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ทั ก ท า ย

เปิดปีใหม่กนัด้วยข่ำวร้ำยของประชำกรโลก		เมือ่โคโรน่ำไวรสัระบำดจำกจนีกระจำยไป
ทัว่โลกรวมทัง้ไทย		แม้จนีจะประกำศปิดเมอืงอูฮ่ัน่ซึง่เป็นต้นก�ำเนดิของไวรสัชนดินี	้แต่
ก็มีตัวเลขจำกทำงกำรจีนรำยงำนมำว่ำก่อนหน้ำท่ีจะปิดเมืองมีผู้เดินทำงจำกอู่ฮั่นไป
ยังเมืองอื่นๆ	ทั่วโลกแล้วประมำณ	5	ล้ำนคน	ไม่มีใครรู้ได้เลยว่ำใน	5	ล้ำนคนนี้จะมี
กี่คนที่พำโคโรน่ำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่นี้ไปด้วย	สัญญำณเตือนโรคระบำดระดับโลกก�ำลัง
จะดังขึ้นอีกครั้ง
	 ประเทศไทยเองกเ็ตรยีมรบัมอืกบักำรระบำดอย่ำงเตม็ที	่	แม้จะพบว่ำมผีูต้ดิเชือ้
ในไทยบ้ำง	 แต่ท้ังหมดก็เป็นชำวจีนท่ีมีประวัติกำรเดินทำงมำจำกเมืองอู่ฮั่น	 จึง
สันนิษฐำนได้ว่ำพวกเขำพำเชื้อนั้นติดตัวออกมำจำกอู่ฮั่น	 ยังไม่พบว่ำมีกำรติดเชื้อที่
เกิดจำกกกำรแพร่กระจำยในประเทศไทย	 แปลว่ำไทยยังไม่ตกอยู่ในสถำนะของกำร
ระบำดของโรค	 แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้วำงใจได้ว่ำกำรระบำดจะไม่เกิดขึ้น	 กำรตรวจพบ
ผู้ติดเชื้อในช่วงต้นๆ	ของกำรได้รับเชื้อ	และสำมำรถรักษำหำยได้โดยที่โรคไม่มีอำกำร
รุนแรงนั้น	 เป็นผลจำกประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังและคัดกรอง	และกำรท�ำงำนหนัก
ของทกุคนท่ีเกีย่วข้อง		ไม่เพยีงแต่บุคลำกรในระบบสุขภำพ		แต่เจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำน
ทั้งด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง	เจ้ำหน้ำที่สนำมบิน	และด่ำนชำยแดนอื่นๆ	เรื่องแบบนี้ไทย
ไม่น้อยหน้ำชำติใดในโลก
	 สถำนกำรณ์ปัจจบุนัไม่สำมำรถกำรนัตไีด้ว่ำจะไม่เกดิกำรระบำดในไทยในอนำคต
อันใกล้นี้	เตรียมตัวรับมือกับเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้กันนะคะ	งำนหนักส�ำหรับทุกคนอำจ
รออยู่	
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08  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 ไม่อยากเห็นหมอตายในหน้าที่

10  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 เมือ่ศรัทธาและสีผิวทําให้หมออยู่ยาก

12  จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
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14  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 นักศึกษาแพทย์ : อย่าปล่อยให้เขาแบก
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

แพทย์เสียชีวิต
หลังรับเชื้อโคโรน่าไวรัส
จากผู้ป่วย
	 ท่ามกลางกระแสตื่นตระหนกต่อการแพร่ระบาดของ

เชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีต้นก�าเนิดในเมืองอู่ฮั่น	 ประเทศจีน	
ข่าวร้ายทีส่ัน่คลอนบคุลากรในระบบสุขภาพของประเทศ
ต่างๆ	ก็ดังขึ้น	เมื่อมีรายงานว่านายแพทย์วัย	62	ปี	ของ
โรงพยาบาลซินหัว	 ในมณฑลหู่เปย	 ซ่ึงได้รับเชื้อไวรัส
ตัวนี้จากผู้ปวยได้เสียชีวิตลงแล้ว	นอกจากนี้ยังมีแพทย์
อกีคนนึง่ได้รบัเชือ้จากผูป้วยทัง้ทีส่วมชดุปองกันอย่างดี
ท�าให้สันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายทาง
ตาได้ด้วยหากมีการสัมผัสกับผู้ปวยแล้วไปสัมผัสตา	
	 การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโคโรน่าไวรัส
ท�าให้บุคลากรทางการแทพย์ของจีน	 โดยเฉพาะใน
เมืองอู่ฮั่นต้องท�างานกันเกินก�าลัง	 รัฐบาลของจีนแก้ไข
สถานการณ์ด้วยการระดมแพทย์และพยาบาลจากเมือง
อื่นเข้าไปช่วยผลัดเปลี่ยนการท�างาน	และส่งแพทย์ของ
กองทัพ	450	คน	ที่เคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคซาส์
และอีโบล่าไปร่วมทีม	
	 ส�าหรับประเทศไทยมาตรการส่วนใหญ่ยังเน้นการ
เฝาระวังคัดกรองผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศ	 โดย
กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับส�านักงานตรวจคนเข้า
เมือง	 ล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการเตรียมพร้อมให้
แพทย์ทหารของกระทรวงกลาโหมเตรียมร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขหากเกิดการระบาดในประเทศ

