมีศูันย์ดิ์ำาเนินงานฉีีดิ์วัีคซีีนทีิ�เปน็
พ่�นทีิ�ขนาดิ์ให่ญ่มารองรับ 

ในช่วีงแรกูนั�น มีกูารพิจิารณาทัิ�งทีิ�สถานี
กูลางบางซ่ี�อ และ สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ู 
มักูกูะสัน อย่างไรก็ูดีิ์ เม่�อดูิ์ควีามเห่มาะสม
ต่างๆแล�วี ผูู้�บริห่ารกูระทิรวีงคมนาคมจิงึ
เล่อกูสถานีกูลางบางซ่ี�อเป็นจุิดิ์ให่�บริกูาร

“โจทย์์ที�เราได�รบัมาค่ำอสนำบัสนุำนำหันำว่ัย์งานำ
ส่วันำหันำ�าของกระทรวังคำมนำาคำมใหั�ได�รับ
วััคำซีีนำและดูแลต่รวัจสอบพ่ึ�นำที�สถึานีำกลาง
บางซ่ี�อเพ่ึ� อมอบใหั�สถึาบันำโรคำผิวัหันัำง 
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เป็นำผู�บริหัารจัดการพ่ึ�นำที�ทั�งหัมด โดย์มี 
รฟท. ช่วัย์อำานำวัย์คำวัามสะดวักในำพ่ึ�นำที� 
รอบนำอก เช่นำ ช่วัย์จัดคิำวั จัดการจราจร 
ฯลฯ เพ่ึ� อแบ่งเบาภาระของกระทรวัง
สาธารณสุขที�หันัำกหันำาสาหััสอยู่์แล�วั 
เพึราะต่�องฉีีดวััคำซีีนำแก่คำนำเป็นำหัม่�นำๆ คำนำ
ทุกวัันำ”นายอนันต์ กูล่าวี

สำาห่รับกูารทิำางานร่วีมกัูบกูระทิรวีง
สาธารณสขุนั�น ในช่วีงแรกูๆ มีกูารแตง่ตั�ง
คณะกูรรมกูารดิ์ำาเนินงานศัูนย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อขึ�นมาโดิ์ยมตัีวีแทิน รฟทิ. ร่วีม
เป็นกูรรมกูารดิ์�วีย ซึี�งเม่�อมีปัญห่าใดิ์ๆ  
เกิูดิ์ขึ�น ก็ูจิะใช�กูลไกูคณะกูรรมกูารฯ ชุดิ์นี�
ในกูารขับเคล่�อนแกู�ไขปญัห่า  เช่น คำานวีณ
กูารใช�พ่�นทีิ�ร่วีมกัูบกูระทิรวีงสาธารณสุข 
ว่ีาดิ์�วียลักูษณะของพ่�นทีิ� กูารห่มุนเวีียน 
กูารให่�บริกูารทีิ�เห่มาะสมจิะเป็นอย่างไร  
ในระยะแรกูมีกูารห่าร่อว่ีาจิะใช� พ่� น ทีิ�  
14,000 ตร.ม. แต่ระยะห่ลังไม่ไดิ์�นับแล�วี
เพราะมีผูู้�มารับบริกูารจิำานวีนมากูจินต�อง
ขยายเพิ�ม พอมีประชาชนมาเยอะกู็มีกูาร 
ติดิ์ตั�งเกู�าอี�เพิ�ม คอยดิ์แูลกูารจิราจิรไมใ่ห่�
เกิูดิ์ควีามแออัดิ์ นอกูจิากูนั�นก็ูเป็นเร่�องของ
กูารอำานวียควีามสะดิ์วีกูในเร่�องไฟฟา้ ประปา 
ถนน และทิางเข�า-ออกูต่างๆ 

“งานำแต่่ละวัันำไม่ค่ำอย์มีอะไร พ่ึ� นำที�
เรีย์บร�อย์อยู่์แล�วั เราเคำลีย์ร์พ่ึ�นำที�สำาหัรับ
สาย์สีแดงไวั�แล�วัไม่ว่ัาจะเป็นำการเต่รีย์ม

รีฟท.ชั้ว่ัยอำานวัยควัามีส่ะดวักใน

พ่ื้�นที�รีอบนอก เช่ั้น ช่ั้วัยจััดคิวั 
จััดการีจัรีาจัรี ฯลฯ 
เพ่ื้�อแบ่งเบาภารีะของ
กรีะทรีวังส่าธารีณสุ่ข
ที� ห้ นั ก ห้ น า ส่ า หั้ ส่ 
อยู่แล้วัเพื้รีาะต้องฉีีดวััคซีีน

แก่คนเป็็นห้ม่ี�นๆ คนทุกวััน

“

“



111ถอดบทเรีียนศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ

พ่ึ�นำที� การทำาคำวัามสะอาด พึอมีการจัดตั่�ง
ศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ เราก็ดึงแผนำ
งานำที�จะทำาในำเด่อนำสิงหัาคำมมาทำาใหั�เร็วัขึ�นำ
ในำเด่อนำพึฤษภาคำมเท่านัำ�นำเอง ส่วันำปัญหัา
ที�เจอหันำ�างานำค่ำอประชาชนำมาเย์อะจนำเกิด
คำวัามแออัด ต่อนำนัำ�นำก็ต่�องแก�ปัญหัา 
พัึกใหัญ่ซึี�งเราได�พึย์าย์ามบรหิัารเร่�องคำวิั 
เร่�องระย์ะห่ัางใหั�ดีที�สุด”นายอนันต์ กูล่าวี

นายอนันต์ กูล่าวีทิิ�งทิ�ายว่ีา กูารเข�ามามี
ส่วีนร่วีมสนับสนุนกูารดิ์ำาเนนิงานของศันูย์
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อในครั�งนี�ถ่อเปน็ควีาม
ภููมิใจิของ รฟทิ. ทีิ�มีส่วีนช่วียให่�เกิูดิ์กูารฉีีดิ์

วัีคซีีนแกู่ประชาชนจิำานวีนมากูไดิ์�รวีดิ์เรว็ีขึ�น 
โดิ์ยเฉีพาะในภูาคกูารคมนาคมขนส่งทีิ�
สามารถฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�ตามแผู้นและให่�บริกูาร
ประชาชนไดิ์�อย่างมั�นใจิ นอกูจิากูนี� รฟทิ.  
ยังเตรียมเปิดิ์บริกูารรถไฟสายสีแดิ์งในช่วีง
ปลายปี กูารสนับสนุนพ่�นทีิ�ในครั�งนี�ทิำาให่�เกิูดิ์
ภูาพลักูษณ์ทีิ�ดีิ์จิากูประชาชนจิำานวีนมากูทีิ�มา
รับบริกูาร และเม่�อไดิ์�รับควีามสะดิ์วีกูสบาย
และทิำาให่�ประชาชนรู�จัิกูสถานีกูลางบางซี่�อ
มากูขึ�นนั�นเอง
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“นำพึ.ภัทรวิันำฑ์ู อัต่ต่ะสาระ”
ผูู้�อำานวียกูารสำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์

Lean ระบบซีอฟต์่แวัร์ ลดภาระเจ�าหันำ�าที� 
เพิึ�มคำวัามรวัดเร็วัการทำางานำ
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เน่�องจิากูศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเป็น
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่ทีิ�ต�องรองรับผูู้�มา
รับบริกูารวัีนละ 10,000-20,000 คน ปจัิจัิย
สำาคัญทีิ�จิะทิำาให่�ระบบงานเปน็ไปอยา่งรวีดิ์เรว็ี
มีประสิทิธิภูาพ รองรับกูารฉีีดิ์วัีคซีีนใน
ปริมาณทีิ�มากูขนาดิ์นี�ไดิ์�ค่อกูารนำาระบบ
เทิคโนโลยีสารสนเทิศั ห่ร่อ ไอทีิ เข�ามาช่วีย
ในทุิกูๆ จุิดิ์ทีิ�สามารถทิำาไดิ์� ซึี�งห่น่วียงานทีิ�
ดูิ์แลเบ่�องห่ลังระบบเห่ล่านี�ก็ูค่อสำานักูดิิ์จิิทัิล
กูารแพทิย์ ของกูรมกูารแพทิย์นั�นเอง

นพ.ภัูทิรวิีนฑ์ู อัตตะสาระ ผูู้�อำานวียกูาร
สำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์ กูรมกูารแพทิย์  
กูล่าวีถึงกูารทิำางานในดิ์�านไอทีิของศูันย์ฉีีดิ์
วัีคซีีนกูลางบางซี่�อว่ีา โดิ์ยปกูตสิำานักูดิิ์จิิทัิล
กูารแพทิย์มีห่น�าทีิ�ดูิ์แลดิ์�านดิิ์จิิทัิลทัิ�งห่มดิ์
ของกูรมกูารแพทิย์ เม่�อกูรมกูารแพทิย ์
ไดิ์�รับมอบห่มายให่�ดูิ์แลศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ สำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์ก็ูไดิ์�โจิทิย์ 
มาว่ีาจิะต�องฉีีดิ์วัีนซีีนแกู่ประชาชนประมาณ
วัีนละ 10,000-20,000 คน

เม่�อทิราบเช่นนี� สิ�งทีิ�ต�องทิำาในส่วีนของ
ฮาร์ดิ์แวีร์ค่อกูารสำารวีจิจุิดิ์ปฏิิบัติงาน (Sta-
tion) ต่างๆ ทีิ�ต�องใช�ระบบไอทีิ จิำานวีนจุิดิ์
ลงทิะเบียน จิำานวีนจุิดิ์ฉีีดิ์ กูารห่มุนเวีียน 
(Flow) ระบบกูารฉีีดิ์เพ่�อจัิดิ์ทิำาควีามต�องกูาร
ใช�อุปกูรณ์อะไร จิำานวีนเทิา่ไห่ร่ แล�วีประสาน
กัูบห่น่วียงานต่างๆ ในกูารจัิดิ์ห่าซีอฟต์แวีร์ 

เช่น บริษัทิ โทิรคมนาคมแห่่งชาติ จิำากัูดิ์ 
(มห่าชน) ห่ร่อ NT สนับสนุนโครงข่าย
อินเทิอร์เน็ตและเคร่�องคอมพิวีเตอร์  
รับบริจิาคเคร่�องปริ�นเตอร ์ส่วีนเคร่�องอ่าน
บัตรประชาชน (Card reader) และ  
Barcode reader ทิางกูรมกูารแพทิย์ 
จัิดิ์ซ่ี�อมาเอง ซึี�งรวีมๆ แล�วีมีจิดุิ์ทีิ�ต�องเช่�อม
กัูบระบบไอทีิประมาณ 400 station

