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เปิดปีใหม่กนั ด้วยข่ำวร้ำยของประชำกรโลก เมือ่ โคโรน่ำไวรัสระบำดจำกจีนกระจำยไป
ทัว่ โลกรวมทัง้ ไทย แม้จนี จะประกำศปิดเมืองอูฮ่ นั่ ซึง่ เป็นต้นก�ำเนิดของไวรัสชนิดนี้ แต่
ก็มีตัวเลขจำกทำงกำรจีนรำยงำนมำว่ำก่อนหน้ำที่จะปิดเมืองมีผู้เดินทำงจำกอู่ฮั่นไป
ยังเมืองอื่นๆ ทั่วโลกแล้วประมำณ 5 ล้ำนคน ไม่มีใครรู้ได้เลยว่ำใน 5 ล้ำนคนนี้จะมี
กี่คนที่พำโคโรน่ำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่นี้ไปด้วย สัญญำณเตือนโรคระบำดระดับโลกก�ำลัง
จะดังขึ้นอีกครั้ง
ประเทศไทยเองก็เตรียมรับมือกับกำรระบำดอย่ำงเต็มที่ แม้จะพบว่ำมีผตู้ ดิ เชือ้
ในไทยบ้ำง แต่ทั้งหมดก็เป็นชำวจีนที่มีประวัติกำรเดินทำงมำจำกเมืองอู่ฮั่น จึง
สันนิษฐำนได้ว่ำพวกเขำพำเชื้อนั้นติดตัวออกมำจำกอู่ฮั่น ยังไม่พบว่ำมีกำรติดเชื้อที่
เกิดจำกกกำรแพร่กระจำยในประเทศไทย แปลว่ำไทยยังไม่ตกอยู่ในสถำนะของกำร
ระบำดของโรค แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้วำงใจได้ว่ำกำรระบำดจะไม่เกิดขึ้น กำรตรวจพบ
ผู้ติดเชื้อในช่วงต้นๆ ของกำรได้รับเชื้อ และสำมำรถรักษำหำยได้โดยที่โรคไม่มีอำกำร
รุนแรงนั้น เป็นผลจำกประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังและคัดกรอง และกำรท�ำงำนหนัก
ของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เพียงแต่บคุ ลำกรในระบบสุขภำพ แต่เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกหน่วยงำน
ทั้งด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เจ้ำหน้ำที่สนำมบิน และด่ำนชำยแดนอื่นๆ เรื่องแบบนี้ไทย
ไม่น้อยหน้ำชำติใดในโลก
สถำนกำรณ์ปจั จุบนั ไม่สำมำรถกำรันตีได้วำ่ จะไม่เกิดกำรระบำดในไทยในอนำคต
อันใกล้นี้ เตรียมตัวรับมือกับเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้กันนะคะ งำนหนักส�ำหรับทุกคนอำจ
รออยู่
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ในความเคลื่อนไหว

ปรับเพิ่ มสวัสดิการ อสม.
มีผลบังคับใช้แล้ว
หลังจากประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการให้ อสม. มา
พักใหญ่ ล่าสุดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มี
ผลบังคับใช้แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 อสม.
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 10 ปี ขึ้นไป และเปน อสม. ดีเด่น
ระดับจังหวัดขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 6 แสนคน จะได้รับ
สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารฟรี เมื่อเข้าเปนผู้ปวย
ในในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วน อสม.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 10 ปี (จ�านวนรวมประมาณ 4 แสน
คน) รวมทั้งบุคคลในครอบครัวจะได้สิทธิค่าห้องพิเศษ
และค่าอาหารพิเศษ 50%
นอกจากนีก้ ระทรวงสาธารณสุขยังได้จดั ตัง้ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น
แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือการจัดการศพและการ
สงเคราะห์ครอบครัว อสม. เปิดให้ อสม. ทุกคนสมัคร
เปนสมาชิกได้ โดยผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม
2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถสมัคร
ได้ทสี่ ถานบริการสาธารณสุขทีส่ ง่ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือ
ติดต่อสอมถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ 02-193-7000 ต่อ 18625
หรือ www.ณกส-อสม.com
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โดย กองบินผีเสื้อ

แพทยสภายืนยันพร้อม
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้
ยาฉีดไดโคลฟีแนค

แพทย์เสียชีวิต
หลังรับเชื้อโคโรน่าไวรัส
จากผู้ป่วย

หมออนามัยประกาศ
ไม่รับงานซํา้ ซ้อน
กับวิชาชีพอื่น

จากการทีก่ อ่ นหน้านีส้ ภาการพยาบาลได้ออกประกาศ
ห้ามไม่ให้พยาบาลฉีดยาไดโคลฟิแนคซึ่งเปนยาที่ใช้
รักษาโรคทางกระดูก โดยให้เหตุผลว่าเปนยาอันตราย
ที่อาจส่งผลข้างเคียงรุนแรงจนท�าให้คนไข้เสียชีวิตได้จึง
ควรให้แพทย์เปนผู้ฉีดเองนั้น ล่าสุดแพทยสภาได้ออก
ประกาศยืนยันว่าแพทย์จะร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดจาก
การใช้ยาตัวนี้โดยสหวิชาชีพ
วันที่ 21 มกราคม 2563 แพทยสภาได้ออกประกาศ
เรือ่ งการใช้ยาฉีดไดโคลฟิแนค (Diclofenac) โดยเนือ้ หา
ได้พูดถึงประโยชน์ทางการแพทย์และข้อบ่งใช้ของยา
ฉีดไดโคลฟีแนค และยังได้ระบุถึงแนวคิดในการท�างาน
ร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยว่า แพทยสภาส่งเสริมการท�างาน
ร่วมกันทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ และพร้อมจะ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการรักษาที่เกิดจากทีมสหวิชาชีพ
เสมอ และแพทยสภาตระหนักดีว่าการใช้ยาทุกขนาน
สามารถก่อให้เกิดไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งแพทย์จะเปนผู้
ดูแลการใช้ยาให้ตรงตามข้อบ่งใช้และระมัดระวังการเกิด
ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาการแพ้ โดยแพทยสภาจะ
ช่วยให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนากระบวนการรักษาต่อไป

ท่ามกลางกระแสตื่นตระหนกต่อการแพร่ระบาดของ
เชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีต้นก�าเนิดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
ข่าวร้ายทีส่ นั่ คลอนบุคลากรในระบบสุขภาพของประเทศ
ต่างๆ ก็ดังขึ้น เมื่อมีรายงานว่านายแพทย์วัย 62 ปี ของ
โรงพยาบาลซินหัว ในมณฑลหู่เปย ซึ่งได้รับเชื้อไวรัส
ตัวนี้จากผู้ปวยได้เสียชีวิตลงแล้ว นอกจากนี้ยังมีแพทย์
อีกคนนึง่ ได้รบั เชือ้ จากผูป้ ว ยทัง้ ทีส่ วมชุดปองกันอย่างดี
ท�าให้สันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายทาง
ตาได้ด้วยหากมีการสัมผัสกับผู้ปวยแล้วไปสัมผัสตา
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโคโรน่าไวรัส
ท� า ให้ บุ ค ลากรทางการแทพย์ ข องจี น โดยเฉพาะใน
เมืองอู่ฮั่นต้องท�างานกันเกินก�าลัง รัฐบาลของจีนแก้ไข
สถานการณ์ด้วยการระดมแพทย์และพยาบาลจากเมือง
อื่นเข้าไปช่วยผลัดเปลี่ยนการท�างาน และส่งแพทย์ของ
กองทัพ 450 คน ที่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคซาส์
และอีโบล่าไปร่วมทีม
ส�าหรับประเทศไทยมาตรการส่วนใหญ่ยังเน้นการ
เฝาระวังคัดกรองผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศ โดย
กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับส�านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการเตรียมพร้อมให้
แพทย์ทหารของกระทรวงกลาโหมเตรียมร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขหากเกิดการระบาดในประเทศ

จากการที่กฎหมายลูกว่าด้วยการบ�าบัดโรคเบื้องต้น
ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ถูก
คัดค้านจากวิชาชีพต่างๆ ในระบบสุขภาพถึง 7 วิชาชีพ
นั้น ท�าให้เกิดปฏิกิริยาจาก “หมออนามัย” หรือบุคลากร
ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) โดยพบว่า รพ.สต. หลาย
แห่งได้ขนึ้ ปาย “ไม่รบั งานจาก 7 วิชาชีพ” เพือ่ แสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ถึงความอึดอัดใจของหมออนามัย
นายสมใจ สุดจิตร เลขาอนุกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่าการ
บ�าบัดโรคเบื้องต้นเปนภาระงานที่หมออนามัยท�ามา
นานมาก เนือ่ งจากไม่มบี คุ ลากรสายวิชาชีพลงไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในชุมชน แต่เปนการท�าหน้าที่โดยไม่มีกฎหมาย
รับรอง ท�าให้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย “ถ้าท�า
พลาดพลั้งไปเราจะมีความผิดฐานละเมิด นี่คือสิ่งที่เรา
ต้องการให้เรามีกฎหมายพิงไว้ว่าขอบเขตไหนท�าได้ ท�า
ไม่ได้ เพื่อสร้างมาตรฐานโดยองค์กรวิชาชีพของเราเอง
ไม่รู้ว่าท�าไมต้องคัดค้าน” นายสมใจกล่าว
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เข้มแข็งนะ

อู่ฮั่น

วิกฤติโคโรน่าไวรัสที่อู่ฮั่น
ท�ำให้โลกได้แสดงออก
ถึงพลังแห่งความร่วมมือกัน
ทั้งการท�ำงานตั้งรับและงานเชิงรุก
ขอแสดงความนับถือ
ทุกแรงกายแรงใจของทุกคน
อดทนอีกนิดนะอู่ฮั่น
เราจะรอดไปด้วยกัน