หมออนามัยประกาศ
ไม่รับงานซํา้ซ้อน
กับวิชาชีพอื่น
	 จากการท่ีกฎหมายลูกว่าด้วยการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

ตาม	 พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.2556	 ถูก
คัดค้านจากวิชาชีพต่างๆ	ในระบบสุขภาพถึง	7	วิชาชีพ
นั้น	ท�าให้เกิดปฏิกิริยาจาก	“หมออนามัย”	หรือบุคลากร
ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	โดยพบว่า	รพ.สต.	หลาย
แห่งได้ขึน้ปาย	“ไม่รบังานจาก	7	วชิาชพี”	เพือ่แสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ถึงความอึดอัดใจของหมออนามัย
	 นายสมใจ	 สุดจิตร	 เลขาอนุกรรมการมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	กล่าวว่าการ
บ�าบัดโรคเบื้องต้นเปนภาระงานท่ีหมออนามัยท�ามา
นานมาก		เนือ่งจากไม่มีบคุลากรสายวชิาชพีลงไปปฏบิตัิ
หน้าที่ในชุมชน	 แต่เปนการท�าหน้าที่โดยไม่มีกฎหมาย
รับรอง	ท�าให้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย	“ถ้าท�า
พลาดพล้ังไปเราจะมีความผิดฐานละเมิด	 นี่คือสิ่งที่เรา
ต้องการให้เรามีกฎหมายพิงไว้ว่าขอบเขตไหนท�าได้	ท�า
ไม่ได้	 เพื่อสร้างมาตรฐานโดยองค์กรวิชาชีพของเราเอง	
ไม่รู้ว่าท�าไมต้องคัดค้าน”	นายสมใจกล่าว

ปรับเพ่ิมสวัสดิการ อสม. 
มีผลบังคับใช้แล้ว
	หลังจากประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการให้	อสม.	มา

พักใหญ่	ล่าสุดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ช่วยเหลอืในการรกัษาพยาบาล	(ฉบับที	่8)	พ.ศ.	2562	มี
ผลบังคับใช้แล้ว	โดยตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2563		อสม.	
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน	 10	ปี	 ขึ้นไป	และเปน	อสม.	ดีเด่น
ระดับจังหวัดข้ึนไป	 ซึ่งมีประมาณ	 6	 แสนคน	 จะได้รับ
สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารฟรี	 เมื่อเข้าเปนผู้ปวย
ในในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	ส่วน	อสม.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง	10	ปี	(จ�านวนรวมประมาณ	4	แสน
คน)	 รวมท้ังบุคคลในครอบครัวจะได้สิทธิค่าห้องพิเศษ
และค่าอาหารพิเศษ	50%	
	 นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสขุยงัได้จดัตัง้สมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน
แห่งประเทศไทย	 เพ่ือช่วยเหลือการจัดการศพและการ
สงเคราะห์ครอบครัว	 อสม.	 เปิดให้	 อสม.	 ทุกคนสมัคร
เปนสมาชิกได้	 โดยผู้ที่สมัครก่อนวันที่	 23	 พฤษภาคม	
2563	 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม	 สามารถสมัคร
ได้ทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุทีส่่งผลการปฏบัิตงิาน		หรือ
ตดิต่อสอมถามข้อมลูเพิม่เตมิที	่02-193-7000	ต่อ	18625	
หรือ	www.ณกส-อสม.com

แพทยสภายืนยันพร้อม
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้
ยาฉีดไดโคลฟแีนค
	จากการทีก่่อนหน้านีส้ภาการพยาบาลได้ออกประกาศ

ห้ามไม่ให้พยาบาลฉีดยาไดโคลฟิแนคซึ่งเปนยาที่ใช้
รักษาโรคทางกระดูก	 โดยให้เหตุผลว่าเปนยาอันตราย
ที่อาจส่งผลข้างเคียงรุนแรงจนท�าให้คนไข้เสียชีวิตได้จึง
ควรให้แพทย์เปนผู้ฉีดเองนั้น	 ล่าสุดแพทยสภาได้ออก
ประกาศยืนยันว่าแพทย์จะร่วมรับผิดชอบผลท่ีเกิดจาก
การใช้ยาตัวนี้โดยสหวิชาชีพ
	 วนัท่ี	21	มกราคม	2563		แพทยสภาได้ออกประกาศ
เรือ่งการใช้ยาฉดีไดโคลฟิแนค	(Diclofenac)	โดยเนือ้หา
ได้พูดถึงประโยชน์ทางการแพทย์และข้อบ่งใช้ของยา
ฉีดไดโคลฟีแนค	 และยังได้ระบุถึงแนวคิดในการท�างาน
ร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยว่า	แพทยสภาส่งเสริมการท�างาน
ร่วมกันทีมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์	 และพร้อมจะ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการรักษาที่เกิดจากทีมสหวิชาชีพ
เสมอ	 และแพทยสภาตระหนักดีว่าการใช้ยาทุกขนาน
สามารถก่อให้เกิดไม่พึงประสงค์ได้	 ซึ่งแพทย์จะเปนผู้
ดูแลการใช้ยาให้ตรงตามข้อบ่งใช้และระมัดระวังการเกิด
ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาการแพ้	 โดยแพทยสภาจะ
ช่วยให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนากระบวนการรักษาต่อไป
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เข้มแข็งนะ
วิกฤติโคโรน่าไวรัสที่อู่ฮั่น