ในสว่ีนของระบบซีอฟตแ์วีร์ ดิ์�วียควีาม
ทีิ�ต�องรองรับผูู้� รับบริกูารจิำานวีนมากู  
จึิงต�องมีระบบกูารบริห่ารจัิดิ์กูารข�อมูลทีิ�ดีิ์ 
ซึี�งกูรมกูารแพทิย์พัฒนาระบบสารสนเทิศั
โรงพยาบาล (HIS) ของตัวีเอง แต่กูารนำา
มาใช�ทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อ ไม่สามารถ
ยกูระบบ HIS มาใช�ทัิ�งระบบไดิ์� จิำาเปน็ต�อง
เล่อกูและลดิ์ขนาดิ์ (Lean) ระบบมาเป็นระบบ
ฉีีดิ์วัีคซีีนโดิ์ยเฉีพาะ ลดิ์ภูาระกูารกูรอกูข�อมูล
ให่�น�อยทีิ�สุดิ์ ปฏิิบัติกูารไห่นทีิ�ไม่ไดิ์�ใช�ต�อง 
เอาออกู เช่น กูารคีย์ข�อมูลซัีกูประวีัติ  
ทิำาแฟม้ข�อมูลสุขภูาพ เป็นต�น เพ่�อให่�เกิูดิ์ 
ควีามรวีดิ์เร็วีในกูารทิำางาน ขณะเดีิ์ยวีกัูน 
ข�อมูลทีิ�จิำาเป็นต�องอยู่ครบ ซึี�งในส่วีนนี� 
จิะนำาระบบ Card reader เข�ามาดึิ์งข�อมูล
จิากูบัตรประชาชนแล�วีส่งข�อมูลเข�าระบบ 
กูารฉีีดิ์ไปเลย ทิำาให่�ลดิ์ควีามผิู้ดิ์พลาดิ์ใน 
กูารกูรอกูข�อมูล ลดิ์ภูาระของเจิ�าห่น�าทีิ�  
ขั�นตอนของงานก็ูรวีดิ์เร็วีขึ�น
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ในส่วีนของระบบจิองคิวี สำานักูดิิ์จิิทัิล
กูารแพทิยท์ิำางานรว่ีมกูบัผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพทิ์
ม่อถ่อทีิ�รับห่น�าทีิ�จิองคิวีให่� โดิ์ยแตล่ะวัีนค่าย
ม่อถ่อจิะส่งข�อมูลกูารจิองมาให่�เปน็เอกูสาร
ดิิ์จิิทัิลในรูปแบบ excel แล�วีเจิ�าห่น�าทีิ�ดิ์�าน
สาธารณสุขจิะนำาข�อมูลเข�าระบบ จิากูนั�นระบบ
จิะส่ง SMS แจิ�งไปยังผูู้�ทีิ�จิองคิวีว่ีาให่�มาฉีีดิ์
วัีนทีิ�เท่ิาไห่ร่ เวีลากีู�โมง เม่�อมาถึงก็ูแสดิ์ง 
Barcode ใน SMS ให่�เจิ�าห่น�าทีิ�ห่น�างาน
สแกูนแล�วีเดิิ์นเข�าไปดิ์�านในตามขั�นตอน 
ไดิ์�เลย

“จะเห็ันำว่ัาส่วันำใหัญ่คำนำจะรอและแออดักันำ
อยู่์ข�างนำอก แต่่ถึ�าเข�ามาข�างในำแล�วั Flow 
ไหัลล่�นำ เช่นำ ถึ�าเป็นำกลุ่ม On site จะมี Card 
reader ติ่ดคำอมพิึวัเต่อร์ทุกเคำร่�อง เสีย์บ
ปุ�ปดึงข�อมูลเข�าระบบเลย์ หัร่อถึ�าเป็นำกลุ่ม
องค์ำกรหัร่อคำนำที�จองคิำวัไวั�แล�วั ทางองค์ำกร
หัร่อค่ำาย์ม่อถ่ึอก็จะส่งข�อมูลเข�ามาล่วังหันำ�า 

ศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ 
ไม่ีส่ามีารีถยกรีะบบ HIS มีาใช้ั้

ทั�งรีะบบได ้จัำาเป็็นต้อง 
Lean รีะบบมีาเป็็น
รีะบบฉีีดวััคซีีน
โดยเฉีพื้าะ ลดภารีะ
การีคีย์ข้อมูีลให้้
น้อยที�สุ่ด

“

“
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มีคนทีิ�รับวัีคซีีนมาแล�วี 2 เข็ม จิะมาฉีีดิ์เข็ม
ทีิ� 3 อีกู ก็ูต�องปรับระบบให่�ตรวีจิสอบกัูบ
ฐานข�อมูลของกูระทิรวีงสาธารณสขุว่ีาเคย
รับกูารฉีีดิ์มาแล�วีห่ร่อไม ่ห่ร่อกูลุ่มคนอ�วีน 
ก็ูต�องมีนำ�าห่นักูเกูนิ 100 กิูโลกูรัม ห่ากูข�อมูล
ถูกูต�องจิงึจิะให่�ผู้า่นเข�าไปฉีีดิ์ แต่ถ�ามีกูาร
แจิ�งข�อมูลเท็ิจิ ระบบก็ูจิะตัดิ์ข�อมูลกูลุ่มคน
เห่ล่านี�ออกูไป

“ตั่วัระบบซีอฟต์่แวัร์เราปรับการใช�งานำ
ใหั�เหัมาะสมเร่�อย์ๆ ค่ำอปัญหัามนัำไมไ่ด�โถึม
เข� ามา ที เ ดีย์วั พึอมี เข� ามา ก็ ค่ำอย์ๆ  
ปดิช่องโหัว่ั ค่ำอย์ๆ แก�ไป เราปรับจนำถึึงขั�นำ
มีการแสดงผลต่ามช่วังเวัลา (Real time 
dash board) ใหั�ดูได�เลย์ว่ัาวัันำนีำ�ฉีีดไปแล�วั
กี�คำนำ”นพ.ภัูทิรวิีนฑ์ู กูล่าวี

ผูู้�อำานวียกูารสำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย ์กูล่าวี
ทิิ�งทิ�ายว่ีา โดิ์ยรวีมแล�วีกูารทิำางานของระบบ
ไอทีิต่างๆ ราบร่�นไม่ค่อยมีปัญห่ามากูนักู 
อาจิจิะมีวัีนแรกูทีิ�ระบบล่มไป 2-3 ชั�วีโมง 
เพราะตอนนั�นยังจัิดิ์สรรช่องทิางข�อมูล 
(Allocate bandwidth) สำาห่รับส่งข�อมูล
เข�าระบบคลาวีด์ิ์ไม่แม่นยำา พอทิราบแล�วีก็ู 
allocate ไดิ์�เพียงพอ ปญัห่าก็ูจิบ นอกูจิากู
นี�ก็ูมีอีกูครั�งทีิ�ระบบคลาวีดิ์เ์ปิดิ์-ปิดิ์เองโดิ์ย
อัตโนมัติไปครั�งเดีิ์ยวี แต่ถ�าพูดิ์ถึงตัวีระบบ
ทีิ�ใช�งานจิริงๆ ไม่เคยล่ม ข�อมูลไม่เคย 
เสียห่ายใดิ์ๆ

เวัลาประชาชนำมาถึึงหันำ�างานำ เจ�าหันำ�าที�เช็คำ 
SMS แล�วัปล่อย์เข�าได�เลย์ ไม่ต่�องมา 
ลงทะเบีย์นำเพึราะข�อมูลอยู่์ในำฐานำข�อมูล
แล�วั”นพ.ภัูทิรวิีนฑ์ู กูล่าวี

ทัิ�งห่มดิ์ทัิ�งมวีลนี� ใช�โปรแกูรมเมอร์
ประมาณ 10 คนในกูารปรับปรุงระบบ
ซีอฟต์แวีร์ และไม่ใช่แค่ทิำาครั�งเดีิ์ยวีจิบแต่
ต�องปรับกัูนไปเร่�อยๆ ตามสถานกูารณ์ทีิ�
เปลี�ยนแปลงไป เช่น ในช่วีงแรกูเกูรงวี่า
ระบบจิะล่มห่ากูมีคนจิองคิวีจิำานวีนมากู  
กูารลงทิะเบียนต่างๆ จิะใช�ห่ลักูควีามซ่ี�อตรง
กู่อนไม่ไดิ์�ตรวีจิสอบข�อมูลอะไรมากู ถ�ามีช่�อ 
นามสกุูล และเลขประจิำาตัวี 13 ห่ลักูก็ูให่�ฉีีดิ์ 
แต่ในช่วีงห่ลังทีิ�เปดิิ์รับกูลุ่มคนอายุ 60 ปี
ขึ�นไป พบว่ีามีคนแจิ�งข�อมูลอายุมากูเกิูนจิริง
เพ่�อให่�ไดิ์�สิทิธิฉีีดิ์วัีคซีีน จึิงต�องปรบัระบบ
ให่�มีกูารตรวีจิสอบข�อมูลจิากูฐานข�อมูล
ทิะเบียนราษฎร์ของกูระทิรวีงมห่าดิ์ไทิย ห่ร่อ 
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“พึญ.มิ�งขวััญ วิัชัย์ดิษฐ”
ผูู้�อำานวียกูารสถาบันโรคผิู้วีห่นัง

แม่ทัพึหัญิงแห่ังศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ
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“ต่อนำที�เริ�มเปดิใหั�บริการได�สำาเร็จก็ยั์ง
แปลกใจว่ัาทำาได�อย่์างไร เพึราะวัันำที�มา 
วัันำแรกยั์งไม่มีอะไรเลย์ มีแต่่เพึดานำ ผนัำง 
พ่ึ�นำ แต่่ทุกอย่์างมันำเหัม่อนำเนำรมิต่ขึ�นำมา”

นี�ค่อคำาพูดิ์ของ “พญ.มิ�งขวัีญ วิีชัย
ดิิ์ษฐ” ผูู้�อำานวียกูารสถาบันโรคผิู้วีห่นัง  
ทีิ�กูล่าวีถึงกูระบวีนกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อ เพราะใช�ระยะเวีลาเพียงไม่กีู�วัีน
สามารถระดิ์มสรรพกูำาลังและทิรัพยากูร 
จิากูห่น่วียงานต่างๆ จินเริ�มดิ์ำาเนินกูาร 
ไดิ์�เกู่อบเต็มรูปแบบ ซึี�งห่ากูจิะบอกูว่ีาเปน็
เห่ม่อนปาฏิิห่าริ ย์คงไม่ ใ ช่ เ ร่�องทีิ� พูดิ์ 
เกิูนจิริงนักู

“3 วัันำ” ค่อระยะเวีลาทัิ�งห่มดิ์ตั�งแต่ 
ครั�งแรกูทีิ� พญ.มิ�งขวัีญ ไดิ์�รบัโจิทิย์จิากู 
ผูู้�บริห่าร วีางแผู้นกูารทิำางาน ประสานงาน
กัูบห่น่วียงานต่างๆ จินเริ�มเปดิิ์บริกูารฉีีดิ์
วัีคซีีนไดิ์� ทัิ�งห่มดิ์นี�ใช�เวีลาเพียง 3 วัีนเท่ิานั�น

พญ.มิ�งขวัีญ เล่าว่ีา ช่วีงทีิ�มีแนวีคิดิ์จัิดิ์ตั�ง
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อนั�น ห่น่วียงานอ่�นๆ 
ของกูรมกูารแพทิย์ในพ่�นทีิ�กูทิม. มีภูาระใน
กูารรกัูษาผูู้�ปว่ียเกู่อบห่มดิ์แล�วี ห่น่วียงาน
ทีิ�ยังพอมีกูำาลังคนก็ูจิะมีสถาบันโรคผิู้วีห่นัง 
สถาบันทัินตกูรรม สถาบันสิรินธรเพ่�อกูาร
ฟื� นฟูสมรรถภูาพทิางกูารแพทิย์แห่่งชาติ 
ดิ์�วียเห่ตุนี� ทิางผูู้�บริห่ารของกูรมจิงึไดิ์�มอบ
ห่มายให่�สถาบนัโรคผู้วิีห่นงัเข�ามารบัผิู้ดิ์ชอบ
กูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง

บางซ่ี�อ โดิ์ยมี พญ.มิ�งขวัีญเป็นผูู้�อำานวียกูาร
ศูันย์ฯ เม่�อไดิ์�รับมอบห่มายแล�วี พญ.มิ�งขวัีญ
พร�อมทีิมงานและห่น่วียงานทีิ�เกีู�ยวีข�อง 
ไดิ์�ลงไปสำารวีจิสถานทีิ�จิริงในวัีนทีิ� 21 
พฤษภูาคม 2564 เพ่�อดูิ์ว่ีาจิะสามารถตั�งจุิดิ์
ลงทิะเบียน จุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนไดิ์�กีู�จุิดิ์ ต�องใช�พ่�นทีิ�
เท่ิาไห่ร่ ต�องเตรยีมสิ�งอำานวียควีามสะดิ์วีกู 
(Facility) รองรับอย่างไร จิากูนั�นก็ูกูลับมา
ทิำากูารบ�าน วีางแผู้นและมอบห่มายงานแกู่
รองผูู้�อำานวียกูารในกูารประสานงานแต่ละดิ์�าน