ตึกสูงในเมืองนานกิงขึ้นป้ายไฟส่งแรงใจไปให้ชาวอู่ฮั่นที่ต้องมีชีว ิตในเมืองที่ถูกปิด “สู้ๆ นะ” “สวมหน้ากากด้วย” “ล้างมือ
บ่อยๆ นะ” คือส่วนหนึ่งของข้อความ

พยาบาลสาวจากเมืองต่างๆ ในจีน พากันตัดผมสั้นเพื่อให้
่
สะดวกในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอู่ฮัน

ท�ำงานแทบไม่ได้หยุดพักมาตลอด
สั ป ดาห์ แพทย์ แ ละที ม งานจากโรง
พยาบาลอู่ฮั่นนอนเอาแรงบนพื้นของ
โรงพยาบาล
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แพทย์ แ ห่ ง โรงพยาบาล Xiaotangshan กว่า 1,000 คน ลงลายมือ
ชื่อแสดงเจตน์จ�ำนงพร้ อมไปช่วยทีม
่ ในทันทีที่รัฐบาลมีค�ำสัง่
แพทย์ท่อ
ี ู่ฮัน

ของขวัญวันตรุ ษจีนที่ชาวอู่ฮั่นส่ง
ตรงไปให้ ที ม เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
ที่ต้องท�ำงานหนักแม้ในเทศกาลปีใหม่

ตั ว อั ก ษรด้ า นหลั ง นอกจากจะเป็ น ชื่ อ ของแต่ ล ะคนแล้ ว
พวกเขายังเขียนข้อความให้ก�ำลังใจกัน

การท�ำงานของทีมไทยที่อากาศยานสุวรรณภูมิ
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ม อ ง ห่ า ง ๆ อ ย่ า ง ห่ ว ง ๆ
โดย แม่พลอย

เห็นข่าวที่แพทย์ชาวจีนต้องเสี ยชีวิตเพราะได้รับเชื้อโคโรน่า

่ ป
ไวรัสในระหว่างให้บริการทางการแพทย์แก่ผป
ู้ ว่ ย รวมไปถึงการทีผ
ู้ ว่ ย
่ ให้ติดโรคแล้ว
คนหนึ่งถอดหน้ากากอนามัยแล้วถ่มนํ้าลายใส่ หมอเพือ

่ ใจแทนคุณหมอและบุคลากรวิชาชีพอืน
่
จะได้ตายไปด้วยกัน แล้วหวัน
ในบ้ า นเรา หากเกิ ด การระบาดของเชื้ อ โรคตั ว นี้ บุ ค ลากรของเราจะ
รับมือกับมันอย่างไร

ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้แพทย์ชำวจีนท่ำนนั้นอ่อนแอลงจนเสียชีวิต
ในเวลำรวดเร็วนอกจำกควำมรุนแรงของโรคแล้ว ยังเป็นผลมำจำกกำร
ที่ต้องท�ำงำนหนักต่อเนื่อง เพรำะผู้ป่วยติดเชื้อล้นโรงพยำบำล ท�ำงำน
หนัก พักผ่อนน้อย ร่ำงกำยอ่อนแอ เป็น package ทำงสุขภำพทีเ่ กิดขึน้
เสมอกับทุกประเทศที่จ�ำนวนบุคลำกรไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
บริกำรสุขภำพของประชำชน ปัจจุบันไม่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรงของ
โรคติดเชื้อแพทย์และบุคลำกรทุกคนก็งำนล้นมือกันอยู่แล้ว
ข่ำวจำกเมืองจีนครั้งนี้ชวนให้นึกถึงข่ำวเศร้ำเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่
แพทย์จบใหม่คนหนึง่ ต้องจบชีวติ ลงด้วยวัยเพียง 25 ปี ขณะเป็นแพทย์
ใช้ทุน ที่ต้องท�ำงำนหนักเข้ำเวรติดต่อกัน 24 ชั่วโมง และพบว่ำกำร
เข้ำเวรติดต่อกันสูงสุดถึง 72 ชั่วโมงคุณหมอใหม่ท่ำนนี้ก็เคยต้องท�ำ
มำแล้ว แม้จะพิสูจน์ได้ยำกว่ำกำรตำยของเธอเป็นผลจำกกำรท�ำงำน
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ไม่อยากเห็น
หมอตายในหน้าที่
หนักอย่ำงต่อเนื่องจริงหรือไม่ แต่ระบบบริกำรสุขภำพก็ไม่ควรต้องให้
แพทย์หรือบุคลำกรคนใดต้องรับผิดชอบงำนโดยไม่ได้พกั ผ่อน หรือไม่มี
เวลำส่วนตัวติดต่อกันขนำดนี้ กำรตำยในหน้ำที่เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นใน
ระบบบริกำรสุขภำพ
ในส่วนกำรติดเชือ้ จำกกระบวนกำรรักษำจนเสียชีวติ นัน้ ยังไม่เคย
มีรำยงำนในประเทศไทย แต่กำรทีแ่ พทย์ได้รบั เชือ้ โรคต่ำงๆ นัน้ มีอยูจ่ ริง
ข้อมูลจำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช. ซึ่งมีกองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ได้รับผลกระทบจำก
กำรบริกำรระบุวำ่ ในรอบ 12 ปี ตัง้ แต่ปงี บประมำณ 2547-2558 (ถึงเดือน
พฤษภำคม) มีผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น 4,329 รำย เสียชีวิต 23 รำย พิกำร 16 รำย บำดเจ็บ 4,290
รำย ยอดรวมกำรขอรับเงินช่วยเหลือสูงถึง 47 ล้ำนบำท หำกนับเฉพำะ
ปีงบประมำณ 2557 มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ 420 รำย ในจ�ำนวนนี้ 171
รำย ติดเชื้อวัณโรค และมี 114 รำยถูกผู้ป่วยกระท�ำ ส่วนใหญ่ของผู้ขอ
รับเงินช่วยเหลือเป็นพยำบำล รองลงไปคือแพทย์
นีค่ อื รายงานในสถานการณ์ปกติ ไม่มกี ารแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อใดๆ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับบุคลากรใน
ประเทศจีนขณะนี้ จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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มองรอบโลก

เมื่อศรัทธาและสีผิว
ท�ำให้หมออยู่ยาก
คิมเบอร์ลี่ เรย์โนลด์ แพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขากุมารแพทย์ของโรงพยาบาลเด็กขนาดใหญ่
แห่งหนึ่ง ในสหรัฐอเมริกา  รีบรุดไปห้องฉุกเฉิน
เพื่อดูแลเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่เพิ่งถูกน�ำตัวมา 
ขณะย่อตัวลงเพือ่ พูดคุยกับคนไข้เด็กของเธอ  พอ่
ของเด็กก็ขอร้องเธออย่างสุภาพว่าไม่ให้แตะต้อง
ตัวลูกสาว เมื่อถามถึงเหตุผล ค�ำตอบที่เรย์โนลด์
ได้รบั ท�ำให้เธอถึงกับต้องขอย้ายโรงพยาบาล “ผม
อยากให้แพทย์ที่เป็นคนขาวรักษาลูกสาวครับ”
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ
คนไข้ที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติและศาสนาจาก
ฝั่งคนไข้เป็นปัญหาส�ำคัญที่ระบบบริการสุขภาพ
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ของโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาควบคุม
ได้ยาก  ในโรงเรียนแพทย์สมัยใหม่เกือบทุกแห่งให้
ความส�ำคัญกับจรรยาบรรณของแพทย์  และบรรจุ
การเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความ
แตกต่างทางความเชื่อไว้ในหลักสูตรเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแพทย์ เพิ่มเติม
จากการที่สอนให้แพทย์ค�ำนึงถึงสุขภาพร่างกาย
ของผู้ป่วยเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งจะช่วยยกระดับการ
ให้บริการและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการให้บริการ
ผู้ป่วยที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากแพทย์ผใู้ ห้บริการ แต่เมือ่ อคติทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้นจากฝั่งผู้ป่วย มันเป็นสิ่งที่ยากจะรับมือ

นอกเหนือจากสีผิวแล้ว ยังพบว่าปัจจัยที่
มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยเลือกแพทย์ยังมีเรื่อง
ศาสนา  และชาติพนั ธุ  ์ ผปู้ ว่ ยชาวปาเลสไตน์ปฏิเสธ
การรับการรักษาจากแพทย์ที่นามสกุลบ่งบอกว่า
เป็นชาวยิว  คนไข้เกาหลียนื ยันรับการผ่าตัดเฉพาะ
เมือ่ แพทย์ผผู้ า่ ตัดไม่ได้เป็นชาวญีป่ นุ่   แพทย์หญิง
ประจ�ำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแมสซาชูเซตส์
นับถือศาสนาอิสลามและสวมฮิญาบตามหลัก
ศาสนาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแมสซาชูเซตส์
เคยถู ก คนไข้ ถ ามด้ ว ยน�้ ำ เสี ย งเหยี ย ดหยั น ถึ ง
สถาบันการศึกษาที่เธอจบมา  ตามกฎหมายใน
สหรั ฐ แล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยสามารถเลื อ กแพทย์ ไ ด้ ห าก
ผู้ป่วยนั้นมีสภาพจิตที่ปกติและไม่ได้อยู่ในภาวะ
ทีต่ อ้ งการบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน  แม้
จะไม่มีกฎหมายรองรับห้ามการเลือกแพทย์ที่ตั้ง
อยู่บนฐานของอคติทางวัฒนธรรม แต่ พ.ร.บ.
สิทธิพลเรือน (1964 Civil Rights Act) ซึง่ คุม้ ครอง
ประชาชนจากการถูกเลือกปฏิบัติ ได้ระบุไว้ใน
หมวด 7 ว่า  ห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง
บนฐานของอคติทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ
หรื อ ประเทศก� ำ เนิ ด ซึ่ ง หากมองตามนี้ ก ารที่
โรงพยาบาลในฐานะนายจ้างเลือกปฏิบัติตาม
ข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแพทย์ของคนไข้และข้อ
เรี ย กร้ อ งนั้ น เกิ ด จากอคติ ข ้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ตามที่
กล่าวมา  โรงพยาบาลก�ำลังละเมิดกฎหมายฉบับนี้
แต่กป็ รากฏว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเลือกเอาใจ
ผู้ป่วย ท�ำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่บุคลากร
จนหลายครั้ ง จบลงด้ ว ยการที่ แ พทย์ ฟ ้ อ งร้ อ ง
พยาบาล
การที่ แ พทย์ ต กเป็ น เป้ า ของการเลื อ ก
ปฏิบัติเช่นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน
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โดย แม่พลอย

