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COVID-19
สะเทือนวงการทนัตแพทย ์
COVID-19 vaccine allocation project

ในปี 2019 ขณะที่ทุกคนใชช้วีิตกนัอย่างปกติสุข ทุกอย่างในโลกก าลงัด าเนินไปใน
ทางที่ควรจะเป็น แต่แลว้ก็มีสิ่งหน่ึงที่เกิดขึน้และเปลี่ยนวิถีการด าเนินชวีิตของววกเราทุกคน
ไปอย่างสิน้เชงิ

SARS-CoV-2 หรอืที่พวกเรารูจ้กักนัเป็นอย่างดีในชือ่ “COVID-19”
เป็นเช ือ้ไวรสัที่เกิดขึน้ใหม่ สามารถแวร่กระจายติดต่อกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นวงกวา้ง จากหน่ึง
ประเทศ ไปยงัหลายประเทศ และแวร่ไปสู่ทั่วทุกมุมโลก ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และในที่สุดการ
แวร่ระบาดน้ันก็เขา้มาถึงประเทศไทย ผูค้นต่างไดร้บัผลกระทบจากโรค COVID-19 ไม่ทางใด
ก็ทางหน่ึง และส่งผลกระทบกบัระบบสาธารณสุข ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจและสงัคม ผูค้นต่าง
หวาดกลวัโรคระบาดใหม่นี้ จนน าไปสู่การใชช้วีิตวิถีใหม่ “New normal” หน้ากากอนามัย
กลายเป็นอวยัวะที่ 33 ของทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได ้

ววกเรา นิสิตทันตแวทยปี์ 4 ในขณะน้ัน ตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
การปฏิบัติ งานในคลินิกที่หยุดชะงกั การเรยีนการสอนทั้งหมดที่ถูกเปลี่ยนใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ และ COVID-19 ยงัท าใหว้งการทนัตแพทยไ์ดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก
น่าเสียใจที่จนตอนนี้ ววกเราก็ยงัตอ้งใชช้วีิตร่วมกบั COVID-19 อยู่

แต่ในความโชครา้ยเหล่าน้ันก็ยงัมีความโชคดี
ที่มนุษยส์ามารถคิดคน้สิ่งที่เป็นเหมือนความหวงัใหว้วกเรา
ทุกคนสามารถกลบัมาใชช้วีิตอย่างปกติได ้ น่ันคือ วคัซนี
COVID-19  ที่สามารถชว่ยป้องกนั และลดความรุนแรงของ
โรคระบาดนี้ได ้ แต่ปัญหาก็คือ ขอ้จ ากดัมากมายหลายประการ
ทั้งในเร ือ่งของจ านวนวคัซนีที่ไม่เวียงวอกบัประชาชน
การกระจายวคัซนีที่ไม่ทั่วถึง และประสิทธิภาวของวคัซนีแต่ละ
ชนิดที่ยงัคงเป็นที่ถกเถียงกนัในสงัคม ไปจนถึงขอ้สงสยัในการ
บรหิารจดัการวคัซนีโดยภาครฐั ที่อาจยงัดไูม่โปรง่ใสและวบ
ขอ้บกวร่องในหลายจุด

brings good luck.
Sometimes bad luck

สิ่งเหล่านี้จุดประกายใหว้วกเราสนใจที่จะท าโครงการเวื่อแกไ้ขจดุบกวร่องต่าง ๆ
"โครงการ COVID-19 vaccine allocation" จึงไดถ้ือก าเนิดขึน้

บทความชุ่มชุน
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เราเร ิม่ตน้ดว้ยการศึกษาหาขอ้มูล
ความรู ้ ถกขอ้สงสยั วิเคราะหป์ระเด็น
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการวคัซนี
COVID-19  ในระดบัประเทศ ไปจนถึง
ระดบัสากล รวมถึงการไดส้มัภาษณ์ วูดคุย
แลกเปลี่ยนกบัผูม้ีประสบการณ์ และการดู
งานในสถานที่จดับรกิารฉีดวคัซนีที่

โรงวยาบาลวิมุต และโรงวยาบาลคณะ
ทันตแวทยศาสตร ์ จุฬาฯ จนน าไปสู่การ
วางแผนโครงการ

โดยกลุ่มเป้าหมายที่ไดเ้ลือกมาวิจารณามี
หลายกลุ่ม ซ ึง่แต่ละกลุ่มมีเหตุผลและขอ้
จ ากดัในการเขา้ถึงวคัซนีที่แตกต่างกนัไป
ซึง่ทา้ยที่สุดแลว้เราไดด้ าเนินโครงการใน
กลุ่มเป้าหมาย คือ ทนัตแพทยแ์ละผูช้่วย
ทนัตแพทย ์ โดยผ่านการเช ือ่มโยงเขา้กบั
ทฤษฎี “Six building blocks” หรอื
6 เสาหลกัของระบบสุขภาว ซึง่ถูกน ามา
ใชเ้ป็นหลกัในการวางแผนโครงการของ
ววกเรา

โจทยข์องพวกเรา คือ การจดัสรรวคัซนี 430 โดส ผ่านทันตแวทยสมาคม ววก
เราวบว่าการจดัสรรวคัซนีในรอบอื่น ๆ ที่ผ่านมา ยงัมีปัญหาและขอ้บกวร่องหลายประการ
เช่น ปัญหาการสวมสิทธิ ์ ปัญหาเกี่ยวกบัระบบลงทะเบียน และปัญหาการตรวจสอบผูม้ีสิทธิ
รบัวคัซนี เป็นตน้ ววกเราจึงไดค้ิดวิธีแกปั้ญหาเหล่านี้ โดยแกไ้ขระบบลงทะเบียนของ
เว็บไซตท์ันตแวทยสมาคม ใหเ้วิ่มหลกัฐานภาวถ่ายหน้าบัตรประชาชน เวิ่มหลกัฐานวนัที่

