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สวัสดีค่ะ
“ผีเสือ้ ขยับปก” จุลสารฉบับเล็กเพือ่ เปนสือ่ กลางในการสือ่ สาร ถายทอดขอมูลความรู
ความคิดเห็น นโยบาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ มาพบกับ
ทุกทานอีกครั้งหลังจากตองยุติตัวเองลงชั่วคราวหลายป การกลับมาครั้งนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
เราจะพบกันเฉพาะบนโลกออนไลน เพื่อใหสอดคลองกับวิถีสังคม 4.0 ที่โลก
ขับเคลื่อนไปดวยเทคโนโลยีผานทางหนาจอคอมพิวเตอรและมือถือ อีกทั้งเพื่อ
รวมเปนสวนหนึง่ ของการดํารงชีพทีม่ ผี ลกระทบทางลบตอโลกมากทีส่ ดุ การสงผาน
ขอมูลขาวสารโดยไมใชกระดาษจึงเปนทางเลือกที่กองบรรณาธิการเห็นพองกันวา
เหมาะสมที่สุด
เนื้อหาสวนใหญของผีเสื้อขยับปกจะถูกเผยแพรผานทางเวบไซตใหมของ
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ www.hrdo.org และทุก 3 เดือนเรา
จะเลือกเรือ่ งราวทีน่ า สนใจมาจัดรูปเลมในลักษณะของจุลสารเพือ่ ใหสะดวกตอการ
อานและดาวนโหลด สําหรับฉบับเปดตัวใหม เราใหความสําคัญกับ Health Tech
Startup ซึง่ กําลังมีบทบาทในระบบบริการสุขภาพเพิม่ มากขึน้ ทามกลางสถานการณ
การขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ และปญหาความแออัดของสถานบริการ เรา
เชือ่ วาเทคโนโลยีทเี่ ชือ่ มบุคลากรสาธารณสุขและคนไขเขาหากันโดยไมตอ งพบหนา
นาจะเปนทางเลือกที่ควรไดรับการสนับสนุน
ขอเขิญทุกทานไปทําความรูจักกับพวกเขาเหลา Health Tech Startup ของ
เมืองไทยพรอมกับมีความสุขกับเรื่องราวอื่นๆ กัน ณ บัดนี้คะ
ผีเสื้อขยับปีก
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ในความเคลื่อนไหว

ครม. อนุมัติงบ 1,700 ล้านบาท

ผลิตพยาบาลเพิ่ ม

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบอนุมตั งิ บประมาณ 1,759 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินโครงการการเพิม่ การผลิต
และพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2561-2565 ในระยะที่ 2 (2563-2565) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอ ตัง้ เป้าผลิตพยาบาลเพิม่ อีก 22,000 คน โดยเมือ่ รวมกับแผนการรับนักศึกษาตามปกติแล้วการผลิตพยาบาลเพิม่ ตาม
โครงการนี้ในระยะที่ 1 จะท�ำให้ประเทศไทยมีอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 392 คน และเมื่อสิ้นสุดโครงการใน
ระยะที่ 2 จะท�ำให้ประเทศไทยมีอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 350 คน ซึ่งสามารถรองรับความต้องการพยาบาล
ของประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้าได้
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเป็นงบด�ำเนินการในการผลิตบัณฑิต ในอัตราเหมาจ่าย 110,000 บาท/คน/ปี คิดเป็น
440,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,759,484,984 บาท งบประมาณจะถูกแบ่งไปยังแหล่งผลิตทั้งที่อยู่ใน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในสังกัดสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข

โอนแล้ว

เงินเพิ่ มค่าป่วยการ อสม.
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หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบการเพิ่มค่าป่วยการ
ให้ อสม. ทั่วประเทศจากอัตราเดือนะ 600 บาท เป็น
1,000 บาทตัง้ แต่เดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ล่าสุดในวันที่
20 มีนาคม 2562 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าป่วยการ
ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ให้ อสม. จ�ำนวน 1,024,407 คนแล้ว รวมเป็นเงินกว่า
1,814 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่าการจ่ายเงินค่า
ป่วยการครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ก่อนวันเลือกตัง้ ใหญ่ทวั่ ประเทศ
เพียง 4 วัน อย่างไรก็ดี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัด
ด�ำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในครั้งนี้มาตลอด
และเป็นไปตามขั้นตอน

โดย กองบินผีเสื้อ

ปลัด กสธ. สั่งชะลอการจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11 และ ฉ.12
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในค�ำสั่งด่วนพิเศษถึง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง เพื่อให้ชะลอการ
จ่ายค่าตอบแทนก�ำลังคนด้านสาธารณสุขตามประกาศฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ในงวดที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคิด
เป็นงบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า “พบความผิดปกติของข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรร”
ค�ำสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวเป็นอยางมาก นาย
ริซกี สาร๊ะ เลขาธการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ได้ออกมาเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

บรรจุพยาบาลเพิ่ ม

2,900 อัตรา

กสธ. ท�ำ MOU กับ กสทช.

ใช้ AI ดูแลสุขภาพประชาชน
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
และการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth)
ซึ่งจะท�ำให้ กสธ. สามารถใช้นวัตกรรมและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ รวมถึงซอฟท์แวร์ต่างๆ และเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) เข้ามาให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกลได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยเฉพาะ
กั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไม่ เรื้ อ รั ง ที่ จ ะสามารถลดการเดิ น ทางไป
โรงพยาบาล ลดความแออัดของโรงพยาบาลได้
โครงการจะเริ่มด�ำเนินการน�ำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย เพชรบูรณ์ ก�ำแพงเพชร กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี
สุรินทร์ สงขลา สุราษฎร์ธานี รวม 34 โรงพยาบาล และใน
อนาคตจะขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการก�ำหนด
เป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็น
ชอบให้บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการเพิ่มอีก 2,900
อัตรา เพื่อให้ครบตามจ�ำนวนที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติอัตราข้าราชการต�ำแหน่ง
พยาบาลให้ กสธ. จ�ำนวน 8,792 อัตรา โดยได้บรรจุ
ไปแล้ว 5,892 อัตรา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข มองว่าการบรรจุ
พยาบาลเป็นข้าราชการมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการ
คงอยู่ของพยาบาลในระบบ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่
มีภาระงานหนัก เงินเดือนน้อย ทั้งที่เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานบริการและดูแลผู้ป่วย การเป็น
ข้าราชการจึงเป็นแรงจูงใจที่ดี และจะช่วยลดปัญหา
การลาออกของพยาบาลได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี
กระทรวงสาธารณสุขจะด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรูป
ก�ำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ในระยะยาว
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สิทธิการปฏิเสธการรักษา
ในระยะสุดท้ายของชีวต
ิ
กับปั ญหาในทางปฏิบต
ั ิ
ของบุคลากร
่ Living Will ของผูป
เมือ
้ ว่ ยสวนทางกับความหวังของญาติ
บุคลากรทางการแพทย์จะตัดสิ นใจอย่างไร

มองในทางกฎหมายค�าถามนี้ไม่ควรตอบยาก
เพราะ Living Will หรือพินยั กรรมชีวติ อันหมาย
ถึงการทีผ่ ปู้ ว่ ยแสดงเจตจ�านงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้วา่ จะไม่ขอรับการรักษาทางการแพทย์ ซึง่ ได้รบั
การรับรองตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ทีร่ ะบุวา่ “บุคคลมีสทิ ธิทา� หนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้” แต่
ในทางปฏิบัติพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการโดยเฉพาะเมื่อมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างญาติผู้ป่วยกับแพทย์ คือญาติต้องการยื้อ
ชีวติ ผูป้ ว่ ย ขณะทีแ่ พทย์อยากท�าตามความประสงค์
ของผู้ป่วยซึ่งสุ่มเสี่ยงกับการต้องถูกญาติผู้ป่วย
ฟ้องร้องในภายหลัง กลายเป็นความล�าบากใจของ
แพทย์และเรียกร้องให้มกี ารท�า guideline ให้ชดั เจน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูก
ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ แสงวิ โรจนพั ฒ น์ ผู ้ พิ พ ากษา
ศาลอุทธรณ์ประจ�าส�านักงานประธานศาลฎีกา
ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อ living Will ไว้ว่า
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เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะก�าหนดวาระสุดท้ายของ
ตนเองว่าต้องการเสียชีวิตแบบใดซึ่งถือเป็นสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการจะตอบค�าถามว่าถ้าหมอ
ยุติการรักษา ถอดเครื่องพยุงชีพแล้วคนไข้เสีย
ชีวิตต้องรับผิดทางกฎหมายหรือไม่ ดร.สุรสิทธิ์ให้
สังคมช่วยกันใช้วจิ ารณญาณร่วมกัน โดยพิจารณา
เหตุการณ์จากต่างประเทศประกอบ โดยได้ยก
ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในเยอรมันในปีที่ผ่านมา ที่
ญาติผู้ป่วยฟ้องแพทย์ที่ยุติการให้อาหารทางสาย
กับผู้ป่วยซึ่งมีอาการโคม่าและไม่รู้สึกตัว โดยศาล
ตัดสินว่าแพทย์ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย ขณะที่
ร.ต.ท.ดร.อุทยั อาทิเวช อัยการพิเศษฝ่ายกฎหมาย
ส�านักงานอัยการสูงสุด มองว่า มาตรา 12 ของ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นการคุม้ ครองผูป้ ระกอบ
วิชาชีพแล้ว แต่การด�าเนินการต้องให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งแพทย์ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจให้ชัดเจน
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ถูก
ตราขึ้นบนฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วยระยะท้ายทุกคน ให้สามารถเสีย

ชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี ไม่ตายไปบนความทุกข์ทรมาน
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ เปิดโอกาสให้ได้รบั การรักษา
แบบประคับประคองเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในช่วง
ท้ายของชีวติ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วแม้กฎหมายจะ
มีผลบังคับใช้มานานกว่าหนึ่งทศวรรษ แต่ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายในบ้านเราจ�านวนมากยังไม่ได้รบั การ
ดูแลแบบประคับประคอง ข้อมูลจากสมาคมบริบาล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 18 ของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจัดเป็นผู้
ป่วยระยะสุดท้าย โดยในจ�านวนนี้มีเพียงร้อยละ
17 ที่ได้รับการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคอง
(palliative care)
“การส�ารวจในห้องไอซียู พบว่าผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในห้องไอซียู 50 เปอร์เซ็นต์และในหอผูป้ ว่ ย
กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับการดูแลแบบประคับ
ประคอง ไม่รู้ภาวะตัวเอง แล้วก็ต้องกลับมานอน
รอความตายด้วยเครื่องพยุงชีพ ซึ่งเป็นความทุกข์
ทรมานทั้งผู้ป่วย ญาติ และต่อระบบสุขภาพ ถ้ามี
การดูแลที่เป็นการรักษาสมดุลระหว่างผู้ป่วยและ
ครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กฎหมายก็ไม่

จ�าเป็น เพราะเราไม่ได้มีเจตนาให้เขาตาย แต่เรา
ต้องการปลดเปลื้องความทรมานและให้เขาตาย
ตามธรรมชาติ” รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กลุ นายก
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กล่าว
รศ.พญ.ศรี เวี ย ง เรี ย กร้ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องร่วมกันท�าแนวทางปฏิบตั หิ รือ guideline
เพื่อให้แพทย์ยึดเป็นแนวในการปฏิบัติตามมาตรา
12 “ในขณะทีย่ งั ไม่มี guideline โรงพยาบาลต่างๆ
ควรมีคณะกรรมการจริยธรรมเพือ่ พิจารณาปัญหา
ในกรณีที่แพทย์ไม่สามารถตัดสินใจได้ หรือญาติ
ขัดแย้งกัน ก็สง่ ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
โดยให้มหี ลายฝ่ายเข้ามาพิจารณาร่วมกัน พิจารณา
แล้วถ้าญาติไม่พอใจ คณะกรรมการต้องตกลงและ
ปรึกษากับญาติคนไข้ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้”

หมายเหตุ เก็บความจากการเสวนาหัวข้อ “สิทธิปฏิเสธ
การรักษาในระยะสุดท้ายของชีวติ กับปัญหาในทางปฏิบตั ”ิ
งานวิชาการร�าลึก ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ 16 มีนาคม 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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มองรอบโลก
โดย แม่พลอย

แพทย์ขาดแคลน

กับการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ในญี่ป่น
ุ

เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแพทย์
แห่งโตเกียว (Tokyo Medical University – TMU)
เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก เมื่อผู้บริหารออกมา
ยอมรับว่ามีการแก้ไขผลคะแนนสอบเข้าโรงเรียน
แพทย์ของตนเองเพื่อให้ได้นักศึกษาแพทย์เพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง และไม่ได้กระทำ�เช่นนี้
เป็นครัง้ แรก หากทำ�ต่อเนือ่ งมาเกือบสิบปี ตัง้ แต่
ปี 2553
ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาไม่มีปีใดเลยที่ผู้สอบ
ผ่านเข้าเรียนที่โรงเรียนแพทย์แห่งนี้จะเป็นหญิง
มากกว่าชาย และสัดส่วนการสอบผ่านของผู้หญิง
ค่อยๆ ลดลง ในปี 2553 มีผู้หญิงสอบเข้าโรงเรียน
แพทย์แห่งนี้ได้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับผู้สอบผ่าน
ทั้งหมด ปี 2561 มีนักศึกษาแพทย์ใหม่เป็นผู้หญิง
เพียงร้อยละ 17.5 ซึง่ สัดส่วนระหว่างนักศึกษาแพทย์
ชายและหญิงของโรงเรียนแพทย์อันดับต้นๆ ของ
ญีป่ นุ่ แห่งนีใ้ นรอบทศวรรษทีผ่ า่ นมาเดินสวนทางกับ
ตัวเลขในทศวรรษก่อนหน้านี้ สถิติจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ระบุว่าตั้งแต่ทศวรรษ 1980s จำ�นวนนักเรียนหญิง
สอบเข้าโรงเรียนแพทย์ทวั่ ประเทศญีป่ นุ่ ได้มสี ดั ส่วน
ทีม่ ากขึน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 18 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 30
ในปี 2540 และร้อยละ 32 ในปี 2550 และขึ้นมาถึง
ร้อยละ 33 ในปี 2561
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ผู้บริหาร TMU ให้เหตุผลของการที่ต้อง
เลือกปฏิบัติทางเพศเช่นนี้ว่าเพื่อลดสาเหตุที่ทำ�ให้
ญี่ปุ่นต้องประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์เนื่องจาก
เพศหญิงมีแนวโน้มเลิกทำ�อาชีพแพทย์สูงกว่าเพศ
ชาย โดยเฉพาะเมื่อแต่งงานสร้างครอบครัว ความ
ตั้ ง ใจของโรงเรี ย นแพทย์ แ ห่ ง นี้ คื อ ให้ มี นั ก ศึ ก ษา
แพทย์ผู้หญิงในแต่ละปีเพียงร้อยละ 30 เมื่อเทียบ
กับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
กรณีของ TMU สร้างความสะเทือนไปทั้ง
สังคมญี่ปุ่นซึ่งไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ทำ�ให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องรีบตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนโรงเรียนแพทย์ทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ
ตรวจสอบว่านอกจาก TMU แล้วมีโรงเรียนแพทย์
แห่งใดบิดเบือนคะแนนสอบเข้าของนักศึกษาโดยใช้
เพศเป็นเกณฑ์อกี หรือไม่ และต้นเดือนมกราคมนีเ้ อง
ผลการสืบสวนก็ปรากฏออกมาว่ามีโรงเรียนแพทย์
อี ก 9 แห่ ง บิ ด เบื อ นผลคะแนนสอบในลั ก ษณะ
เดี ย วกั น คื อ ลดคะแนนผู้ ส อบเข้ า ที่ เ ป็ น หญิ ง ลง
และเพิ่ ม คะแนนให้ ผู้ ส อบเข้ า ที่ เ ป็ น ชาย เพื่ อ ให้
ได้นักศึกษาแพทย์เพศชายมากกว่าเพศหญิง ใน
จำ�นวนโรงเรียนแพทย์อีก 9 แห่ง ที่ทำ�ผิดลักษณะ
เดียวกัน มีแหล่งผลิตแพทย์ที่สำ�คัญของประเทศ
คื อ โรงเรี ย นแพทย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คิ ต าซาโต้
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(Kitasato University) และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด้
(Juntendo University) รวมอยู่ด้วย
	
เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ ญี่ปุ่นประสบ
ปั ญ หาการขาดแคลนแพทย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
สาเหตุสำ�คัญประการหนึ่งเกิดจากการที่หมอผู้หญิง
ลาออกจากวิชาชีพแพทย์ในอัตราสูงจริงเหมือนที่
ผูบ้ ริหาร TMU กล่าวอ้าง ทัง้ นีต้ วั เลขจากกระทรวง
สุขภาพ แรงงานและสวัสดิการสังคมของรัฐบาลญีป่ นุ่
(Health, Labor and Welfare Ministry ) แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละ 89 ของหมอผู้ชายยังคงปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เมื่อทำ�งานแล้ว 12 ปี ขณะที่อัตราการคง
อยูข่ องหมอผูห้ ญิงเมือ่ เวลาผ่านไป 12 ปี มีเพียงร้อย
ละ 73 โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งจะมีโรงพยาบาลใน
เครือข่ายและมีหน้าที่ต้องผลิตแพทย์ให้เพียงพอ
กับความต้องการของโรงพยาบาลของตนเอง แต่ใน
ขณะทีโ่ รงเรียนแพทย์มงุ่ แก้ปญ
ั หาด้วยการตัดไฟแต่
ต้นลม (ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม) คือเปิดโอกาส
ให้เพศชายได้เข้าสู่วิชาชีพแพทย์ได้มากกว่าเพศ
หญิง โรงพยาบาลหลายแห่งตั้งคำ�ถามต่อตนเอง
ถึงมาตรการธำ�รงแพทย์ผู้หญิงไว้ในระบบ คำ�ถาม
หนึง่ ทีส่ ำ�คัญคือบริบทของการทำ�งานในโรงพยาบาล
เอื้ อ กั บ การทำ�งานของแพทย์ ผู้ ห ญิ ง แล้ ว หรื อ ไม่
โดยเฉพาะแพทย์หญิงที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว

	
ปี 2556 โรงพยาบาลฟูจิตะ โรงพยาบาล
เอกชนของมหาวิทยาลัย Fujita Health University
ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์เอกชน และประสบกับปัญหา
การขาดแคลนแพทย์ เ นื่ อ งจากการลาออกของ
แพทย์ผู้หญิงเป็นจำ�นวนมากจนกระทบกระเทือน
ระบบบริการสุขภาพของตนเอง ออกนโยบายเสนอ
ทางเลือกในการทำ�งานให้กับแพทย์ผู้หญิง โดยลด
เวลาการทำ�งานจากสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ให้เหลือ
เพียงสัปดาห์ละ 20-30 ชั่วโมง โดยได้ค่าตอบแทน
ลดลงตามส่วน เพื่อธำ�รงแพทย์ผู้หญิงโดยเฉพาะ
ที่อายุเกิน 30 ปีไว้ระบบบริการ ข้อเสนอนี้ตั้งอยู่
บนสมมติฐานว่าแพทย์ผู้หญิงรักอาชีพแพทย์และ
ไม่ได้อยากลาออกจากวิชาชีพภายหลังการแต่งงาน
มีครอบครัว หากแต่บริบทการทำ�งานต่างหากที่
ไม่เอื้อให้ผู้หญิงที่มีสามีและลูกสามารถธำ�รงอาชีพ
แพทย์ได้ ไม่เพียงข้อเสนอลดชั่วโมงการทำ�งาน
โรงพยาบาลฟูจิตะยังเปิดโอกาสให้แพทย์ผู้หญิง
สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเข้างานวันใด เวลาใด แต่
ในหนึ่งสัปดาห์ต้องมีชั่วโมงการทำ�งานครบตามที่
ทำ�ความตกลงกับโรงพยาบาลไว้ เพื่อให้สามารถ
บริหารเวลาได้ลงตัวทั้งชีวิตครอบครัวและหน้าที่
การงาน ทำ�ให้ มี แ พทย์ ห ญิ ง จำ�นวนหนึ่ ง ใช้ เวลา
กลางคืนหลังจากลูกๆ เข้านอนมาทำ�หน้าที่ “แพทย์”
เวรดึกทีโ่ รงพยาบาลแทนการทำ�งานในเวลากลางวัน
ที่พวกเธออยากทำ�หน้าที่ “แม่” อยู่ที่บ้านมากกว่า
ข้อเสนอนี้ไม่เพียงทำ�ให้โรงพยาบาลฟูจิตะสามารถ
ธำ�รงแพทย์ ห ญิ ง ไว้ ใ นระบบ หากสามารถดึ ง ดู ด
ให้แพทย์หญิงที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำ�งาน
ใหม่ด้วย โดยโรงพยาบาลต้องจัดให้มีการเทรนนิ่ง
ให้แพทย์กลุ่มนี้ใหม่ เนื่องจากทักษะในการตรวจ
คนไข้ของพวกเธอลดลงจากการวางมือจากอาชีพ
แพทย์นาน โรงพยาบาลหลายแห่งได้ยื่นข้อเสนอ
ในลักษณะใกล้เคียงกันให้กบั แพทย์หญิงของตนเอง
ที่มีแนวโน้มจะลาออกจากระบบ บางแห่งเปิดร้าน
ทำ�ผมให้เป็นการเฉพาะเพื่อให้พวกเธอได้ใช้เป็น
สถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ
ระหว่างกัน ในช่วงพักจากการทำ�งาน
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แพทย์ ผู้ ห ญิ ง รั ก อาชี พ แพทย์ แ ละไม่ ไ ด้
อยากลาออกจากวิ ช าชี พ ภายหลั ง การ
แต่งงานมีครอบครัว หากแต่บริบทการ
ท�างานต่างหากที่ไม่เอื้อให้ผู้หญิงที่มีสามี
และลูกสามารถธ�ารงอาชีพแพทย์ได้

https://i.guim.co.uk

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ของ
ญี่ปุ่น ไม่ได้เกิดจากการผลิตที่ไม่เพียงพอ หากเป็น
เรื่องของการไม่สามารถรักษาแพทย์ไว้ในระบบได้
การธ�ารงรักษาบุคลากรทางแพทย์ไว้ในระบบเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนที่มีปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงมากมาย
และเป็นหน้าทีข่ องหน่วยบริการในการสร้างแรงจูงใจ
เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถอยูใ่ นระบบได้อย่างมีความสุข
และมั่ น คง เมื่ อ ภาคการผลิ ต เข้ า มาแก้ ปั ญ หาให้
หน่วยบริการอย่างเช่นที่ TMU ท�าก็กลายเป็นการ
แก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น
ตามมา (TMU อาจต้องเผชิญกับคดีความทีม่ มี ลู ค่า
ความเสียหายหายสูงสุดในระบบการศึกษาของญีป่ นุ่
เมื่อผู้สมัครสอบหญิง 24 คน ที่ควรจะได้เข้าเรียนที่
โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ตามผลคะแนนสอบที่เป็นจริง
ได้เรียกร้องให้มีการชดเชยความเสียหายเป็นเงิน
รวม 67,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง TMU พยายาม
หาทางไกล่เกลี่ยด้วยการยอมรับพวกเธอให้เป็น
นักศึกษาแพทย์) เหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นบทเรียน
ส�าคัญของระบบบริการสุขภาพของญี่ปุ่น หากเป็น
บทเรียนในการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์
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ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย ที่ภาคการผลิต
และการให้บริการยังไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นเนื้อ
เดียวกันได้

แหล่งข้อมูล
www.theguardian.com/world/2018/dec/12/
two-more-japanese-medical-schools-admitdiscriminating-against-women
www.bbc.com/news/world-asia-46568975
time.com/5448671/japan-medical-schoolenroll-women-discrimination/
www.japantimes.co.jp/opinion/2018/08/04/
editorials/doctored-entrance-exam-scores/#.
XDihmlwzbIU
www.japantimes.co.jp/news/2013/04/13/
national/aichi-tries-to-hang-on-to-femaledoctors/#.XDimuVwzbIU

จีนไปไกลเปิดคลินิกไร้แพทย์

ตรวจด้วยระบบ AI
Ping An Good Doctor แพลทฟอร์มออนไลน์
ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพอันดับหนึ่ง
ของจีนเปิดให้บริการ “คลินิกหนึ่งนาที” หรือ
“One-minute Clinic” คลินิกอัตโนมัติที่ให้
บริการผู้ป่วยด้วยระบบ AI
คลินิกที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายตู้สองตู้ติดกัน ตู้
หนึง่ มีทสี่ ำ�หรับผูป้ ว่ ยนัง่ ปรึกษากับระบบ AI ทีต่ ดิ ตัง้
ไว้ภายใน อีกตูห้ นึง่ เป็นทีข่ ายยาด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยมียาสามัญมากกว่า 100 รายการ เมื่อระบบ AI
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้มารับบริการจะ
รวบรวม ประมวลผล และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ก่อน
ทีข่ อ้ มูลชุดนีจ้ ะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังแพทย์
ทีเ่ ป็นมนุษย์เพือ่ ให้คำ�แนะนำ�การรักษาเพิม่ เติม หรือ
อาจแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยผูน้ นั้ เดินทางไปพบแพทย์จริงๆ
เมื่อได้รับผลการวินิจฉัยและใบสั่งยาผู้ป่วยสามารถ
ซือ้ ได้ทตี่ ขู้ ายยาข้างๆ ได้เลย หรือหากยาทีต่ อ้ งการ
ไม่มีก็สามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นของ Ping
An Good Doctor ได้ ซึง่ พวกเขาจะได้รบั ยาภายใน
1 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
Ping An Good Doctor อ้างว่าระบบ AI ของ
One-Minute Clinic ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน AI กว่า 200 คน สามารถให้คำ�ปรึกษาโรค
พื้นฐานได้มากกว่า 2,000 โรค และสามารถตอบ
คำ�ถามเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพได้มากกว่า
10,000 คำ�ถาม บนมาตรฐานความถูกต้องทีน่ านาชาติ
ให้การยอมรับ ปัจจุบันมี One-Minute Clinics
เกือบ 1,000 ตู้ กระจายตัวอยู่ตามท้องถนนใน 8

One-Minute Clinic
มีให้บริการมากกว่า 1,000 ตู้ ใน 8 มณฑลของจีน
ที่มา: Ping An Good Doctor

มณฑลของประเทศจีน ในหลายพืน้ ที่ One-Minute
Clinic ได้รับความนิยมมากเนื่องจากเปิดตลอด 24
ชัว่ โมง และไม่ตอ้ งรอคิวนานเหมือนการไปรับบริการ
ที่โรงพยาบาล
นอกจากการให้บริการประชาชนทั่วไปบน
ถนนแล้ว One-Minute Clinic ยังถูกติดตั้งตาม
บริษัทต่างๆ ที่ทำ�สัญญาใช้บริการกับ Ping An
Good Doctor เพื่อให้ระบบ AI นี้เป็นที่ปรึกษา
และให้บริการทางการแพทย์กับพนักงานของตน
แทนการจ้างแพทย์และพยาบาลจริงๆ ปัจจุบันมี
บริษัทอย่างน้อย 2 แห่งในจีน ได้แก่ โรงงานของ
Volkswagen ในเซียงไฮ และ บริษัท BaliBali ใช้
ระบบ AI ของ One-Minute Clinic ให้บริการ
พนักงานของตนแล้ว
ที่มา: https://www.mobihealthnews.com/content/
ping-good-doctor-launches-commercialoperation-one-minute-clinics-china
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โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

Health Tech
ทางเลือกของผู้ให้
และผู้รับบริการสุขภาพ

ออกจากบ้านตี 4 พบหมอ 9 โมงเช้า คุย ตรวจ และรับใบสั่งยา
ใน 5 นาที รอคิวรับใบนัดครึ่งชั่วโมง รอคิวช�าระเงิน 1 ชั่วโมง
รอคิวรับยา 1 ชั่วโมง กลับบ้านกินยาตามหมอสั่ง อีก 2 เดือน
มาใหม่ตามนัด
่ ี ระบบนิเวศของบริการสุ ขภาพ (health care
ไม่วา่ เวลาเดินผ่านไปกีเ่ ดือนกีป
่ พบแพทย์ในสถานบริการไม่มีทีท่าว่า
่ นไปเช่นไร การรอคอยเพือ
ecosystem) เปลีย
จะหมดไปจากระบบบริการสุ ขภาพบ้านเรา โลกปัจจุบันที่หมุนไปข้างหน้ าด้วยแรง
่ นของเทคโนโลยี ระบบนิเวศของบริการสุ ขภาพมีตวั ละครใหม่เกิดขึน
้ ตลอด
ขับเคลือ
่ าพร้อมเทคโนโลยีดา้ นบริการสุขภาพทีจ
่ ะช่วยให้ประชาชน
เวลา และตัวละครล่าสุดทีม
่ ท
่ ก
่ ุด ทัง
้ ต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จา่ ยของระบบ
เข้าถึงบริการทีด
ี ส
ี่ ุด บนต้นทุนทีถ
ู ทีส
คือ Health Tech Startup
Health Tech Startup เป็นกลุ่มของสตาร์ทอัพที่กําลังเติบโตขยายตัวใน
สั งคมโลก และแพร่หลายเข้าสู่ สังคมไทยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา อาจเพราะ
้ ความต้องการการดูแลด้านสุ ขภาพระยะยาว
ประชากรทีเ่ ข้าสู่ วย
ั สู งอายุมเี พิม
่ มากขึน
จึงเพิ่มตาม เทคโนโลยีที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้รวมทั้งคนวัยอื่นที่ต้องการบริการด้าน
สุ ขภาพสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ในสถาน
บริการ จึงทําให้สังคมเปิดรับในเวลาอันสั้ น
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ผีเสื้อขยับปีกฉบับนี้พาทุกท่านไปส�ำรวจ
ระบบนิเวศใหม่ของบริการสุขภาพ
ในวันที่ health tech เริ่มมีบทบาทและที่ทางที่ชัดเจน
ในระบบบริการสุขภาพบ้านเรา
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ท�ำความรู้จัก
สตาร์ทอัพ
ด้านสุขภาพ
สตาร์ทอัพด้านสุขภาพเป็นกลุ่มของสตาร์ทอัพ
ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ระบบบริการสุขภาพ ฟังเผินๆ สตาร์ทอัพด้าน
สุขภาพไม่นา่ จะมีหลักคิดทีต่ า่ งจากสตาร์ทอัพด้าน
อื่น หัวใจส�ำคัญของสตาร์ทอัพคือ โมเดลธุรกิจนั้น
ต้องสามารถสร้างก�ำไรได้เรือ่ ยๆ และสามารถเติบโต
ขยายตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เนื่องจากระบบ
สุขภาพเป็นระบบทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพชีวติ และความ
เป็นความตายของคน การน�ำแนวคิดธุรกิจที่เน้น
วัดความส�ำเร็จด้วยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมา
เป็นแนวทางหลักในการท�ำงานจึงอาจไม่ใช่สูตร
ส�ำเร็จที่น�ำมาปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์
“ถ้าเรามองที่ค�ำว่า startup อย่างเดียว แล้ว
เอาบริบททั่วไปมาจับด้าน health tech มันแทบ
ไม่ make sense เลย เช่น โครงสร้างการระดมทุน
คอนเซปท์ startup คือท�ำสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงใน
ปริมาณที่เล็กๆ ก่อนเพื่อให้มีคนคือนักลงทุนมา
สนับสนุน หรืออะไรข้างนอกท�ำให้มนั โตหากธุรกิจ
ทั่วไปต้องท�ำให้โตภายในสิบปี สตาร์ทอัพต้องได้
ภายในสองปี แต่ด้านสุขภาพในแง่ธุรกิจมันไม่ได้
มีอย่างนั้น มันอยู่ที่คุณค่าที่มันสร้างด้านสังคม
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ต่างหาก ซึ่งมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้... ปัจจัยของ
สตาร์อัพด้านสุขภาพจึงไม่สามารถเอาไปเทียบ
เคียงกับด้านอื่นได้เลย” จักร โกศัลยวัตร นายก
สมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพประเทศไทย (Thai
Health Tech Trade Association) กล่าว (อ่าน
สัมภาษณ์เต็มได้ที่หน้า 25)
การท�ำสตาร์ทอัพด้านสุขภาพจึงต้องการแรง
สนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะภาค
รัฐทีเ่ ป็นคนคุมระบบบริการด้านสุขภาพของประเทศ
ในปัจจุบัน

บทบาทของ
health tech
ในระบบสุขภาพ
บทบาทส�ำคัญที่สตาร์ทอัพด้านสุขภาพมีใน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพปั จ จุ บั น คื อ การตอบโจทย์
ความต้องการด้านสุขภาพที่ระบบบริการสุขภาพ
ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อมูล
จากคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ (กผส.) พบว่า
ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2560 การเตรียม

มั น เป็ น ตลาดที่ ค่ อ นข้ า ง niche ไม่ ค่ อ ยมี
ใครสนใจ รพ. ก็จะสนใจ acute care, ICU
อะไรท�ำนองนี้ มันเลยเหมือนเป็นตลาด Blue
Ocean ที่ยังเละเทะอยู่ ไม่มีใครจัดการ เราก็
เลยคิดว่าอยากเข้ามาท�ำ เอาความรูท
้ ี่เรามี เอา
เทคโนโลยีเข้ามา ท�ำให้เป็นระบบมากขึ้น”
| นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิ ณ

พร้อมรับมือปัญหาสุขภาพที่จะเกิดกับผู้สูงอายุจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็น แม้ส�ำนักงานคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จดั ตัง้ กองทุน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในปี 2559 เพื่อ
สนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น ให้ กั บ ที ม หมอครอบครั ว
หน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพื้นที่
ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมงาน
กับกองทุนนีด้ ว้ ย แต่กองทุนดังกล่าวมีแนวโน้มจะ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนชนบท เนื่องจาก
ผูด้ แู ล (care giver) ทีก่ องทุนฯ สามารถจัดหาเข้า
สู่ระบบได้ส่วนใหญ่จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งยังมีบทบาทส�ำคัญใน
ระบบบริการสุขภาพและได้รับความเชื่อมั่นจาก
ประชาชนในชนบท ขณะที่สังคมเมือง อสม.มี
บทบาทค่อนข้างน้อยและไม่คอ่ ยได้รบั การยอมรับ
เท่าไรนัก บทบาทของกองทุนต่อผู้สูงอายุในเมือง
จึงมีค่อนข้างน้อย ทั้งที่ผู้สูงอายุในเมืองต้องการ
การดูแลไม่ตา่ งจากผูส้ งู อายุในชนบท และต้องการ
ผูด้ แู ลทีท่ ำ� ให้ลกู หลานของผูส้ งู อายุสามารถเชือ่ มัน่
ในคุณภาพได้จริง
นพ.คณพล ภูมริ ตั นประพิณ แพทย์อายุรกรรม
ทีผ่ า่ นการเทรนด้านเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ (Geriatric
Medicine) จาก Icahn School of Medicine at