และก�ำลังเป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพของ
สหรัฐ ประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาล
หลายแห่งเลือกหาทางออกด้วยการสร้างเวที
สนทนาเพือ่ ท�ำความเข้าใจร่วมกันระหว่างแพทย์
และคนไข้ บางแห่งเลือกสร้างทีมบุคลากรที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้บริการกับ
ผู้ป่วยที่มีอคติทางวัฒนธรรม พร้อมกับการสร้าง
ความตระหนักในหมูแ่ พทย์และบุคลากรสาขาอืน่
เพือ่ ให้เข้าใจถึงสาเหตุเบือ้ งลึกของการอคติทเี่ กิด
ขึ้นในใจของผู้ป่วยด้วย

ที่มา
www.mdedge.com/surgery/article/104971/
practice-management/dilemma-racistpatient/page/0/1
www.aamc.org/news-insights/when-targetbias-doctor
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จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

เวลาท�างานของบุคลากรของ รพ.สต.
หมดไปกับงานรักษาและงานเอกสาร
มากกว่าการท�างานส่งเสริมป้องกัน

นโยบายด้านก�าลังคนใน รพ.สต.

เกายังไม่ถูกที่คัน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.
สต.) เป็นหน่วยบริกำรที่กระทรวงสำธำรณสุข
พัฒนำขึ้นมำจำกสถำนีอนำมัยเพื่อให้เป็นหน่วย
บริกำรด่ำนหน้ำโดยเฉพำะในกำรควบคุมป้องกัน
โรคเรือ้ รังต่ำงๆ รวมทัง้ กำรเป็นหน่วยบริกำรดูแล
ต่อเนือ่ งและกำรดูแลระยะยำวในชุมชน แต่กลับ
มีงำนวิจัยพบว่ำนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
และก�ำหนดกรอบอัตรำก�ำลังคนของ รพ.สต. ที่
ก�ำหนดโดยกระทรวงสำธำรณสุข ไม่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยหรือบทบำทหน้ำที่ของ รพ.สต. ที่
กระทรวงฯ วำงไว้
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งำนวิจยั เพือ่ ศึกษำภำระงำนและผลิตภำพ
ก�ำลังคนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
โดยที ม นั ก วิ จั ย จำกส� ำ นั ก งำนพั ฒ นำนโยบำย
สุขภำพระหว่ำงประเทศ (IHPP) มี นพ.วิโรจน์
ตั้งเจริญเสถียร เป็นหัวหน้ำทีม พบว่ำในขณะที่
บทบำทหลักทีใ่ นระบบบริกำรสุขภำพของ รพ.สต.
คือกำรท�ำงำนเชิงส่งเสริมและป้องกัน แต่เวลำ
ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรใน รพ.สต. ส่วนใหญ่
คือร้อยละ 26.1 ถูกใช้ไปกับงำนด้ำนกำรรักษำ
พยำบำล และกับงำนบริหำรอีกร้อยละ 16.4 มี
เวลำเพียงร้อยละ 14.5 เท่ำนั้นที่ถูกใช้ไปกับงำน

ส่งเสริมสุขภำพของประชำชนในพืน้ ที่ และงำนที่
บุคลำกรของ รพ.สต. มีเวลำท�ำน้อยที่สุดคืองำน
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย (palliative care) และงำน
ฟืน้ ฟูสภำพร่ำงกำย นอกจำกนีย้ งั พบว่ำบุคลำกร
ของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ยังต้องท�ำงำนในหน้ำที่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพเลย เช่น นักวิชำกำรทันต
สำธำรณสุข พยำบำลเวชปฏิบัติ และนักวิชำกำร
สำธำรณสุข ต้องมำท�ำงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเงิน
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง งำนพัสดุ หรือกำรทีต่ อ้ งท�ำงำน
ข้ำมสำยวิชำชีพที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของ skill
mix เช่น งำนจัดกำรคลังเวชภัณฑ์ งำนเภสัชกรรม
บ�ำบัด งำนคุ้มครองผู้บริโภค งำนยำเสพติด และ
งำนอุบัติเหตุ ซึ่งแม้จะสำมำรถท�ำงำนให้ลุล่วง
ไปได้ แต่เมื่อพิจำรณำประเด็นด้ำนควำมคุ้มค่ำ
และประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล
แล้วจะพบว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลได้ไม่มี
ประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้งำนวิจัยยังพบ
ว่ำบุคลำกรวิชำชีพใน รพ.สต. ทุกคน ต้องใช้เวลำ
ประมำณร้อยละ 10 ไปกับกำรลงข้อมูลและจัดท�ำ
รำยงำนต่ำงๆ ที่ต้องน�ำส่งกระทรวงสำธำรณสุข
จำกผลกำรศึกษำทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยให้กระทรวงสำธำรณสุข เพือ่
ให้กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนใน รพ.สต. เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบโจทย์ด้ำนบทบำท
หน้ำที่ในฐำนะหน่วยบริกำรด่ำนหน้ำได้ดียิ่งขึ้น
ดังนี้
เร่งแก้ปัญหำปัจจัยที่ก�ำหนดผลิตภำพ
ของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนใน รพ.สต.
คือ กำรขำดแคลนบุคลำกรในแต่ละต�ำแหน่ง
งำน โดยเฉพำะพยำบำลวิชำชีพ ทันตบุคลำกร
และแพทย์ แ ผนไทย และกำรจั ด กำรเกี่ ย วกั บ
กระบวนกำรท�ำงำน โดยเฉพำะงำนบริหำรและ

งำนบันทึกข้อมูลที่ท�ำให้บุคลำกรทุกต�ำแหน่ง
ต้องใช้เวลำเกือบ 1 ใน 5 ของเวลำงำนทัง้ หมดท�ำ
บริหำรจัดกำรและจัดสรรบุคลำกรให้
ครบตำมกรอบอัตรำก�ำลังและให้มกี ำรกระจำยตัว
ที่เหมำะสม
จั ด ที ม บุ ค ลำกรให้ เ ป็ น ลั ก ษณะสห
วิชำชีพ โดยก�ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรอง
ของแต่ ล ะวิ ช ำชี พ ให้ ชั ด เจน และจั ด ให้ มี ก ำร
ฝกอบรมบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มี
ระบบ coaching เพื่อช่วยกำรตัดสินใจ
ควรมีกำรทบทวนกรอบอัตรำก�ำลังคน
ของ รพ.สต. แต่ละขนำดโดยค�ำนึงถึงควำมเฉพำะ
เจำะจงของบริบทในแต่ละพื้นที่และภำระงำน
ร่วมด้วย

โครงการศึกษาภาระงานและผลิตภาพ
ก�าลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จัดท�า
ในปี 2561 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เปนการศึกษาเชิงผสมผสานระหว่าง
งานคุณภาพและงานปริมาณ กลุ่มตัวอย่างส�าหรับ
การศึกษาเชิงปริมาณ คือบุคลากรทุกต�าแหน่ง/ ทุก
คนที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 48 แห่ง ที่สุ่มโดยวิธี
Stratiﬁed Random Sampling จาก 12 จังหวัดใน
12 เขตสุขภาพ และกลุ่มศึกษาเชิงคุณภาพประกอบ
ด้วย บุคลากรทุกต�าแหน่ง/ ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริง
ใน รพ.สต. ดีเด่น 8 แห่ง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จาก 4 ภูมิภาคของประเทศ

หมายเหตุ

สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่
www.hrdo.org
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เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

นักศึกษาแพทย์:
อย่าปล่อยให้เขาแบก
้ เมือ
ข่าวการตัดสินใจจบชีวิตของนักศึกษาแพทย์ปี 1 ทีเ่ กิดขึน
่
ไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นภาวะทาง
จิตของนั กศึ กษาแพทย์เป็นอย่างดี เครียด เหนื่ อย เหงา เศร้า
กลายเป็นคุณสมบัติทางจิตของนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันที่เป็น
ผลจากการแบกภาระของการเป็นนักศึกษาแพทย์

พวกเขาแบกอะไรกันบ้าง
ความคาดหวั งของตัวเอง ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ รุ่นพี่
ของพี  ่ ของน้อง  แบกความรับผิดชอบของการเรียนในแต่ละวัน