ท�าให้โลกได้แสดงออก

ถึงพลังแห่งความร่วมมือกัน

ทั้งการท�างานตั้งรับและงานเชิงรุก

ขอแสดงความนับถือ

ทุกแรงกายแรงใจของทุกคน 

อดทนอีกนิดนะอู่ฮั่น

เราจะรอดไปด้วยกัน

 ท�ำงำนแทบไม่ได้หยุดพักมำตลอด
สัปดำห์ แพทย์และทีมงำนจำกโรง
พยำบำลอู่ฮั่นนอนเอำแรงบนพื้นของ
โรงพยำบำล

 แพทย์แห่งโรงพยำบำล Xiao- 
tangshan  กว่ำ 1,000 คน  ลงลำยมือ 
ชื่อแสดงเจตน์จ�ำนงพร้อมไปช่วยทีม
แพทย์ที่อู่ฮัน่ในทันทีที่รัฐบำลมีค�ำสัง่

 ของขวัญวันตรุษจีนที่ชำวอู่ฮั่นส่ง
ตรงไปให้ทีมเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล 
ที่ต้องท�ำงำนหนักแม้ในเทศกำลปีใหม่

 ตึกสูงในเมืองนำนกิงขึ้นป้ำยไฟส่งแรงใจไปให้ชำวอู่ฮั่นที่ต้องมีชีวติในเมืองที่ถูกปิด “สู้ๆ นะ” “สวมหน้ำกำกด้วย” “ล้ำงมือ 
บ่อยๆ นะ” คือส่วนหนึ่งของข้อควำม

 พยำบำลสำวจำกเมืองต่ำงๆ ในจีน พำกันตัดผมส้ันเพ่ือให้
สะดวกในกำรเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในอู่ฮัน่

 ตัวอักษรด้ำนหลังนอกจำกจะเป็นชื่อของแต่ละคนแล้ว  
พวกเขำยังเขียนข้อควำมให้ก�ำลังใจกัน

 กำรท�ำงำนของทีมไทยที่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ

อู่ฮั่น
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
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  เห็นข่าวท่ีแพทย์ชาวจีนต้องเสียชีวิตเพราะได้รับเช้ือโคโรน่า
ไวรสัในระหว่างใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่ผูป้ว่ย  รวมไปถงึการท่ีผูป้ว่ย
คนหน่ึงถอดหน้ากากอนามัยแล้วถ่มน้ําลายใส่หมอเพือ่ให้ติดโรคแล้ว
จะไดต้ายไปดว้ยกนั แล้วหวัน่ใจแทนคุณหมอและบคุลากรวชิาชพีอืน่
ในบ้านเรา หากเกิดการระบาดของเชื้อโรคตัวน้ีบุคลากรของเราจะ
รับมอืกบัมนัอย่างไร
	 ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้แพทย์ชำวจีนท่ำนนั้นอ่อนแอลงจนเสียชีวิต
ในเวลำรวดเร็วนอกจำกควำมรุนแรงของโรคแล้ว	ยังเป็นผลมำจำกกำร
ที่ต้องท�ำงำนหนักต่อเนื่อง		เพรำะผู้ป่วยติดเชื้อล้นโรงพยำบำล	ท�ำงำน
หนกั	พกัผ่อนน้อย	ร่ำงกำยอ่อนแอ	เป็น	package	ทำงสขุภำพท่ีเกดิขึน้
เสมอกับทุกประเทศท่ีจ�ำนวนบุคลำกรไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
บริกำรสุขภำพของประชำชน	 ปัจจุบันไม่มีกำรระบำดอย่ำงรุนแรงของ
โรคติดเชื้อแพทย์และบุคลำกรทุกคนก็งำนล้นมือกันอยู่แล้ว	
	 ข่ำวจำกเมืองจีนครั้งนี้ชวนให้นึกถึงข่ำวเศร้ำเมื่อ	 2	 ปีท่ีแล้ว	 ที่
แพทย์จบใหม่คนหนึง่ต้องจบชีวติลงด้วยวยัเพยีง	25	ปี		ขณะเป็นแพทย์
ใช้ทุน	 ท่ีต้องท�ำงำนหนักเข้ำเวรติดต่อกัน	 24	 ชั่วโมง	 และพบว่ำกำร
เข้ำเวรติดต่อกันสูงสุดถึง	 72	 ช่ัวโมงคุณหมอใหม่ท่ำนนี้ก็เคยต้องท�ำ
มำแล้ว	 แม้จะพิสูจน์ได้ยำกว่ำกำรตำยของเธอเป็นผลจำกกำรท�ำงำน