Mount Sinai มองเห็นความต้องการของผูส้ งู อายุ
ในเมืองและมองเห็นช่องว่างนี้ของระบบบริการ
สุขภาพจึงได้ตงั้ Health at Home สตาร์ทอัพเพือ่
ให้บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ถึงบ้าน
“เรือ่ งผูด้ แู ลไม่วา่ ใครก็บน่ ว่าเป็นปัญหา ดูแล
ยาก ได้ผู้ดูแลดีนี่เหมือนถูกล็อตเตอรี่เลย มันเป็น
ตลาดที่ค่อนข้าง niche ไม่ค่อยมีใครสนใจ รพ.
ก็จะสนใจ acute care, ICU อะไรท�ำนองนี้ มัน
เลยเหมือนเป็นตลาด Blue Ocean ที่ยังเละเทะ
อยู่ ไม่มีใครจัดการ เราก็เลยคิดว่าอยากเข้ามาท�ำ
เอาความรู้ที่เรามี เอาเทคโนโลยีเข้ามา ท�ำให้เป็น
ระบบมากขึ้น”
Health at Home เลือกที่จะเทรนผู้ดูแลเอง
โดยมีความร่วมมือกับสถานบริการเพื่อเป็นแหล่ง
ฝึก มีเครดิตความเป็นแพทย์ของผูก้ อ่ ตัง้ เป็นเครือ่ ง
รับประกัน สื่อสารกับครอบครัวผู้รับบริการด้วย
แอปพลิเคชั่นทันสมัย สร้างชื่อเสียงจากปากต่อ
ปาก อย่างไรก็ดี นพ.คณพล ยอมรับว่าสตาร์ทอัพ
ของตนเองตอบโจทย์แค่กลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อ
เพียงกลุ่มเดียว
“ประชาชนระดับล่างมีกองทุนของ UC ดูแล
อยู่ ระดับบนหรือทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ก็มเี อกชนหรือบริการ
อย่างของเรารองรับได้ ผมว่าคนชั้นกลางเป็นกลุ่ม
คนที่รัฐต้องเข้ามาอุดช่องโหว่ให้มากที่สุด”
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นักธุรกิจสตาร์ทอัพหลายคนกระโจนลงสูเ่ วที
นี้ด้วย pain point ส่วนตัว ที่เกิดจากจุดอ่อนของ
ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบนั และมองเห็นโอกาส
ทีจ่ ะใช้ทกั ษะและความสามารถของตนเองเพือ่ เติม
เต็มระบบสุขภาพ
จักร โกศัลยวัตร CEO ของ Pharmasafe
แอปพลิเคชั่นที่เตือนเรื่องการใช้ยา ทั้งเวลาใช้
ทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับยาซ�้ำซ้อนจนอาจ
overdose ทั้งความเสี่ยงจาก interaction ของยา
แต่ละตัวที่ผู้ป่วยรับ เป็นคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาท�ำ
ธุรกิจ health tech ด้วยเหตุผลของบาดแผลส่วนตัว
“คุณพ่อเป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
พอพาไปโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉินก็ถามว่าทานยา
อะไรประจ�ำ หรือแพ้ยาอะไร ซึ่งผมตอบไม่ได้ เรา
ต้องใช้เวลาเยอะในการหาข้อมูล โทรกลับไปหาที่
บ้าน กว่าจะหายา ยาเก่ายาใหม่ปนกับยาของแม่
ด้วย กว่าจะสะกดชื่อภาษาอังกฤษ กว่าจะบอก
หมอ เรามองว่าภาวะฉุกเฉินแบบนี้เราใช้เวลาหา
ข้อมูล 20 นาที มันเป็นความเป็นความตาย ท�ำไม
โรงพยาบาลถึงต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้ ทั้งที่มัน
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เป็นข้อมูลทีช่ ว่ ยชีวติ เขา และเขาเป็นเจ้าของข้อมูล
มีสิทธิใช้”
ความไม่คล่องตัวในการค้นหารายการยาของ
คุณพ่อ น�ำสู่การออกแบบแอปพลิเคชั่นที่สามารถ
เก็บข้อมูลยาจากทุกแหล่งที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่โรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ผู้ป่วยรับ
บริการ รวมทัง้ ร้านขายยาทีผ่ ปู้ ว่ ยอาจซือ้ ยากินเอง
จักรมองว่าแพลทฟอร์มที่เขาและเพื่อนๆ ร่วมกัน
สร้างขึน้ มาไม่ได้เป็นประโยชน์กบั ผูป้ ว่ ยเท่านัน้ แต่
ยังแบ่งเบาภาระงานของผูใ้ ห้บริการ และสนับสนุน
ให้ระบบบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม
และลดความเสี่ยงด้วย
เช่นเดียวกับ Diamate แอปพลิเคชัน่ เพือ่ การ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน หนึ่งในโรคเรื้อรังที่ผู้สูงอายุ
เป็นมาก โดยเน้นให้ผปู้ ว่ ยสามารถรักษาตัวทีบ่ า้ น
ร่วมกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อลดการไป
รับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งเกิดจาก pain point
ส่ ว นตั ว ของ พงษ์ ชั ย เพชรสั ง หาร กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เทรคิน (เวบไซต์) จ�ำกัด และผู้
ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น Diamate ที่ต้องสูญเสีย

คุณตา คุณอา และคุณลุง ให้กับภาวะแทรกซ้อน
ของเบาหวาน
พงษ์ชัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลและพบปัญหา
ว่าผู้ป่วยเบาหวานมักมีปัญหาการควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดเมือ่ อยูท่ บี่ า้ น ไม่ทราบว่าอะไรกินได้
อะไรกินไม่ได้ และอาหารที่กินได้ควรต้องกินใน
ปริมาณเท่าไรจึงจะไม่เพิ่มระดับน�้ำตาลในเลือด
Diamate จึงถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือติดตาม
ระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน ร่วม
กับการให้ขอ้ มูลอาหาร คาร์โบไฮเดรต และอาการ
ที่เกิดขึ้น เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นข้อมูลจะถูก
ส่งไปยังโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรับบริการอยู่ โดย
มีเงื่อนไขว่าโรงพยาบาลนั้นต้องติดตั้งระบบของ
Diamate ด้วย
“เรามองว่าการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น
แบบนีเ้ ป็นการแบ่งเบาภาระของบริการสาธารณสุข
3 ส่วน คือเชิงรุก เชิงลด และเชิงร่วม” พงษ์ชัย
กล่าว โดยเชิงรุกหมายถึง การลดความเสี่ยงก่อน
ที่จะป่วย ส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเอง เชิงลด
หมายถึงการลดภาวะแทรกซ้อน เพราะสามารถ

ช่วยให้การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเชิงร่วมหมายถึงการร่วมมือกับ
สถานพยาบาล รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนใน
การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยป่วยอยู่มากถึง 4.8 ล้านคน
และต้องพบแพทย์เพือ่ รับยาและปรับระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดอย่างสม�่ำเสมอ แน่นอนว่านวัตกรรมของ
Diamate ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีอาการ
ซับซ้อนไม่ตอ้ งออกจากบ้านตีหา้ เข้าคิวเจาะเลือด
ตอน 6 โมงเช้า พบหมอเพื่อฟังผลตอน 9 โมง
เพื่ อ ที่ ห มอจะบอกว่ า “ผลเลื อ ดดี ม ากเลยป้ า ”
แล้วคนไข้ได้รับยาเดิมกลับบ้าน ซึ่งจะท�ำให้โรง
พยาบาลลดความแออัดลงได้มาก
เมื่ อ ส� ำ รวจระบบนิ เวศของ health tech
startup ในบ้านเราพบว่าประกอบไปด้วยนวัตกรรม
ที่เข้ามาเติมเต็มด้านต่างๆ ในหลาย touch point
ของระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบการแพทย์
ทางไกล ที่เชื่อมแพทย์และผู้ป่วยเข้าหากันด้วย
เทคโนโลยีทำ� ให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งเดินทางไปแออัดกัน
ทีโ่ รงพยาบาล ทัง้ การปรึกษาแพทย์ผา่ น video call
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ทางข้อความ หรือระบบเสียง ซึ่งบ้านเรายังไม่
พัฒนาไปไกลเหมือนประเทศจีนที่สามารถผ่าตัด
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี G5 แล้ว ระบบการค้นหา
และจับคูบ่ ริการ เช่น การค้นหาและนัดหมายแพทย์
เฉพาะทางใกล้บ้าน ระบบการจัดคิวที่ท�าให้ผู้ป่วย
สามารถจัดการเวลาของตัวเองได้มาขึ้น ระบบ
บริหารจัดการร้านยาและคลินิก ระบบที่ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพส่วนตัว เช่น แพลทฟอร์มเตือน
การทานยาและการนัดพบแพทย์ แอปพลิเคชั่น
ที่ช่วยเรื่องการดูแลอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน
นอกจากนีย้ งั มีแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสุขภาพและการแพทย์
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เทคโนโลยี
Blockchain เป็นต้น จะเห็นได้ว่า health tech
เข้ามาเป็นตัวกลางเชื่อมบุคลากรด้านสุขภาพและ
บริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องมีสถานที่นัดพบ
ทางกายภาพ รับบริการได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทั้งสอง
ฝ่ายสะดวก และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแล
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สุขภาพตนเองของผู้ป่วยแทนการพึ่งพาบุคลากร
ทางการแพทย์ตลอด แน่นอนว่า Health tech
แต่ละตัวจะรอดหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ว่าผูใ้ ห้บริการและ
ผูร้ บั บริการคือบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ยจะ
เปิดรับเทคโนโลยีนี้กันด้วยหรือไม่

ผลกระทบ
ต่อบุคลากร
ด้านสุขภาพ
“คุณพยาบาลแฮปปีเลย ไม่ต้องมานั่งเรียกคิว
คนไข้” นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตอบทันทีเมื่อถูกถามถึงผลที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร
เมื่อโรงพยาบาลน�า health tech โดยเฉพาะ IOT

ถามว่าคนไข้ได้รบ
ั ความสะดวกในการรับบริการ
เพิ่ มขึ้ น ไหม บางคนเมื่ อไปรั บ บริ ก ารที่ โ รง
พยาบาลแทบไม่ มี โอกาสได้ พ บแพทย์ เฉพาะ
ทางเลย แต่ด้วยเทคโนโลยีเขาสามารถสื่ อสาร
กับแพทย์เฉพาะทางได้”
| นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

มาใช้ โดยอ้างอิงถึงแอปพลิเคชั่น QueQ ที่ขยาย
บริการจากการจัดการคิวการจองร้านอาหารมาสู่
คิวการรับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ทีส่ ามารถ
จัดระบบคิวหลักของโรงพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงทุก
แผนกที่คนไข้คนหนึ่งต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการ
รับบริการแต่ละครัง้ เข้าด้วยกัน ผูป้ ว่ ยสามารถเช็ค
ได้วา่ ถึงคิวของตนเองเมือ่ ไร จากข้อความทีส่ ง่ เข้า
มือถือ
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาล
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่กแี่ ห่ง
ที่เปิดกว้างรับเทคโนโลยีด้านสุขภาพเข้ามาใน
เกือบทุก touch point ของการบริการสุขภาพ มี
ความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ตนเอง
เป็นโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรมด้านสุขภาพ QueQ,
Diamate, pharmasafe, Arincare, Ooca เป็น
ส่วนหนึง่ ของ health tech startup ทีม่ กี ารใช้อยูใ่ น
รพ.อภัยภูเบศร ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความ
ร่วมมือกับ AIS ที่ท�ำให้ปราจีนบุรีมีสัญญาณ wifi
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และก�ำลังจะท�ำความร่วมมือ
กับ Grab เพื่อให้รถตุ๊กตุ๊กๆ ซึ่งเป็นบริการขนส่ง
สาธารณะเดียวของปราจีนบุรีเข้าไปอยู่ในระบบ
เพือ่ ให้คนไข้ทจี่ ำ� เป็นต้องพบแพทย์ที่ รพ. สามารถ
เดินทางได้สะดวกขึ้น

นพ.โอฬาริกมองว่า health tech ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถเข้ามาเป็นตัวแบ่งเบาภาระของ
ระบบบริการสุขภาพได้เป็นอย่างดี คนไข้ไม่ต้อง
เดินทางมาพบแพทย์โดยไม่จำ� เป็น ลูกหลานไม่ตอ้ ง
แบกรับ indirect cost จากการต้องลางานพาพ่อ
แม่ไปพบแพทย์ โรงพยาบาลไม่แออัด คนไข้มวี นิ ยั
ในการดูแลตนเองมากขึ้น ลดภาระงานบุคลากร
ทางการแพทย์ลง
“เทคโนโลยีมนั ไม่ได้นา่ กลัว มันเป็นแค่ tool
ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง โทรศัพท์ก็ใช่ ไลน์ก็ใช่ เราต้อง
ใช้ให้เป็นและรูข้ อ้ จ�ำกัดของมัน มันไม่มเี ทคโนโลยี
ไหนใช้ได้กับคนไข้ 100 เปอร์เซ็นต์หรอก เราต้อง
มาประยุกต์อีกที”
นพ.โอฬาริกเป็นผูห้ นึง่ ทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
กับแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ ชือ่ มแพทย์เฉพาะทางกับคนไข้
ด้วยระบบการนัดหมายและปรึกษาทางไกล “ไม่
ควรถามว่าชีวิตผมสะดวกขึ้นไหม ควรจะถามว่า
คนไข้ได้รับความสะดวกในการรับบริการเพิ่มขึ้น
ไหม บางคนเมื่อไปรับบริการที่โรงพยาบาลแทบ
ไม่มีโอกาสได้พบแพทย์เฉพาะทางเลย แต่ด้วย
เทคโนโลยีเขาสามารถสือ่ สารกับแพทย์เฉพาะทาง
ได้” คุณหมอกล่าวเมือ่ ถูกถามถึงความเปลีย่ นแปลง
ในการท�ำงานของตนเองเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามา
อ�ำนวยความสะดวก
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เกิดเอง โตเอง
ไร้การสนับสนุน
จากพี่ ใหญ่
ในวงการ
จากการทีส่ ตาร์ทอัพเป็นธุรกิจทีเ่ น้นขายไอเดีย
ทีม่ โี อกาสเติบโตทางธุรกิจ จึงต้องการการสนับสนุน
ด้านการลงทุนและการบ่มเพาะหรือตัวเร่งให้กับ
ธุรกิจนั้นๆ เกิดขึ้นได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆ ในภาพรวมได้มาก
ทีส่ ดุ และเร็วทีส่ ดุ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าสตาร์ทอัพด้าน
อืน่ ไม่วา่ จะเป็นด้านการเงินหรือทีเ่ รียกว่า Fintech
ด้านประกันภัย (Insurtech) ด้านอสังหาริมทรัพย์
(Proptech) เมื่อเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยจะได้
รับการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นวงการมา
ก่อน ในการเข้ามาท�ำหน้าทีบ่ ม่ เพาะเพือ่ ให้สตาร์ท
อัพเติบโตอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว จัดเวทีให้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากต่างประเทศ
และการร่วมสนับสนุนการลงทุน เช่น Fintech ได้
รับการสนับสนุนจากธนาคารใหญ่อย่างน้อย 2 แห่ง
คือ SCB ตั้งกองทุนสนับสนุน Fintech Startup
เพื่อด�ำเนินการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านการเงิน
2 ด้าน คือด้านการลงทุนในรูปแบบ Venture
Capital และการท�ำ R&D เพื่อสร้างห้องแลป
ทดลองการสร้าง Startup ท�ำให้ SCB สามารถ
เข้ามามีบทบาทในการร่วมบ่มเพาะ (incubation)
สตาร์ทอัพด้านการเงินให้กบั ประเทศได้อย่างเต็มที่
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดตัง้ Krungsri RISE
เพื่อท�ำหน้าที่ Accelerator Program หรือตัวเร่ง
ให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก ขณะที่
Insurtech ก็มี อยุธยา อลิอนั ซ์ เข้ามาเป็นผูน้ ำ� ด้วย
การตั้งโครงการ Allianz Ayudhya Activator
ท�ำหน้าที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ไม่เพียงเฉพาะด้าน
ประกันภัย แต่ยังรวมถึงด้านการเงินและสุขภาพ
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ด้วย ขณะเดียวกันเอกชนอย่าง dtac ก็เข้ามาท�ำ
หน้าที่ incubator ให้กับสตาร์ทอัพหลายๆ ด้าน
รวมทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ โดยได้ ตั้ ง โครงการ dtac
Accelerate จัดแข่งขันสตาร์ทอัพ มีพี่เลี้ยงเป็น
บุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในไทย และวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ มี
Hangar ท�ำหน้าที่ Coworking Space ส�ำหรับ
สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกด้วย
ขณะที่สตาร์ทอัพด้านสุขภาพไม่ปรากฏว่า
มีผู้เล่นรายใหญ่ในระบบสุขภาพเขามาท�ำหน้าที่
incubator โดยตรง ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
การสนับสนุนหลักนอกจากเอกชนที่ไม่ใช่สายตรง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็จะมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่ง
ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพในภาพรวม ขณะที่
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ส่วนใหญ่ใช้บริการ
สตาร์ทอัพจากต่างประเทศ จักร นายกสมาคม
สตาร์ทอัพด้านสุขภาพประเทศไทย มองว่าการที่
โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ไม่เข้ามาเล่นบทบาท
ผูส้ นับสนุนสตาร์ทอัพเหมือนอย่างสายธุรกิจอืน่ น่า
จะเป็นเพราะธรรมชาติของธุรกิจบริการสุขภาพที่
เป็นบริการจ�ำเป็น ลูกค้าหรือผู้รับบริการไม่มีทาง
เลือกมากต่างจากธุรกิจการเงินหรือประกันภัย
“ผมว่าโรงพยาบาลมันเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาด
ในความรู้สึกผม ระบบแบบเดิมมันนอนกินง่าย
อยู่แล้ว แค่ค่ายา หรือก�ำไรจากกฎเกณฑ์ที่ตัวเอง
ตั้งขึ้นได้ ในการรักษาโรค และสุขภาพเป็นธุรกิจ
ที่ผู้ใช้ไม่มีทางเลือกมาก ป่วยก็ต้องรักษา ไม่ใช่
ป่วยแล้วไปดูหนังแทนได้ ป่วยแล้วเที่ยวสวนสนุก
แทนได้ มันต้องรักษา ทีนี้พอการที่อยู่โดยที่สบาย
ดีอยู่แล้ว เลยไม่ต้องท�ำอะไร ซึ่งผมมองว่ามันเป็น
ความเสี่ยงของเขา”
ขณะที่ นพ.โอฬาริก แห่ง รพ.เจ้าพระยา
อภั ย ภู เ บศร ตอบค� ำ ถามนี้ ด ้ ว ยข้ อ สั ง เกตสั้ น ๆ
“คุณคิดว่าโรงพยาบาลรัฐอยากให้คนไข้มาหาที่
โรงพยาบาลไหม และโรงพยาบาลเอกชนเขา