ที่มีทั้งต�ำรากองโตให้อ่าน ทั้งการฝึกทักษะทางการแพทย์ แบก
ปั ญ หาส่ ว นตั ว ในฐานะมนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง ที่ มี สั ง คม มี เ พื่ อ น มี
ครอบครัว มีความรัก มีโลภ มีโกรธ มีหลง  
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รายงานการศึกษานักศึกษาแพทย์ทขี่ อรับบริการให้คำ� ปรึกษาของหน่วยบริการ
ให้ค�ำปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา  2533 พบว่านักศึกษา
แพทย์ป่วยทางจิตเวช 1.08 รายต่อพันคนต่อปี
การศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลย้อนหลัง 25 ปี (2525-2550)
ของ นพ.พนม เกตุมาน และคณะ พบว่ามีนักศึกษาแพทย์ขอรับบริการให้ค�ำปรึกษา
ทั้งสิ้น 338 ราย ในจ�ำนวนนี้พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต 307 ราย (ร้อยละ 90.8)
โดยป่วยเป็นโรคจิตเวช 258 ราย มีปัญหาบุคลิกภาพ 186 ราย ในกลุ่มที่มีปัญหา
สุขภาพจิต 307 รายนั้น พบว่าไม่ส�ำเร็จการศึกษา 32 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของ
นักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด) โรคจิตเวชที่พบมากในกลุ่มนี้คือโรค
ซึมเศร้า รองลงไปได้แก่ โรคจิตเภท ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์พบในกลุ่ม
นักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง และส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาเมื่อเรียนชั้นปีที่ 2
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา  ที่ปรึกษาแพทยสภาเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้นปี
2561 ภายหลังปรากฏข่าวนักศึกษาแพทย์ของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งฆ่าตัวตาย ว่า
ปัญหาการฆ่าตัวตายของนักศึกษาแพทย์มีมาอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปี โดยทุก
สถาบันการศึกษาพยายามหามาตรการดูแลนักศึกษาแพทย์ตลอด

แพทย์หนั ก เหนื่ อย และเครียด วิ ชาชีพแพทย์ เป็นวิ ชา
ที่ จ�ำเป็นต้ องอาศั ยความ perfect เราพลาดไม่ได้ ความ
รับผิดชอบสูงมาก ชีวิตคนไข้อยูก
่ บ
ั เรา และการเรียนแพทย์
ตลอดหลักสูตร 6 ปี มีเนื้อหามาก เราต้องเรียนรูช
้ ว
ี ิตมนุษย์
ทั้งที่ปกติ และที่เป็นโรค โรคก็มีเป็นพั นเป็นหมื่นโรค แต่
นักเรียนแพทย์ต้องเรียนในเวลาจ�ำกัด 6 ปี และยังต้องฝึก
ทั กษะ ท� ำโน่น นี่ นั่น อีกมากมาย เนื้อหามันเยอะ กั บอีก
อันหนึ่ง เวลาพั กผ่อนน้อย นักเรียนแพทย์จะเหนื่อยมาก”

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในหมู่นักศึกษาแพทย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ และการฆ่า
ตัวตายของนักศึกษาแพทย์ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ปี 2532  มกี ารศึกษาการป่วยทางจิตในนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่า นศ.แพทย์มีอัตราการป่วยทางจิตเวช 17.9 รายต่อพันคนต่อปี
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www.facebook.com/บริจาคร่างกาย-คณะแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.นพ.รุง่ นิรนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาก่อนปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เคยให้สัมภาษณ์ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ไว้ว่า “การเรียน
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www.facebook.com/บริจาคร่างกาย-คณะแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนแพทย์ไม่ได้เกิดขึน้ ทีป่ ระเทศไทยเพียงแห่งเดียว
หากเกิดขึ้นทั่วโลก มีรายงานการศึกษาในต่างประเทศพบว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้นักศึกษามีความคิดฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 11.2 โดยมีความสัมพันธ์กับ
อารมณ์ซึมเศร้าและความรู้สึกหมดพลัง (burnout) สมาคมแพทย์อเมริกัน (American
Medical Association) จัดให้มโี ปรแกรมการให้คำ� ปรึกษานักเรียนแพทย์ทมี่ ปี ญ
ั หาทาง
สุขภาพจิต เช่นเดียวกับสมาคมแพทย์แคนาดา (Canadian Medical Association) ที่
พยายามให้โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจัดตั้งแผนกเพื่อดูแลสุขภาพและ
สุขภาวะ (health and wellness) ของแพทย์เป็นพิเศษ ขึ้นในโรงพยาบาลและโรงเรียน
แพทย์ทั่วประเทศ แต่แค่การให้ค�ำปรึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์เคยท�ำการส�ำรวจสภาพจิตของนักเรียนแพทย์และปรับเปลี่ยนหลักสูตร
การเรียนการสอน และพบว่าเพียงหนึ่งปีหลังมีการปรับหลักสูตร นักเรียนแพทย์มี
ความเครียดและความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ และที่ส�ำคัญคะแนนสอบ
โดยเฉลี่ยของนักเรียนก็สูงขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทยเอง ปัญหาทางสุขภาพจิตของนักเรียนแพทย์เป็นสิ่งที่
โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งให้ความส�ำคัญ ตัวเลขทางสถิติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ได้
มาจากการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ทั้งสิ้นที่จัดท�ำขึ้นเพื่อประกอบการพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือทางสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ การประชุม
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แพทยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 20 ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ก็ได้มีการพูดคุยกันถึง
ปัญหาการ burnout ในโรงเรียนแพทย์ด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยกันลดภาระทางจิตใจที่
นักศึกษาแพทย์แบกไว้
การให้ค�ำปรึกษาที่โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ให้ความส�ำคัญอยู่นั้นน่าจะเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายทาง สิ่งส�ำคัญที่น่าจะเริ่มต้นขึ้นปัจจัยที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้ต้องเข้าสู่
ภาะของการ “แบก” นั่นคือ การเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักเรียนแพทย์ หากเริ่มต้นด้วย
ฉันทะของผู้เรียนเอง อย่างน้อยพวกเขาก็จะแบกมันอย่างมีความสุข และเมื่อรู้ว่าไม่
สามารถแบกได้ตอ่ ไป  อย่างน้อยพวกเขาก็วางมันลงได้อย่างสบายใจมากกว่าการแบก
ที่เริ่มต้นด้วยฉันทะของคนในครอบครัว โดยที่เจ้าตัวไม่มีความใฝ่ฝันร่วม นอกจากนี้
บรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ที่มักเต็มไปด้วยการแข่งขันก็เป็นสิ่ง
ที่ควรให้ความส�ำคัญไม่แพ้กัน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากปล่อยให้นักศึกษาแพทย์ต้อง
เป็นผู้แบกปัญหาต่างๆ ไว้ตามล�ำพัง แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ควรต้องไม่ลืมที่จะถาม
ตัวเองว่า  เรามีส่วนวางภาระแรงกดดันลงไปบนพวกเขาด้วยหรือไม่ และได้ลงมือท�ำ
มากพอแล้วหรือยังที่จะลดภาระแห่งการแบกของพวกเขา

แหล่งข้อมูล

1. ปัญหาทางสุขภาพจิตทีพ่ บในนักศึกษาแพทย์ศริ ริ าชทีไ่ ม่สำ� เร็จการศึกษา  ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2525-2550 โดย พนม เกตุมาน และคณะ เผยแพร่ทางวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย: 2556; 58(3) ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/
58-3/05-Panom.pdf
2. นักศึกษาแพทย์กบั ความกดดันของโรคซึมเศร้าและเสีย่ งฆ่าตัวตาย  https://www.sanook.
com/health/10357/
3. Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicide ideation among
medical students: a systematic review and meta-analysis: https://www.ncbi.nlm.
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4. แพทยสภายอมรับมี นศ.แพทย์ เครียด ฆ่าตัวตายต่อเนือ่ ง ชีไ้ ม่เคยปิดข่าว: https://today.
line.me/th/pc/article/แพทยสภา+ยอมรับมี+นศ+แพทย์+เครียดฆ่าตัวตายต่อเนือ่ ง+ชีไ้ ม่เคย
ปิดข่าว-jBYggr
5. Student’s suicide at time of growing awareness about mental health of medical
students, doctors: https://ottawacitizen.com/news/local-news/students-suicide-attime-of-growing-awareness-about-mental-health-of-medical-students-doctors
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพ็ญนภา หงษ์ทอง
ภาพ อบต. คูหา

งาน long term care :
ประชาชนได้คุณภาพชีวิต
อปท. ได้เสียง
การพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสั งคมไทย
ถูกขับเคลือ
่ นไปภายใต้นิยามสั้นๆ “ไม่ทงิ้ ใครไว้เบือ
้ งหลัง” ผ่านทาง
่
กองทุนต่างๆ ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึง
จะส�าเร็จได้จา� เป็นต้องอาศัยกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (อปท.)
ทีก
่ ระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ทีผ
่ ่านมามีทง
ั้ อปท. ทีใ่ ห้ความร่วมมือดี อปท.
ที่กลัวๆ กล้า และเพราะเกรงเรื่องการตรวจสอบการใช้เงินเนื่ องจาก
ระเบียบการเบิกจ่ายของ สปสช. ไม่สอดคล้องกับระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ และ อปท. ทีไ่ ม่สนใจงานด้านนี้เลย
ด้วยยังคงมองไม่เห็นความส�าคัญ ท�าให้มีเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทีต
่ อ
้ งเบิกจ่ายในระดับท้องถิน
่ ค้างท่อหรือรอการเบิกจ่ายสะสม
หลักหลายพันล้านบาท กลายเป็นอุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการติดบ้านติดเตียง
ที่ จ� า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งส� า คั ญ
‘ผีเสื้ อขยับปีก’ ฉบับนี้ พาทุกท่านไปสนทนากับ ปัญญา ศรีทองสุ ข
นายกองค์การบริหารส่ วนต�าบลคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อปท. ที่
ไม่เพียงผลักดันงานคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ แต่ยังช่วยสร้าง
ก�าลังคนเข้ามาในระบบบริการสุขภาพเพือ
่ ผู้ติดบ้านติดเตียง
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หากตัวนายกฯ ผู้บริหาร ไม่ค่อยมั่นใจ กล้าๆ กลัวๆ
ลูกน้อง ทีมข้าราชการตั้งแต่ปลัดฯ ผอ. คลัง ก็จะเกิดความ
วิตก ความกลัวไปด้วย