“เราวัางกรอบกันำก่อนำ เดินำดูพ่ึ�นำที�แล�วั
สรุปว่ัามีกระบวันำการกี�กระบวันำการ  
แล�วักระจาย์งานำ (Decentralize) กันำไป 
เช่นำ รองผู�อำานำวัย์การด�านำอำานำวัย์การ 
รับผิดชอบด�านำการอำานำวัย์การในำภาพึรวัม 
ท่านำจึงไปจัดการเต่รีย์มสถึานำที� หัาเคำร่�อง
วััดคำวัามดันำ จัดทำาขั�นำต่อนำการดำาเนิำนำงานำ 
(Process) มา อีกจุดเป็นำรองผู�อำานำวัย์การ
ด�านำไอที ท่านำจะดูเร่�องไอที เดินำสาย์ไฟเพ่ึ�อ
วัางอปุกรณ์ไอทีอย่์างไร จะประสานำกบัการ
รถึไฟแหั่งประเทศูไทย์ (รฟท.) อย์่างไร 
คำอมพิึวัเต่อร์จะหัามาอย่์างไร จุดต่่อมา 
เป็นำเร่�องการพึย์าบาลและการฉีีดวััคำซีีนำ 
รองผู�อำานำวัย์การด�านำพึย์าบาลได�รับไปดูแล 
ส่วันำจุดสังเกต่อาการได�ใหั�รองผู�อำานำวัย์การ
ด�านำการแพึทย์์ดูแล เรากระจาย์งานำใหั�แต่่ละ
คำนำไปทำางานำของตั่วัเอง ประสานำกันำเอง 
แล�วักลับมารวัมร่างกันำ” พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี



118 ถอดบทเรีียนศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ

ขณะเดีิ์ยวีกัูน ทิางสถาบันโรคผิู้วีห่นังไดิ์�
ทิำากูารบ�านเพิ�ม มีกูารวีิเคราะห่์ออกูแบบ
กูระบวีนกูารทิำางานให่�คล่องตัวีทีิ�สุดิ์ ง่ายทีิ�สุดิ์ 
และเร็วีทีิ�สุดิ์ จุิดิ์ไห่นทีิ�สามารถนำาเทิคโนโลยี
มาช่วียไดิ์� เช่น เร่�องกูารลงทิะเบียน กูารใช� 
Barcode ต่างๆ มีกูารประเมินจุิดิ์ทีิ�ติดิ์ขัดิ์
เป็นคอขวีดิ์ห่ร่ออาจิมีปัญห่าต�องใช�
ทิรัพยากูรมากูทีิ�สุดิ์ว่ีาอยู่ตรงไห่น แล�วี
วีางแผู้นออกูมาในห่ลายๆ ฉีากูทัิศัน์  
(Scenario) ว่ีาห่ากูต�องฉีีดิ์วัีคซีีนตั�งแต่ 
2,000 คน/วีนั ไปจินถงึ 20,000 คน/วีนั 
จิะต�องใช�ทิรัพยากูรเท่ิาไห่ร่ เช่น ประเมินว่ีา
จุิดิ์ทีิ�จิะเป็นคอขวีดิ์ค่อจุิดิ์ฉีีดิ์ยาและคำานวีน
จิากูพ่�นทีิ�ในสถานีกูลางบางซ่ี�อแล�วีสามารถ
จุิดิ์ฉีีดิ์ไดิ์� 100 จุิดิ์ ระยะเวีลาให่�บริกูารเฉีลี�ย
ทีิ�จุิดิ์นี�จิะใช�เวีลา 3 นาทิ ีแล�วีคำานวีนย�อน
กูลับมาว่ีากู่อนจิะไปถึงจุิดิ์ฉีีดิ์ยาต�อง 
ลงทิะเบียน จิากูประสบกูารณ์เดิิ์มค่อ 
จุิดิ์ลงทิะเบยีนใช�เวีลา 10-15 นาทิ ี เพราะ
ฉีะนั�นถ�าจุิดิ์ฉีีดิ์ยาม ี100 จุิดิ์ จุิดิ์ลงทิะเบยีน
ก็ูต�องมี 3 เท่ิา เพ่�อให่� Flow ของงาน
สอดิ์คล�องกัูน ห่ร่อแม�แต่กูารจัิดิ์ทิำาใบแสดิ์ง
ควีามยินยอมให่�ฉีีดิ์วัีคซีีน แบบคัดิ์กูรอง
ต่างๆ ไดิ์�ส่งทีิมแพทิย์และพยาบาลไปดูิ์งาน
ตามจุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนอ่�นทีิ�เปิดิ์บริกูารอยู่กู่อน
แล�วีเพ่�อดูิ์ว่ีาแบบฟอร์มของแต่ละทีิ�เป็น
อย่างไรแล�วีเอามาปรับปรุงให่�ง่ายขึ�น ห่ร่อ
ห่ากูต�องพิมพ์เอกูสารอะไรจิะรวีมไวี�ทีิ� 

จุิดิ์เดีิ์ยวีเพ่�อให่�กูระบวีนกูารง่ายและรวีดิ์เร็วี
ทีิ�สุดิ์ 

“เราคำิดกันำเย์อะแต่่ต่�องคำิดในำเวัลาที�
จำากัด จึงต่�องขุดประสบการณ์เก่ามาใช� 
ใหั�ได�มากที�สุด ขณะเดีย์วักันำต่�องรีบเรีย์นำรู�
จากศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำอ่�นำๆ ซึี�ง 3 วัันำนัำ�นำเป็นำการ
ใช�สมองและทรัพึย์ากรอย์่างคุำ�มค่ำาที�สุด” 
พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี 

นอกูจิากูนี�แล�วี อีกูเร่�องทีิ�ไม่กูล่าวีถึง 
ไม่ไดิ์�เลย ค่อควีามร่วีมม่อจิากูห่น่วียงานต่างๆ 
ทีิ�เกีู�ยวีข�อง ทัิ�งเร่�องสถานทีิ� ระบบไอทิ ีห่ร่อ
แม�แต่กูำาลังคนทีิ�มาให่�บริกูาร ทุิกูห่นว่ียงาน
ต่างร่วีมม่อร่วีมใจิพร�อมจิะช่วียเห่ล่อกัูน 
เต็มทีิ� ซึี�งในสว่ีนของสถานทีิ�นั�นทิางรฟทิ. มี
ควีามเต็มใจิ ห่ากูมีควีามต�องกูารใช�พ่�นทีิ�
ตรงไห่นใช�ไดิ์�เลย ช่วีงแรกูคิดิ์ว่ีาจิะใช�เฉีพาะ
พ่�นทีิ�ห่�องโถงดิ์�านห่น�า พ่�นทีิ�ข�างในส่วีนทีิ�เปน็
ชานชาลายงัไม่ใช� แต่ปรากูฏิว่ีาเม่�อคำานวีณ
ปริมาณคนทีิ�มารับบริกูารกัูบพ่�นทีิ�ทีิ�มีแล�วี 
ไม่เพียงพอรองรับ ทิางรฟม.จิึงเปิดิ์ให่�ใช�
พ่�นทีิ�ข�างในดิ์�วีย ทัิ�งๆทีิ�มีแผู้นทีิ�จิะเปิดิ์บริกูาร
รถไฟชานเม่องสายสีแดิ์งอยู่แล�วี ห่ร่อในเร่�อง
เทิคโนโลยีและอุปกูรณ์ไอทีิ ก็ูไดิ์�สำานักูงาน
คณะกูรรมกูารกิูจิกูารกูระจิายเสียง กิูจิกูาร
โทิรทัิศัน์ และกิูจิกูารโทิรคมนาคมแห่่งชาติ 
(กูสทิช.) และบริษัทิ โทิรคมนาคมแห่่งชาติ 
จิำากัูดิ์ (มห่าชน) ห่ร่อ NT เข�ามาสนับสนุน 
เม่�อบอกูว่ีาต�องกูารเคร่�องคอมพิวีเตอร์ 
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มัีนเห้ม่ีอนกับว่ัาทุกคนรู้ีสึ่ก
เห้ม่ีอนเป็็นโอกาส่ที�จัะทำางานๆ 
ห้นึ�งที�มีีควัามีห้มีายบางอย่าง  
ทุกคนรู้ีห้น้าที�และทำางานในส่่วันของตัวัเอง 
โดยไม่ีต้องให้้บอกว่ัาต้องทำาอะไรี เรีียกว่ัาเป็็นทีมี 
โดยธรีรีมีชั้าติ

“

“
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400 ตัวี ซึี�งไดิ์�รับกูารจัิดิ์ห่ามาให่�ในทัินทีิ 
ห่ร่อสำานักูดิิ์จิิทัิลกูารแพทิย์ ของกูรมกูาร
แพทิย์เอง เม่�อแจิ�งว่ีาต�องกูารปรับ
ซีอฟต์แวีร์ให่�ใช�งานง่ายก็ูไดิ์�รับควีามร่วีมม่อ
อย่างดีิ์ เร่�องแผู้นผู้ังต่างๆ ทิางกูรม
สนับสนุนบริกูารสุขภูาพไดิ์�มาเดิิ์นสำารวีจิ
สถานทีิ�แล�วีช่วียวีางผัู้งให่�ว่ีาตรงไห่น 
ต�องเป็นจุิดิ์ลงทิะเบียน ตรงไห่นต�องเป็น
จุิดิ์ฉีีดิ์ยา ตรงไห่นต�องวีางเกู�าอี�อย่างไร 
ดิ์�วียเห่ตุนี� เร่�องกูารจัิดิ์เตรียมสถานทีิ�จึิงใช�
เวีลาเพียงนิดิ์เดีิ์ยวี 

ส่วีนเร่�องสำาคัญอีกูประกูารค่อกูำาลังคน
ทีิ�จิะมาให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีน ลำาพังสถาบัน 
โรคผิู้วีห่นังเองมีบุคลากูร 400 คน ซึี�งแบ่ง
มาช่วียงานทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วีัคซีีนกูลางบางซ่ี�อ 
ไดิ์�ประมาณ 100 คนเท่ิานั�น แต่จิากูกูาร
ประมาณกูารคาดิ์ว่ีาต�องใช�บุคลากูรถึง  
400 คน จึิงต�องระดิ์มบุคลากูรจิากู 
ห่น่วียงานอ่�นเข�ามาและทุิกูห่น่วียงานนั�น
พร�อมเต็มทีิ�สำาห่รับงานนี� ในช่วีงแรกู
บุคลากูรของสถาบันโรคผิู้วีห่นังฉีีดิ์ไดิ์�
ประมาณ 20 จุิดิ์ ทิางสถาบันสุขภูาพเด็ิ์กู
แห่่งชาติมห่าราชินีจึิงส่งพยาบาลมาช่วีย
จัิดิ์กูารให่� 30 จุิดิ์ สถาบันทัินตกูรรม 
ซึี�งส่วีนให่ญเ่ปน็ทินัตแพทิยไ์ดิ์�ไปฝึืกูฉีีดิ์ยา
เพ่�องานนี� ตัวีผูู้�อำานวียกูารสถาบันฯ ยังลงมา

ช่วียฉีีดิ์ให่�ดิ์�วีย นอกูจิากูนี�ยังมีอาจิารย์จิากู
วิีทิยาลยัพยาบาลตา่งๆ สับเปลี�ยนห่มุนเวีียน
กัูนเข�ามาฉีีดิ์ จินดิ์ำาเนินกูารไปไดิ์�สักูพักู 
พยาบาลของสถาบันโรคผิู้วีห่นังแทิบไม่ไดิ์�
ฉีีดิ์วัีคซีีน อาจิจิะดิ์แูลแค่ 10 จุิดิ์แล�วีทีิ�เห่ล่อ
ให่�พยาบาลจิากูห่น่วียงานต่างๆ รับผิู้ดิ์ชอบ 
โดิ์ยปรบัให่�พยาบาลของสถาบนัโรคผิู้วีห่นัง
ทิำาห่น�าทีิ�เช่�อมประสานกัูบทุิกูห่น่วียงานแทิน 
แม�แต่คนทีิ�ไม่ใช่วิีชาชีพแพทิย์ พยาบาล 
ทัินตแพทิย์ เช่น เจิ�าห่น�าทีิ�ในส่วีนของ  
back office เจิ�าห่น�าทีิ�ทีิ�มาช่วียเร่�อง 
กูารลงทิะเบยีน จัิดิ์คิวี สังเกูตอากูารนั�นมี
จิิตอาสาจิากูทีิ�ต่างๆ มาช่วียงานเช่นกัูน