เรายั ง มองอนาคตใกล้ ไ ปหน่ อ ย ต้ อ งมอง
อนาคตที่ ไกลกว่ านี้ สิ่ งที่ เราท� ำกั นอยู่มันเป็น
small innovation เราคาดหวังจะเป็น game
changer แต่เราจับกันที่ pain point หรือ
work flow เป็นจุดๆ ยังไม่มี innovation
ที่มองทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม”
| นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู

อยากได้คนไข้ไปที่โรงพยาบาลของเขาไหม”
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเจ้าของสถานบริการ
รายใหญ่สุดในประเทศเน้นการเป็นผู้ใช้นวัตกรรม
มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุนหรือบ่มเพาะให้เกิด
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพของประเทศ
เป็นการท�ำในลักษณะรายสถานบริการมากกว่า
การประกาศเป็นนโยบายระดับกระทรวง เช่น การ
ร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีและ QueQ
หรือโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับ Pharmasafe เพือ่ บันทึก
การใช้ยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรของผู้ป่วย
เพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยาทั้งสองขนาน เมื่อ
พิจารณาจ�ำนวนโรงพยาบาลที่น�ำเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพผ่านทางสตาร์ทอัพมาใช้แล้วถือว่าเป็น
สัดส่วนทีน่ อ้ ยมาก ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะทัศนคติ
ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้เทคโนโลยี
จักรบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดินสายน�ำเสนอแอปพลิเคชั่น pharmasafe ให้
กับโรงพยาบาลรัฐบางแห่งว่ายังมีการมองแอป
พลิเคชั่นของเขาที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถมี self-care และลดความเสี่ยงในการใช้
ยาว่าเป็น “threat”
ความเข้มแข็งและการเติบโตของสตาร์ทอัพ
ด้านสุขภาพของประเทศมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ได้ด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนนวัตกรรม
อย่างส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
และส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติได้ด�ำเนินโครงการที่เรียกว่า
“ย่านนวัตกรรม” (Innovation District) เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในระดับ
พื้นที่ โดยให้ “ย่านโยธี” เป็นย่านนวัตกรรมทาง
การแพทย์ ที่ จ ะถู ก พั ฒ นาให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ
สตาร์ทอัพสายสุขภาพ และเชือ่ มโยงให้ทำ� งานกับ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และนวัตกร
ด้านสุขภาพ และสถานบริการด้านสุขภาพในย่าน
โยธีเพื่อยกระดับบริการด้านสาธารณสุขให้ขับ
เคลื่อนไปด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ย่านโยธีต่อเนื่อง
ไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่ตั้งของสถาน
บริการทางการแพทย์หลายแห่ง เช่น รพ.ราชวิถี
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์-คณะ
เภสั ช ศาสตร์ ม.มหิ ด ล สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก ฯ
รพ.พระมงกุฎฯ ต่อเนื่องมาถึง รพ.รามาธิบดี
สถาบันประสาท สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.สงฆ์
กรมแพทย์ทหารบก สถาบันโรคไต แต่ “ย่านโยธี”
จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ นวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้าน
สุขภาพของประเทศสามารถเติบโตได้ในระดับหนึง่
แล้ว ค�ำถามคือใครจะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริม
การเติบโตนั้น
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ขณะที่ DEPA ได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์
และกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อสร้างแพลทฟอร์ม
กลางของข้อมูลสุขภาพของผูส้ งู อายุแห่งชาติ เพือ่
บูรณาการข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนที่
ปัจจุบันมีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน เพื่อน�ำไปต่อยอดการให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบทีค่ รอบคลุมและเชือ่ มโยงให้กบั ผูส้ งู อายุ
โดยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์

Health Tech
เติมแต่ยังไม่เต็ม
จากภาพรวมระบบนิเวศของธุรกิจด้าน health
tech ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นไปที่การ
สร้างตนเองเป็นแพลทฟอร์มในการให้บริการที่
ช่วยลดช่องห่างทางกายภาพระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการ และยังสามาระสร้างหรือสนับสนุน
ให้การ self-care หรือการดูแลตัวเอง ลดการพึง่ พา
หมอ แม้จะเป็นการเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กบั ระบบบริการสุขภาพแต่การเข้ามาเติมครั้งนี้
ก็ยังไม่เต็มช่องว่างที่มีอยู่
นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์
ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเฝ้าดู
และคอยให้การสนับสนุนด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภาพให้สตาร์ทอัพหลายแห่ง กล่าว
ถึงสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพใน
ระบบสุขภาพไทยว่า “สิ่งที่มองเห็นตอนนี้คือเรา
ให้น�้ำหนักกับการสร้าง application มากจนลืม
infrastructure ด้านเทคโนโลยี คือการสร้างฐาน
ข้อมูลทีเ่ ป็นกลาง ได้มาตรฐานสากล ไม่ใช่ให้ขอ้ มูล
ลอยไปลอยมา”
ฐานข้อมูลกลางที่นพ.ชวกิจต้องการเห็นคือ
แพลทฟอร์มของข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยที่เชื่อมโยง
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เข้าหากันอย่างเป็นบูรณาการ เป็นการเก็บข้อมูล
สุขภาพผูป้ ว่ ยไว้ทแี่ พลทฟอร์มกลาง ไม่ใช่การเก็บ
ในแต่ละโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปใช้บริการซึ่งไม่มี
การเชื่อมโยงเข้าหากัน เพื่อให้สามารถดึงข้อมูล
สุขภาพผู้ป่วยมาใช้ได้ทันที ขณะเดียวกันก็ต้อง
สามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ว่ ยได้ดว้ ย
โดยต้องมองว่าผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลคือผู้ป่วยเอง
ไม่ใช่โรงพยาบาลเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
แน่นอนว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับ
คุณพ่อของ จักร โกศัลยวัตร ได้ และ infrastructure
ทีจ่ ะช่วยให้เกิดการส่งต่อข้อมูลมีฐานแนวคิดเดียว
กับแพลทฟอร์ม E-Health Open Data ที่ DEPA
มีโครงการจะพัฒนา เพียงแต่นพ.ชวกิจต้องการเห็น
แพลทฟอร์มรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยทุกคน
ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของแอปพลิ เ คชั่ น หรื อ
สตาร์ทอัพด้านสุขภาพที่ก�ำลังขยายปริมาณอยู่
นั้น นพ.ชวกิจมองว่ายังเป็นการขยายตัวอย่างไร้
ทิศทาง
“ประเด็นคือคือฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติ
เชือ่ มต่อ สือ่ สารกันได้ดแี ค่ไหน เราต้องดูวา่ ประเทศ
ไทยวาง position ตัวเองยังไง เราจะเป็นหนึง่ ด้าน
การท่องเที่ยว ด้าน medical hub แล้วเราคิดว่า
startup เราควรจะโฟกัสทีไ่ หน มันต้องมีกำ� หนดมา
แล้ว ตอนนี้ทั้ง health tech, fintech, insurtech
มันเกิดเต็มไปปหมด ต้องหาจุดโฟกัสแล้วว่าเรา
จะเน้นตรงไหน”
“เราก�ำลังมองหาอนาคตด้านบริการสุขภาพ
ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆ เรายังมองอนาคตใกล้ไป
หน่อยต้องมองอนาคตที่ไกลกว่านี้ สิ่งที่เราท�ำกัน
อยู่มันเป็น small innovation เราคาดหวังจะเป็น
game changer แต่เราจับกันที่ pain point หรือ
work flow เป็นจุดๆ ยังไม่มี innovation ที่มอง
ทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม” นพ.ชวกิจ กล่าว

อนาคตของ
Health Tech
กับข้อจ�ำกัด
ในประเทศไทย
ปัญหาด้านกฎหมายดูเหมือนจะเป็นอุปสรรค
ที่ส�ำคัญของการเติบโตของ Health Tech ด้วย
กฎหมาย และข้อบังคับด้านสาธารณสุขหลายฉบับ
ถูกใช้มานานหลายสิบปี จนไม่สอดคล้องกับบริบท
สังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีและกรรมวิธีด้านการ
รักษาสุขภาพเปลีย่ นแปลงไป เช่น กฎหมาย (รวม
ถึงมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์) ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลคนไข้ การท�ำ data exchange ระหว่าง
หน่วยงาน ความเป็นไปได้ในการสั่งยาออนไลน์
และการส่งยาทางไปรษณีย์ การตรวจคนไข้ทาง
ไกล ที่ปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างยังเข้าข่ายผิด
กฎหมาย เป็นสิง่ ทีภ่ าคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต้องพูดคุย
และหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของ

สมาร์ ท โฟนและสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง เป็ น
อุปกรณ์พนื้ ฐานของ heath tech ก็ยงั ไม่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ นพ.โอฬาริก จาก รพ.อภัยภูเบศร ได้
เคยเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัยทองของโรงพยาบาลและ
พบว่ามีเพียง 1 ใน 3 ทีม่ สี มาร์ทโฟนใช้และสามารถ
เชื่อมต่อสัญญาณ wifi ได้ นั่นหมายความว่าจะมี
เพียงผู้ป่วยกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึง health
tech ที่โรงพยาบาลน�ำมาใช้
“หลายคนอาจมองมันเป็นอุปสรรค มีคน
ได้ประโยชน์น้อย แต่ 1 ใน 3 แล้วไง มันดีกว่า
ไม่ช่วยอะไรเลยไหม อย่างน้อยมันท�ำให้ดีขึ้นใน
ระดับหนึ่งและผมว่าสุดท้ายเราสังคมมันจะปรับ
พัฒนาไปเรื่อยๆ สู่จุดที่โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้
มันครอบคลุม” นพ.โอฬาริก กล่าว
ปัจจัยอีกประการหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการปรับ
ตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาคือ คนไข้เองทีต่ อ้ งเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามาด้วย
ทั้งการปรับตัวในฐานะส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ
ว่าต้องดูแลตนเองให้มากขึ้น พึ่งพาบุคลากรทาง
การแพทย์ให้นอ้ ยลงและการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี
ที่ใช้ไม่เป็นก็ต้องปรับตัวใช้ให้เป็น
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ปอกเปลือกความคิด
โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง
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จักร โกศัลยวัตร

ประเทศนี้ต้องการ solution ด้าน healthcare
ไม่ใช่แค่การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม หรือนัดเดท
้ มาในฐานะ solution ด้านสุขภาพของประเทศ
สตาร์ทอัพด้านสุขภาพกําลังเติบโตขึน
่ ารขาดแคลนบุคลากรด้านสุ ขภาพยังคงเป็นปัญหาคลาสสิ ก ผีเสื้ อขยับ
ในบริบททีก
้ ง
ปีกฉบับนีน
ั่ สนทนาสบายๆ กับจักร โกศัลยวัตร นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ
่ อทําหน้าทีด
่ ูแล
และการแพทย์ของประเทศ และ CEO Pharmasafe สตาร์ทอัพทีข
การใช้ยาอย่างปลอดภัยให้คนไทย

อยากให้แนะนำาตัวก่อนเลยว่าสมาคมสตาร์ท
อัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศคือ
อะไร
เป็นการร่วมกลุ่มของสตาร์ทอัพของคนไทยที่
ท�างานด้าน health tech
สถานะของการรวมตัวเป็นสมาคมจะเอื้อต่อ
การเติบโตของสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการ
แพทย์อย่างไรบ้าง
ท�าให้เรามีตัวตน สมาคมเป็นนิติบุคคล พอเรา
มีแล้วเราสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม
ได้ เพราะฉะนัน้ เวลาเราท�าความร่วมมือต่างๆ ไม่วา่
จะกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเราจะท�าได้ง่ายกว่า

เช่น การท�าโครงการความร่วมมือ หากเราอยู่ใน
รูปแบบบริษัทเอกชน รัฐก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่
จะสนับสนุน มอบทุน ท�าไมต้องเป็นบริษัทนี้ มีใต้
โต๊ะผลประโยชน์หรือเปล่า แต่พอมาเป็นสมาคม
มันสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรต่างๆ ทั้งรัฐและ
เอกชนในการเข้าร่วม เช่น การเซ็น MOU การร่วม
กันสนับสนุน ซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้
พอเราเป็นสมาคมหลายหน่วยงานก็เข้ามาสนับสนุน
ให้ความร่วมมือกับเราได้
เราเป็นมาได้ปีกับหนึ่งเดือนแต่จริงๆ เราเป็น
กลุ่มท�า health tech เป็นชุมชนกันอยู่ประมาณ
3 ปีแล้ว เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ มีประมาณ 12 บริษัท
คือ นัดกัน ไปน�าเสนอ ไปออกงานด้วยกันบ่อยๆ
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แล้วก็คุยกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ไปรับโครงการด้วยกัน
จนมีความเห็นว่าเราควรตั้งสมาคมด้วยกัน จาก
12 บริษัทตอนเริ่มรวมตัวกันใหม่ๆ วันนี้กลายเป็น
55 บริษัทแล้ว ถือว่าโตไว ต้องขอบคุณภาครัฐ ที่
หลายๆ หน่วยงาน ไม่วา่ วะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
หรือกระทรวงดิจิทัลที่มองเห็นความสำ�คัญของฝั่ง
การพัฒนาด้านสังคมด้วย ซึ่ง health care ก็เป็น
ภาระของเขาเหมือนกันในการเอานวัตกรรมมาแก้ไข
ปัญหาเรื่องสุขภาพ
ทราบมาว่าคุณจักรจบด้านสถาปัตยกรรมมา
ทำ�ไมถึงมาจับธุรกิจด้าน health tech
เกิดจากปัญหาส่วนตัวที่คุณพ่อเป็นเส้นเลือด
สมองตีบเฉียบพลัน พอพาไปโรงพยาบาล ห้อง
ฉุกเฉินก็ถามว่าทานยาอะไรประจำ� หรือแพ้ยาอะไร
ซึง่ ผมตอบไม่ได้ เราต้องใช้เวลาเยอะในการหาข้อมูล
โทรกลับไปหาที่บ้าน กว่าจะหายา ยาเก่ายาใหม่
ปนกับยาของแม่ด้วย กว่าจะสะกดชื่อภาษาอังกฤษ
กว่าจะบอกหมอ เรามองว่าภาวะฉุกเฉินแบบนีเ้ ราใช้
เวลาหาข้อมูล 20 นาที มันเป็นความเป็นความตาย
ทำ�ไมโรงพยาบาลถึงต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยไว้ ทั้งที่
เวลาต้องการใช้งานจริงผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูลเขา
มีสิทธิใช้ และเป็นข้อมูลที่ช่วยชีวิตเขาได้ด้วย มัน
เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ Pharmasafe ที่เราคิดว่าเรา
อยากจะสร้างเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยเรื่องการใช้
ยาผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูน่ อกโรงพยาบาล และไม่วา่ จะข้อมูล วิธี
การใช้ หรือการเตือนความเสีย่ ง ก็เลยเริม่ ต้นพัฒนา
เป็นแอพมือถือ เพราะปัญหาในการใช้ยาผิดของคน
มันเป็นปัญหาระดับโลก WHO ทำ� global effort
เมื่อกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาให้ medication error
เป็นวาระของโลกเลย บอกว่าภายใน 5 ปี ทัว่ โลกต้อง
รณรงค์ลด medication error ให้เหลือครึ่งหนึ่ง
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ใช้ ย าเยอะมาก
เกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของ
ประเทศเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยา จากงานวิ จั ย ของ
สปสช. เมื่อสามปีที่แล้ว สำ�รวจพบว่าเกือบ 40%
ของคนที่เอายากลับไปทานที่บ้านใช้ยาไม่ถูกต้อง
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เช่น กินยาผิดชนิด ผิดวิธี ผิดเวลา ผิดขนาด หยุดยา
เอง เกิด antibiotic resistance ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
อีกปัญหาหนึง่ และเก็บยาไม่ถกู ยาเสือ่ มสภาพ เก็บ
ยาเก่ายาใหม่ปนกัน สะสมยา ปัญหานี้เป็นปัญหา
ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพทุกอย่างในประเทศ
มาตรฐานการให้บริการด้านยาของประเทศ
เราคือ อธิบายวิธีการกินยาให้ผู้ป่วยฟังสองนาที
หน้าห้องจ่ายยาแล้วคาดหวังว่าผู้ป่วยจะเอายาทั้ง
7 ซองนี้กลับไปกินที่บ้านสองเดือน ก่อนจะมาพบ
หมอใหม่ในการนัดต่อไป แล้วคาดหวังว่าสองเดือน
นั้นเขาจะทานยาได้ถูกต้อง มันเป็นไปไม่ได้ ข้อมูล
ก็ชี้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่เราไม่เคยคิดจะเปลี่ยน
การให้บริการ ในมุมของบุคลากรก็มองว่าตัวเองทำ�
หน้าที่ดีที่สุดแล้ว เพราะในโรงพยาบาลก็จัดยา จ่าย
ยา สัมภาษณ์การแพ้ สัมภาษณ์ขอ้ มูล จ่ายยา ก็ครบ
แล้วนี่ แต่ปญ
ั หามันเกิดทีบ่ า้ นตัวระบบ Pharmasafe
จึงถูกพัฒนามาเพื่อเป็นผู้ช่วยดูแลต่อไป พอผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว โดยระบบของเรา เป็น
application ที่ออกแบบแบบ patient centric คือ
เน้นผู้ป่วยมีข้อมูลยาเก็บไว้ ข้อมูลยามาได้สองทาง
คือผู้ป่วยถ่ายรูปเม็ดยา แล้วก็ตั้งเตือน เวลากินยา
ได้ด้วยตัวเอง อันนั้นคือทางปกติ แต่ของเราพิเศษ
ตรงที่เราเป็นแพลทฟอร์มที่เชื่อมกับโรงพยาบาล
ด้วย เราวางแผนไว้แต่แรกแล้วว่าเราจะเชื่อมจาก
โรงพยาบาลมาหาผู้ป่วย โรงพยาบาลที่ใช้บริการ
เราก็จะซื้อซอฟท์แวร์เราไปใช้ เวลาผมไปขายก็จะ
บอกว่าผมมาขายเครื่องมือแพทย์นี่แหละ ดูแลผู้
ป่วยที่บ้าน พูดเหมือนกับเป็น gimmick ทางการ
ตลาด แต่มันก็ช่วยผู้ป่วยได้จริงๆ เพราะว่าทุกครั้ง
ที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยก็จะได้รับข้อมูลยาที่จ่าย
จากหมอมาเก็บไว้ในมือถือ มีข้อมูลยา มีเอกสาร
กำ�กับยาสามารถเปิดดูได้ถา้ ต้องการข้อมูลทีล่ ะเอียด
มีคำ�แนะนำ�อย่างย่อ แล้วตัวระบบจะไปตัง้ การเตือน
การทานยาอัตโนมัติ คือทุกครั้งที่ต้องทานยามือถือ
ก็จะเตือน จะเด้งขึน้ มาบอกว่าได้เวลาทานยา ผูป้ ว่ ย
ก็จะเห็นรูปว่าเม็ดยาทีต่ อ้ งกินคืออะไร ทานก่อนหรือ
หลังอาหาร ซึ่งตามเวลาที่หมอสั่ง ผู้ป่วยก็ไม่ต้องตั้ง