อบต. คูหา เป็นท้องถิ่นแรกๆ ของสงขลาที่
ด�ำเนินโครงการกองทุนเพือ่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการ
การดูแลระยะยาว (LTC) ทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นผ่าน
อปท. อยากให้ท่านนายกฯ พูดถึงมุมมองใน
ฐานะผู้น�ำท้องถิ่นต่อโครงการนี้
ต้องบอกว่าต�ำบลเรามีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต�ำบลที่ สปสช. กับท้องถิน่ ร่วมกันอยูแ่ ล้ว
และเราก็ท�ำเรื่องของสุขภาพมาตลอด พอมีงบ
ประมาณก้อนนีม้ าจ�ำเพาะเจาะจงให้ทำ� กับผูท้ อี่ ยู่
ในภาวะพึ่งพิงอีก ผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่มีงบ
โดยตรงมาสนับสนุนให้กิจกรรมนี้แยกต่างหาก
ท�ำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน
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ไม่ได้มองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
ท้องถิ่น
ไม่ครับ
แล้วสิง่ แรกทีท่ ำ� หลังรูว้ า่ ต้องด�ำเนินโครงการ
กองทุน LTC คืออะไร
สิ่งแรกที่ท�ำคือสร้างความเข้าใจให้ผู้น�ำ
ท้ อ งถิ่ น ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ผู ้ น� ำ ศาสนาทั้ ง
พระสงฆ์และโต๊ะอิหม่าม ให้เขาเห็นว่า  LTC คือ
อะไร และเราก� ำ ลั ง จะท� ำ อะไรกั บ โครงการนี้
ต้องการสร้างความเข้าใจกับผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำ
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. และข้าราชการของเรา 
ส่วน รพสต. นี่คุยกันไม่นานเขาเข้าใจ นั่นคือ
สิ่งแรกที่ท�ำ หลังจากนั้นเป็นเรื่องของการเชิญ

อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมให้ตาม ก้ อ นนี้ เลยเกิ ด การตั้ ง คณะท� ำ งานขึ้ น มาเพื่ อ
หลักสูตรที่ก�ำหนดไว้
คิดโครงการภายใต้กองทุนนี้ ในพื้นที่เรามีภาคี
มากมายที่สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนนี้ได้
หลายท้องถิน่ ยังไม่มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณ ทัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ  สภาเด็กและเยาวชน  เราอยาก
ของกองทุนนี้ ด้วยมองว่าระเบียบการเบิกจ่าย ให้เขาให้มีส่วนร่วมกับกองทุน เข้ามาขอเงินจาก
เงินของโครงการยังไม่ชัดเจน เกรงว่าจะถูก กองทุนนี  ้ แต่พอหลายภาคส่วนมาขอก็เกิดความ
ตรวจสอบจาก สตง. ของ อบต. คูหา ได้พดู คุย เสี่ยงว่าจะตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จะผิด
ระเบียบ สปสช. หรือไม่ นี่คือที่มาของการตั้ง
กันเรื่องนี้ไหมคะ
ทุกโครงการที่เราท�ำตั้งแต่โครงการหลัก คณะกรรมการทีเ่ รียกว่าคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ประกันสุขภาพต�ำบล  เรามีคณะกรรมการกลัน่ กรอง โครงการซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่ผมเข้ามา 
โครงการก่อนอนุมตั เิ งิน  คณะกรรมการนีป้ ระกอบ
ด้วย ปลัด อบต. ผู้อ�ำนวยการกองคลัง ผู้แทน
เลยมี ค วามกล้ า ใช้ เ งิ น มากขึ้ น พอ lTC
ส�ำนักงานปลัดฯ ผม และผู้แทน รพ.สต. รวมถึง มาก็สามารถด�ำเนินโครงการได้เลย ภายใต้
ผู้แทนโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ช่วยกันกลั่นกรอง โครงสร้างเดิม
โครงการนี้ก่อนจะอนุมัติจ่ายหรือไม่จ่าย ทุกคน
ใช่ครับ
ได้รบั การอบรมจาก สปสช. มาแล้ว  และทีส่ ำ� คัญ
ถ้าไม่ได้ทำ� เรือ่ งของการทุจริต  ไม่นำ� เงินไปจ่ายผิด
หลายท้องถิ่นไม่ค่อยอยากท�ำ เพราะมอง
ว่าเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุข และมี
มันก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องวิตก
การมองว่าจะเกิดปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจน
ในการเบิกจ่ายเงิน ท่านนายกฯ มองประเด็น
คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไร
ผมเข้ามาเป็น นายก อบต. สมัยแรกปี 56 นี้อย่างไรคะ
มี 2 มุ ม มอง สร้ า งระเบี ย บหรื อ เอา
ตอนนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบลเป็น
โครงการที่เงินออกยากเหลือเกิน มีเงินค้างท่อ ระเบียบมาให้เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน หรือ
อยู่เยอะ จะท�ำกันเฉพาะ อบต. กับ รพ.สต จะฝ่าฟันระเบียบไปด้วยความพยายาม แล้วแต่
เพราะผู้ที่ขอทุนส่วนใหญ่จะเป็น รพ.สต. เลยมา มุมมอง ผมคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นส่วนหนึ่งอาจ
คิดกันว่ามันไม่น่าจะมีหน่วยงานเดียวที่ใช้เงิน มีประสบการณ์มีแบคกราวด์แตกต่างกัน คนที่มี
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่ ค
่ งการพั ฒนา
งบประมาณทีก
็ วรจะได้รบ
ั การจัดสรรไปเรือ
คุณภาพชีวิต ตราบที่ถนนดีแต่คุณภาพชีวิตแย่ มันก็ไม่ใช่
เรื่องที่ถูกต้องนัก ตอนนี้ไฟฟ้าดี น�้ำไหลแล้ว ก็ต้องหันมา
เรื่องคุณภาพของคน

ประสบการณ์การพัฒนาชนบท เห็นภาพกว้าง
ว่ า การพั ฒ นาต้ อ งมี ทุ ก มิ ติ ไม่ ใช่ เ ฉพาะเรื่ อ ง
โครงสร้างพื้นฐาน แต่การพัฒนาต้องมีมุมมอง
เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ผมคิดว่าไม่มี
อะไรน่ากลัว  สามารถล้อกันได้  คิดว่าอยูก่ บั ความ
ถนัด  หากตัวนายกฯ  ผบู้ ริหาร  ไม่คอ่ ยมัน่ ใจ  กล้าๆ
กลัวๆ ลูกน้อง ทีมข้าราชการตั้งแต่ปลัดฯ ผอ.
คลัง  กจ็ ะเกิดความวิตก  ความกลัวไปด้วย  สองส่วน
หากผู้บริหารมีความมั่นใจ มีจุดยืน เรียนรู้จริง
ผลักดันให้ทีมข้างในตั้งแต่ปลัดฯ รองปลัดฯ มี
โลกทัศน์ที่เข้าใจงานถ่องแท้ ไปเรียนรู้งานที่อ่ืน
ผมว่าก็จะไปได้ หากราชการซึ่งคือลูกน้องเรามี
ความรูส้ กึ ว่าเอางานท�ำไม  ตอนนีง้ านหน้าตักก็มี
พอสมควรแล้ว อันนี้จะท�ำงานล�ำบาก ผมคิดว่า
ที่เขาไม่ค่อยท�ำกันน่าจะเพราะเหตุผลนี้มากกว่า 
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ข้าราชการของ อบต. คูหา เคยมองงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นภาระหรือไม่
แต่ก่อนอาจจะมี แต่ปัจุบันเราผลักกัน
ดึงกันให้ก�ำลังใจกัน เราพาเขาไปดูสิ่งที่ประสบ
ความส�ำเร็จ ผมเห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจในการ
จะท�ำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นมากๆ ประกอบกับตอนหลัง
เราจั บ มื อ กั บ ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ผลักดันให้เราเป็น
แม่ข่ายเรื่องสุขภาพ และได้มีโอกาสไปดูงานใน
พืน้ ทีท่ ำ� งานของ สสส. เขาก็เห็นว่ามันเป็นเรือ่ งที่
น่าจะท�ำและต้องท�ำด้วย บุคลากรทุกคนตอนนี้
ผมว่ามีจดุ ยืนทีค่ ล้ายกับตัวผูบ้ ริหารคือตัวผมเอง
ถือเป็นท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมากเลยนะคะ
แน่นอนครับ ผมว่าแรกๆ ทุก อปท. ก็จะ