หนักอย่ำงต่อเนื่องจริงหรือไม่	 แต่ระบบบริกำรสุขภำพก็ไม่ควรต้องให้
แพทย์หรอืบคุลำกรคนใดต้องรบัผดิชอบงำนโดยไม่ได้พกัผ่อน		หรอืไม่มี
เวลำส่วนตัวติดต่อกันขนำดนี้	 กำรตำยในหน้ำที่เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นใน
ระบบบริกำรสุขภำพ
	 ในส่วนกำรตดิเชือ้จำกกระบวนกำรรกัษำจนเสยีชวีตินัน้		ยงัไม่เคย
มรีำยงำนในประเทศไทย		แต่กำรทีแ่พทย์ได้รับเชือ้โรคต่ำงๆ	นัน้มอียูจ่รงิ
ข้อมูลจำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	(สปสช.	ซึ่งมีกองทุน
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ได้รับผลกระทบจำก
กำรบรกิำรระบวุ่ำในรอบ	12	ปี		ตัง้แต่ปีงบประมำณ		2547-2558	(ถงึเดอืน
พฤษภำคม)	 มีผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น	4,329	รำย	เสียชีวิต	23	รำย	พิกำร	16	รำย	บำดเจ็บ	4,290	
รำย		ยอดรวมกำรขอรบัเงนิช่วยเหลอืสงูถงึ	47	ล้ำนบำท		หำกนบัเฉพำะ
ปีงบประมำณ	2557	มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ	420	รำย	ในจ�ำนวนนี้	171	
รำย	ติดเชื้อวัณโรค	และมี	114	รำยถูกผู้ป่วยกระท�ำ	ส่วนใหญ่ของผู้ขอ
รับเงินช่วยเหลือเป็นพยำบำล	รองลงไปคือแพทย์	
 นีค่อืรายงานในสถานการณ์ปกติ ไม่มกีารแพร่ระบาดของโรค
ตดิต่อใดๆ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบับคุลากรใน
ประเทศจีนขณะนี้ จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ไม่อยากเหน็
หมอตายในหน้าท่ี
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

	คิมเบอร์ลี่	 เรย์โนลด์	 แพทย์ประจ�ำบ้ำน

สำขำกมุำรแพทย์ของโรงพยำบำลเด็กขนำดใหญ่

แห่งหน่ึง	 ในสหรัฐอเมริกำ	 รีบรุดไปห้องฉุกเฉิน

เพื่อดูแลเด็กหญิงวัย	 3	 ขวบ	 ที่เพ่ิงถูกน�ำตัวมำ	

ขณะย่อตัวลงเพือ่พดูคุยกบัคนไข้เดก็ของเธอ		พ่อ

ของเดก็กข็อร้องเธออย่ำงสุภำพว่ำไม่ให้แตะต้อง

ตัวลูกสำว	เมื่อถำมถึงเหตุผล	ค�ำตอบที่เรย์โนลด์ 

ได้รับท�ำให้เธอถึงกบัต้องขอย้ำยโรงพยำบำล	“ผม

อยำกให้แพทย์ที่เป็นคนขำวรักษำลูกสำวครับ”	

	 ปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์และ

คนไข้ที่เกิดจำกอคติทำงเชื้อชำติและศำสนำจำก

ฝั่งคนไข้เป็นปัญหำส�ำคัญที่ระบบบริกำรสุขภำพ

	 นอกเหนือจำกสีผิวแล้ว	 ยังพบว่ำปัจจัยที่

มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยเลือกแพทย์ยังมีเรื่อง 

ศำสนำ		และชำตพัินธุ	์	ผูป่้วยชำวปำเลสไตน์ปฏเิสธ 

กำรรับกำรรักษำจำกแพทย์ที่นำมสกุลบ่งบอกว่ำ 

เป็นชำวยวิ		คนไข้เกำหลยีนืยนัรบักำรผ่ำตดัเฉพำะ 

เมือ่แพทย์ผูผ่้ำตดัไม่ได้เป็นชำวญีปุ่น่		แพทย์หญงิ 

ประจ�ำโรงพยำบำลแห่งหนึ่งในแมสซำชูเซตส	์

นับถือศำสนำอิสลำมและสวมฮิญำบตำมหลัก

ศำสนำในโรงพยำบำลแห่งหนึ่งในแมสซำชูเซตส ์

เคยถูกคนไข้ถำมด้วยน�้ำเสียงเหยียดหยันถึง

สถำบันกำรศึกษำที่เธอจบมำ	 ตำมกฎหมำยใน 

สหรัฐแล้วผู ้ป่วยสำมำรถเลือกแพทย์ได้หำก 

ผู้ป่วยนั้นมีสภำพจิตที่ปกติและไม่ได้อยู่ในภำวะ 

ทีต้่องกำรบรกิำรทำงกำรแพทย์อย่ำงเร่งด่วน		แม้

จะไม่มีกฎหมำยรองรับห้ำมกำรเลือกแพทย์ท่ีตั้ง

อยู่บนฐำนของอคติทำงวัฒนธรรม	 แต่	 พ.ร.บ. 