มาตรฐานการให้บริการด้านยาของประเทศเราคือ
อธิบายวิธก
ี ารกินยาให้ผป
ู้ ว
่ ยฟังสองนาทีหน้าห้องจ่ายยา
แล้วคาดหวังว่าผู้ป่วยจะเอายาทั้ง 7 ซองนี้กลับไปกิน
ที่บ้านสองเดือน ก่อนจะมาพบหมอใหม่ในการนัดต่อไป
แล้ ว คาดหวั ง ว่ า สองเดื อ นนั้ น เขาจะทานยาได้ ถู ก ต้ อ ง
มันเป็นไม่ได้
เอง และเป็นข้อมูลทีไ่ ม่ใช่เป็นเอกสารกำ�กับยาทัว่ ไป
แต่มันคือสิ่งที่หมอวินิจฉัยแล้วสั่งให้ทาน คือเป็น
direction ตรงเลยสำ�หรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ
โดยคอนเซปท์ ก็ เ ป็ น แบบนี้ นอกจากนี้ เรา
สามารถรับข้อมูลจากผู้ป่วยได้ เมื่อผู้ป่วยบันทึกยา
ทีซ่ อื้ เองจากร้านขายยา ไปหาหมอคลินกิ ไปหาหมอ
ทีส่ ถานีอนามัย หรือผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย เช่น CG อสม. หรือ
หน่วยงานปฐมภูมิ สามารถช่วยผู้ป่วยได้ แต่ตอนนี้
เรามองว่าแนวทางของเราเราอยากทำ�เป็น selfcare
คือผู้ป่วยจะเปลี่ยน mindset ว่าการดูแลสุขภาพ
จากเดิมที่ต้องเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้น
เขาสามารถดูแลตัวเองได้ อย่างน้อยเรื่องการใช้ยา
ประจำ� โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคเรื้อรัง กิน
ยาตลอดชีวิตหากเขารู้จักจัดการการกินยาของตัว
เองได้ดีพอ เขาก็ควบคุมได้ การป่วยที่จะรุนแรงขึ้น
ก็ลดลง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดัน ผู้ป่วย
เส้นเลือดสมอง โรคไต ทีต่ อ้ งการทานยาเพือ่ ควบคุม
อาการของโรคไว้ไม่ให้รนุ แรง เราถึงมองว่าเครือ่ งมือ
ของเราจะสามารถแก้ปัญหาแบบ primary และ
เป็นการป้องกันก่อนจะเกิดปัญหาด้วย มันคือการ
ป้องกันและจะลดงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยรวมเลย เมื่อคนป่วยน้อยลง รักษาหายเร็วขึ้น
outcome มันดี คนก็ไม่ต้องกลับไปหาหมอบ่อยๆ
ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านก็ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ที่มีจากแอพแค่

ไปตรวจประจำ� โรคแทรกซ้อน อาการเฉียบพลัน
ร้ายแรงก็ลดลง
การดึงข้อมูลยาจากโรงพยาบาลได้รับการ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลไหม เพราะในทางระบบ
สาธารณสุขบ้านเราแล้วยาทีโ่ รงพยาบาลจ่ายถือ
เป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้
มันก็เป็นความท้าทายของเรา แต่โชคดีที่มี
หลายโรงพยาบาลที่ทำ�งานร่วมมือกับเราอยู่ตอนนี้
เขาเห็นความสำ�คัญของผู้ป่วยเหนือกว่าสิ่งที่โรง
พยาบาลกังวล เช่น เรื่องข้อมูล เรื่องความปลอดภัย
ซึ่งจริงๆ สิ่งตรงนั้นเรามองเห็นและออกแบบระบบ
เพื่อป้องกันอยู่แล้ว แต่โดย mindset เรามองว่า ถ้า
พิจารณาระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลหรือว่า
กฎระเบียบกับความปลอดภัยของผู้ป่วย เราคิดว่า
โรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์น่าจะมอง
ผู้ป่วยก่อน เงื่อนไขหรือแนวทางเราสามารถดูวิธี
การได้ concern ความเสี่ยงอะไร มันก็แก้ได้ แต่ถ้า
จะบอกว่าเพราะมันเสี่ยงเราเลยไม่ช่วยผู้ป่วย มัน
ถึงทำ�ให้ปัญหามันยังเกิดอยู่ ผมยกตัวอย่างง่ายๆ
ว่าวันที่พ่อผมป่วย มันมีทางเลือกสองทาง ผมต้อง
ไปกรอกคำ�ร้องขอประวัติคนไข้ในโรงพยาบาลที่พ่อ
รักษาซึ่งมีหลายแห่งเพื่อขอข้อมูลยามาให้หมอ กับ
การมีระบบทีด่ พี อทีท่ ำ�ให้ผมสามารถได้ขอ้ มูลนัน้ มา
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เลย ถ้าเราเป็นฝั่งผู้ป่วยเราก็ต้องอยากได้แบบหลัง
อยู่แล้ว แต่ทำ�ไมโรงพยาบาลถึงมองว่าเราต้องทำ�
ตามระเบียบเดิม แนวทางทีม่ นั ลดความเสีย่ งทีท่ ำ�ให้
โรงพยาบาลเกิดปัญหา ทั้งที่ปัญหามันควรจะแก้
แต่ปัญหาของผู้ป่วยมันคือเรื่องของชีวิต เราถึงมอง
ว่าการทำ�งานกับโรงพยาบาลมีความท้าทาย แต่เรา
โชคดีที่หลายโรงพยาบาลเห็นประโยชน์
มันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของผมที่ไม่ได้เป็น
คนที่อยู่ฝั่งบุคลากรทางการแพทย์ อย่างที่คุณรู้ผม
จบจากสถาปัตย์ และผมไม่ได้ทำ�เรือ่ งแบบนีม้ าก่อน
ถ้าพูดถึงผมไม่ได้เป็นทั้งฝั่ง health และฝั่ง tech
แต่ผมเป็นฝั่งผู้ป่วยที่มี pain point แล้วไม่อยากให้
ปัญหามันเกิดกับคนอื่นอีก เราถึงพยายามทำ�ระบบ
และเราเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนเห็นว่ามันเกิดประโยชน์
จริง มันก็น่าจะช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน
ให้ได้ประโยชน์จริง แก้ปัญหาได้จริงๆ
โรงพยาบาลที่มีโครงการร่วมมือกันในวันนี้
มีที่ไหนบ้าง
มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีโรงพยาบาลของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โรงพยาบาลน้ำ� พอง ที่
ขอนแก่น และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เราเป็น
provider คนแรกที่ร่วมมือทั้งกับโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชน เราถึงอยากจะบอกว่าต่อให้กระทรวง
สาธารณสุขทำ�ดีแค่ไหน ทำ�สำ�เร็จแค่ไหน เขาก็จะ
ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกับโรงพยาบาลเอกชนได้
หรือร้านขายยา แต่เรา Pharmasafe สามารถทำ�ได้
คือ มันอยู่ในแผนที่เราอยากทำ�กับ chain ร้านขาย
ยา เพราะเราอยากให้ข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับไม่ว่า
จากทางไหน ไปซื้อจากร้านขายยา ไปรับจากโรง
พยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรฐไม่ว่าจะสังกัดไหน
กระทรวงสาธารณสุข หรือสังกัดกองทัพบก ข้อมูล
ก็มาอยู่ท่ีผู้ป่วย คอนเซปท์เราง่ายมาก เรามองว่า
เรื่องความปลอดภัยผู้ป่วย ข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วย เรา
ไม่ตอ้ งมานัง่ เถียงกันเลย ถ้าเรามองว่าข้อมูลสุขภาพ
คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านี้คือตัวผู้ป่วยเอง ไม่ใช่
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่โรงพยาบาล ไม่ใช่เอกชน
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ไม่ใช่ร้านขายยา เพราะฉะนั้นหากผู้ป่วยยอม และ
ต้องการมีข้อมูล เขาไปขอโรงพยาบาลมีหน้าที่ให้
เหมื อ นคำ�ประกาศสิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ยที่ ติ ด ตามสถาน
พยาบาลทุกแห่ง ว่าข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย เป็นสิทธิ
ของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยร้องขอ โรงพยาบาลมีหน้าที่ให้
แล้วการให้จะให้แบบไหน ด้วยกระดาษ หรือมีทาง
เลือกแบบนี้ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ ลดภาระงาน
ของโรงพยาบาล ลดภาระงานของเภสัชกร เราก็น่า
จะใช้ ผมถึงมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล
การขายแอพพลิเคชัน่ ให้โรงพยาบาลเป็นการ
ขายขาดหรือมีเงื่อนไวลา เงื่อนจำ�นวนผู้ป่วย
เป็นปัจจัย
เราขายขาดเหมือนซอฟท์แวร์ เราไม่กำ�หนด
จำ�นวนผูใ้ ช้เพราะเรามองว่า เราอยากให้เกิดประโยชน์
ให้มากที่สุด หากเป็นสตาร์ทอัพต่างประเทศ หรือ
สตาร์ทอัพที่มุ่งผลประโยชน์เป็นหลัก เขาอาจคิดใน
เชิงรายหัวเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ คนใช้เยอะๆ หรือ
ขายตาม prescription หนึ่ง prescription กี่บาท
กี่สตางค์ ก็ว่าไป แต่เรามองว่าแบบนี้มันทำ�ให้ภาระ
ตกอยู่กับผู้ใช้หรือผู้ป่วยเกินไป แต่เรามองว่าระบบ
แบบนี้มันไม่ได้มีต้นทุนในการติดตามการใช้ แต่มัน
มีตน้ ทุนในการติดตัง้ เริม่ ต้น เราก็ขายขาดแล้วก็เก็บ
ค่า maintenance ก็น้อยมาก และไม่จำ�กัดว่าต้อง
ผู้ใช้จำ�นวนเท่าไร ต่อไปเขาก็บอกกับคนไข้ของเขา
ว่าต่อไปโรงพยาบาลจะใช้วิธีนี้ในการให้ข้อมูลยา
นะ กรุณารับไปด้วย พูดง่ายๆ ใบปลิวที่เราแปะไว้
ข้างหน้า ที่เราตั้งไว้ให้ผู้ป่วยหยิบ แต่นี่เป็นแอพ
โหลดได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เปลืองกระดาษโลก
ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ เราก็สามารถรณรงค์ให้ผู้ป่วยใช้
ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเราไปซื้อยาในร้านขายยา
ทัว่ ไปทำ�ไมเราได้เอกสารกำ�กับยาทุกกล่อง ละเอียด
ด้วย แต่พอทำ�ไมซื้อยาที่โรงพยาบาลได้ข้อมูลแค่
สติก๊ เกอร์ตรงซองยา ซึง่ ข้อมูลอีกหลายอย่างเกีย่ วกับ
การใช้ยาให้ปลอดภัยมีตั้งเยอะ กินกับอะไรได้ไม่ได้
ให้นมลูกอยู่กินได้ไหม การเก็บรักษาที่ถูกต้อง เกิด
พิษเบื้องต้นแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไง ข้อมูลพวกนี้

ถ้าไม่ให้ นี่ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย ทำ�ผิด
กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคนะครั บ มี ก ฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดอันตรายกับผู้
บริโภคได้ ต้องมีคู่มือ คำ�เตือน คำ�แนะนำ�ที่ชัดเจน
เพียงพอ ถ้าเกิดเขาไปกินอะไรที่คำ�เตือนอยู่นอก
เหนือข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ซองยา เขาก็ฟ้องร้องโรง
พยาบาลได้ ทีนี้เรามีระบบแบบนี้ข้อมูลมันครบ โรง
พยาบาลก็ลดความเสี่ยง ปัญหาของประเทศไทย
ตอนนี้ ผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์มีความ
ขัดแย้งกันสูงมาก คือตั้งแง่จะจับผิดกัน อันดับหนึ่ง
ของสาเหตุการฟ้องร้องคือเรื่องยาเลยครับ การให้
ยาที่แพ้ ฉีดยาเข้าเส้นแล้วแพ้ เราถึงมองว่าการมี
ระบบแบบนี้มันช่วยป้องกันปัญหาก่อนจะเกิด ก่อน
ทีผ่ ปู้ ว่ ยจะเอายาเข้าปาก มันมีการเตือนก่อน เพราะ
ระบบเรานอกจากเตือนเรื่องเวลาการรับยาแล้ว มัน
มีการเตือนความเสี่ยงจากการใช้ยาด้วย เช่น ได้รับ