“สรุปสั�นำๆ ค่ำอทุกคำนำพึร�อมจะช่วัย์หัมด 
ไม่ว่ัาจะเป็นำเร่�องสถึานำที� กำาลังคำนำ ระบบ
ไอที มันำเหัม่อนำกับว่ัาทุกคำนำรู�สึกเหัม่อนำเป็นำ
โอกาสที�จะทำางานำหันึำ�งที�มีคำวัามหัมาย์บาง
อย่์าง ทุกคำนำรู�หันำ�าที�และทำางานำในำส่วันำของ
ตั่วัเองโดย์ไม่ต่�องใหั�บอกว่ัาต่�องทำาอะไร 
เรีย์กวัา่เป็นำทีมโดย์ธรรมชาต่ ิหัมอย์งังง
อยู่์เลย์ว่ัาเปดิได�ยั์งไง มาดูพ่ึ�นำที�วัันำที� 21 
พึฤษภาคำม พึอวัันำที� 24 พึฤษภาคำมก็เปดิ
ใหั�บริการได�เลย์ แล�วัเปิดค่ำอนำข�างเต็่มที�
เลย์นำะ จุดฉีีด 100 จุด เราฉีีดเก่อบคำรบ 
100 จุด ค่ำอทำางานำได� เ ต็่ม ที� เลย์” 
พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี
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เม่�อเริ�มดิ์ำาเนินกูารในวัีนทีิ� 24 พฤษภูาคม 
2564 แล�วี ผูู้�อำานวียกูารศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซ่ี�อ กูล่าวีว่ีาตั�งแต่นั�นเปน็ต�นมาไมมี่ช่วีง 
Honeymoon Period เลย มีเพียงวัีนแรกู
ทีิ�เปดิิ์ครึ�งวัีนและฉีีดิ์ไปไดิ์�ประมาณ 4,900-
5,000 คน แต่ห่ลังจิากูนั�นค่อวัีนละ 10,000 
คนขึ�นไปมาโดิ์ยตลอดิ์ 

“วัันำที� 24 พึฤษภาคำม ถึึง 6 มิถุึนำาย์นำ
เป็นำช่วังทดสอบระบบ กลุ่มผู�รับบริการ
หัลักๆเป็นำบุคำลากรของกระทรวังคำมนำาคำม
และผู�ที�เกี�ย์วัข�องกับการขนำส่งสาธารณะ
อย่์างเดีย์วั ตั่�งแต่่แอร์โฮสเต่สบนำฟ้า 
ลงมาถึึงพ่ึ� นำดินำแบบคำนำขับแท็กซีี�และ 
วิันำมอเต่อร์ไซีค์ำ ช่วังทดสอบระบบเราฉีีด
ไปได�รวัมประมาณ 160,000 คำนำ พึลเอก
ประย์ุทธ จันำทร์โอชา นำาย์กรัฐมนำต่รี  
ใหั�เกีย์รติ่เป็นำประธานำในำพิึธีเปิดศููนำย์์ฯ  
อย่์างเป็นำทางการเม่�อวัันำที� 7 มิถุึนำาย์นำ 

2564 แล�วัจึงเริ�มฉีีดในำบุคำลากรกลุ่มอ่�นำๆ 
นำอกเหัน่ำอจากของกระทรวังคำมนำาคำม” 
พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี

เน่�องจิากูเปน็ศันูย์ฉีีดิ์วัีคซีีนขนาดิ์ให่ญ่ 
กูารวีางระบบฉีีดิ์วัีคซีีนในช่วีงปกูติจึิงรับ
เฉีพาะผูู้�ทีิ�ลงทิะเบียนล่วีงห่น�าเพียงอย่างเดีิ์ยวี 
โดิ์ยระยะแรกูแบง่เป็น 2 กูลุ่ม ค่อ ประชาชน
ทัิ�วีไป รับเฉีพาะคนทีิ�ลงทิะเบียนผู่้าน 4 ค่าย
ม่อถ่อ วัีนละ 5,500 คน และอีกูครึ�งห่นึ�ง
เป็นกูารนัดิ์ขององค์กูรขนาดิ์ให่ญ่ เช่น 
กูระทิรวีง ทิบวีง กูรม ห่ร่อกูลุ่มเปา้ห่มาย
เชิงยุทิธ์ศัาสตร์ เช่น ครูและบุคลากูรใน
สถาบันกูารศัึกูษาเพราะช่วีงนั�นกูำาลังจิะ 
เปดิิ์เทิอม เม่�อฉีีดิ์ให่�กูลุ่มครูห่มดิ์แล�วี ต่อไป
ก็ูเป็นผูู้�ประกูอบกูารภัูตตาคารและสปา  
เพราะขณะนั�นรัฐบาลมีแนวีคิดิ์จิะเปดิิ์ประเทิศั

“ปรากฎว่ัาเม่�อฉีีดใหั�กลุ่มภัต่ต่าคำารไป
ได�ประมาณ 1 สัปดาห์ั ข�อมูลเชิงระบาด
วิัทย์าพึบว่ัามีอัต่ราการเจ็บป่วัย์และเสีย์
ชีวิัต่ของผู�สูงอายุ์มากขึ�นำ จึงมีคิำวัด่วันำ
แทรกเข�ามาค่ำอผู�สูงอายุ์ แต่่ช่วังแรกเรา
รับผู�ที�อายุ์ 75 ปขึี�นำไปก่อนำ ซึี�งคำนำกลุ่มนีำ�
อาจลงทะเบยี์นำผ่านำม่อถ่ึอลำาบากจงึเปดิใหั� 
On site และต่�องขอรฟท. เปิดใช�พ่ึ�นำที�
ฉุีกเฉิีนำต่รงโซีนำประตู่ 1 ซึี�งเดิมทีทางรฟท. 
เต่รีย์มไวั�เปดิรถึไฟสาย์สีแดง ทั�งนีำ�เพ่ึ�อใหั�
บริการผู�สูงอายุ์ที�ใช�รถึเข็นำ แต่่การดำาเนิำนำ
การโดย์รวัมย์งัราบร่�นำเพึราะฐานำประชากร
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คำนำที�อายุ์ 75 ปขึี�นำไปมีเพีึย์ง 2.5 แสนำคำนำ 
ซึี�งคิำดว่ัาน่ำาจะฉีีดได�ประมาณวัันำละ 2,500-
5,000 คำนำ ซึี�งเป็นำไปต่ามนัำ�นำ เราฉีีดไป
จนำถึึงวัันำที� 18 กรกฎาคำม แล�วัค่ำนำพ่ึ�นำที�โซีนำ
ประตู่ 1 ในำวัันำที� 19 กรกฎาคำม สรปุค่ำอกลุ่ม
อายุ์มากกวั่า 75 ปีผ่านำไปได�ด�วัย์ดี” 
พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี

ห่ลังจิากูนั�นตั�งแต่วีนัทีิ� 29 กูรกูฎาคม 
2564 ขณะนั�นทิางกูรุงเทิพมห่านครมีแผู้น
เปดิิ์ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน 25 จุิดิ์ ทัิ�วีกูทิม. ทิาง 
ผูู้�บริห่ารจิึงแนะนำาให่�ปรับช่วีงอายุลงจิากู 
75 ป ีเป็น 70 ป ีแต่ในตอนแรกูทิางศูันย์ฯ 
ปฏิิเสธไปเพราะวีา่ฐานประชากูรผูู้�สูงอายุ 70 
ปขึี�นไปมีเกู่อบ 1 ล�านคน ซึี�งศัักูยภูาพของ
ศูันย์ฯ ไม่น่าจิะรองรับไห่วี อย่างไรก็ูตาม 
อยู่ๆ อัตรากูารติดิ์เช่�อ อัตรากูารตายสูงขึ�น  
ทิางผูู้�บริห่ารจิึงมีนโยบายให่�ฉีีดิ์วัีคซีีนแกู่ 
ผูู้�สูงอายุ 60 ปขึี�นไป และให่�เปดิิ์ On site ดิ์�วีย 
ซึี�งถ�าดูิ์ฐานข�อมูลจิำานวีนผูู้�สูงอายุ 60 ปขึี�น
ไปมีมากูถึง 2 ล�านคน ทิำาให่�ทิางศูันย์ฯ  
เปน็กูงัวีลพอสมควีรวีา่จิะรับม่อไห่วีห่ร่อไม่ 
แต่คาดิ์กูารณ์ไดิ์�ว่ีาทิางกูทิม. มีกูารเปดิิ์จุิดิ์
ให่�บริกูารฉีีดิ์วัีนซีีน 25 จุิดิ์ ดัิ์งนั�นประชาชน
ไม่น่าจิะมุ่งมาทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ
เพียงทีิ�เดีิ์ยวี

แต่ปรากูฎวีา่เม่�อเริ�มเปดิิ์ On site สำาห่รบั
ผูู้�สงูอายุ 60 ปแีล�วี จุิดิ์ฉีีดิ์วัีคซีีนของกูทิม. 
ไม่เป็นไปตามทีิ�คาดิ์กูารณ์ไวี� เปิดิ์แล�วีคน 

ไม่ค่อยไปฉีีดิ์กัูบจุิดิ์ฉีีดิ์ของกูทิม. ประชาชน
เทิมาทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อแทิน ทิำาให่�
เกิูดิ์ควีามโกูลาห่ล เกิูดิ์ภูาพของควีามแออัดิ์
ในกูารรอรับบริกูาร โดิ์ยเฉีพาะช่วีงเช�าเวีลา 
7.00-9.00 น. ทิำาให่� พญ.มิ�งขวัีญต�องแกู�
ปญัห่าห่น�างานกัูนเปน็รายวัีนเลยทีิเดีิ์ยวี 
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“เราพึย์าย์ามแก�ปญัหัา จากเดมิที�ไม่มี
เก�าอี�ด�านำนำอก ใหั�คำนำย่์นำเข�าแถึวัเฉีย์ๆ  
พึอมีคำวัามแออดัเกิดขึ�นำเลย์คำมุไม่ได�ในำชว่ัง  
2 วัันำแรกสาหััสมาก ท่านำนำาย์กฯ ส่งทหัาร
มาช่วัย์จัดระเบีย์บกว่ัา 40 คำนำยั์งสู�ไม่ได� 
เราเลย์แก�ด�วัย์การใหั�นัำ�งเก�าอี�เพึราะจะ
สามารถึเวั�นำระย์ะห่ัางได� ต่อนำนัำ�นำเราหัาเก�าอี�
ได� 1,200 ตั่วั แต่่ชั�วัโมงเร่งด่วันำจะมีคำนำ
มาเก่อบ 4,000-5,000 คำนำ เก�าอี�ยั์ง 
แก�ปัญหัาไม่ได� ต่�องปรับวัันำต่่อวัันำ มีการ
เพิึ�มจำานำวันำเต็่นำท์ เพิึ�มจำานำวันำเก�าอี�เป็นำ 
2,500 ตั่วั ทำาใหั�แก�ปัญหัาไปได�ประมาณ
คำรึ�งเดยี์วั สุดท�าย์จงึต่�องแก�ด�วัย์การเปดิ
ประตู่ใหั�เร็วัขึ�นำและทำางานำเร็วัขึ�นำเพ่ึ�อไม่ใหั�
เกิดคำวัามแออัดช่วังเวัลา 8.00-9.00 นำ. 
เม่�อก่อนำ รฟท. จะเปดิประตู่เวัลา 9.00 นำ. 
ได�ขยั์บเวัลามาเป็นำ 8.30 นำ. และ 8.00 นำ. 
แต่่ยั์งไม่แก�ปัญหัา จึงขยั์บมา 7.00 นำ. และ 
6.00 นำ. จนำ 2 วัันำสุดท�าย์ที�เปดิใหั� On site 
เราทำางานำตั่�งแต่่ตี่ 5” ผูู้�อำานวียกูารศูันย์ 
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ กูล่าวี