สทิธพิลเรอืน	(1964	Civil	Rights	Act)	ซึง่คุม้ครอง

ประชำชนจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติ	 ได้ระบุไว้ใน

หมวด	7	ว่ำ	ห้ำมนำยจ้ำงเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ำง

บนฐำนของอคติทำงเชื้อชำติ	สีผิว	ศำสนำ	เพศ	

หรือประเทศก�ำเนิด	 ซึ่งหำกมองตำมนี้กำรที่ 

โรงพยำบำลในฐำนะนำยจ้ำงเลือกปฏิบัติตำม 

ข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแพทย์ของคนไข้และข้อ

เรียกร้องนั้นเกิดจำกอคติข้อใดข้อหนึ่งตำมท่ี

กล่ำวมำ		โรงพยำบำลก�ำลังละเมดิกฎหมำยฉบบันี ้

แต่กป็รำกฏว่ำโรงพยำบำลหลำยแห่งเลอืกเอำใจ

ผู้ป่วย	 ท�ำให้เกิดควำมไม่พอใจในหมู่บุคลำกร	

จนหลำยครั้งจบลงด้วยกำรที่แพทย์ฟ้องร้อง

พยำบำล

	 กำรท่ีแพทย์ตกเป็นเป้ำของกำรเลือก

ปฏิบัติเช่นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	 ซับซ้อน	

ของโลกตะวนัตกโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำควบคุม

ได้ยำก		ในโรงเรยีนแพทย์สมยัใหม่เกอืบทุกแห่งให้ 

ควำมส�ำคญักบัจรรยำบรรณของแพทย์		และบรรจ ุ

กำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและควำม

แตกต่ำงทำงควำมเชื่อไว้ในหลักสูตรเพื่อสร้ำง

ทัศนคติที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแพทย์	 เพิ่มเติม

จำกกำรที่สอนให้แพทย์ค�ำนึงถึงสุขภำพร่ำงกำย

ของผู้ป่วยเหนือสิ่งอื่นใด	ซึ่งจะช่วยยกระดับกำร

ให้บริกำรและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรให้บริกำร

ผู้ป่วยท่ีมำจำกสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง

จำกแพทย์ผู้ให้บริกำร	แต่เม่ืออคตทิำงวฒันธรรม

เกิดขึ้นจำกฝั่งผู้ป่วย	มันเป็นสิ่งที่ยำกจะรับมือ	

และก�ำลังเป็นปัญหำของระบบบรกิำรสุขภำพของ

สหรัฐ	ประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรม	โรงพยำบำล

หลำยแห่งเลือกหำทำงออกด้วยกำรสร้ำงเวที

สนทนำเพือ่ท�ำควำมเข้ำใจร่วมกนัระหว่ำงแพทย์

และคนไข้	 บำงแห่งเลือกสร้ำงทีมบุคลำกรท่ีมี

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมให้บริกำรกับ 

ผู้ป่วยที่มีอคติทำงวัฒนธรรม	พร้อมกับกำรสร้ำง

ควำมตระหนกัในหมูแ่พทย์และบคุลำกรสำขำอืน่

เพือ่ให้เข้ำใจถงึสำเหตเุบือ้งลกึของกำรอคตทิีเ่กดิ

ขึ้นในใจของผู้ป่วยด้วย

เมื่อศรัทธาและสีผิว
ท�าให้หมออยู่ยาก

ที่มา  
 www.mdedge.com/surgery/article/104971/ 

 practice-management/dilemma-racist- 
 patient/page/0/1
 www.aamc.org/news-insights/when-target- 

 bias-doctor
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

	 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 (รพ.

สต.)	 เป็นหน่วยบริกำรที่กระทรวงสำธำรณสุข

พัฒนำขึ้นมำจำกสถำนีอนำมัยเพื่อให้เป็นหน่วย

บรกิำรด่ำนหน้ำโดยเฉพำะในกำรควบคุมป้องกัน

โรคเร้ือรังต่ำงๆ		รวมทัง้กำรเป็นหน่วยบรกิำรดแูล

ต่อเนือ่งและกำรดูแลระยะยำวในชมุชน		แต่กลับ

มีงำนวิจัยพบว่ำนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร

และก�ำหนดกรอบอัตรำก�ำลังคนของ	 รพ.สต.	 ที่

ก�ำหนดโดยกระทรวงสำธำรณสุข	 ไม่สอดคล้อง

กับเป้ำหมำยหรือบทบำทหน้ำที่ของ	 รพ.สต.	 ท่ี

กระทรวงฯ	วำงไว้

	 งำนวจิยัเพือ่ศกึษำภำระงำนและผลติภำพ

ก�ำลังคนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	

โดยทีมนักวิจัยจำกส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำย

สุขภำพระหว่ำงประเทศ	 (IHPP)	 มี	 นพ.วิโรจน์	

ตั้งเจริญเสถียร	 เป็นหัวหน้ำทีม	 พบว่ำในขณะที่

บทบำทหลกัท่ีในระบบบริกำรสขุภำพของ	รพ.สต.	