ยาจากโรงพยาบาล 2 แห่ง แล้วยามัน duplicate
เช่น เป็นยาลดความดันทั้งคู่ ถึงมันจะคนละตัวแต่
กินด้วยกันอันตราย เราก็ขึ้นคำ�เตือน ในยาบางตัว
มีส่วนผสมเดียวกัน เช่น ตัวนี้ก็มีพาราเซตามอน
อีกตัวหนึ่งก็มี ถ้ากินเข้าไปทั้งคู่ก็ overdose เราก็
เตือน หรือยาที่แพ้มันก็จะอยู่ในประวัติแพ้ยาของ
เราอยู่แล้ว เราก็เตือนอยู่แล้ว หรือยาที่เป็น drug
interaction ใช้คู่กันไม่ได้ เราก็จะขึ้นเตือน ซึ่งตรง
นี้เรามองว่าเหมือนเราเป็น safety net อันสุดท้าย
กันอันตรายก่อนที่ผู้ป่วยจะเอายาเข้าปาก
การออกแบบว่าข้อมูลอะไรควรจะมีในแอพ
ของเรา ได้มาจากไหน วิเคราะห์ปญ
ั หาการใช้ยา
บ้านเราอย่างไร
เราทำ�มาเป็ น ปี ที่ สี่ แ ล้ ว เราพั ฒ นามาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เราดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากการใช้
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ยา แล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวระบบของเรา แหล่ง
ข้อมูลที่สำ�คัญอย่างหนึ่งคือ pain ส่วนตัว เรื่อง
คุณพ่ออย่างที่บอก และอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่า
ปัญหาของการใช้ยาผิดเป็นปัญหาระดับโลก และ
ประเทศไทยก็ เ ป็ น หนั ก เลย ยิ่ ง กำ�ลั ง เข้ า สู่ สั ง คม
ผู้ สู ง วั ย ปั ญ หาจะเพิ่ ม เลยเพราะจำ�นวนคนใช้ ย า
ต่อเนื่องจะยิ่งเยอะขึ้น
ผมจะให้ดตู วั อย่างการสัง่ ยาทีผ่ ดิ พลาดจากโรง
พยาบาล อันนี้คือผู้ป่วยได้รับยา generic เดียวกัน
แต่คนละ trade name มันสะท้อนให้เห็นว่าโรง
พยาบาลไม่มีระบบภายในที่ตรวจสอบได้ดีพอ ผม
ไม่ต้องปิดชื่อผู้ป่วยเพราะเป็นแม่ผม แม่ผมเคย
ผ่าตัดเส้นเลือดสมองมาแล้ว เส้นเลือดสมองแตกก็
recover มาได้แต่ต้องดูแลต่อเนื่อง แล้ววันหนึ่งมี
breed ในสมองไป admit แล้วจ่ายยาแบบนี้ให้กลับ
บ้าน มันเป็นยาแก้บา้ นหมุน แต่ถา้ double dose มัน
จะมีอาการมึนยึ่งขึ้น อาจจะล้มได้ เคสแบบนี้ถ้าล้ม
มีสิทธิถึงขั้นเสียชีวิต ดีที่เรา detect ได้ แต่ถ้าคนอื่น
จะทำ�ยังไง ผมว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับพ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราทุกคนและทุกวัน ตอนนี้
โรงพยาบาลในประเทศไทยออก prescription ปี
ละ 200 กว่าล้าน prescription ขณะที่ประเทศไทย
มีประชากร 60 กว่าล้านคน เท่ากับว่า มันเกิดโดยที่
เราไม่รู้เลย ทั้งที่มันป้องกันได้
ที่ถามว่าเราพัฒนามายังไง เราศึกษาปัญหา
มันเยอะมาก พอศึกษาไปเรือ่ ยๆ เราก็พบว่าการแก้
ฝั่งโรงพยาบาลทำ�ได้ค่อนข้างลำ�บาก เลยอยากแก้
ฝั่งผู้ป่วยมากกว่า ว่าเมื่อเอายากลับมาทานที่บ้าน
ถ้ามีข้อมูลที่ครบ มีรูปยา มันจะมีการแจ้งเตือนเมื่อ
ถึงเวลา มันจะขึน้ มาเป็นตามมือ้ เลย ยามือ้ เช้ามีอะไร
บ้าง กินกี่เม็ด กินแล้วก็กดปุ่มว่ากินแล้ว ซึ่งการกด
กินหรือไม่กินสามารถไปแทรก compliance ได้ ว่า
ผู้ป่วย compliance ดีแค่ไหน แล้วเราสามารถทำ�
report รวมได้เนื่องจากเรารวมข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้
รับจากทุกแหล่ง จากโรงพยาบาลหลายๆ แห่ง รวม
ทั้งจากที่ผู้ป่วยบันทึกเอง แสดงให้เห็นพฤติกรรม
การกินยา เขาพลาดยามื้อไหนบ่อย บุคลากรทาง
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การแทพย์จะได้ปรับมื้อยาให้ตรงกับพฤติกรรมการ
ใช้ยาของเขาได้ อันนีค้ อื การเตือนความเสีย่ งจากยา
คิดว่าระบบ health tech จะสามารถเข้าถึง
ชุมชนหรือบริการปฐมภูมิได้หรือไม่
ถ้ากังวลเรื่องสมาร์ทโฟน ผมว่าไม่ใช่อุปสรรค
เลย เพราะมันสิง่ ทีแ่ พร่หลายอยูแ่ ล้ว ตอนไปทำ�งาน
ที่โคราช ผมเจอคุณตาคนหนึ่งอยู่สูงเนิน ในชนบท
นะ บ้านยังเป็นดินแดงอยู่ แกก็มีโทรศัพท์ที่แถม
มากับค่ายโทรศัพท์สักค่ายหนึ่ง ตอนนี้โทรศัพท์
ปุ่มกดมันไม่มีแล้วไง เวลาเปิดเบอร์ใหม่ มันก็ต้องมี
โทรศัพท์แบบนี้มา ซึ่งสามารถใช้แอพเราได้ แล้วลุง
แกใช้ดูมวย แต่ยาที่อยู่ใต้แคร่ที่แกนั่ง รวมได้เป็น
ถุงเป็นตะกร้า และแกก็เก็บหมดทั้งยาเก่ายาใหม่
รวมกัน แต่พอมีแอพแบบนี้ ถ่ายรูปได้ แกก็คัดแยก
ยาที่เป็นปัจจุบันของแกได้เอง เรื่องยาเป็นเรื่องง่าย
และใกล้ตัวทุกคน เป็น touch point แรก ที่ทำ�ให้มี
selfcare ที่ดี ซึ่งเรามองว่าเป็นทางออกของระบบ
บุคลากร หากผู้ป่วยยังมองว่าทุกอย่างต้องพึ่งหมอ
ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็ยังงานหนักไม่มีทางจบ
ไม่มีทางสิ้น การรักษาก็แย่ลง เมื่อผู้ป่วยดูแลตัวเอง
ดี ป่วยน้อยลง งานหมอน้อยลง หมอรักษาดีขึ้น
outcome ก็ดีขึ้น วัฎจักรที่ทำ�ให้ทุกอย่างดีขึ้น
อย่าไปกลัวว่าผูป้ ว่ ยจะใช้มอื ถือไม่ได้ แอพไม่ได้
ถ้าเราให้โอกาสเขา และเอามาใช้เป็นเรื่องเป็นราว
ผู้ป่วยพร้อมที่จะทำ� หรือที่ขอนแก่นเราไปที่ศูนย์
บริการปฐมภูมิ ชุมชนสามเหลี่ยม ของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ไปสอน อสม. ในพืน้ ทีใ่ ห้ใช้แอพของเรา
ซึ่งโหลดฟรีอยู่แล้ว ตอนนี้สามารถโหลดและบันทึก
รายการยาได้เลย เราถ่ายรูป แล้วใส่ข้อมูลลงไป ยา
อะไร กินตอนไหน มันจะบันทึกดาต้าเบสของยา
ให้เรา
ตอนนี้ทำ�ถึงไหนแล้ว
โครงการเพิ่งเริ่มเลย เราเข้าไปทำ�เพราะมัน
มีโครงการของสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่อยากทำ�นวัตกรรมเพื่อชุมชน คือเขามีแนวทาง

ปัญหาของประเทศนี้คือสมมติผมขอทุนไปท�ำการ
เกษตร เขาก็จะถามเลยว่าท�ำแล้วได้อะไรกลับมา ผมก็จะ
บอกเลยว่า ผมจะได้เป็นเงินต่อเดือนเท่านี้ ครบหกเดือน
ผมได้เงินเท่านี้ เขาโอเค แต่ของงานสาธารณสุข จะได้
อะไรกลับคืนมา เงินมันก็ไม่ได้ ความคุ้มทุนมันวัดยังไง
มันไม่มี

อยากให้เอานวัตกรรมไปใช้ในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ที่
เห็นกันจะปรากฏในรูปของเชิงเศรษฐกิจเยอะ เช่น
การเกษตร การเพิ่มผลลิต การทำ�อีเคอมเมิร์ซ แต่
ด้านสังคมยังไม่มี เขาก็เลยติดต่อผมเพื่อหาทางทำ�
อะไรที่มันเป็นคุณค่าด้านสังคมหน่อย เรามองว่า
เราเป็นเครือ่ งมือทีด่ ที จี่ ะช่วยให้ชมุ ชนแก้ปญ
ั หาเรือ่ ง
ยาได้ ซึ่งพอไปมันก็เป็นจริงเพราะว่า เอาง่ายๆ ที่
ชุมชนสามเหลี่ยมเขามีหน่วยปฐมภูมิตรงชุมชนเลย
สหวิชาชีพก็นงั่ นับเม็ดยา ดู compliance ผูป้ ว่ ย นัง่
สัมภาษณ์ผู้ป่วยกันตรงนั้น ซึ่งหากใช้ระบบของเรา
ไม่ต้องเดินออกไปเลย สามารถใช้ของเราดูบันทึก
ผู้ป่วย ดู compliance ยา ดูการกินยาของผู้ป่วยที่
หน่วยบริการได้เลย กินยาครบไปไม่ครบ ซือ้ ยาอะไร
มากินเพิม่ กินสมุนไพรอะไรมาบ้าง ซึง่ ตรงนีม้ นั เป็น
เครื่องมือเชื่อมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วย รวมถึง
กลไกที่เชื่อมอยู่แล้วคือ อสม. เรามองว่าหากใช้ดี
มันควรจะขยายไปในทุกชุมชนในประเทศได้ จะได้
ช่วยลดภาระของหน่วยปฐมภูมิ และผู้ป่วยก็ได้รับ
การอบรมด้าน heath literacy และ selfcare เพิม่ ขึน้
เราเพิ่ ง เริ่ ม ดื อ นที่ ผ่ า นมา ไปขอนแก่ น เมื่ อ
เดือนกุมภาพันธ์ ตอนนี้ทุนยังไม่ได้เลย ปัญหาของ
ประเทศนี้คือสมมติผมขอทุนไปทำ�การเกษตร เขา
ก็จะถามเลยว่าทำ�แล้วได้อะไรกลับมา ผมก็จะบอก

เลยว่า ผมจะได้เป็นเงินต่อเดือนเท่านี้ ครบหกเดือน
ผมได้เงินเท่านี้ เขาโอเค แต่ของงานสาธารณสุข
จะได้อะไรกลับคืนมา เงินมันก็ไม่ได้ ความคุ้มทุน
มันวัดยังไง มันไม่มี แล้ว mindset ของคนให้ทุน
ก็จะบอกว่า เออ มันพูดยากเนอะ เขาก็จะไปเคลม
ความคุ้มทุนไม่ได้ เราอธิบายยาก เราไม่สามารถ
หาหลักฐานจับต้องได้มาบอกว่า เดี๋ยวเดือนหน้าจะ
มีป้าคนนี้กินยาละลายลิ่มเลือดไม่ครบ แล้วเขาจะ
เป็น stroke แล้วค่ารักษาแสนบาทที่ระบบบัตรทอง
ที่เราต้องเสียเพื่อดูแลป้าคนนี้นะ ผมอาจจะบอก
แบบนี้ได้ แต่มันไม่มีหลักฐานเอกสารที่จะให้เขาไป
ยื่นทำ�ตามระเบียบได้ ผมไปคุยกับ อสม. โดยที่ผม
ไม่รู้ว่าเราจะได้ทุนมาทำ�หรือเปล่า ที่ผมพยายาม
ทำ�คือ สื่อสารความคิดและเป้าหมายให้ทุกคนฟัง
และถ้าใครสามารถช่วยกันได้ ก็มาช่วยกัน อย่าง
เมื่อวันก่อน ผมก็ไปคุยกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ก็ไปเล่าไอเดีย อสม. ให้ฟัง
เขาก็เออ น่าสนใจ ก็พิจารณาอยู่แต่กว่าจะผ่านการ
พิจารณา กว่าจะได้งบประมาณก็คงยาว การที่เรา
มีทีมงานแค่นี้ เราก็ต้องทำ�เท่าที่เราทำ�ได้ อย่างตัว
ผมเองก็ต้องไปบรรยายเอง ทาง primary ก็ให้การ
สนับสนุน ในการช่วยประสานงาน รณรงค์ แต่
สุดท้ายมันจะยั่งยืนมันต้องระดับนโยบาย
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คุณพูดทีแรกว่าประชาชนสามารถโหลดแอพ
ได้ฟรีเลย แล้วรายได้ของ Pharmasafe มาจาก
ไหน
เราเน้นรายได้ทข่ี ายให้กบั รพ แต่คนทัว่ ไปใช้ได้
ฟรีเลย อสม. พอใช้เป็นก็ไปให้คนในชุมชน กลุม่ เสีย่ ง
chronic disease ผู้สูงอายุ แล้วเขาไปช่วยบันทึก
รายการยา แค่นี้ก็ทำ�ได้ประโยชน์แล้ว แต่ข้อมูลที่ผู้
ป่วยบันทึกเองมันไม่ใช่ขอ้ มูลที่ valid พอทีจ่ ะเอามา
ใช้ทำ� care มันไม่ได้แก้ปญ
ั หาของโรงพยาบาลเท่าไร
เราถึงเน้นขายระบบให้โรงพยาบาลที่พอซื้อจะได้
ระบบทีเ่ ชือ่ มต่ออัตโนมัติ อย่างแรกคือมันเป็นบริการ
ที่ทำ�ให้ชีวิตผู้ป่วยสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษา ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งมาบันทึกเอง ทุกครัง้ ที่
ผู้ป่วยรับยาข้อมูลก็จะเข้ามาเลย และการเตือนการ
ทานยาก็จะเป็นตามที่แพทย์สั่งจากระบบเลย
เคสที่เกิดกับแม่ผม หากโรงพยาบาลนั้นใช้
ระบบเรามันจะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั คำ�เตือนมันจะไม่เกิด
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คืออย่างน้อยผู้ป่วยเอายากลับบ้านแล้ว แต่เห็นคำ�
เตือนเขาจะได้ไม่กิน หรือไม่กินต่อเนื่อง จริงๆ แล้ว
โรงพยาบาลผมเคยนำ�งานไปเสนอขายนะ แต่เขา
ไม่ซื้อ อะไรแบบนี้มันทำ�ให้เรารู้สึกเจ็บใจเหมือนกัน
นะ ถ้าหากเราไม่รู้แล้วแม่เราเป็นอะไรไป ถ้าเป็นที่
ต่างประเทศโรงพยาบาลคุณโดนฟ้องล้มละลาย แต่
ที่ไทยมันมีการคุ้มครองบุคลากร แต่เราไม่พูดถึง
ปัญหาฝั่งผู้ป่วยด้วย เพราะมันเชื่อมโยงกัน หมอ
รักษาผูป้ ว่ ยหนักมาก วันๆ รับเคสเยอะ ก็เพราะผูป้ ว่ ย
ป่วยไม่หายไง แล้วผู้ป่วยไม่หายเกิดจากอะไรล่ะ
เขาก็ไม่อยากป่วยหรอก ไม่อยากแพ้ยา ไม่อยาก
overdose หรือเกิดอุบัติเหตุในการกินยาหรอก แต่
มันไม่ทางแก้ เราเลยพยายามเป็นตัวกลาง ผมก็งงนะ
ทำ�ไมผมต้องมาเป็นตัวกลางทำ�เรือ่ งนี้ เพราะมันเป็น
ปัญหาระดับชาติ เป็นปัญหาทีใ่ ครก็ได้ทมี่ ี resource
เยอะกว่าผม มาช่วยทำ�หน่อยเถอะ โรงพยาบาล
กรุงเทพก็ได้ หรือใครก็ได้ แต่นผี่ มนัง่ ทำ�กันอยู่ 5 คน

การทีเ่ ราตัง
้ สมาคมขึน
้ มาเพราะเราอยากให้ทก
ุ คนทีม
่ ี
ใจเข้ามาท�ำอยูร่ อด และเจริญเติบโต มันจะได้เป็นตัวอย่าง
ให้เด็กรุ่นหลังที่อยากมาท�ำได้ใช้ความสามารถแก้ปัญหา
อะไรบางอย่าง ไม่ใช่แก้แค่การจองตัว
๋ เครือ
่ งบิน การจอง
โรงแรม นัดเดท สังคมมันมีปัญหาอืน
่ ๆ ทีส
่ �ำคัญกว่าที่
ควรแก้ แต่ถา้ เกิดมันยาก มันล�ำบาก แล้วผลตอบแทน
ก็ไม่คม
ุ้ สุดท้ายเขาก็ตอ
้ งล้มหายตายจากไป มีแต่คนท�ำ
อะไรก็ไม่รู้ สุดท้ายประเทศเราก็ไม่มค
ี นพั ฒนา solution
ด้าน healthcare

คุณพูดถึงตัวละครภาครัฐหลายองค์กรมาก
ทัง้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิ จ และสั ง คมหรื อ แม้ แ ต่ ธกส. แล้ ว
กระทรวงสาธารณสุขอยูต่ รงไหนในการสนับสนุน
สตาร์ทอัพด้านสุขภาพของประเทศ ดูเหมือน
ให้การสนับสนุนน้อยสุด
เราก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้น แต่เมื่อเปรียบ
เทีบบกับหน่วยงานอื่นๆ ความเร็วในการสนับสนุน
หรือการมาร่วมหัวจมท้ายมันน้อย จริงๆ เราก็ทำ�
โครงการกับกรมการแพทย์อยู่บ้าง แต่เมื่อมองว่า
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักด้านสุขภาพ
ของประเทศเขาควรเป็นตัวตั้งตัวตี ควรมองเราเป็น
พันธมิตร อย่ามองเราว่าเป็นอุปสรรค เป็น threat
หรือคนที่จะมาอะไรที่จะเป็นแง่ร้าย
มีการมองแบบนี้ด้วย
เอาอย่างนี้ ผมเคยไปเสนอระบบของผมที่โรง
พยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง หมอระดับผู้บริหารยังถาม
ผมในที่ประชุมเลยว่า เอ้า ถ้าระบบคุณเป็นแบบนี้