นอกูจิากูนี� ดิ์�วียควีามทีิ�มีเกู�าอี�ดิ์�านนอกู
ประตูเพียง 2,500 ตัวี แต่มีผูู้�รอรับบริกูาร
กูว่ีา 5,000 คน จึิงต�องเปดิิ์ให่�เข�ามานั�งทีิ�
เกู�าอี�ดิ์�านในอีกู 2,500 คน ซึี�งกูารจิะผู่้าน
เข�ามาจุิดิ์นี�ไดิ์�ต�องผู่้านโต๊ะลงทิะเบียนและมี
คอขวีดิ์ทีิ�จุิดิ์วัีดิ์ควีามดัิ์น โชคดีิ์ทีิ�ช่วีงนั�น
คณะกูรรมกูารวีชิากูารมีควีามเห็่นว่ีาอย่าให่�

ควีามดัิ์นเป็นอุปสรรคในกูารฉีีดิ์วัีคซีีน  
ทิางศูันย์ฯ จึิงอาศััยเห่ตุผู้ลนี�กูำาห่นดิ์ให่� 
วัีดิ์ควีามดัิ์นเฉีพาะคนทีิ�มีโรคประจิำาตัวี 
สุขภูาพไม่แข็งแรง และไม่สมัครใจิ  
ส่วีนคนทีิ�สมัครใจิไม่วัีดิ์ควีามดัิ์น มีสุขภูาพ
แข็งแรง ไม่ต�องวัีดิ์ควีามดัิ์นก็ูไดิ์� ทิำาให่�
สามารถใช�พ่�นทีิ�เกู�าอี� 2,500 ตัวีดิ์�านใน และ 
2,500 ตัวีดิ์�านนอกูในกูารรองรับคนไดิ์�

เม่�อทุิกูอย่างเริ�มเข�าทีิ� เข�าทิางแล�วี  
ปรากูฎวี่ามีช่วีงปลายเด่ิ์อนกูรกูฎาคม 
ก็ูเจิอปัญห่าปัญห่าแทิรกูเข�ามาอีกูเพราะ 
มีกูารขนคนจิากูต่างจัิงห่วัีดิ์ใกูล�ๆ กูทิม.  
เข�ามาฉีีดิ์วัีคซีีนจินเกิูดิ์ควีามแออัดิ์อีกูครั�ง

“ต่อนำนัำ�นำมีการประชมุร่วัมกบัท่านำนำาย์ก
รัฐมนำต่รีว่ัาจะตั่ดสินำใจอย่์างไรดี เราทำาข�อ
เสนำอไปหัลาย์ข�อ เช่นำ ปดิศููนำย์์ฯ ไปก่อนำ 
เปิดรับเฉีพึาะคำนำที�ลงทะเบีย์นำไวั�ก่อนำแล�วั 
รับเฉีพึาะคำนำที�อายุ์ 75 ปขึี�นำไป หัร่อยั์งเปิด
บริการต่่อไป ต่อนำแรกที�ประชุมจะกลับไป
เปิดรับเฉีพึาะกลุ่มอาย์ุ 75 ปีเหัม่อนำเดิม 
แต่่มีข�อทักท�วังเร่�องการส่�อสารกับ
ประชาชนำว่ัานำโย์บาย์กลับไปกลับมาจะทำาใหั�
เกิดคำวัามสับสนำ ประกอบกับเหัล่อเวัลาอีก
แค่ำ 4 วัันำจะหัมดช่วัง On site ของกลุ่ม
อายุ์ 60 ปแีล�วั ใหั�อึดเข�าไวั�แล�วัไปเนำ�นำในำ
เร่�องการจัดระย์ะห่ัางภาย์นำอกสถึานำที� และ
ท่านำนำาย์กฯก็ส่งทหัารมาช่วัย์จัดระเบีย์บ
การเข�าคิำวัจึงช่วัย์แก�ปัญหัาได� แต่่ในำช่วัง 
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ป็รีากฎว่ัาฉีีดให้้
กลุ่มีภัตตาคารี 
ไป็ได้ป็รีะมีาณ  

1 สั่ป็ดาห์้ ข้อมูีล
เชิั้งรีะบาดวิัทยา
พื้บว่ัามีีอัตรีา 

การีเจ็ับป่็วัยและ
เสี่ยชีั้วิัตของ 

ผู้่สู่งอายุ 
มีากขึ�น

“

“

2 วัันำสุดท�าย์ค่ำอวัันำที� 30-31 กรกฎาคำม
เกิดปรากฎการณผู์�มารับบริการหันำาแนำน่ำ
อีกคำรั�ง มีประชาชนำจังหัวััดภาคำกลางใกล�ๆ  
กทม. เข�ามา ต่อนำนัำ�นำย์อดฉีีดวัันำละ 33,000 
และ 37,000 คำนำ ซึี�งเกินำศัูกย์ภาพึที�จะ
ทำางานำแบบสบาย์ๆ หัลังจากนัำ�นำเราจึงปรับ
นำโย์บาย์เวั�นำช่วังการฉีีดแบบ On site” 
พญ.มิ�งขวัีญ กูล่าวี

เม่�อห่มดิ์ช่วีงเปิดิ์ให่� On site ในวัีนทีิ� 1 
สิงห่าคม 2564 สถานกูารณ์ไดิ์�กูลับมา 
ราบเรียบเห่ม่อนเดิิ์ม ทิางศูันย์ฯ เปิดิ์ให่�

บริกูารเฉีพาะผูู้�ทีิ�ลงทิะเบียนล่วีงห่น�าอย่าง
เดีิ์ยวี เน�นฉีีดิ์กูลุ่มอายุ 18 ปขึี�นไป เก็ูบตกู
ผูู้�สูงอายุ 60 ปขึี�นไปและกูลุ่มผูู้�มีควีามเสี�ยง 
7 โรคเร่�อรัง ตลอดิ์จินองค์กูรขนาดิ์ให่ญ่ 
โดิ์ยฉีีดิ์ไดิ์�วัีนละประมาณ 15,000 คน จิากู
นั�นช่วีงเด่ิ์อนกัูนยายนไปจินถึงพฤศัจิิกูายน
จิะเปน็กูารฉีีดิ์ซีำ�าเข็มทีิ� 2 สำาห่รบัคนทีิ�เคย
ฉีีดิ์เข็มแรกูไปแล�วี และจิะจิบภูารกิูจิส่งมอบ
พ่�นทีิ�ค่นแกู่ รฟทิ.ในวัีนทีิ� 30 พฤศัจิิกูายน 
2564
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แต่ละห้น่วัยงานก็มีีเจัตนารีมีณ์
ที�อยากจัะชั้ว่ัย ตอนนั�นทุกคนมีีภารีกจิั
อยู่แล้วัไม่ีว่ัาจัะเป็็นการีรัีกษาและการีส่นับส่นุน
ต่างๆ แก่ส่่วันภูมิีภาค แต่ก็มีีจิัตใจัที�อยากชั้ว่ัย 
กทมี.และป็ริีมีณฑล

“

“
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“ผศู.(พิึเศูษ) นำพึ.สุภโชคำ 
เวัชภัณฑ์ูเภสัช”

ผูู้�อำานวียกูารกูองยุทิธศัาสตร์และแผู้นงาน

กย์ผ.กับการจัดตั่�งศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำกลางบางซ่ี�อ

อีกูห่นึ�งห่น่วียงานทีิ�มีส่วีนร่วีมในกูาร 
จัิดิ์ตั�งศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อตั�งแต่ 
ระยะเริ�มแรกู นั�นก็ูค่อกูองยุทิธศัาสตร์และ
แผู้นงาน (กูยผู้.) สำานักูงานปลัดิ์กูระทิรวีง
สาธารณสุข ซึี�งรับห่น�าทีิ�เปน็เลขานุกูารให่�
แกู่คณะกูรรมกูารอำานวียกูารบริห่ารศัูนย์ 
ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ และคณะกูรรมกูาร
ดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ 

ผู้ศั.(พิเศัษ) นพ.สุภูโชค เวีชภัูณฑ์ูเภูสัช 
ผูู้�อำานวียกูารกูองยุทิธศัาสตร์และแผู้นงาน 
กูล่าวีถึงจุิดิ์เริ�มต�นในกูารเข�าร่วีมงานนี�ว่ีา 
ในช่วีงเวีลานั�นอัตรากูารเข�าถึงวัีคซีีนของ
ประชาชนยังมีไม่มากู นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล 
รองนายกูรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวี่ากูาร
กูระทิรวีงสาธารณสุขจึิงมีแนวีคิดิ์ต�องกูาร
ให่�มีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางให่�บริกูารฉีีดิ์วัีคซีีน

ประชาชนทัิ�วีไป ใครไปใครมาก็ูเข�ามารับ 
บริกูารไดิ์� เช่นเดีิ์ยวีกัูบ นพ.เกีูยรติภููมิ  
วีงศั์รจิิต ปลัดิ์กูระทิรวีงสาธารณสุขก็ูมี 
ควีามตั�งใจิให่�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนนี�เร่งฉีีดิ์วัีคซีีน
แกู่ประชาชนทุิกูกูลุ่มในกูทิม.และปริมณฑูล 
จึิงมอบห่มายให่� กูยผู้. ประสานงานกัูบผูู้�ทีิ�
เกีู�ยวีข�องว่ีามีห่น่วียงานไห่นทีิ�สามารถ 
ดิ์ำาเนินงานในส่วีนนี�อย่างเป็นรูปธรรมไดิ์� 

จิากูกูารศึักูษาควีามเป็นไปไดิ์�ต่างๆ 
ประกูอบกัูบรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง
คมนาคมให่�กูารอนุเคราะห์่ในเร่�องสถานทีิ� 
ทิางรองปลัดิ์ฯของทัิ�ง 2 กูระทิรวีงจึิงไดิ์�
ห่าร่อกัูนถึงควีามเปน็ไปไดิ์�ในกูารดิ์ำาเนนิงาน
ทีิ�สถานีกูลางบางซ่ี�อเพราะกู่อสร�างเสร็จิแล�วี
แต่ยังไม่ไดิ์�เปดิิ์ให่�บริกูาร ข�อสรุปสุดิ์ทิ�ายจึิง
ตัดิ์สินใจิเล่อกูทีิ�นี�
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“สำานัำกงานำปลัดกระทรวังสาธารณสุข
ไม่มีหัน่ำวัย์งานำที�เป็นำหัน่ำวัย์บริการอยู่์ในำ กทม. 
แต่่เราก็พึย์าย์ามขย์าย์จุดฉีีดใหั�เย์อะที�สุด 
ในำส่วันำกลาง เช่นำ ที�สถึาบันำบำาราศูนำราดูร 
โรงพึย์าบาลศูรีธัญญา รวัมถึึงศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำ
ที�สำานัำกงานำปลัดกระทรวังสาธารณสุขเอง  
ในำเวัลาเดีย์วักันำฝั่� งของกระทรวังคำมนำาคำม
เองก็มีหัน่ำวัย์งานำในำสังกัดมากมาย์ที�ขอรับ
บริการฉีีดวััคำซีีนำ ทั�ง 3 จุดที�มีอยู่์อาจจะไม่
เพีึย์งพึอที�จะรองรบั ทาง กย์ผ.จงึได�รับ
มอบหัมาย์จากท่านำรัฐมนำต่รีและท่านำปลัด
กระทรวังฯใหั�ดำาเนิำนำการประสานำงานำกับผู�ที�
เกี�ย์วัข�องในำการจดัตั่�งศููนำย์์ฉีีดวััคำซีีนำที�สถึานำี

กลางบางซ่ี�อด�วัย์ซึี�งนำอกจากจะใหั�บริการ
กับกระทรวังคำมนำาคำมแล�วั ยั์งจะเป็นำศููนำย์์
ฉีีดวััคำซีีนำขนำาดใหัญ่ใหั�ประชาชนำจำานำวันำมาก
เข�าถึึง” ผู้ศั.(พิเศัษ) นพ.สุภูโชค กูล่าวี