ท�ำเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน น�ำ้ ไหล ไฟสว่าง ทางดี
ไม่มีขยะ แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เรื่องเหล่านี้
เราท�ำได้ค่อนข้างดี พี่น้องสามารถมีวิถีชีวิตด้วย
ความสะดวกสบาย งบประมาณที่ก็ควรจะได้รับ
การจัดสรรไปเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพชีวติ   ตราบ
ที่ ถ นนดี แ ต่ คุ ณ ภาพชี วิ ต แย่ มั น ก็ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งที่
ถูกต้องนัก  ตอนนีไ้ ฟฟ้าดี  นำ�้ ไหลแล้ว  กต็ อ้ งหันมา
เรื่องคุณภาพของคน มีสุขภาพดีตั้งแต่ก่อนท้อง
ระหว่างท้อง เกิดมาแล้วต้องได้เข้าไปอยู่ในศูนย์
การเรียนที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเหมาะสม  
เราต้องดูทุกช่วงอายุ ทิศทางของ อปท. คงต้อง
เป็นอย่างนี้
ท่านนายกฯ เคยท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
สุขภาพมาก่อนหรือไม่คะ
งานนายก อบต. นี่เป็นงานที่ 12 ในชีวิต
ผมแล้ ว ถ้ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นสาธารณสุ ข
ผมเคยท�ำงานกับกระทรวงสาธารณสุขในนามของ
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอนนั้น นพ.วิฑูร
แสงสิงแก้ว  เป็นอธิบดีกรมการแพทย์  ผมท�ำเรือ่ ง
โครงการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ขับรถสิบล้อ
และกลุม่ กรรมกรก่อสร้าง  เป็นมูลนิธขิ องกระทรวง
สาธารณสุข  ผมเข้าไปเป็นผูจ้ ดั การมูลนิธ  ิ ในกลุม่
ผูข้ บั รถสิบล้อนีผ่ มพาเจ้าหน้าทีไ่ ปแถวแก่งคอย  ที่

โรงงานปูนซีเมนต์  ซงึ่ คนขับสิบล้อกว่าจะได้ขนึ้ ปูน
ต้องไปนอนเข้าคิวเป็นคืนสองคืน ในช่วงเข้าคิว
จะมีเปลผูกใต้ท้องรถและมีพฤติกรรมเสี่ยงพอ
สมควร  รวมทัง้ คนงานก่อสร้าง  ตอนทีเ่ ดอะมอลล์
บางแค  ก�ำลังก่อสร้างก็จะมีคนงานทีเ่ ป็นวัยรุน่ ซึง่
มีพฤติกรรมเสี่ยงเราก็จะไปให้ค�ำปรึกษาเขาอีกที
และตัวผมเองก็จบด้านการพัฒนาสังคมมาด้วย
ก็เลยชอบด้านนี  ้ ช่วยให้ตวั เองสามารถขับเคลือ่ น
งานตรงนี้ได้
แล้วมีความร่วมมือกับ อปท. อืน่ โดยเฉพาะ
อบจ. อย่างไรบ้าง ภาพของสงขลาทีป่ รากฏสู่
ภายนอกคืองานด้านคุณภาพชีวิตเข้มแข็งทั้ง
จังหวัด
ต้องชมเชย อบจ. สมัยที่ท่านนายก อบจ.
คนก่อน ซึ่งตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยคือท่านนิพนธ์ ปุญญามณี
ท่านขับเคลื่อนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ
ท่ า นให้ ค วามส� ำ คั ญ ตั้ ง แต่ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
สามารถท�ำให้ อปท. ของสงขลาซี่งมี 141 แห่ง
ท�ำเรื่องแพทย์ฉุกเฉินได้ถึง 98% คือเล่นเรื่องนี้
ทั้งหมด สามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนได้ดี
มากๆ  สามารถรักษาคุณภาพชีวติ คนทีอ่ าจกลาย
เป็นคนนอนติดบ้านติดเตียงได้เยอะ  หลังจากนัน้
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สิง
่ ที่ อบต. วางเป้าหมายคือตอนนีเ้ ราก�ำลังปรับโครงสร้าง
องค์ ก รให้ มี ก องสาธารณสุ ข ที่ ดู แ ลเรื่ อ งนี้ โ ดยเฉพาะ จะมี
เจ้าหน้าที่ที่จบทางสาธารณสุขเข้ามาเพิ่ ม บทบาทของ อบต.
ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น โครงสร้างก็
ต้องเอื้ออ�ำนวยต่อทิศทางการท�ำงานด้วย

ท้องถิ่นเราก็มาให้ความส�ำคัญกับเรื่องกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ ซึ่งผมเข้า
ไปเป็นกรรมการส่วนนี้ด้วยเลยอาจได้เปรียบ
นิดนึง  ผมสามารถดึงศักยภาพของทีม อบจ. ดึง
งบประมาณมาลงในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้
ได้ และน�ำสู่การพัฒนาตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่เรียกว่าศูนย์สร้างสุขขึ้นได้ในต�ำบล โดย อบจ.
เลือกให้ตำ� บลคูหาเป็นหนึง่ ในต�ำบลน�ำร่อง  เราได้
ไปดูการท�ำงานของพื้นที่อื่นๆ ทั้งศูนย์โฮมสุข ที่
กาฬสินธุ์ หรือหนองบัวล�ำภู มาแล้วเรามาปรับ
ใช้ในงานของสงขลา  นี่คือศักยภาพของ อบจ.
เขาท�ำได้ดีมาก บุคลากรที่รับผิดชอบการท�ำงาน
สาธารณสุขของ อบจ. ล้วนแต่มอื อาชีพ  สว่ นใหญ่
ย้ายมาจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นพยาบาล  
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิชาชีพในการ
ให้บริการสุขภาพทั้งนั้น
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อยากให้ทา่ นนายกฯ ขยายความศูนย์สร้างสุข
สักหน่อยค่ะ
เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดย อบจ. ให้งบ
ประมาณส่วนหนึ่งมาปรับปรุงพัฒนาอาคารเก่า
ให้เป็นที่ท�ำการศูนย์ฯ แต่งบที่ให้มา  350,000
บาท ไม่เพียงพอ อบต. เลยของบประมาณจาก
สภาของเราเองจัดสรรเงินอีกก้อนหนึ่งประมาณ
5 แสนบาท ลงไปร่วมกัน ท�ำอาคารที่ท�ำการและ
ซื้ออุปกรณ์ เป้าหมายคือต่อไปนี้ผู้ที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับกายภาพบ�ำบัดที่ รพ. สะบ้าย้อยไม่ต้องนั่ง
รถไปสิบกว่ากิโล แต่สามารถมารับบริการที่ศูนย์
สร้างสุขได้ ศูนย์นี้อยู่ภายใต้การก�ำกับ การให้
ค�ำแนะน�ำของ รพ. ซึง่ เรามีความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิด

ใครเป็นคนให้บริการ
มี อสม. ที่ไปรับการอบรมเป็นผู้ช่วยนัก
กายภาพบ�ำบัด 40 ชัว่ โมงที่ รพ. สะบ้าย้อย  หมุน
เวียนกันมาอยู่ที่นี่ ท�ำงานลักษณะอาสาสมัคร
แต่ได้รับค่าตอบแทน โดย อบจ. เป็นคนจ่ายให้
ตอนเริม่ ตัง้ มี 6 ศูนย์  แต่ อบจ. ก�ำลังขยายจ�ำนวน
ให้ครอบคลุมทุกต�ำบล
กลับมาที่เรื่อง LTC ของ อบต. คูหา เลือก
ด�ำเนินการโดยการท�ำสัญญากับกับ รพ.สต.
หรือใช้การตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
ขึ้นมาเองคะ
เราตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมาเองครับ มันท�ำให้เรา
ท�ำงานได้คล่องตัวง่ายกว่า  แต่ตอ้ งเรียนว่า อบต.
คูหา กับ รพสต. ซึ่งมีอยู่ 2 แห่งเราท�ำงานใกล้ชิด
กันมากๆ แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลย
ท�ำไมเลือกตัง้ ศูนย์เอง ไม่เลือกโอนเงินผ่าน
รพ.สต.
การมีศูนย์ฯ เหมือนกับเป็นเครื่องมือใน
การท�ำงานได้โดยไม่ต้องรอหน่วยงานข้างนอก  
ผมคิ ด ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ด ้ า นนี้
และอยากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอีกยาว โดยที่ไม่

อยากมาเสียเงินเสียทองในการลงเลือกตั้งเพื่อ
ให้ชาวบ้านได้เลือกตัวเองโดยมีแรงจูงใจอย่างอืน่
ผมว่านี่คือเครื่องมืออย่างดีในการเข้าไปใกล้ชิด  
และได้ช่วยชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม นอกจาก
ได้ช่วยแล้ว ได้บุญแล้ว ยังได้เสียงด้วย
อันนี้ส�ำคัญนะคะ
(หัวเราะ) ครับ ได้เสียงด้วย นอกจาก
ครอบครัวที่เราลงพื้นที่แล้ว ยังบ้านข้างๆ อีก
เขาเห็นเขาก็ชื่นชมสรรเสริญว่า  อบต. เราท�ำทุก
เรื่องเลยจริงๆ และที่ส�ำคัญคือ ผมเองมีกิจกรรม
ทุกวันพระ คือโครงการชาววัดเยี่ยมชาวบ้าน
เป็นการพาคนทีม่ าท�ำบุญมาเยีย่ มชาวบ้าน  ผมนี่
ถ้าไม่ตดิ ภารกิจทีไ่ หนทุกวันพระจะไปท�ำบุญทีว่ ดั
หลังจากนัดกันก็จะเอารถออกไปแจกของ ใน
ช่วงแรก พิธีพระตอนเช้าเจ้าอาวาสก็จะประกาศ
เชิญชวนคนร่วมท�ำบุญ  พอถึงเวลาก็ออกไปแจก
ชาวบ้านร่วมกัน  นอกจากเงินแล้วท่านเจ้าอาวาส
ก็จะมีสิ่งของที่คนเอามาท�ำบุญที่วัด เช่น พัดลม
ซึ่งที่วัดมีจ�ำนวนมากไปแจกด้วย ผมก็มีของที่ขอ
จากที่ต่างๆ มา ผมก็ถือไป นอกจากชาวบ้านได้
ประโยชน์แล้วมันก็เป็นชื่อเสียงของเราเอง โดย
ที่เราไม่ต้องไปเดินหาเสียงอะไรมากมาย
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ผู้น�ำคนไหนที่อยากจะเข้ามานั่งในหัวใจประชาชน หาก
ไม่ท�ำเรื่องนี้คุณก็ไม่ฉลาดพอที่จะเป็นผู้น�ำได้ เพราะมีก�ำลัง
คน ก็คือตั้งแต่ปลัดฯ รองปลัดฯ คนในพื้ นที่ ที่พร้อมจะ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ที่ส�ำคัญเรามีงบประมาณ มีสถานที่ท่ีจะ
ช่วยให้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างดียิ่ง มันก็ไม่ควรจะทิ้ง
เรื่องนี้