หากผมจ่ายยาผิดผู้ป่วยก็รู้สิ แล้วไม่ใช่ที่เดียว ผม
เจอคำ�ถามแบบนีส้ องที่ อีกทีห่ นึง่ เป็นระดับวิทยาลัย
แพทย์ mindset อะไรแบบนี้เราก็คิดนะเขาอาจจะ
มองเราเป็น thread ส่วนตัวหรือเปล่า แต่ระดับการ
แก้ปญ
ั หาเรายังไม่เจอะอะไรแย่ๆ ขนาดนัน้ มันก็แค่
ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เช่น telemedicine
มันก็เป็นแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในถิน่ ทุรกันดารของประเทศ แต่กลายเป็นว่าเราก็ยงั
คิดกันช้าเหลือเกิน โดยเฉพาะแพทยสภา ในการ
รับรองการรักษา หรือการออกแนวทาง ออกวิธีการ
ที่ปลอดภัย คืออย่างน้อยถ้า concern ก็ควรบอกมา
ว่าควรมีเงือ่ นไขยังไงแล้วจะโอเค การทีจ่ ะไม่บอกเลย
ว่ามันได้หรือไม่ได้ มันก็ทำ�ให้เกิดเป็นสูญญากาศ
ขึ้นมาว่าตกลงทำ�ได้หรือไม่ แพทย์สามารถแนะนำ�
ผู้ป่วยผ่านมือถือ ผ่านไลน์ ผ่านวิดีโอคอลได้ไหม
ได้ไม่ได้ยังไงก็น่าจะบอก
สิ่งที่เราคาดหวังคือการผลักดัน การนิ่งเฉยถึง
แม้ไม่ได้เป็นการดึง มันก็เหมือนการเห็นคนกำ�ลัง
จะจมน้ำ� เราไม่กระโดดลงไปช่วย เราอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้
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ถึงกับกดหัวเขาจมน้ำ� แต่เขาก็ต้องจมน้ำ�ตายอยู่ดี
เราถึงมองว่าการสนับสนุน การมอง startup ให้
เป็นหน่วยหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา เราอยากเห็น
ภาพอย่างนี้ในประเทศนี้ ผมบอกได้เลยว่า คนทำ�
helath tech มันไม่เหมือนกับสตาร์ทอัพด้านอื่นๆ
ไม่เหมือน fintech, insuretech, e commerce หรือ
อะไร ความท้าทายมันเยอะและปัญหามันมาก ใน
เรื่องของ health tech ทุกคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำ�
ผมสัมผัสได้เลยว่ามันเกิดจากปัญหาทีเ่ ขาเจอมาเอง
จริงๆ เป็นผู้ป่วยเองหรือหลายๆ คนก็เป็นหมอ เป็น
บุคลากรทางการแพทย์เองที่ลุกขึ้นมาทำ� เพราะ
เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ดี อยากจะหา solution ให้
จริงๆ แล้วทรัพยากร เวลา หรือศักยภาพที่มีเขาไป
ทำ� startup แบบอื่น เขาได้เงินง่ายกว่านี้เยอะ เอา
แค่คนเขียนแอพ ไปทำ�แอพอย่างอืน่ เก็บตังค์คนก็ได้
เงินเยอะกว่านีแ้ ล้ว ทำ�ไมต้องไปลำ�บากหรือพยายาม
ทำ� เหตุผลเดียวก็คือทุกคนมี passion และความ
ต้องการแก้ปัญหา อยากจะทำ�ให้ประเทศนี้มันดีขึ้น
ทีนี้เราถึงอยากจะได้รับการสนับสนุน การที่เราตั้ง
สมาคมขึ้นมาเพราะเราอยากให้ทุกคนที่มีใจเข้ามา
ทำ�อยูร่ อด และเจริญเติบโต มันจะได้เป็นตัวอย่างให้
เด็กรุน่ หลังทีอ่ ยากมาทำ�ได้ใช้ความสามารถแก้ปญ
ั หา
อะไรบางอย่าง ไม่ใช่แก้แค่การจองตัว๋ เครือ่ งบิน การ
จองโรงแรม นัดเดท สังคมมันมีปัญหาอื่นๆ ที่สำ�คัญ
กว่าที่ควรแก้ แต่ถ้าเกิดมันยาก มันลำ�บาก แล้วผล
ตอบแทนก็ไม่คุ้ม สุดท้ายเขาก็ต้องล้มหายตายจาก
ไป มีแต่คนทำ�อะไรก็ไม่รู้ สุดท้ายประเทศเราก็ไม่มี
คนพัฒนา solution ด้าน healthcare
ทุนเป็นคนไทยหมดเลยไหม โอกาสที่ข้อมูล
สุขภาพคนไทยจะหลุดรัว่ ไปอยูใ่ นมือต่างประเทศ
มีไหม
มี startup สุ ข ภาพที่ เ ป็ น ทุ น ต่ า งประเทศ
ประกอบการในไทยเหมือนกัน แต่เอาจริงๆ mindset
ที่ถูกต้องในอนาคตคือมันไม่มีหรอกครับในอนาคต
ประเทศไทยหรือประเทศอะไร อย่างกูเกิล้ เฟซบุก๊ มา
ทำ�ธุรกิจในไทย เขาก็ใช้เซอร์วิสเดียวกันให้กับคน
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ทั้งโลก ข้อมูลที่เขาได้รับมันก็เกิดจากความยินยอม
พร้อมใจจากผู้ใช้หรือ users จริงๆ ตอนนี้ถามว่า
ระหว่างเฟซบุก๊ กับมหาดไทย ใครมีขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของประชากรไทยเยอะกว่ากัน มหาดไทยมีแค่ที่อยู่
ภูมลิ ำ�เนา อายุ วันเกิด แต่เฟซบุก๊ เขารูห้ มดเลย มันก็
ไม่ตา่ งอะไรจาก healthcare ผมถามว่าสมมติอยูด่ ๆี
มีระบบออนไลน์อะไรสักอย่างเอาไว้ปรึกษาปัญหา
สุขภาพ ถึงขั้นให้การรักษาเลยนะ คิดตังค์ด้วย แต่
มันดีจริงๆ ถ่ายวิดีโอแล้ววินิจฉัยได้เลยว่าผมเป็น
อะไร แต่เป็นบริการจากต่างประเทศ เราก็ต้องให้
ข้อมูลเขาเพราะเราจะเป็นผู้ป่วยเขา กฎหมายไทย
ควบคุมอะไรไม่ได้ และก็ไม่มีกฎหมายประเทศไหน
ควบคุมได้เหมือนกัน โลกมันต้องไปในจุดตรงนัน้ อยู่
แล้ว ผมถึงทำ�ระบบอย่างนี้ ผมถึงบอกว่า mindset
ผมคือข้อมูลเป็นของผู้ป่วย เพราะฉะนั้น concern
ผมก็คือ ไม่ว่าจะโรงพยาบาล ภาครัฐ กระทรวง
หรือใครก็ตาม ที่จะเข้ามาควบคุม ลืมมันไปเสียเถิด
แต่เราต้องปรับตัวมากกว่า ว่าไอ้สงิ่ ทีเ่ ราหวงๆ นีม้ นั
ทำ�ให้เราให้บริการผูป้ ว่ ยได้คณ
ุ ภาพน้อยลงหรือเปล่า
มัวแต่หว่ งเรือ่ งความปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วน
ตัว ขณะที่คนอื่นที่ให้บริการเขาข้ามไปแล้ว เขาให้
บริการคนไทยได้เลย โดยที่เขาไม่ต้องอยู่ในไทย
ด้วย อย่างที่มีบริการถ่ายรูปตาแล้วสามารถตรวจ
เรตินา่ ด้วย AI แล้ววินจิ ฉัยโรคบางโรคได้เลยแบบนี้
เกรงเรื่องสิทธิบัตรที่มันจะตามมา เลยไม่
แน่ใจว่าตัวเองวิตกไกลไปไหม
ไม่ไกลหรอกครับ มันเป็น concern ที่ดี แต่
แน่นอนมันก็ยังมีกฎหมายของทั้งโลกอยู่ เช่น EU
เริ่มแล้วกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ของไทยก็กำ�ลัง
เป็นพ.ร.บ. ทีก่ ำ�ลังจะผ่าน การควบคุมต้องมีอยูแ่ ล้ว
แต่ฝั่งผู้ใช้ user ก็ต้องเป็นคนเลือกที่จะยอมหรือไม่
ยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง แน่นอนการยอม
มันต้อง comply กับสิ่งที่เขาต้องการได้รับ เหมือน
เวลาเรายอมให้เฟซบุ๊กทำ�อะไรเพราะเราต้องการใช้
มัน แต่สิ่งที่เราไม่ยอมต่างหากที่เราต้อง concern
เพราะเขาอาจเอาไปใช้ ซึ่งมันต้องมีการควบคุม

mindset ผมคือข้อมูลเป็นของผู้ป่วย เพราะฉะนั้น
concern ผมก็คอ
ื ไม่วา่ จะโรงพยาบาล ภาครัฐ กระทรวง
หรือใครก็ตาม ทีจ
่ ะเข้ามาควบคุม ลืมมันไปเสียเถิด แต่เรา
ต้องปรับตัวมากกว่า ว่าไอ้ส่ิงทีเ่ ราหวงๆ นีม
้ น
ั ท�ำให้เราให้
บริการผูป
้ ว
่ ยได้คณ
ุ ภาพน้อยลงหรือเปล่า

ผมมองว่ า ในระดั บ โลกเขากลั ว กั น อยู่ แ ล้ ว ในการ
โดนฟ้องร้อง ในการละเมิดความเป็นส่วนตัว ใน
ไทยต่างหากที่ไม่รู้ประสา แล้วจะเกิดปัญหา
กรอบ หรือกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
มีอุปสรรคอะไรทำ�ให้ startup ด้านสุขภาพเดิน
ไปช้าไหม
มี ในแง่ความปลอดภัยของข้อมูลและการแชร์
ข้อมูลก็ยังเป็น mindset ของกระทรวงที่มองว่า
ข้อมูลเป็นของเขา ทั้งที่เราคิดว่าทั้งโลกสุดท้ายมี
ข้อสรุปว่าอย่างไรเสียข้อมูลก็เป็นของผู้ป่วย เมื่อ
ผู้ป่วยร้องขอหรือนำ�ไปใช้เขาควรมีอิสระ ไม่ใช่ยังมี
คนทีม่ ี authority มาคอยบอกเขาว่าจะได้หรือไม่ได้
สมมติเขาต้องการข้อมูลยา แต่ขอให้ผ่านระบบของ
ผม กระทรวงไม่ได้มีหน้าที่บอกว่าให้หรือไม่ให้ มัน
ต้องให้อย่างเดียว แล้วมาคุยกับผมว่าจะให้ต้องให้
ยังไง เพราะผมเป็น agent ที่จะเอาไปให้ผู้ป่วย ผม
เป็น messenger เป็นวินมอเตอร์ไซค์ เขาเรียกให้ไป
เอาข้อมูลยา วิง่ ไปเอาข้อมูลยาให้หน่อย โรงพยาบาล
บอกไม่ให้ อ้าว เพราะอะไร ข้อมูลมันไม่ใช่ของ
โรงพยาบาลนะ วิธีคิดแบบนี้ในกระทรวงยังมีอยู่
เยอะ กับอีกรูปแบบหนึง่ คือชอบทำ�เอง หลายๆ อย่าง
ทำ�เอง ถ้าทำ�ดีเราไม่ว่าเลย ผมภาวนาเลยนะให้มี
คนทำ�ดีๆ ผมจะได้เลิกทำ� ให้มีคนลุกขึ้นมาทำ�ดีๆ
เลยนะ แล้วทำ�ได้ดีกว่าผม ผมเลิกทำ�พรุ่งนี้ได้เลย

โมทนาสาธุด้วย แต่พอไม่มีคนทำ�ได้ มันก็มีนะทำ�
กันบ้างแต่มันยิบย่อยในหน่วยงาน อ้าว เขต สปสช.
ก็ทำ�เอง โรงพยาบาลก็ทำ�เอง กรมการแพทย์ก็ทำ�
เอง ในกระทรวงเดียวกันนะ ยังไม่พูดถึงการทำ�งาน
ซ้ำ�ซ้อนกับเอกชน
แทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องยากมันมีคนทำ�และ
ทำ�ได้ดีอยู่แล้ว ก็ทำ�งานร่วมกัน และก็ทำ�ให้มันเกิด
ประโยชน์ แต่บางทีก็ไม่ เลือกทำ�เองมากกว่า กลาย
เป็นคู่แข่งกัน ถึงแม้จะไม่ได้แข่งกันโดยตรง แต่มัน
ก็ปิดโอกาสที่จะให้เราสามารถทำ�ระบบที่เชื่อมโยง
ภาพใหญ่ทั้งภาพ
คุณจักรกำ�ลังบอกว่ากระทรวงไม่ควรลงมา
เล่นอะไรแบบนี้เอง
ครับ เขาควรมอง startup เป็น R&D ของเขา
คือเขาไม่ควรลงทุนด้วยนะ เราลงทุนไปก่อนแล้ว เรา
ขอแค่การสนับสนุนให้มันขยายเพิ่มขึ้น ถ้าเขาเห็น
ว่ามันมีประโยชน์ เขาก็แค่ facilitate สนับสนุน พอ
ไม่ต้องลงมาทำ�ตั้งแต่ศูนย์ ผมมองว่าเป็นประโยชน์
กับเขาด้วยซ้ำ�
ถ้ามองภาพรวมของสตาร์ทอัพด้าน health
tech ในประเทศไทยคิดว่ายังขาดด้านไหน
ผมมองว่ า มั น ไม่ ใช่ ป ระเทศไทยนะ ทั้ ง โลก
แหละ มันมีอีกมาก ผมมองว่ามันเป็น paradigm
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shift ด้าน health care ของโลก คือทั้งโลกที่ผ่าน
มายังเถียงกันไม่จบเลยว่า health care service
มันเป็นความรับผิดชอบของใคร ควรเป็น รัฐ 100%
เลยไหม ตัวแทนอื่นที่เป็นบริษัทประกันแล้วมาใช้
ทุกประเทศมีโมเดลต่างกันหมดเลย ไม่สามารถหา
solution ที่มัน sustain ได้เลย ทุกประเทศก็ต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด บาง
funding ก็ แ ทบจะล้ ม ละลายอยู่ แ ล้ ว กลั ว เรื่ อ ง
aging society เป็นเพราะว่าภาระทั้งหมดมันเป็น
ของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย แต่ด้วยนวัตกรมใหม่ๆ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ มันจะเป็นตัวเปลี่ยนว่าผู้ป่วย
สามารถเป็นคนรบผิดชอบสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้น
ง่ายขึ้น การรักษาหลายๆ อย่างไม่ต้องไปที่โรง
พยาบาลแล้ ว หรื อ เครื่ อ งมื อ หลายๆ อย่ า ง มั น
สามารถป้องกัน มันดีกว่าธุรกิจโรงพยาบาลที่ต้อง
รอคนป่วยมันถึงจะเกิด แต่ว่าตอนนี้ไม่จำ�เป็นแล้ว
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเขาเป็น paradox เนอะ
ว่าตกลงเขาอยากให้ผู้ป่วยสุขภาพดีหรือเปล่า ผม
เคยเห็นผู้บริหารของโรงพยาบาลเอกชนรายหนึ่ง
บ่นว่าปีนี้ยอดตก เพราะปีนั้นไม่มีการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ คือ ตกลงวิชั่นของธุรกิจคุณคืออะไร
ต้องการให้คนสุขภาพดีหรือป่วยเยอะๆ แล้วดี billing
สูง ซึง่ ความขัดแย้งตรงนี้ มันไม่มที างยัง่ ยืน แต่สงิ่ ที่
จะช่วยได้คือ แทนที่จะมองว่าหน้าที่ care provider
คือต้องรอคนป่วยแล้วมารักษา ทำ�ไมเราไม่เปลี่ยน
ธุรกิจเป็นทำ�ให้คนสุขภาพดี คือ การป้องกันนั่น
แหละ ซึ่งมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี มาพร้อมกับ
healthcare มาพร้อมกับ device มาพร้อมกับ
solution อื่น เพราะฉะนั้นหากเรามองโอกาสตรงนี้
startup มีตั้งเยอะตั้งแยะที่จะช่วยได้ ลองถามสิว่า
ตั้งแต่คนตื่นจนนอนหลับอยู่ที่บ้าน มีปัญหาสุขภาพ
อะไรบ้างที่สามารถแก้ได้ หรือสามารถเชื่อมโยง
บริการจากโรงพยาบาลไปหาบ้าน ซึ่งตรงนี้ ผมมอง
ว่าโรงพยาบาลควรทำ�เองด้วยซ้ำ� ผมแปลกใจมาก
เลยใน health tech กระแส startup ดังมา 3-4 ปี
แล้วนะครับ แต่พอมี fintech (financial tech)
เกี่ยวกับด้านการเงินดัง แบงก์ SCB แบงค์กสิกร
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กระโดดมาเล่นเองเลย จัด incubation คือโครงการ
บ่มเพาะ จัดให้เกิด startup ของค่ายตัวเอง มาเป็น
พี่เบิ้มในการนำ� พอมี insuretech บริษัทอยุธยา
อลิอันซ์ ก็กระโดดขึ้นมาทำ� คือธุรกิจไหนที่เกิด
startup บูม เจ้าเก่าขาใหญ่เขาจะโดดเข้ามาทำ�เลย
แต่ healthcare นี่ผมงงมากเลย ไม่มีใครกระโดด
มาทำ� ง่ายสุดผมคิดว่าหาก healthcare บูม โรง
พยาบาลกรุ ง เทพต้ อ งกระโดดลงมาแล้ ว เป็ น
incubate ต้องบ่มเพาะหา solution เพื่อจะเก็บใช้
เอง ถูกไหม แต่ไม่ทำ� ไม่มีคนทำ� บำ�รุงราษฎร์ก็ไม่
ทำ� อาศัยไปซื้อต่างประเทศมา ผมมองว่ามันควร
ต้องมีเจ้าภาพ กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ซัพพอร์ท
startup เลย แต่ลงมาเล่นเอง
มองว่ายังไงทำ�ไมเอกชนไม่ลงมาเล่น
ผมว่าโรงพยาบาลมันเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาด ใน
ความรู้สึกผม ระบบแบบเดิมมันนอนกินง่ายอยู่แล้ว
แค่ค่ายาหรือกำ�ไรจากกฎเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งขึ้นได้
ในการรักษาโรค และสุขภาพเป็นธุรกิจที่ผู้ใช้ไม่มี
ทางเลือกมาก ป่วยก็ต้องรักษา ไม่ใช่ป่วยแล้วไป
ดูหนังแทนได้ ป่วยแล้วเที่ยวสวนสนุกแทนได้ มัน
ต้ อ งรั ก ษา ที นี้ พ อการที่ อ ยู่ โ ดยที่ ส บายดี อ ยู่ แ ล้ ว
เลยไม่ต้องทำ�อะไร ซึ่งผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยง
ของเขา
แหล่งทุนทุกวันนี้
ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ก็ตอ้ งขอบคุณ โดยเฉพาะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สนับสนุนแง่ของ
grant และสร้างโครงการความร่วมมือ เช่น ดึงปาร์ตี้
ที่สร้างโครงการต่อยอดกับเราได้ เช่น สำ�นักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมีโครงการที่ทำ�กับ
กรมการแพทย์ การรวมตัวเป็นสมาคมเองจะเข้าไป
สร้างความร่วมมือกับกรมการแพทย์เองก็ทำ�ได้ยาก
แต่ ห ากหน่ ว ยงานรั ฐ เขาร่ ว มมื อ ขึ้ น ก่ อ น แล้ ว ดึ ง
สตาร์ทอัพไปเป็นปาร์ตรี้ ว่ มทำ�งานด้วย อันนีค้ อื การ
สนับสนุนที่เกิดขึ้นและดี นอกเหนือจากด้านตัวเงิน

แทนทีจ
่ ะมองว่าหน้าที่ care provider คือต้องรอคน
ป่วยแล้วมารักษา ท�ำไมเราไม่เปลี่ยนธุรกิจเป็นท�ำให้คน
สุขภาพดี คือ การป้องกันนั่นแหละ ซึ่งมันมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี มาพร้อมกับ healthcare มาพร้อมกับ device
มาพร้อมกับ solution อืน
่ เพราะฉะนัน
้ หากเรามองโอกาส
ตรงนี้ startup มีตง
ั้ เยอะตัง
้ แยะทีจ
่ ะช่วยได้