ขณะเดีิ์ยวีกัูน กูรมกูารแพทิย์โดิ์ยสถาบัน
โรคผิู้วีห่นังก็ูให่�ควีามอนุเคราะห์่เข�ามาช่วีย
รับผิู้ดิ์ชอบดิ์ำาเนินงานในจุิดิ์นี� อย่างไรก็ูดีิ์ 
จิะให่�ทีิมแพทิย์ดิ์ำาเนินกูารทัิ�งห่มดิ์คงไม่ไดิ์�
เพราะจิดุิ์สนับสนุนต่างๆต�องให่�บุคลากูรของ
กูระทิรวีงคมนาคมช่วียดิ์ำาเนินกูารดิ์�วีย  
จึิงเป็นทีิ�มาของกูารตั�งคณะกูรรมกูารโดิ์ย
มีรัฐมนตรี ปลัดิ์กูระทิรวีง และรองปลัดิ์
กูระทิรวีงของทัิ�งกูระทิรวีงสาธารณสุขและ
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คมนาคมขึ�นมาเปน็แกูนกูลาง มีกูารประชุม
ร่วีมกัูนและลงไปสำารวีจิสถานทีิ�จิริง สำารวีจิ
สถานทีิ�แล�วีแบ่งงานโดิ์ยเร่�องครุภูัณฑ์ู 
อุปกูรณ์ต่างๆ ทิางกูระทิรวีงคมนาคมจิะ
สนับสนุน ส่วีนเร่�องกูารฉีีดิ์ เร่�องกูำาลังคน 
ในดิ์�านเกีู�ยวีกัูบกูารแพทิย์ ทิางกูระทิรวีง
สาธารณสุขจิะรับผิู้ดิ์ชอบในกูารดิ์ำาเนินกูาร
ทัิ�งห่มดิ์ ถ่อเปน็กูารกูารบรูณากูารระห่วีา่ง
กูระทิรวีงทีิ�แนบแน่นและสอดิ์คล�องไปในทิาง
เดีิ์ยวีกัูน 

มีกูารประชุมทิางออนไลน์กัูนห่ลายครั�ง 
เม่�อมีปัญห่าอะไรเข�ามาก็ูจิะแกู�ไขในทัินทีิ  
ไม่ว่ีาจิะเป็นเร่�องจิราจิร กูารสุขาภิูบาล  
กูารสนับสนุนต่างๆ ควีามแออัดิ์ ก็ูจิะ 
ประสานกูับห่น่วียงานทีิ�เกีู�ยวีข�อง ทิำาให่� 
กูารดิ์ำาเนินกูารเป็นไปไดิ์�ดิ์�วียดีิ์ และให่�บริกูาร
ประชาชนตามภูารกูิจิทีิ�ไดิ์�รับมอบห่มาย 
ในแต่ละช่วีงเวีลาเป็นอย่างดีิ์” ผู้ศั.(พิเศัษ) 
นพ.สุภูโชค กูล่าวี

ผู้ศั. (พิเศัษ) นพ.สุภูโชค กูล่าวีต่อไปว่ีา 

ในส่วีนของ กูยผู้.เอง งานส่วีนให่ญ่จิะอยู่
ในขั�นตอนของกูารจัิดิ์ตั�งศูันย์ฯ ดูิ์ว่ีามี 
ห่น่วียงานไห่นบ�างทีิ�น่าจิะเข�ามาบรูณากูาร
ทิำางานร่วีมกัูน เช่น ทิำาไมต�องเป็นกูรม 
กูารแพทิย์ ทิำาไมต�องเปน็สถาบันโรคผิู้วีห่นัง 
เน่�องจิากูเป็นกูรมทีิ�มีควีามพร�อม นอกูจิากู
นี�ยังมีกูรมสนับสนุนบริกูารสุขภูาพ (สบส.) 
มาช่วียออกูแบบสถานทีิ� ดูิ์ว่ีาลักูษณะของ
สถานทีิ�ควีรจัิดิ์วีางแปลนแบบไห่น Flow 
ของระบบงานควีรเป็นอย่างไร รวีมทัิ�ง
ประสานกัูบกูระทิรวีงคมนาคม กูารรถไฟ
แห่่งประเทิศัไทิยแล�วีจิดัิ์ คณะทิำางานรว่ีม 
ขึ�นมา ซึี�งในขั�นตอนนี�ต�องรีบดิ์ำาเนินกูาร
อย่างเร่งด่ิ์วีนเพราะมีเวีลากูระชั�นมากู  
2-3 วัีนก็ูต�องเริ�มดิ์ำาเนินกูารแล�วี กูารประชมุ
ห่าร่อต่างๆก็ูจิะใช�กูารประชุมออนไลน์อยู่  
2-3 ครั�ง เช่นเดีิ์ยวีกัูบคณะกูรรมกูาร 
อำานวียกูารฯ ก็ูมีกูารประชุม 2-3 ครั�ง  
พอศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อเริ�มดิ์ำาเนินกูาร 
บทิบาทิห่ลักูก็ูจิะเปน็งานของกูรมกูารแพทิย์ 
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โดิ์ยมี กูยผู้.เข�าไปร่วีมประชุมติดิ์ตามดูิ์ว่ีามี
ประเด็ิ์นทีิ�ต�องปรับปรุงอะไรตรงไห่นอีกูบ�าง

“พึอเต่รีย์มการเสร็จก็เริ�ม Operate  
ก็จะมีปัญหัาหันำ�างานำต่ามมา ไม่ว่ัาจะเป็นำ 
ช่วังแรกที�ใหั�บริการผู�สูงอายุ์ พึอคำนำมา 
เย์อะแล�วัต่�องเนำ�นำการรักษาระย์ะห่ัาง พึอมี
กลุ่มที�ลงทะเบีย์นำผ่านำระบบหัมอพึร�อม 
ที�ถูึกย์กเลิกนัำดก็ต่�องไปดูแลต่รงนัำ�นำอีก 
ต่�องไปเจรจาทำาคำวัามเข�าใจว่ัาบางท่านำ 
มาแล�วัอาจไม่ได�ฉีีดวัันำนีำ�นำะ เราก็เต่รีย์ม Call 
center สำาหัรับรองรับกลุ่มหัมอพึร�อมอีก
กว่ัา 100 คู่ำสาย์ก็แก�กันำไป นำอกจากนีำ�ยั์งมี
ระบบ Back office ใคำรฉีีดวััคำซีีนำไปแล�วั
เราก็บันำทึกเข�าระบบ MOPH-IC ที� กย์ผ.
ดูแลโดย์เช่�อมกบัระบบของกรมการแพึทย์์ 
ประเด็นำต่่างๆเหัล่านีำ�ต่�องทำาภาย์ในำ 10  
กว่ัาวัันำ”ผู้ศั.(พิเศัษ) นพ.สุภูโชค กูล่าวี

ผูู้�อำานวียกูารกูองยุทิธศัาสตร์และแผู้นงาน
กูล่าวีต่อไปว่ีา ห่ากูให่�ไฮไลท์ิเร่�องสำาคัญๆ
ของกูารทิำางานในครั�งนี� ส่วีนตัวีมองวีา่เปน็
เร่�องควีามร่วีมม่อของระบบสาธารณสุขกัูบ
ห่น่วียงานอ่�นๆ ภูายนอกูทีิ�ให่�ควีามกูรณุา
อนุเคราะห์่มาทิำางานรว่ีมกัูนอย่างดีิ์ยิ�ง โดิ์ย
เฉีพาะกูระทิรวีงคมนาคมซึี�งถ�าไม่ไดิ์�พ่�นทีิ�
สถานีกูลางบางซ่ี�อก็ูคงไม่มีสถานทีิ�ทีิ�เห่มาะสม
จิะดิ์ำาเนนิกูารไดิ์� นอกูจิากูนี�ยังมีห่น่วียงานอ่�นๆ 
เช่น กูำาลังคนสนับสนุนจิากูวิีทิยาลัยพยาบาล
ใน กูทิม.และ จิ.นนทิบุรี มาช่วียรับโทิรศััพท์ิ

ตอบคำาถามประชาชน สมาคมธนาคาร 
แห่่งประเทิศัไทิยทีิ�สนับสนุนระบบ Call center 
กูสทิช.และผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพทิ์ม่อถ่อทีิ� 
เม่�อไดิ์�รับกูารร�องขอกู็มาดิ์ำาเนินกูารให่� 
อย่างเร่งด่ิ์วีนภูายใน 2-3 วัีน นอกูจิากูนี� 
ยังมีภูาคเอกูชนอ่�นๆทีิ�มาสนับสนุนเร่�อง
อาห่าร วัีสดุิ์อุปกูรณ์ต่างๆ กัูนอย่างเต็มทีิ�

“เข�าใจว่ัาแต่่ละหัน่ำวัย์งานำก็มีเจต่นำารมณ์
ที�อย์ากจะช่วัย์ ต่อนำนัำ�นำทุกคำนำมีภารกิจ 
อยู่์แล�วัไม่ว่ัาจะเป็นำการรกัษาและการสนำบัสนุำนำ
ต่่างๆ ใหั�กับส่วันำภูมิภาคำ แต่่ก็มีจิต่ใจที� 
อย์ากช่วัย์ กทม.และปริมณฑูล ที�ยั์งมี 
ช่องว่ัางที�ประชาชนำยั์งเข�าไม่ถึึงบริการอยู่์ 
ผมคิำดว่ัามันำเป็นำเร่�องมหััศูจรรย์์ ถึ�าเป็นำ 
เวัลาปกติ่ก็คำงทำาหันัำงส่อกันำไปกันำมา แต่่ 
ในำเวัลานัำ�นำการส่�อสารส่วันำใหัญ่คำุย์กันำในำ 
กลุ่มไลน์ำเลย์ ท่านำรองปลัดทั�ง 2 กระทรวัง 
ท่านำอธิบดีกรมและทีมทำางานำต่่างๆ ส่�อสาร
กันำต่รงนัำ�นำเลย์ แล�วัทุกท่านำก็ใหั�คำวัาม 
ร่วัมม่อทำางานำสอดประสานำกันำเป็นำอย่์างดี” 
ผู้ศั.(พิเศัษ) นพ.สุภูโชค กูล่าวีทิิ�งทิ�าย
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ปัจจยั์คำวัามสำาเรจ็
ของศููนำย์ฉ์ีดีวัคัำซีีนำกลางบางซี่�อ
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จิากูกูารประมวีลข�อคิดิ์เห่น็ของผูู้�บริห่าร
จิากูห่น่วียงานต่างๆ ทีิ�มีส่วีนในกูารดิ์ำาเนิน
งานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ ทัิ�งส่วีน
ทีิ�กูารให่�บริกูารโดิ์ยตรง ห่ร่อกูารสนับสนุนอ่�นๆ 
เพ่�ออำานวียควีามสะดิ์วีกูแกู่บุคลากูรทิาง 
กูารแพทิยแ์ละประชาชนผูู้�รับบริกูาร สามารถ
จิำาแนกูปจัิจัิยควีามสำาเร็จิไดิ์�ดัิ์งนี�

นโยบายและภาวัะผู้่นำาชัั้ดเจัน
นโยบายของผูู้�บริห่ารสูงสุดิ์ของทัิ�ง 2 

กูระทิรวีง ค่อนายอนทิุิน ชาญวีีรกููล รองนายกู
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีง
สาธารณสุข และนายศัักูดิิ์�สยาม ชิดิ์ชอบ 
รัฐมนตรีว่ีากูารกูระทิรวีงคมนาคม มีควีามชัดิ์เจิน 
นอกูจิากูชัดิ์เจินว่ีาต�องกูารให่�มีศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
ขนาดิ์ให่ญส่ำาห่รับให่�บริกูารแกู่ประชาชนทัิ�วีไป
แล�วี ยังมอบห่มายให่�ห่นว่ียงานในกูระทิรวีง
ให่�กูารสนบัสนุนกูารดิ์ำาเนนิงานอยา่งเต็มทีิ� 
จึิงเกิูดิ์แรงผู้ลักูดัิ์นให่�องคาพยพทุิกูส่วีน
ระดิ์มสรรพกูำาลังทิรัพยากูร กูำาลังสมอง 
เพ่�อตอบสนองนโยบายไดิ์�อย่างรวีดิ์เร็วี