คือกำรท�ำงำนเชิงส่งเสริมและป้องกัน	 แต่เวลำ

ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรใน	รพ.สต.	ส่วนใหญ่	

คือร้อยละ	 26.1	 ถูกใช้ไปกับงำนด้ำนกำรรักษำ

พยำบำล	และกับงำนบริหำรอีกร้อยละ	16.4	มี

เวลำเพียงร้อยละ	14.5	เท่ำนั้นที่ถูกใช้ไปกับงำน

ส่งเสรมิสขุภำพของประชำชนในพืน้ที	่และงำนที่

บุคลำกรของ	รพ.สต.	มีเวลำท�ำน้อยที่สุดคืองำน

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย	 (palliative	 care)	 และงำน

ฟ้ืนฟสูภำพร่ำงกำย		นอกจำกนีย้งัพบว่ำบคุลำกร

ของ	รพ.สต.	ส่วนใหญ่ยังต้องท�ำงำนในหน้ำที่ที่

ไม่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพเลย	เช่น	นักวิชำกำรทันต

สำธำรณสุข	พยำบำลเวชปฏิบัติ	และนักวิชำกำร

สำธำรณสขุ		ต้องมำท�ำงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเงนิ	

กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง	งำนพสัด	ุหรอืกำรทีต้่องท�ำงำน

ข้ำมสำยวิชำชีพที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของ	 skill	

mix	เช่น	งำนจัดกำรคลงัเวชภณัฑ์	งำนเภสัชกรรม

บ�ำบัด	งำนคุ้มครองผู้บริโภค	งำนยำเสพติด	และ

งำนอุบัติเหตุ	 ซึ่งแม้จะสำมำรถท�ำงำนให้ลุล่วง

ไปได้	 แต่เมื่อพิจำรณำประเด็นด้ำนควำมคุ้มค่ำ

และประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล

แล้วจะพบว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลได้ไม่มี

ประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง	นอกจำกนี้งำนวิจัยยังพบ

ว่ำบคุลำกรวิชำชพีใน	รพ.สต.	ทกุคน	ต้องใช้เวลำ

ประมำณร้อยละ	10	ไปกบักำรลงข้อมลูและจดัท�ำ

รำยงำนต่ำงๆ	ที่ต้องน�ำส่งกระทรวงสำธำรณสุข	

	 จำกผลกำรศึกษำทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนำ

ข้อเสนอเชงินโยบำยให้กระทรวงสำธำรณสุข		เพ่ือ

ให้กำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนใน	รพ.สต.	เป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบโจทย์ด้ำนบทบำท

หน้ำที่ในฐำนะหน่วยบริกำรด่ำนหน้ำได้ดียิ่งขึ้น	

ดังนี้

 	 เร่งแก้ปัญหำปัจจัยที่ก�ำหนดผลิตภำพ

ของบุคลำกรสำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนใน	รพ.สต.	