อนาคต startup ของประเทศไทยภายใต้
บริบทปัจจุบัน
ผมว่ามันท้าทายนะ จริงๆ แล้ว ตอนนี้ผมว่า
เราอยู่ ใ นช่ ว งขึ้ น เขาเลย เขาที่ เรายั ง มองไม่ เ ห็ น
ยอดเขาเท่าไร แต่เราขึ้นด้วยความเชื่อล้วนๆ เลย
ว่า วันหนึ่งเราจะถึงยอดเขา อนาคตมันตัดสินกันที่
เวลา ในความคิดผมหากปีสองปีนี้ ไม่มกี ารสนับสนุน
ทีด่ พี อ ผมกลัวว่ามันจะไม่สามารถไปถึงจุดทีท่ กุ คน
ตั้งใจไว้ได้ หลายๆ คนจะยอมแพ้ แล้วก็ไปทำ�อย่าง
อื่น ซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายในแง่โอกาสของ
ประเทศ เราเลยมองว่าสมาคมก็มีงานหนักอยู่ใน
การทำ�ให้ ecosystem ของเรามันผ่านพ้นภูเขานี้
ไปได้ ผ่านความท้าทายพวกนี้
ถ้าเรามองที่คำ�ว่า startup อย่างเดียว แล้ว
เอาบริบททั่วไปมาจับด้าน health tech มันแทบไม่
make sense เลย เช่น โครงสร้างการระดมทุน หาก
เราบอกว่า startup ทัว่ ไปของการระดมทุน จะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น สมมติ
ภายใน 18 เดือนให้เงินมา ผลตอบแทนจะกีเ่ ท่า กีเ่ ท่า
แล้วต้องลงทุน แต่สุขภาพไม่ใช่ คอนเซปท์ startup
คือทำ�สิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในปริมาณที่เล็กๆ ก่อน
เพื่ อ ให้ มี ค นคื อ นั ก ลงทุ น มาสนั บ สนุ น หรื อ อะไร
ข้างนอก ทำ�ให้มันโตหากธุรกิจทั่วไปต้องทำ�ให้โต

ภายในสิบปี เราต้องได้ภายในสองปี แต่ดา้ นสุขภาพ
ในแง่ธุรกิจมันไม่ได้มีอย่างนั้น มันอยู่ที่คุณค่าที่มัน
สร้างด้านสังคมต่างหาก อย่างที่ผมบอกมันตีเป็น
มูลค่าไม่ได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นคอนเซปท์คอื เราทำ�สิง่ ทีอ่ าจ
จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หากเกิดขึ้นได้ เช่นการ
แก้ปัญหาการใช้ยาของคนที่ครอบคลุมทุก service
provider ทุกคนทีจ่ า่ ยยาให้ผปู้ ว่ ย ปล่อยให้กระทรวง
ทำ�ก็ไม่มีทางเกิด เพราะจะทำ�แต่ของในกระทรวง
ให้โรงพยาบาลกรุงเทพทำ�ก็ไม่มีทางเกิด เพราะเขา
ก็จะทำ�แต่ของเครือตัวเอง สตาร์ทอัพแบบนีส้ ามารถ
ทำ�สิ่งที่ไม่มีคนทำ� และทำ�ให้มันเกิดขึ้นได้ แต่ว่าไม่
สามารถบอกได้หรอกว่า มันเป็นตัวเลขกี่เท่า มัน
แค่ได้กับไม่ได้ เท่านั้นเอง ปัจจัยของ health tech
startup เลยไม่สามารถเอาไปเทียบเคียงกับด้านอืน่
ได้เลย
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บ น เ ส้ น ท า ง บิ น
โดย กองบินผีเสื้อ

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ก�าลังคนด้านสุขภาพ

เพื่ องาน Long Term Care ระดับพื้ นที่
Long Term Care (LTC) หรือการดูแลระยะ
ยาว เป็นบริการที่มีความจำาเป็นเพิ่มมากขึ้นใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบนั
ผลจากการที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ
เพิม่ มากขึน้ ท�าให้จา� นวนประชากรทีม่ ภี าวะเจ็บป่วย
เรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ เป็นเงาตามตัว ในขณะทีก่ ารพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมยังคง
มุ่งให้บริการหลักแก่ประชาชนส่วนใหญ่ แม้หน่วย
บริการเกือบทุกแห่งจะมีกลไกพิเศษเพื่อดูแลผู้ป่วย
โรคเรือ้ งรังเป็นการเฉพาะ และตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้น
มาส�านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ได้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ใหม่ เพือ่ ด�าเนินงานระบบบริการ
ดูแลระยะยาวส�าหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (LTC)
แต่งานด้าน LTC ของประเทศไทยก็ยังถือว่าอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาและยังไม่เท่าทันกับภาวะโครงสร้าง
ประชากรทีจ่ า� นวนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
ที่ส�าคัญการด�าเนินงานด้าน LTC ให้ประสบความ
ส�าเร็จจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการ
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ก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับงาน LTC ส�านักงาน
วิจยั และพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้จดั ท�า
โครงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการก�าลังคนด้าน
สุขภาพส�าหรับการดูแลระยะยาว มีระยะเวลา 2 ปี
(2561-2562) ท�าการศึกษาพื้นที่เป้าหมาย 11 แห่ง
ได้แก่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, อ.พรานกระต่าย
จ.ก�าแพงเพชร, อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุร,ี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ,์ อ.ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ,
อ.จักราช จ.นครราชสีมา, อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี, อ.บางกล�่า จ.สงขลา, อ.ฉวาง และ เขต
เทศบาล อ.เมือง นครศรีธรรมราช
วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 สวค. ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารว่าด้วยการบริหารจัดการก�าลัง
คนด้านสุขภาพส�าหรับการดูแลระยะยาว โดยเชิญ
ผู้แทนที่ท�างานด้าน LTC จาก 11 พื้นที่เข้าร่วม
เพื่อเปิดโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการด�าเนินงาน รวมถึงให้ทุกพื้นที่ได้ร่างแผน
และแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน LTC ของตน

ให้เข้มแข็งขึ้น โดย สวค. จะท�าหน้าที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนต่อไป การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ท�าให้ได้เห็นภาพการการบริหารจัดการก�าลังคน
ด้านสุขภาพ ส�าหรับงาน LTC และได้ข้อเสนอที่
หลากหลายและสามารถน� า ไปขั บ เคลื่ อ นได้ ต าม
บริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
การขั บ เคลื่ อ นงานฟ  น ฟู ส มรรถภาพใน
ชุมชน โดยการน�าของนักกายภาพบ�าบัดในรูปแบบ
skill-mix ในการที่จะขับเคลื่อนงานฟนฟูสภาพ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ในขณะที่มีก�าลังคนวิชาชีพนัก
กายภาพบ�าบัดน้อยได้
การท� า งานร่ ว มกั น อย่ า ง partnership
ระหว่าง อปท. และ รพช. ท�าให้มกี ารใช้กา� ลังคนและ
ทรัพยากรอืน่ ร่วมกัน เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้
รูปแบบ care giver ควรจะต้องหลากหลาย
เช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครมีค่าตอบแทนบ้าง หรือ
เป็นนักบริบาลอาชีพ เพื่อให้เหมาะกับบริบทและ
การจัดการ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ น� า การจั ด ระบบการดู แ ล
ระยะยาว เป็นทางออกของความยั่งยืนและการจัด
ระบบดูแลแบบองค์รวม ไม่เฉพาะเพียงการดูแลด้าน
สุขภาพเท่านัน้ สามารถให้บริการครอบคลุม สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ ด้วยวิธีนี้อาจจะลดปัญหา
ข้อจ�ากัดของการขาดแคลนก�าลังคนภาคกระทรวง
สาธารณสุขออกได้

โรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์กลางของการ
จัดระบบการดูแลระยะยาว ซึ่งรูปแบบนี้สอดคล้อง
กับนโยบายปฐมภูมิ Primary care cluster ในรูป
แบบนี้แพทย์จะเป็นผู้น�าทีม และสามารถรวมศูนย์
ที ม สหวิ ช าชี พ เข้ า ไปและจั ด ระบบการหนุ น เสริ ม
รพสต. ได้ทุกบริการไม่เฉพาะ LTC เท่านั้น
กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ที่
มีพหุภาคีที่หลากหลายรวมทั้งผู้น�าในระดับอ�าเภอ
เข้ามาหนุนเสริม รวมทัง้ กระบวนการประชาคมทีใ่ ห้
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา ร่วมรับผิดชอบผูท้ ี่
มีภาวะพึ่งพิง เป็นรูปแบบที่ดีที่สามารถน�ามาขยาย
สู่การดูแลระยะยาวแก่ผู้ป่วยอื่นๆ ด้วย
วัด เป็นผู้น�า และน�าร่วมในการจัดระบบ
LTC จะเข้ามาเติมเต็มอีกมิติหนึ่งของระบบ ซึ่ง
พระจัดว่าเป็นก�าลังคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูง ผู้คน
ศรั ท ธา เมื่ อ พระเป็ น ภาคี เข้ า มาร่ ว มสามารถดึ ง
สรรพก�าลังของชุมชนและภาคีอื่นๆ เข้ามาร่วมได้
มาก เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนและ
ทรัพยากรได้ด้วย
DHS เข้ ม แข็ ง น� า ไปสู ่ ค วามเข้ ม แข็ ง
ของการ implement นโยบายอื่นๆ การที่ทีมงาน
สาธารณสุขอ�าเภอ ระหว่าง รพช. และ สสอ. มีการ
ร่วมมือกันด�าเนินงานต่างๆ อย่างเข้มแข็ง เป็นทุนที่
ส�าคัญที่สามารถต่อยอดการท�างานโครงการอื่นๆ
อย่างเข้มแข็งต่อไปได้ เช่น อ�าเภอพรานกระต่าย
และอ�าเภอวารินช�าราบ เป็นต้น
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
โดย กองบินผีเสื้อ

แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน
กับการคงอยู่ของแพทย์
ในชนบท
่ งการกระจุกตัวของแพทย์ในบางพืน
้ ทีแ
้ ทีด
่ ละการขาดแคลนบางพืน
่ าํ รงอยูใ่ น
ปัญหาเรือ
่ ั งคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะพัฒนา
ประเทศไทยมาช้านาน แม้ปจ
ั จุบันทีส
รุดหน้าไปจากอดีต จนช่องว่างของความแตกต่างเหลื่อมลํ้าในแต่ละพื้นที่หดตัวแคบ
่ ยๆ แต่ปญ
เข้าหากันเรือ
ั หาการกระจายอย่างกระจุกตัวของแพทย์กย
็ ง
ั คงอยู่

ทีผ่ า่ นมามีงานวิจยั หลายชิน้ ศึกษาปัจจัยการคงอยู่
ในพื้นที่โดยไม่มีการย้ายออกของแพทย์ในชนบท
และพบว่าปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวเงินมีความส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจย้ายที่ท�างานของแพทย์ไม่ต่างจากปัจจัย
ที่เป็นตัวเงิน ล่าสุดส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลัง
คนด้านสุขภาพ (สวค.) น�าโดย นพ.ขวัญประชา
เชียงไชยสกุลไทย ได้ศึกษาแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ของแพทย์ ใน 8 จังหวัดของประเทศไทย และพบ
ว่าแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่
ของแพทย์ในชนบทอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดย
เฉพาะกับแพทย์ที่มีอายุการท�างานมากกว่า 3 ปี
เพราะในกลุม่ แพทย์ทมี่ อี ายุการท�างานน้อยกว่า 3 ปี
มีแนวโน้มต้องการศึกษาต่อมากกว่า
การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสานคือใช้
กระบวนวิธีทางปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิการเคลื่อนย้ายของแพทย์ในรอบ 10 ปี นับ
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จากวันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
ของโครงการศึ ก ษาค่ า แรงบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มาวิเคราะห์เบื้องต้น แล้วลง
พื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม โดยมี
กลุ่ ม ศึ ก ษาเป็ น แพทย์ ใ นพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
ล�าปาง ตาก บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชัยนาท ตรัง
และปัตตานี รวมทั้งสิ้น 51 โรงพยาบาล
นพ.ขวัญประชาและคณะศึกษาแรงจูงใจที่
ไม่ใช่เงิน 5 มิติตามการจ�าแนกของ Global Health
Workforce ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อมในที่ท�างาน
มิติด้านความยืดหยุ่นในการจ้างและการจัดการ มิติ
ด้านการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการท�างาน
และในสายวิชาชีพ มิติด้านการเข้าถึงบริการต่างๆ
และมิติด้านที่ส่งผลต่อแรงจูงใจส่วนบุคคล แล้วพบ
ว่าแพทย์มีความพึงพอใจต่อแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินใน
ด้านต่างๆ ดังนี้

แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน

ความพึงพอใจสูงสุด

มิติด้านสิง
่ แวดล้อม
ในการท�ำงาน

การมีอิสระในการตรวจประเมินรักษาและ
จ่ายยา และการมีเพื่ อนร่วมงานที่ดี

มิติด้านความยืดหยุ่น
ในการจ้างงานและการจัดการ

การสามารถก�ำหนดวันออกตรวจ วันหยุด
ลาพั กผ่อน และวันลากิจได้, สิทธิในการลา
คลอดบุตร และการมีตารางเวรหมุนเวียน
อย่างสม�่ำเสมอ

มิติด้านการสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้า
ในการท�ำงานสายวิชาชีพ

การสามารถเลือกหัวข้อฝึกอบรมได้อย่าง
อิสระ, ระบบการให้ค�ำปรึกษาโดยแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลจัดหาให้

มิติด้านการเข้าถึงบริการต่างๆ

มิติด้านที่ส่งผลต่อแรงจุงใจ
ส่วนบุคคล (intrinsic reward)

เมือ่ มองภาพรวมแล้วพบว่าการศึกษาในภาพ
รวมของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าไม่แตกต่าง
จากงานวิจัยที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อน คือ แรงจูงใจที่
ไม่ใช่เงินในทุกมิติต่างมีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์
ในชนบท แต่ เ มื่ อ นำ�ผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณมา
ประกอบแล้วจะพบว่าในทางปฏิบัติ มีโรงพยาบาล
จำ�นวนหนึ่งสามารถบริหารจัดการแรงจูงใจที่ไม่ใช่
เงินเพือ่ เอือ้ อำ�นวยให้แพทย์ทที่ ำ�งานในชนบทคงอยู่
ในพื้นที่ได้นานขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่ไม่ใช่
เงินเป็นสิ่งที่สามารถบริหารจัดการได้
งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้เสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินไว้ดังนี้

เรื่องของที่พักอาศัยที่โรงพยาบาลจัดหา
ให้ สิทธิพิเศษกรณีเจ็บป่วย ระบบการดูแล
ช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วย
การตั้ ง ใจท� ำ งานด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และความ
รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้ป่วยเจาะจงเลือกมารับ
บริการการรักษาจากตนเอง

1.

กระทรวงสาธารณสุขจำ�เป็นต้องปรับวิธีคิด
ในการจัดสรรแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมชน
ใหม่ เน้นให้มีจำ�นวนแพทย์หมุนเวียนเพียง
พอโดยไม่เน้นการคงอยู่ในระยะยาวของ
แพทย์ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาพบว่ากลุม่ แพทย์
ที่อายุการทำ�งานนน้อยกว่า 3 ปี มีแนวโน้ม
ของความกังงลเรื่องการกระจายงานที่ไม่
เหมาะสม และควรจัดระบบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
คอยทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษากับแพทย์ในโรง
พยาบาลชุมชนอย่างเพียงพอ

2.

ควรให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
เชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพของสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ระบบการจ่ายไฟทั้งในโรง
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พยาบาลและในบ้ า นพั ก ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่
แพทบ์ ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น หรื อ กลุ่ ม
แพทย์ทอี่ ายุงานเกินกว่า 3 ปี ให้ความสำ�คัญ
นอกจากนีห้ ากกระทรวงสาธารณสุขต้องการ
ธำ�รงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไว้ในชนบท ต้อง
พิจารณาถึงการเพิ่มจำ�นวนการจัดสรรโดย
ควรให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาละ 2 คนใน
แต่ละโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดภาระงานที่
หนักเกินไป และเพื่อให้คุ้มกับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เฉพาะทางที่ต้องจัดซื้อด้วยงบ
ประมาณจำ�นวนมาก

42

3.

โรงพยาบาลควรให้ความสำ�คัญกับการจัด
ภาระงานอย่างเป็นธรรม กระจายเวรให้
แพทย์ ส ามารถกำ�หนดวั น หยุ ด วั น ลาได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4.

ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ระบบการเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หา
การกระทบกระทั่งระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
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และญาติผู้ป่วย รวมถึงระบบการไกล่เกลี่ย
เพื่อป้องกันปัญหาการถูกฟ้องร้องทางการ
แพทย์ ภายในโรงพยาบาล

5.

โรงพยาบาลควรให้ความสำ�คัญกับระบบ
พีเ่ ลีย้ งในโรงพยาบาลชุมชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้แต่ละ
โรงพยาบาลมีแพทย์หลากหลายช่วงอายุ
เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยของแพทย์
ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อระบบการให้คำ�ปรึกษาใน
ลักษณะของแพทย์พี่เลี้ยง

6.

พั ฒ นาแรงจู ง ใจส่ ว นบุ ค คล (intrinsic
reward) ให้เกิดขึ้น โดยต้องอาศัยแพทย์
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะแพทย์ ต้ น แบบที่ แ ท้ จ ริ ง
และมี ค วามสามารถถ่ า ยทอดพฤติ ก รรม
องค์ความรูแ้ ละทักษะในการใช้ชวี ติ ในชนบท
ให้กับแพทย์รุ่นน้องได้

ว ลี ผี เ สื้ อ

“
บ่อยครั้งเรามักเผลอเอาสายตาของคนอื่น
มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของเรา

”

พระไพศาล วิสาโล
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