นอกจากตั้งศูนย์ฯ ด�ำเนินโครงการเองแล้ว
อบต. คูหา ยังส่งคนของตัวเองไปอบรมเป็น
Case Manager ด้วย ท�ำไมถึงสร้าง CM ของ
อปท. เองคะ
ถ้าไม่ส่งไปอบรมเราก็ท�ำงานตะกุกตะกัก
อยูแ่ บบนีค้ รับ  การมี CM ในหน่วยงานของเราเอง
ท�ำให้เราท�ำงานง่ายขึ้น เพราะเราจะเข้าใจระบบ
มากขึ้น ผมส่งน้องที่เป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ไปอบรม สิ่งที่ อบต. วางเป้าหมายคือตอนนี้เรา
ก�ำลังปรับโครงสร้างองค์กรให้มีกองสาธารณสุข
ที่ ดู แ ลเรื่ อ งนี้ โ ดยเฉพาะ จะมี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ บ
ทางสาธารณสุขเข้ามาเพิ่ม บทบาทของ อบต.
ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างก็ตอ้ งเอือ้ อ�ำนวยต่อทิศทางการท�ำงาน
ด้วย เดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะปรับโครงสร้างตั้ง
กองสาธารณสุขขึ้นมา  ปรับกรอบการท�ำงานให้
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มีกองนี  ้ ผมมองว่ามันเป็นความจ�ำเป็นเนือ่ งจาก
เราท�ำเรื่องนี้ขึ้นมาโดยอาศัยกองหนึ่งที่เรียกว่า 
ส�ำนักปลัดฯ ซึ่งกว้างมาก ดูแลทุกเรื่อง เมื่อเรา
มาเน้นงานด้านคุณภาพชีวิต ผมคิดว่าเราไม่ควร
อิหลักอิเหลื่อ เราควรมีส่วนงานที่ช�ำนาญเรื่องนี้
โดยตรง จึงเกิดแนวคิดว่าในเมื่อเราจะท�ำเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่องควรต้องมีกองนี้โดยตรง และเราก็
หาบุคลากรด้านสาธารณสุขมาอยู่ที่นี่เพื่อท�ำให้
เรื่องนี้เป็นงานท�ำกันแบบมืออาชีพมากขึ้น
หลังจากด�ำเนินโครงการ LTC มา 3 ปี ท่าน
นายกฯ คิดว่าปัจจัยความส�ำเร็จของงาน LTC
น่าจะอยู่ที่ไหน
ประการแรก  อยูค่ นท�ำงานทีใ่ กล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย
ติดบ้านติดเตียงที่สุด คือ CG ซึ่งค่าตอบแทนก็
ไม่ได้มากมาย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน

จะท�ำอย่างไรให้เราสามารถสร้างแรงจูงใจให้คน
กลุ่มนี้ได้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเพราะเป็น
กลไกส�ำคัญมาก ผมยกตัวอย่างในแต่ละปีเรา
สามารถให้เขาไปเปิดหูเปิดตา  ไปเพิม่ ความรูไ้ ด้ไหม
นี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาตลอด ว่านายกฯ
พาไปดูงานทีโ่ น่นทีน่ บี่ า้ งสิ  เขาก็อยากไปดู  อยาก
ไปพักผ่อน ที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่
เป็ น การพั ก ผ่ อ นที่ จ ะสร้ า งความรู ้ ใ ห้ เขา  ยก
ตัวอย่างที่ผมไปดูโครงการเขาพระงามที่ลพบุรี
เขาท� ำ เรื่ อ งนี้ ไ ด้ ดี ม าก หรื อ ไปศู น ย์ โ ฮมสุ ข ที่
กาฬสินธุ์ ซึ่งผมไปกับ อบจ. ผมก็อยากพาคน
กลุ่มนี้ไปดูว่าที่อื่นเขาท�ำกันไปค่อนข้างไกลกว่า
เราเยอะ หากเราสามารถเอาบุคลากรเหล่านี้ไป
ได้  ผมว่ามันจะท�ำให้เขามีกำ� ลังใจในการขับเคลือ่ น
เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ประการทีส่ อง  ตอ้ งสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ให้กบั คนในครัวเรือนเขาเอง ว่านัน่ พ่อเขา แม่เขา
นะ ใครจะมาดูแลได้เท่ากับลูก เพราะฉะนั้นพวก
เขาต้องเป็นคนดูแลพ่อกับแม่ เป็นหน้าที่ อบต.
ซึง่ ผมตัง้ ใจว่า  ผมจะจัดอบรมปูพรมทุกหมูบ่ า้ นให้
เข้าใจเรือ่ งสุขภาพ  ได้เข้าใจบทบาทของครอบครัว

ในการดูแลผู้ติดบ้านติดเตียงในครัวเรือนของ
ตัวเอง  
ค�ำถามสุดท้าย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัว
ผู้น�ำ สมัยต่อไปนายก อบต. คูหา ไม่ได้ชื่อ
ปัญญา ศรีทองสุข งานตรงนี้จะเดินต่อไปได้
ไหมคะ
(หัวเราะ) ผมตอบแทนแต่ละคนไม่ได้ครับ
แต่มองแบบภาพรวม  เหมือนกับทีผ่ มเรียนสักครูว่ า่
ผูน้ ำ� คนไหนทีอ่ ยากจะเข้ามานัง่ ในหัวใจประชาชน
หากไม่ทำ� เรือ่ งนีค้ ณ
ุ ก็ไม่ฉลาดพอทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ได้
เพราะมีกำ� ลังคน ก็คอื ตัง้ แต่ปลัดฯ รองปลัดฯ คน
ในพื้นที่ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ ที่ส�ำคัญเรา
มีงบประมาณ  มีสถานทีท่ จี่ ะช่วยให้เราขับเคลือ่ น
เรื่องนี้ได้อย่างดียิ่ง มันก็ไม่ควรจะทิ้งเรื่องนี้ ผม
เชื่อว่าในยุคต่อไปผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกฯ เป็น
ผูบ้ ริหารท้องถิน่   คงไม่กล้าทีจ่ ะไม่เล่นเรือ่ งนี  ้ หาก
สมัยหน้าผมไม่ได้เป็นนายกฯ แต่เขาเห็นว่าผม
ท�ำเรื่องนี้ดีแล้ว เขาไม่กล้าทิ้งหรอกครับ มันเกิด
การเปรียบเทียบ
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
โดย แม่พลอย

่ งราวการเช่าเครือ
่ งบินเหมาลําของแพทย์ไทย
เรือ
่ ไปทํางานทีอ
่ เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม
หลังเรียนจบเพือ
ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสํ าคัญ
ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพของประเทศไทย
‘ผีเสื้ อขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก
รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
่ เป็นผู้หนึ่งทีร่ ่วมเดินทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง
่ งราวให้เราฟัง
ไปกับแพทย์ในยุคนั้นด้วย มาบอกเล่าเรือ

เมือ
่ แพทย์เหมาลําไปอเมริกา

มันไหลกลับน้อยกว่าไหลไป ถ้ามองในเชิงการลงทุน
่ ินไปพร้อมกับพี่
ก็ต้องถือว่าขาดทุน กลับมาน้อยมากนะ รุ่นทีบ
น่าจะประมาณ 50 คน กลับมาไม่เกิน 10 คน
่
ถามว่าเราสูญเสียไหม สูญเสียนะ แต่หากมองอีกมุมหนึง
่ ยู่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
ก็ต้องถือว่าคนกลุ่มทีอ
ทําให้คนไทยได้รับการยอมรับในเชิงความสามารถทางการแพทย์
ทางระบบสุขภาพ

กลับมารับใช้ชาติทเี่ มืองไทย
เมือ่ เทรนศัลยแพทย์ทวั่ ไปจบในเวลำ 4 ปี
นพ.เสรีอยู่เป็น fellow ด้ำน Cardiovascular ต่อ
อีก 2 ปี ที่ชิคำโก ระหว่ำงนี้ อ.วิลำวัลย์ก็เป็น
พยำบำล จนได้ขึ้นมำเป็น supervisor ก่อนจะ
เดินทำงกลับประเทศไทยในปี 2518
“เรำตั้งใจจะไปเทรน ไม่ได้คิดจะตั้งหลักที่
นั่นอยู่แล้ว ไม่สนใจไปสร้ำงรำยได้อะไร ก็อยู่ฝก
อย่ำงเดียว ตอน อ.เสรีท�ำ fellow ก็งำนหนักมำก
เหนือ่ ย แต่พอกลับมำเชียงใหม่กเ็ ป็นคนแรกของ
คณะทีท่ ำ� กำรผ่ำตัด ประสบกำรณ์ทอี่ เมริกำท�ำให้
เรำช่วยคนไข้ของเรำได้เยอะ”
เมื่อกลับมำเมืองไทย นพ.เสรีกลับเข้ำ
รับรำชกำรเป็นอำจำรย์ท่ี คณะแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วน อ.วิลำวัลย์สมัคร
เข้ำรับรำชกำรใหม่ที่โรงพยำบำลสวนดอกที่เคย
ท�ำงำนอยู่ก่อนจะไปอเมริกำ โดยอำจำรย์ได้
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รับกำรแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำตึก ICU ศัลยกรรม
หลำยคนมองว่ำกำรที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ของไทยไปอเมริกำในช่วงนัน้ เป็นภำวะสมองไหล
ที่ท�ำให้บริกำรสุขภำพของประเทศหยุดนิ่ง แต่
อ.วิลำวัลย์มองในมุมต่ำง
“เรำเอำประสบกำรณ์ที่อเมริกำมำใช้ได้
เยอะมำก ทีน่ นั่ เรำเรียนรูผ้ ำ่ น on the job training
ได้เรียนรู้หลำยอย่ำงที่บ้ำนเรำไม่มี บ้ำนเรำเพิ่ง
ก�ำหนดหลักสูตร Advance life support ที่นั่นเขำ
มีนำนแล้ว หรือบ้ำนเรำก�ำหนดว่ำกำรอ่ำนคลื่น
EKG เป็นเรือ่ งต้องเรียน แต่ทโี่ น่นเขำมำนำนแล้ว
เรำก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ก่อนกลับมำ......พี่
มองว่ำมันเป็นกำรทีค่ นของเรำได้ไปเปิดหูเปิดตำ
ได้เห็นสังคมทีห่ ลำกหลำย มันสร้ำงให้คนของเรำ
มีวิสัยทัศน์ ชีวิตที่นั่นมันท�ำให้เรำต้องพยำยำม
ต้องมุ่งมั่น อดทนด้วย หำกอยู่แบบขอไปทีเรำ