ทัิ�งนี� นอกูจิากูนโยบายชัดิ์เจินแล�วี ภูาวีะ
ผูู้�นำาของผูู้�บริห่ารระดิ์ับสูงก็ูเป็นอีกูส่วีนทีิ�
สำาคัญ มีห่ลายครั�งทีิ�รัฐมนตรีของทัิ�ง 2 
กูระทิรวีงและผูู้�บริห่ารตั�งแต่ปลัดิ์กูระทิรวีง 
รองปลัดิ์กูระทิรวีง อธิบดีิ์ รองอธิบดีิ์  
ลงตรวีจิเยี�ยมสร�างขวัีญกูำาลังใจิเจิ�าห่น�าทีิ� 
ผูู้�ปฏิิบัติงาน รวีมทัิ�ง พล.อ.ประยุทิธ์ จัินทิร์โอชา 
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นายกูรัฐมนตรี ก็ูคอยให่�กูำาลังใจิบุคลากูร 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อในช่วีงทีิ�เกิูดิ์ 
ปญัห่าควีามแออดัิ์ ขณะทีิ�รองปลัดิ์กูระทิรวีง
ทีิ�รับผิู้ดิ์ชอบงานนี�ก็ูติดิ์ตามกูารดิ์ำาเนินงาน
อย่างใกูล�ชิดิ์ โดิ์ยเฉีพาะรองปลัดิ์กูระทิรวีง

Partnership
เพียงห่น่วียงานใดิ์ห่น่วียงานห่นึ�งไม่

สามารถดิ์ำาเนินกูารไดิ์�รวีดิ์เร็วีภูายในเวีลา
ไม่กีู�วัีน หั่วีใจิสำาคัญของงานนี�อยู่ทีิ�กูารมี
ส่วีนร่วีมของทุิกูฝ่ืาย ทัิ�งฝ่ืายผูู้�ให่�บริกูาร
ทิางกูารแพทิย์จิากูกูรมและสถาบันต่างๆ 
ของกูระทิรวีงสาธารณสุข ฝ่ืายอำานวีย
ควีามสะดิ์วีกูดิ์�านอาคารสถานทีิ�จิากู 
ห่น่วียงานต่างๆ ของกูระทิรวีงคมนาคม  
ฝ่ืายสนบัสนุนดิ์�านระบบข�อมูลสารสนเทิศั 

คมนาคมทีิ�ลงพ่�นทีิ�ห่น�างานเกู่อบทุิกูวัีน คอย
ตรวีจิสอบควีามเรียบร�อยตั�งแต่ประตูทิางเข�า 
ไปจินถึงห่�องนำ�า เพ่�อให่�เจิ�าห่น�าทีิ�และประชาชน
ผูู้�รับบริกูารไดิ์�รับควีามสะดิ์วีกูสบายทีิ�สุดิ์

ทัิ�งจิากูคณะกูรรมกูารกิูจิกูารกูระจิายเสียง 
กิูจิกูารโทิรทิศััน์ และกิูจิกูารโทิรคมนาคม
แห่่งชาติ (กูสทิช.) และผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิ
ม่อถ่อรายให่ญ่ของประเทิศัทัิ�ง 4 ค่าย 
กูลุ่มจิิตอาสาดิ์�านสาธารณสขุ ทัิ�งวิีทิยาลยั
พยาบาล ทัินตแพทิย์ เภูสัชกูร โรงพยาบาล
เอกูชน อาจิารย์อาวุีโส ตลอดิ์จินจิิตอาสา
ภูาคประชาชนทีิ�เข�ามาช่วียอำานวียควีามสะดิ์วีกู
แกู่ประชาชน 
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ทัิ�งนี� นอกูจิากูห่น่วียงานทีิ�กูล่าวีข�าง
ต�นแล�วี ยังมีห่น่วียงานอ่�นๆ อีกูจิำานวีน
มากูทีิ�ให่�กูารสนับสนุนอยู่ห่่างๆ เช่น  
ห่น่วียกูู�ภัูยมูลนิธิร่วีมกูตัญญูู ปอเต็กูตึ�ง 
รถพยาบาลจิากูโรงพยาบาลเลิดิ์สิน  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทีิ�เตรียม
พร�อมรับในกูรณผูีู้�รับวัีคซีีนมอีากูารรนุแรง
ต�องเข�าโรงพยาบาล รวีมทัิ�งโรงพยาบาล
เอกูชนอยา่งโรงพยาบาลวิีมุติ โรงพยาบาล
พญาไทิ โรงพยาบาลวิีชัยยุทิธทีิ�ยินดีิ์รับ
ส่งต่อ เป็นต�น

หั่วีใจิสำาคัญของควีามรว่ีมม่อในครั�งนี� 
เกิูดิ์จิากูทุิกูฝ่ืายตระห่นกัูถึงควีามสำาคัญ

ของปัญห่า และมีเป้าห่มายเดีิ์ยวีกัูนใน 
กูารเรง่ฉีีดิ์วัีคซีีนให่�ไดิ์�เร็วีทีิ�สุดิ์เพ่�อยับยั�ง
กูารระบาดิ์ของโควีดิิ์-19 ช่วียให่�ประเทิศัไทิย
ผู่้านพ�นวิีกูฤติครั�งนี�ไปดิ์�วียกัูน เม่�อทุิกูคน
มีเปา้ห่มายเดิ์ยีวีกัูน ตระห่นกัูถึงควีามสำาคัญ 
ของภูารกิูจิทีิ�ทิำาว่ีาสำาคัญกัูบประเทิศัขนาดิ์ไห่น 
ดัิ์งนั�นเม่�อเจิอกัูบปญัห่าให่ญ่น�อยแค่ไห่นจึิง
ไม่ห่มดิ์กูำาลังใจิโดิ์ยง่าย 

ขณะเดิ์ยีวีกัูน ในกูารบรูณากูารกูารทิำางาน
ก็ูต�องให่�ใจิซึี�งกัูนและกัูน พร�อมร่วีมม่อกัูน
อย่างจิริงจัิงและจิริงใจิ จึิงเกิูดิ์เปน็พลัง
ขับเคล่�อนให่�โครงกูารนี�เดิิ์นห่น�าไปดิ์�วียดีิ์

ใช้ั้คนให้้ถูกกับงาน
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ เป็นตัวีอย่าง

ของคำาว่ีาใช�คนให่�ถูกูกัูบงาน ห่ร่อ Put the 
right person on the right job เพราะ
มีกูารแบ่งบทิบาทิกูารทิำางานตามควีามถนัดิ์
ของแตล่ะห่น่วียงาน กูระทิรวีงสาธารณสขุ 
ไม่มีควีามเชี�ยวีชาญในดิ์�านกูารจัิดิ์กูาร
ประชาชนจิำานวีนมากูๆ เห่ม่อนกูระทิรวีง
คมนาคม จึิงมุ่งในเร่�องกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
อย่างเดีิ์ยวี ขณะทีิ�กูระทิรวีงคมนาคม ทิำา
ห่น�าทีิ�สิ�งทีิ�ถนัดิ์ค่อกูารจัิดิ์ระบบประชาชน 
ทีิ�เดิิ์นทิางมารับบริกูาร อำานวียควีามสะดิ์วีกู
ให่� Flow ภูายในศูันย์ฉีีดิ์ฯ และระบบ 

กูารจิราจิรไห่ลล่�น อำานวียควีามสะดิ์วีกูและ
ดูิ์แลควีามเรียบร�อยโดิ์ยรอบสถานทีิ� 

ส่วีนเร่�องกูารจัิดิ์คิวีผูู้�มารับกูารฉีีดิ์วัีคซีีน 
กูรมกูารแพทิย์ไดิ์�ให่�อิสระผูู้�ให่�บริกูารโทิรศััพท์ิ
ม่อถ่อทัิ�ง 4 ค่ายมีพ่� นทีิ�ในกูารใช�ควีาม
เชี�ยวีชาญในกูารบรกิูารลูกูค�า ให่�ออกูแบบ
แนวีทิางกูารทิำางานเองโดิ์ยไมไ่ดิ์�เข�าไปยุ่งเกีู�ยวี
กัูบรูปแบบห่ร่อวิีธีกูารแต่อย่างใดิ์ ห่ร่อ 
ในระดัิ์บบุคคล กูารเล่อกูผูู้�อำานวียกูาร 
สถาบันโรคผิู้วีห่นังมาเป็นผูู้�อำานวียกูาร 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ โดิ์ยมี นพ.ไพโรจิน์ 
สุรัตนวีนิช รองอธิบดีิ์กูรมกูารแพทิย์ 
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คอยให่�คำาแนะนำา ก็ูผู่้านกูารพิจิารณาจิากู 
ผูู้�บริห่ารแล�วีว่ีามีศัักูยภูาพเห่มาะสมกัูบงานนี�

ดิ์�วียเห่ตุนี� กูารมอบบทิบาทิให่�แต่ละห่น่วีย

งานและแต่ละบุคคลทิำาในสิ�งทีิ�ถนัดิ์ จึิงเปน็
อีกูปัจิจัิยสำาคัญทีิ�ทิำาให่�งานทีิ�ออกูมามี
ประสิทิธิภูาพประสิทิธิผู้ลอย่างมากู

ใช้ั้รีะบบเทคโนโลยีข้อมูีลส่ารีส่นเทศู 
(ไอที) ในทุกจุัดที�ทำาได้

ระบบไอทีิเปน็หั่วีใจิสำาคัญประกูารห่นึ�ง
ทีิ�ทิำาให่�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อสามารถ
ให่�บริกูารประชาชนจิำานวีนมากูไดิ์�อย่าง 
ราบร่�น โดิ์ยเทิคโนโลยีดิิ์จิิทัิลจิะนำามาใช�กัูบ
ทุิกูจุิดิ์ทีิ�สามารถเอามาใช�ไดิ์� ตั�งแต่ระบบ
กูารจิองคิวีผู่้านค่ายโทิรศััพท์ิม่อถ่อ  
ซึี�งจิะ จัิดิ์คิวีฉีีดิ์วัีคซีีนให่�สมำ�า เสมอ 
ตลอดิ์ทัิ�งวัีนเพ่�อไม่ให่�มีคนมารับบริกูาร
จิำานวีนมากูในคราวีเดีิ์ยวี และเม่�อไดิ์�รับ
ข�อมูลผูู้�จิองควิีแล�วี ระบบฐานข�อมูลของ 
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซี่�อจิะสง่ SMS 

แจิ�งวัีนเวีลาทีิ�ฉีีดิ์ เม่�อผูู้�รับบริกูารมาถึง
สถานีกูลางบางซ่ี�อ จิะสามารถเปดิิ์ SMS 
แสดิ์งแกู่เจิ�าห่น�าทีิ�แล�วีเข�าสู่ Flow กูาร
ฉีีดิ์ไดิ์�เลยเพราะมีข�อมูลบุคคลนั�นๆ ใน
ระบบอยู่แล�วี ห่ร่อเม่�อฉีีดิ์วัีคซีีนแล�วีสแกูน
บาร์โค�ดิ์ทีิ�ขวีดิ์วัีคซีีนแล�วีข�อมูลยี�ห่�อ Lot 
กูารผู้ลติต่างๆ จิะปรากูฏิในห่น�าจิอพร�อม
พิมพ์ออกูมาในกูระดิ์าษเลย รวีมทัิ�งยังมี
ระบบ Card reader ทีิ�เสียบบัตรประชาชน
แล�วีดึิ์งข�อมูลเข�าสู่ระบบลงทิะเบียนไดิ์�เลย 
เปน็ต�น ซึี�งดิ์�วียกูารนำาเทิคโนโลยีเห่ล่านี�
มาใช�ก็ูทิำาให่� Flow ในกูารฉีีดิ์มีควีามไห่ลล่�น
รวีดิ์เร็วี รองรับกูารบริกูารประชาชน
จิำานวีนมากูไดิ์�

นอกูจิากูนี�ในสว่ีนของซีอฟตแ์วีร์ HIS 
ทีิ�นำามาใช� ก็ูต�องมีกูารปรับให่�เห่มาะกูับ
สภูาพกูารทิำางานของศันูย์ฯ โดิ์ยตดัิ์ส่วีน
ทีิ�ไม่จิำาเป็นออกูเพ่�อลดิ์ภูาระกูารกูรอกู
ข�อมูล ลดิ์ข�อผิู้ดิ์พลาดิ์ทีิ�อาจิเกูดิิ์ขึ�น รวีม
ทัิ�งต�องมีระบบเคร่อข่ายสารสนเทิศัทีิ�
เสถียรไวี�ใจิไดิ์� ไม่ล่ม สัญญาณไม่ 
ขาดิ์ห่าย จินกูระทิบกัูบกูารให่�บริกูาร
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แรีงใจัจัากป็รีะชั้าชั้น
กูารสนับสนุนของประชาชน เป็นประเด็ิ์น

สำาคัญทีิ�ห่ลายคนอาจินกึูไมถึ่ง แต่สิ�งเห่ลา่
นี�เป็นกูำาลังใจิสำาคัญให่�กัูบบุคลากูรทีิ�ทิำางาน
อย่างห่นักูให่�สามารถย่นห่ยัดิ์ทิำางานต่อไป
ไดิ์�อย่างไม่ย่อทิ�อ ซึี�งทีิ�ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลาง
บางซี่�อนี�มีประชาชน ห่�างร�าน บรษัิทิต่างๆ
มาให่�กูำาลังใจิทุิกูวัีน บริจิาคนำ�าด่ิ์�ม ขนม 
นมเนย อุปกูรณ์ทีิ�ช่วียให่�เจิ�าห่น�าทีิ�ผู่้อนคลาย 
เช่น ทีิวีี เกู�าอี�นวีดิ์ ห่ร่อแม�แต่มาเล่นดิ์นตรี
ให่�ฟงั ส่วีนเร่�องอาห่ารไมต่�องพูดิ์ถึงเพราะ
มีคนพร�อมนำาอาห่ารมาให่�จิำานวีนมากูจินต�อง
คอยจัิดิ์คิวีว่ีาใครจิะมาวัีนไห่น กูล่าวีไดิ์�ว่ีา 
ไม่ว่ีาศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อต�องกูาร 
สิ�งใดิ์ ประชาชนห่ร่อบริษัทิต่างๆ พร�อมนำา
สิ�งของมาช่วียสนับสนุนเสมอ

สาเห่ตทีุิ�ประชาชนพร�อมให่�กูารสนับสนุน
เช่นนี� เปน็เพราะสัมผัู้สไดิ์�ถึงควีามตั�งใจิจิริง
ของบุคลากูรทุิกูคนทีิ�ทุ่ิมเทิทิำางานเพ่�อให่�

ประชาชนปลอดิ์ภัูยจิากูโควิีดิ์-19 นับเป็น
ควีามงดิ์งามของสังคมไทิยทีิ�ทุิกูคนพร�อม
ช่วียเห่ล่อกัูนในภูาวีะวีกิูฤติ ถ�าห่ากูองคก์ูรนั�นๆ 
ไม่ไดิ์�แสวีงห่าประโยชน์ ทิำาเพ่�อสาธารณะ 
เพ่� อคนห่มู่มากูทีิ�กูำา ลังประสบควีาม 
เด่ิ์อดิ์ร�อนในภูาวีะวิีกูฤต มวีลชนจึิงพร�อม
สนับสนุนห่ร่อแม�แต่เป็นผู้นังทิองแดิ์ง
กูำาแพงเห่ล็กูให่�แกู่ผูู้�ปฏิิบัติงาน ซึี�งก็ูมี
ตัวีอย่างทีิ�ช่วีงห่นึ�งทีิ�เปิดิ์ให่�บริกูารแบบ  
On site จินเกูิดิ์ควีามแออัดิ์เน่�องจิากูมี 
ผูู้�มารับบริกูารจิำานวีนมากู ขณะนั�นมีบางส่วีน
ในส่�อสังคมออนไลน์ทีิ�โจิมตีกูารทิำางานของ
ศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ แต่มีประชาชน
ทีิ�เคยมารบับริกูารออกูมาปกูปอ้งชี�แจิงแทิน 
จินทิางผูู้�บริห่ารของศัูนย์ฯ แทิบไม่ต�อง 
ออกูมาชี�แจิง สามารถทุ่ิมเวีลาและมีสมาธิ
กัูบกูารแกู�ปญัห่าไดิ์�อย่างเต็มทีิ�
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ข�อเสนำอแนำะ
การดำาเนิำนำงานำในำภาวัะวิักฤติ่สำาหัรับ 
ในำอนำาคำต่
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แม�กูารกูารดิ์ำาเนินงานของศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีน
กูลางบางซี่�อจิะเป็นโครงกูารเฉีพาะกูิจิ 
แนวีทิางปฏิิบัติต่างๆ อาจิไม่สามารถนำามา 
ขับเคล่�อนงานในระบบปกูตไิดิ์� อย่างไรก็ูดีิ์ 
ยังมีข�อคิดิ์ในห่ลายเร่�องทีิ�สามารถนำามาปรับ
ใช�เพ่�อพัฒนาประสิทิธิภูาพกูารดิ์ำาเนินงาน
โครงกูารอ่�นๆ ในอนาคตเม่�อมีเห่ตุกูารณ์
วิีกูฤติทีิ�ต�องอาศััยกูารบูรณากูารควีาม 
ร่วีมม่อระห่ว่ีางห่ลายห่น่วียงานเช่นนี�อีกู  
ซึี�งจิากูประสบกูารณ์ของผูู้�ทีิ�เกีู�ยวีข�องกัูบ
กูารดิ์ำาเนินงานศูันย์ฉีีดิ์วัีคซีีนกูลางบางซ่ี�อ 
สามารถประมวีลข�อเสนอแนะไดิ์�ดัิ์งนี�

1.  เม่�อเกิูดิ์ภัูยพิบัติห่ร่อวิีกูฤติ ระบบกูาร
สั�งกูารของผูู้�บริห่ารระดัิ์บสูงมีควีามสำาคัญ  
อีกูทัิ�งองค์ประกูอบสำาคัญทีิ�ต�องเตรียม
ควีามพร�อมสู่กูารขับเคล่�อนกูารดิ์ำาเนินงาน 
ประกูอบดิ์�วีย ระบบข�อมูล ทิรัพยากูรต่างๆ 
โดิ์ยเฉีพาะเร่�องกูำาลังคน จิะต�องมีทีิมงาน
ทีิ�ดีิ์ Put the right person on the right 
job นอกูจิากูนี�ต�องมีควีามพร�อมทีิ�จิะปรับ
เปลี�ยนตามสถานกูารณ์

2.  ต�องวีางกูำาลังให่�สอดิ์คล�องกัูบผู้ล 
ทีิ�คาดิ์ว่ีาจิะไดิ์�รับ ทัิ�งกูำาลังทิรัพยากูร  
กูำาลังบุคคล กูำาลังสถานทีิ� งบประมาณ 
ต�องสอดิ์คล�องกัูบผู้ลทีิ�คาดิ์ว่ีาจิะไดิ์�รับ  
แล�วีทุิกูอย่างจิะไดิ์�ตามทีิ�คาดิ์ห่วัีง แต่ห่ากู
ขาดิ์ปัจิจัิยใดิ์ปัจิจัิยห่นึ�ง ต�องเพิ�มปัจิจัิย 
ตัวีอ่�นๆเพ่�อให่�สมดุิ์ลกัูน เช่น ถ�าขาดิ์กูำาลังเงิน 
ก็ูต�องเพิ�มกูำาลังคนมาชดิ์เชยกูนั โดิ์ยอาจิ 
เติมเต็มในลักูษณะจิิตอาสา

2

1
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3. กูารบูรณากูารห่น่วียงานภูาครัฐ
อ่�นๆ ต�องมีมากูกูว่ีา 2 กูระทิรวีง เพราะ
ควีามสำาเร็จิทีิ�เกิูดิ์ขึ�น เปน็ควีามสำาเร็จิ
โดิ์ยรวีมของประเทิศั ห่ากูมีห่น่วียงาน
รัฐดิ์�านกูารประชาสมัพันธ์เข�ามาชว่ีย 
ในดิ์�านกูารส่�อสารกัูบสาธารณะ 
จิะทิำาให่�ประชาชนทิราบข�อมูลและเข�าใจิ
สถานกูารณไ์ดิ์�มากูยิ�งขึ�น ขณะเดิ์ยีวีกัูน
ข�อควีามทีิ� ส่งออกูไปจิะต�องเป็น  
“Single message” ในประเด็ิ์นทีิ�
สำาคัญ

4. ห่ ากูต� อง มีกู าร กู่อสร� า ง 
ออกูแบบ ห่ร่อพัฒนาระบบต่างๆ 
ควีามต�องกูารห่ร่อ Requirement 
ของผูู้�ใช�งานต�องส่�อสารให่�ตรงกัูน
กัูบผูู้�พัฒนา ผูู้�ปฏิิบัติจิะไดิ์�ทิำางานไป
พร�อมกัูน กูารคำานวีณงบประมาณ
ต่างๆ จึิงจิะชัดิ์เจิน และทีิ�สำาคัญ 
ค่อทิำา ให่� เ กิูดิ์ควีามรวีดิ์ เร็ วี ใน 
กูารดิ์ำาเนินงาน

5.  ในอนาคตห่ากูต�องมีกูารให่�
บริกูารประชาชนจิำานวีนมากู ต�องใช�
ระบบจิองคิวีทัิ�งห่มดิ์ อย่างไรก็ูตาม 
ห่ากูจิำาเป็นต�องเปิดิ์ On site จิะมี 
กูารกูำาห่นดิ์จิำานวีนทีิ�ชัดิ์เจินว่ีารับไดิ์� 
วัีนละกีู�คน รวีมทัิ�งต�องมีกูารส่�อสาร
กัูบประชาชนให่�กูระจิายเวีลามารับ
บริกูารตลอดิ์วัีนตามเวีลาฉีีดิ์

5

4

3

6.  กูารทิำางานร่วีมกัูบภูาคเอกูชน 
ภูาครัฐอาจิให่�ควีามสำา คัญโดิ์ยนำา
ม าตรกูารลดิ์ห่ย่ อนภูาษี ม า ช่ วีย 
ภูาคเอกูชนทีิ�เข�ามาช่วียงาน เพราะแม� 
ภูาคเอกูชนจิะยินดีิ์ช่วียงานรัฐ แต่กูารนำา
ค่าใช�จ่ิายไปหั่กูลดิ์ห่ย่อนภูาษีไดิ์�จิะยิ�ง
สร�างแรงจูิงใจิ ขณะเดีิ์ยวีกัูนก็ูช่วีย 
ลดิ์ภูาระให่�ภูาคเอกูชนอีกูทิางห่นึ�ง

6
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7.   กูารทิำางานกูับเคร่อข่ายมี
ควีามสำาคัญ ไม่ว่ีาจิะเป็นภูาครัฐ 
เอกูชน ภูาคประชาสงัคม วิีชาชีพต่างๆ 
มีควีามสำาคัญเห่ม่อนกัูนห่มดิ์ ทุิกูอย่าง
ต�องช่วียกูนัดิ์ำาเนนิงาน ซึี�งกูารทีิ�จิะ
ดึิ์งเคร่อข่ายมาร่วีมทิำางานอย่างเต็มทีิ�
และมีเปา้ห่มายเดีิ์ยวีกัูน สิ�งสำาคัญค่อ
ข�อเท็ิจิจิริง (Truth) ต�องส่�อสารเข�าใจิ
ตรงกัูน และพร�อมร่วีมทุิกูข์ร่วีมสุข 
ไปดิ์�วียกัูน

8. กูาร มี ส่วีน ร่วีมของภูาค
ประชาชน ในกูารดิ์ำาเนินงานศูันย์ 
ฉีีดิ์ วัีค ซีีนกูลางบางซี่� อค รั� ง นี�  
ควีรเพิ�มกูารมีส่วีนร่วีมของประชาชน  
ห่ร่อมีกูลไกูให่�ประชาชนมส่ีวีนในกูาร
ตัดิ์สินใจิบางอย่าง ทิำาให่�รู�สึกูเป็น
เจิ�าของนโยบายและให่�ควีามรว่ีมม่อ
มากูขึ�น

7 8



142 ถอดบทเรีียนศููนย์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซ่ี�อ

ภาคำผนำวัก
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