ฮีโร่พลังเงียบ สู้ COVID - 19 ระดับพื้นที่
ทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID - 19 โดยในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสม
ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง 21 พฤษภาคม 2563 รวม 3,037 ราย รักษาหายแล้ ว 2,897 ราย รักษาอยู่
ในโรงพยาบาล 84 ราย และมีผู้เสียชีวิต 56 ราย 1 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ COVID - 19 เป็นโรคติดต่อ
อั น ตราย ลํ า ดั บ ที่ 14 ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ.25582 รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ งศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยประสานหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น3 จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ วยงานที่ มีบ ทบาทสํ าคั ญ ช่ วยให้ ป ระเทศไทยได้ รับ การยกย่ อง
จากองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ว่ า เป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบการสาธารณสุ ข ที่ ดี 10 อั น ดั บ แรกของโลก 4
ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.)5 เพื่อดูแลประชาชนอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างใกล้ชิดประหนึ่งญาติสนิท ออกเคาะประตูบ้าน
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ย้ํ า ความสํ า คั ญ ของมาตรการ รวมทั้ ง ค้ น หากลุ่ ม เสี่ ย งเพื่ อ ให้ เข้ า รั ก ษาในระบบได้ ทั น ท่ ว งที
ด้ วยมาตรการค้ น หาเร็ว ตรวจเร็ว รักษาเร็ว จนได้ รับ ความชื่น ชมว่าเป็ นฮีโร่พ ลั งเงียบสู้โรค COVID - 19 และ
เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลาย ๆประเทศในการควบคุมโรค6 กรณีที่เห็นได้ชัดว่าการทํางานของ อสม. ช่วยควบคุมโรค
ได้เป็นอย่างดี นั่นคือกรณีที่หนุ่มเชียงใหม่ซึ่งทํางานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและเดินทางกลับภูมิลําเนาที่จังหวัดเชียงใหม่
ไม่ได้ไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ แต่ทางอสม.ซึ่งมีหน้าที่เคาะบ้านให้ความรู้และเน้น
ย้ํามาตรการป้ องกั นควบคุมโรคเป็ นผู้ค้นพบและได้ ให้ ไปรายงานตั วพร้อมเข้ าคั ดกรองโดยทั นที ซึ่งผลการตรวจ
ปรากฏว่า หนุ่มคนนั้นได้ป่วยเป็นโรค COVID - 19 จริง และได้เข้ารับการรักษาทันที พร้อมตรวจคัดกรองผู้สัมผัสได้
ทันท่วงทีเช่นเดียวกัน7 ในการนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ อสม. จะออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้ แต่ยังมีการจัดตั้งด่านตรวจชุมชน
คัดกรอง ผู้เดินทางข้ามจังหวัด โดยเป็นการร่วมมือกับหลาย ๆ หน่วยงานในพื้ นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่ วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ตํ ารวจ ทหาร รวมถึ งภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้ติดเชื้อ COVID - 198 ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานภาคส่วนทั้งหลาย
ในพื้นที่ ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทยลดลง จากหลักร้อยสู่เลขตัวเดียวในเวลาเพียงไม่กี่วัน
การที่ ห ลายพื้ นที่สามารถควบคุม COVID - 19ได้ ดี เพราะการมี รากฐานที่แข็งแกร่งของระบบ
การสาธารณสุขไทย และการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของหลาย ๆ ภาคส่วน ที่สําคัญคือ การต่อสู้ COVID - 19
อย่างเงียบ ๆ ของพี่ น้ อง อสม. ไทย เพี ยงเพื่ อต้ องการให้ พื้ น ที่ บ้ านของตน ปลอดภั ยจากโรคติ ด ต่ ออั น ตรายนี้
การขับเคลื่อนต่อไปยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขจัด COVID – 19 ให้สําเร็จ คืนความสุขให้คนไทย
“เราจะสู้ไปด้วยกัน”
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