คือ	 กำรขำดแคลนบุคลำกรในแต่ละต�ำแหน่ง

งำน	 โดยเฉพำะพยำบำลวิชำชีพ	 ทันตบุคลำกร

และแพทย์แผนไทย	 และกำรจัดกำรเกี่ยวกับ

กระบวนกำรท�ำงำน	 โดยเฉพำะงำนบริหำรและ

งำนบันทึกข้อมูลท่ีท�ำให้บุคลำกรทุกต�ำแหน่ง

ต้องใช้เวลำเกอืบ	1	ใน	5	ของเวลำงำนทัง้หมดท�ำ

 	 บริหำรจัดกำรและจัดสรรบุคลำกรให้

ครบตำมกรอบอตัรำก�ำลงัและให้มกีำรกระจำยตัว

ที่เหมำะสม	

 	 จัดทีมบุคลำกรให ้เป ็นลักษณะสห

วิชำชีพ	 โดยก�ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรอง

ของแต่ละวิชำชีพให้ชัดเจน	 และจัดให้มีกำร

ฝกอบรมบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงจัดให้มี

ระบบ	coaching	เพื่อช่วยกำรตัดสินใจ

 	 ควรมีกำรทบทวนกรอบอัตรำก�ำลังคน

ของ	รพ.สต.	แต่ละขนำดโดยค�ำนึงถงึควำมเฉพำะ

เจำะจงของบริบทในแต่ละพ้ืนท่ีและภำระงำน

ร่วมด้วย

หมายเหตุ	 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		

สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่	
www.hrdo.org

นโยบายด้านก�าลังคนใน รพ.สต. 
เกายังไม่ถูกที่คัน

เวลาท�างานของบุคลากรของ รพ.สต. 
หมดไปกับงานรักษาและงานเอกสาร 
มากกว่าการท�างานส่งเสริมป้องกัน
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	 ข่าวการตัดสินใจจบชีวิตของนักศึกษาแพทย์ปี	1	ทีเ่กิดขึน้เมือ่ 
	 ไม่กี่วันที่ผ่านมา	 เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นภาวะทาง 
จิตของนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างดี	 เครียด	 เหน่ือย	 เหงา	 เศร้า	 
กลายเป็นคุณสมบัติทางจิตของนักศึกษาแพทย์ในปจัจุบันที่เป็น
ผลจากการแบกภาระของการเปน็นักศึกษาแพทย์
 พวกเขาแบกอะไรกันบ้าง
 ความคาดหวังของตัวเอง	 ของพ่อแม่	 ครูบาอาจารย์	 รุ่นพี	่ 
ของพี	่	ของน้อง		แบกความรบัผิดชอบของการเรยีนในแตล่ะวนั 
ที่มีทั้งต�ารากองโตให้อ่าน	ทั้งการฝึกทักษะทางการแพทย์	 แบก
ปัญหาส่วนตัวในฐานะมนุษย์คนหน่ึงที่มีสังคม	 มีเพื่อน	 มี
ครอบครัว	มีความรัก	มีโลภ	มีโกรธ	มีหลง		

  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  15

นักศึกษาแพทย์:
อยา่ปล่อยให้เขาแบก

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
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	 รศ.นพ.รุง่นิรนัดร์	ประดิษฐสุวรรณ	รองคณบดฝ่ีำยกำรศกึษำก่อนปริญญำ	คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	เคยให้สัมภำษณ์	‘ผีเสื้อขยับปีก’	ไว้ว่ำ	“การเรยีน 
แพทย์หนัก เหน่ือย และเครียด วิชาชีพแพทย์ เป็นวิชา 
ท่ีจ�าเป็นต้องอาศัยความ perfect เราพลาดไม่ได้ ความ 
รบัผิดชอบสูงมาก  ชวิีตคนไข้อยูกั่บเรา  และการเรยีนแพทย ์
ตลอดหลักสูตร 6 ป ี มเีน้ือหามาก  เราต้องเรยีนรูช้วิีตมนุษย์
ท้ังท่ีปกติ และท่ีเป็นโรค โรคก็มีเป็นพันเป็นหม่ืนโรค แต่
นักเรยีนแพทย์ต้องเรยีนในเวลาจ�ากัด 6 ปี และยังต้องฝกึ 
ทักษะ ท�าโน่น น่ี น่ัน อีกมากมาย เน้ือหามันเยอะ กับอีก 
อันหน่ึง เวลาพักผ่อนน้อย นักเรยีนแพทย์จะเหน่ือยมาก” 
	 ปัญหำเก่ียวกับสุขภำพจิตในหมู่นักศึกษำแพทย์ไม่ใช่เร่ืองใหม่	 และกำรฆ่ำ 
ตัวตำยของนักศึกษำแพทย์ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
	 ปี	2532		มีกำรศึกษำกำรป่วยทำงจติในนกัศกึษำแพทย์		มหำวทิยำลยัขอนแก่น	 
พบว่ำ	นศ.แพทย์มีอัตรำกำรป่วยทำงจิตเวช	17.9	รำยต่อพันคนต่อปี	