จะแข่งกับใครไม่ได้ และยิ่งถ้ำเรำรู้จักเก็บเกี่ยว
เรำจะเอำอะไรกลับมำใช้ที่บ้ำนได้เยอะทีเดียว”
สิ่งที่อำจำรย์วิลำวัลย์น�ำกลับมำประเทศ
ไทยในตอนนั้นไม่ใช่มีแต่ควำมรู้และทักษะใน
กำรท�ำงำนพยำบำลที่อำจำรย์เก็บเกี่ยวได้จำก
ประสบกำรณ์ 6 ปีที่นั่นเพียงอย่ำงเดียว แต่
อำจำรย์ยงั น�ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ทที่ ำงโน้นทิง้
กลับมำใช้ให้เป็นประโยชน์กับคนไข้บ้ำนเรำด้วย
“ของที่ นั่ น เขำใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง และของ
หลำยอย่ำงที่แกะออกมำแล้ว ยังไม่ได้ใช้ เขำก็
ทิ้งด้วย กำรที่จะเอำมำ re-sterilize นึ่ง อบ แล้ว
ใช้ซ�้ำ ที่นั่นเขำไม่ท�ำกัน พี่ก็คิดถึงที่บ้ำนเรำ ที่
ตอนนั้นยังต้มเข็มอยู่เลย สำยโน่น นี่ ก็ reuse
กันหลำยรอบ ใช้กันจนเหนียว พี่ก็เลยขนของ
พวกนี้ขึ้นเรือกลับมำเป็นตันเลย เอำมำให้คนไข้
เรำใช้ พวกสำย Catheter, สำย Suction, syringe,

รวมไปถึงพวก tube ทัง้ หลำยอย่ำง Endotracheal
tube ที่ใส่ในท่อหลอดลม สำยออกซิเจน พวก
medical equipment ทั้งหลำย มันไม่ไช่ของใช้
แล้วนะ แต่เป็นของที่เขำเปิดแล้วไม่ได้ใช้ ถ้ำของ
ใช้แล้วพี่ไม่เอำมำ แพมเพิร์สพี่ก็เอำมำ ประเภท
ว่ำเปิดทัง้ ห่อใหญ่ๆ แล้วเอำมำใช้แค่ไม่กอี่ นั แล้ว
คนไข้เสียชีวิต หรือมีเหตุให้เลิกใช้ เขำทิ้งที่เหลือ
ทั้งห่อ ไอ้แบบนี้พี่ก็เอำกลับ”
“อยู่ที่นั่นพี่คิดถึงระบบบริกำรที่บ้ำนเรำ
ตลอดนะ เรำติดว่ำเรำต้องกลับบ้ำนตลอดเวลำ
ไม่เคยยื่นเรื่องเพื่อขอเป็น citizen เขำเลย ทั้งที่
ตอนนั้นอเมริกำเปิดกว้ำงพร้อมจะให้ citizen
แพทย์เลย”
อำจำรย์ วิ ล ำวั ล ย์ ท� ำ หน้ ำ ที่ ข องวิ ช ำชี พ
พยำบำลอยู่ 13 ปี ก็ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ที่คณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จนได้
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ด�ำรงต�ำแหน่งคณะบดีจนเกษียณอำยุรำชกำร
ในต�ำแหน่งนี้ เมื่อเรียนถำมอำจำรย์ในมุมกลับ
ถึงมุมมองของหลำยๆ คนว่ำกำรที่แพทย์ไทย
ไปอเมริกำยุคนั้นท�ำให้เกิดภำวะสมองไหลจน
เป็นวิกฤติกับระบบสุขภำพไทยไม่น่ำจะเป็นจริง
เสมอไปหรือไม่ อย่ำงน้อยเคสของอำจำรย์กับ
นพ.เสรี ก็แสดงให้เห็นว่ำ เมือ่ ถึงเวลำสมองทีเ่ คย
ไหลออกก็ไหลกลับมำสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับ
ระบบบริกำรสุขภำพไทยอย่ำงมำกมำย ยังไม่นบั
ส่วนทีไ่ หลกลับมำหลังเกษียณงำนทีอ่ มริกำ แล้ว
น�ำควำมเชีย่ วชำญมำให้บริกำรประชำชนไทยต่อ
ค�ำตอบของอำจำรย์คือ
“มันไหลกลับน้อยกว่ำไหลไป ถ้ำมองใน
เชิงกำรลงทุนก็ต้องถือว่ำขำดทุน กลับมำน้อย
มำกนะ รุ่นที่บินไปพร้อมกับพี่น่ำจะประมำณ
50 คน กลับมำไม่เกิน 10 คน ถำมวำเรำสูญเสีย
ไหม สูญเสียนะ แต่หำกมองอีกมุมหนึง่ ก็ตอ้ งถือ
ว่ำคนกลุม่ ทีอ่ ยูเ่ ขำไปสร้ำงชือ่ เสียงให้ประเทศชำติ
ท�ำให้คนไทยได้รบั กำรยอมรับในเชิงควำมสำมำรถ
ทำงกำรแพทย์ ทำงระบบสุขภำพ นอกจำกนีต้ ้อง
มองว่ำคนกลุม่ นีเ้ ขำดึงเงินกลับมำให้ประเทศไทย
ด้วยนะ หลำยคนส่งเงินมำซื้อบ้ำน ซื้อรถให้
ครอบครัวที่เมืองไทย ส่งน้องๆ เรียนต่อได้”
เพื่อนอำจำรย์จ�ำนวนมำกอยู่ที่อเมริกำ
จนเกษียณ แต่งงำนมีครอบครัว บำงคนลูกเป็น
หมอท�ำงำนที่นั่นต่อเลย หลำยคนเสียชีวิตที่นั่น
“ตอนที่พี่กลับมำ คนเขำก็มองว่ำเรำคิดยังไงถึง
กลับ”
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จำกตัวเลขที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เขียน
เผยแพร่ ใ น ปู ม ประวั ติ ศ าสตร มหิ ด ลเพื่ อ
ประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่ำระหว่ำงปี 25082512 มีแพทย์ไทยไปต่ำงประเทศรวม 2,156
คน ในจ�ำนวนนี้ 987 คน เดินทำงกลับ ส่วน
1,178 คน ยังคงอยู่ต่ำงประเทศ
กำรเดินทำงไปท�ำงำนทีอ่ เมริกำของแพทย์
ไทยเกิ ด ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปี 2518 ซึ่ ง
สงครำมเวียดนำมจบลงพอดี ในระหว่ำงทีส่ งครำม
เวียดนำมด�ำเนินไปนั้น อเมริกำเองก็มีกำรปรับ
แผนในภำคกำรผลิตและกำรจัดกำรก�ำลังคนของ
ตนเพือ่ ให้มแี พทย์ของตนเองอยูใ่ นระบบเพียงพอ
กับควำมต้องกำร เป็นที่น่ำสังเกตว่ำแม้ภำยหลัง
ประเทศไทยบังคับให้นักศึกษำแพทย์ที่เรียนจบ
ต้องอยู่เป็นแพทย์ในระบบบริกำรภำครัฐก่อน
3 ปี จึงจะออกจำกระบบได้ ตัวเลขแพทย์ไทย
ไปอเมริกำก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
“หลำยคนยอมใช้ทุน จ่ำยเงินคืนรัฐเลย
เพื่อจะได้ไปอเมริกำ” อ.วิลำวัลย์กล่ำว

สวรรคโลกไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุด แต่เรา
เข้มแข็ง หน่วยงานในระดับอําเภอ
เราร่วมมือกัน งานด้านสุขภาพทุกวันนี้
มันต้องช่วยกัน เราโชคดีที่นายอําเภอ
มากี่คนสนับสนุนงานเราหมดทุกคน
มีหลวงน้าจากพระอารามหลวงเข้ามา
ร่วมเป็นหลัก หลายโครงการถ้าพระ
ไม่ทําเราทําเองไม่ได้นะ ท่านนายกฯ
ก็ขอให้บอกมีอะไรพร้อมช่วยเสมอ
ปัจจัยพวกนี้ทําให้หลายที่เลียนแบบเรา
ไม่ได้
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
กล่าวถึงเบื้องหลังความส�าเร็จงาน Long Term Care
ของอ�าเภอสวรรคโลก
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