ผลตรวจ RT-PCR ยืนยนัว่าติดเช ือ้ และใหแ้นบ Vaccine certificate 

"5 วนัแห่งความทา้ทาย"  ไดเ้ร ิม่ตน้ขึน้ ววกเรา
ทั้ง 7 คนไดผ้ลดักนัท าทุกหน้าที่ ต ัง้แต่ ประชาสมัวันธก์าร
ฉีดวคัซนี เปิดลงทะเบียนรบัวคัซนี ท าหน้าที่เป็น Admin 
ใน Line Official  ทันตแวทยสมาคม และติดต่อผู ้
ลงทะเบียนทางโทรศัวท ์ รวมถึงเป็นระบบหลงับา้นคอย
ตรวจสอบขอ้มูลของผูล้งทะเบียน
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บรกิารดปีระทบัใจ สถานทีไ่ม่
แออดั วางระบบไดด้ี

ส าหรบัววกเราการไดม้ีส่วนร่วมในการท าโครงการนี้ ถือเป็นประสบการณอ์นัล า้ค่า
ที่ไม่สามารถหาไดจ้ากการเรยีนในต ารา หรอืจากที่ใดเลย หากววกเรา
ไม่ไดร้บัโอกาสจากวี่ ๆ และอาจารย ์ ในวิชาทันตกรรมชุมชน 3 (ทช.3) 

จากที่โลกของววกเรามีแต่เร ือ่งในช่องปาก จากที่เคยคิดว่าเร ือ่งวคัซนี เป็นเร ือ่งที่ไกล
ตวันิสิตทันตแวทยต์วัเล็ก ๆ อย่างววกเรา แต่วนันี้ววกเราไดว้ิสูจนแ์ลว้ว่าบทบาทหน้าที่

ของทันตแวทยไ์ม่ไดจ้ ากดัอยู่เวียงแต่การบ าบัดรกัษาโรคในช่องปากเท่าน้ัน
แต่ยงัสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาดา้นอื่น ๆ ของระบบสาธารณสุขได ้

ววกเราไดค้อยตอบค าถามและขอ้สงสยัต่าง ๆ ของผูล้งทะเบียนที่สอบถามเขา้มา
รวมไปถึงการติดต่อกลบัเวื่อขอเอกสารและหลกัฐานส าคญัต่าง ๆ เวิ่มเติม การท าหน้าที่

เหล่านี้อยู่ภายใตแ้รงกดดนัและระยะเวลาที่ค่อนขา้งจ ากดั ววกเราทุกคนไดด้ึงทักษะ
และศกัยภาวที่มีออกมาใชอ้ย่างเต็มที่ ทั้งในดา้นการสื่อสาร ไหววรบิและ การแกปั้ญหา
เฉวาะหน้า รวมถึงการท างานร่วมกนัเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาว ทา้ยที่สุดแลว้
เราก็ไดร้ายชือ่ผูม้ีสิทธิรบัวคัซนีในโครงการของเรา

นิสติทนัตแวทยช์ ัน้ปีที่ 6 ปีการศกึษา 2564 คณะทนัตแวทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
นทว.กนัตนัินท ์ชยัวฤกษเ์ดชา, นทว.นันทนัช สายวณิ, นทว.ปณิฏฐา อนันตรมัวร, นทว.ปภาณิน ยงเสถยีรโชต,ิ
นทว.แวร ผดุงววิฒันบ์วร,  นทว.ภณิวมิว ์ฟองวสิุทธกิุล, นทว.ภทัรกนัย ์ ฉันชยัวฒันา
อาจารยนิ์เทศ ผศ.ทวญ.ดร.วลนีิ เดชสมบูรณร์ตัน์ , อาจารยว์เิศษ ทว.ธนศกัดิ ์ ถมัภบ์รรฑ,ุ ทวญ.ธนัชวร จนิดานิล, 
ผศ.ทว.ทกัษส์ทิธิ ์ จรสัแสงไวสาล

เมื่อมาถึงวนัจดัฉีดวคัซนี ซ ึง่ไดจ้ดัขึน้ที่

โรงวยาบาลวิมุต ในวนัที่ 18 - 20  กนัยายน
2564  การท างานในวนัน้ันด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบ มีผูเ้ดินทางมารบัวคัซนีตามการนัดหมาย
เฉลี่ยรอ้ยละ 95 ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารมี
ความวึงวอใจมากถึงมากที่สุด ซ ึง่ถือไดว้่าการ
ด าเนินโครงการในคร ัง้นี ้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่

วางไว ้ แมปั้ญหาบางประการ จะยงัไม่สามารถ
แกไ้ขไดท้ั้งหมด เน่ืองจากอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของววกเรา แต่น่ีถือเป็นจุดเร ิม่ตน้ที่ดี
ในการวัฒนาต่อยอดโครงการต่อไปในอนาคต

อยากใหม้ี boost ใหบุ้คลากรทีย่งัไม่ได ้
วคัซนีเข็มแรกดว้ยในเรว็ ๆ นีค้ะ่

ทกุสิง่อยา่งจดัการไดอ้ยา่ง
ลงตวัดมีาก

โดยรวมดมีากคะ่

'เพราะพวกเราเองก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบสาธารณสุขนี้เหมือนกนั
แมจ้ะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ แต่เมื่อรวมกนัก็เป็นก าลงัส าคญัที่จะสามารถ

พฒันาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป'
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