	 รำยงำนกำรศึกษำนกัศกึษำแพทย์ทีข่อรบับรกิำรให้ค�ำปรกึษำของหน่วยบรกิำร
ให้ค�ำปรึกษำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	ปีกำรศึกษำ	 2533	 พบว่ำนักศึกษำ
แพทย์ป่วยทำงจิตเวช	1.08	รำยต่อพันคนต่อปี
	 กำรศึกษำที่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลย้อนหลัง	 25	 ปี	 (2525-2550)	
ของ	นพ.พนม	เกตุมำน	และคณะ	พบว่ำมีนักศึกษำแพทย์ขอรับบริกำรให้ค�ำปรึกษำ
ทั้งส้ิน	 338	 รำย	 ในจ�ำนวนนี้พบว่ำมีปัญหำสุขภำพจิต	 307	 รำย	 (ร้อยละ	 90.8)	 
โดยป่วยเป็นโรคจิตเวช	 258	 รำย	 มีปัญหำบุคลิกภำพ	 186	 รำย	 ในกลุ่มท่ีมีปัญหำ
สุขภำพจิต	307	รำยนั้น	พบว่ำไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ	32	รำย	(คิดเป็นร้อยละ	10.4	ของ
นักศึกษำแพทย์ที่มีปัญหำสุขภำพจิตทั้งหมด)	 โรคจิตเวชที่พบมำกในกลุ่มนี้คือโรค 
ซึมเศร้ำ	รองลงไปได้แก่	โรคจิตเภท	ปัญหำสุขภำพจิตของนักศึกษำแพทย์พบในกลุ่ม
นักศึกษำชำยมำกกว่ำนักศึกษำหญิง	และส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหำเมื่อเรียนชั้นปีที่	2	
	 นพ.สมศักดิ์	 โล่ห์เลขำ	 ท่ีปรึกษำแพทยสภำเคยให้สัมภำษณ์ส่ือมวลชนต้นป ี
2561	ภำยหลังปรำกฏข่ำวนักศึกษำแพทย์ของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งฆ่ำตัวตำย	ว่ำ
ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยของนักศึกษำแพทย์มีมำอย่ำงต่อเนื่องตลอด	 40	 ปี	 โดยทุก
สถำบันกำรศึกษำพยำยำมหำมำตรกำรดูแลนักศึกษำแพทย์ตลอด	
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	 ปัญหำสขุภำพจติของนกัเรยีนแพทย์ไม่ได้เกดิขึน้ท่ีประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว	
หำกเกิดข้ึนทั่วโลก	 มีรำยงำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศพบว่ำโรคซึมเศร้ำเป็นสำเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้นักศึกษำมีควำมคิดฆ่ำตัวตำยถึงร้อยละ	 11.2	 โดยมีควำมสัมพันธ์กับ
อำรมณ์ซึมเศร้ำและควำมรู้สึกหมดพลัง	(burnout)	สมำคมแพทย์อเมริกัน	(American	
Medical	Association)	จดัให้มโีปรแกรมกำรให้ค�ำปรกึษำนกัเรยีนแพทย์ท่ีมปัีญหำทำง
สุขภำพจิต	เช่นเดียวกับสมำคมแพทย์แคนำดำ	(Canadian	Medical	Association)	ที่
พยำยำมให้โรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจัดตั้งแผนกเพื่อดูแลสุขภำพและ
สุขภำวะ	(health	and	wellness)	ของแพทย์เป็นพิเศษ	ขึ้นในโรงพยำบำลและโรงเรียน
แพทย์ทั่วประเทศ	 แต่แค่กำรให้ค�ำปรึกษำอย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอ	 มหำวิทยำลัย
เซนต์หลุยส์เคยท�ำกำรส�ำรวจสภำพจิตของนักเรียนแพทย์และปรับเปลี่ยนหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน	 และพบว่ำเพียงหนึ่งปีหลังมีกำรปรับหลักสูตร	 นักเรียนแพทย์มี
ควำมเครียดและควำมวิตกกังวลลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 และท่ีส�ำคัญคะแนนสอบ 
โดยเฉลี่ยของนักเรียนก็สูงขึ้น
	 ส�ำหรับประเทศไทยเอง	 ปัญหำทำงสุขภำพจิตของนักเรียนแพทย์เป็นสิ่งท่ี
โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งให้ควำมส�ำคัญ	 ตัวเลขทำงสถิติทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 ได้
มำจำกกำรศึกษำของโรงเรียนแพทย์ทั้งสิ้นที่จัดท�ำข้ึนเพื่อประกอบกำรพัฒนำระบบ
กำรช่วยเหลือทำงสุขภำพจิตให้กับนักศึกษำแพทย์ให้มีประสิทธิภำพ	 กำรประชุม

แพทยศำสตร์ศึกษำ	ครั้งที่	20	ซึ่งเพิ่งผ่ำนพ้นไปเมื่อไม่กี่วันนี้	ก็ได้มีกำรพูดคุยกันถึง
ปัญหำกำร	 burnout	 ในโรงเรียนแพทย์ด้วยเช่นกัน	 เพื่อช่วยกันลดภำระทำงจิตใจท่ี
นักศึกษำแพทย์แบกไว้	
	 กำรให้ค�ำปรึกษำท่ีโรงเรียนแพทย์ต่ำงๆ	 ให้ควำมส�ำคัญอยู่นั้นน่ำจะเป็นกำร
แก้ปัญหำที่ปลำยทำง	 ส่ิงส�ำคัญที่น่ำจะเริ่มต้นขึ้นปัจจัยที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้ต้องเข้ำสู่
ภำะของกำร	 “แบก”	นั่นคือ	กำรเริ่มต้นชีวิตกำรเป็นนักเรียนแพทย์	หำกเริ่มต้นด้วย
ฉันทะของผู้เรียนเอง	อย่ำงน้อยพวกเขำก็จะแบกมันอย่ำงมีควำมสุข	และเมื่อรู้ว่ำไม่
สำมำรถแบกได้ต่อไป		อย่ำงน้อยพวกเขำกว็ำงมนัลงได้อย่ำงสบำยใจมำกกว่ำกำรแบก
ที่เริ่มต้นด้วยฉันทะของคนในครอบครัว	โดยที่เจ้ำตัวไม่มีควำมใฝ่ฝันร่วม	นอกจำกนี้
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนแพทย์ท่ีมักเต็มไปด้วยกำรแข่งขันก็เป็นส่ิง
ที่ควรให้ควำมส�ำคัญไม่แพ้กัน	แน่นอนว่ำไม่มีใครอยำกปล่อยให้นักศึกษำแพทย์ต้อง
เป็นผู้แบกปัญหำตำ่งๆ	 ไว้ตำมล�ำพัง	 แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ควรต้องไม่ลืมที่จะถำม 
ตัวเองว่ำ	 เรำมีส่วนวำงภำระแรงกดดันลงไปบนพวกเขำด้วยหรือไม่	และได้ลงมือท�ำ
มำกพอแล้วหรือยังที่จะลดภำระแห่งกำรแบกของพวกเขำ

แหล่งข้อมูล
1.	 ปัญหาทางสขุภาพจติทีพ่บในนกัศกึษาแพทย์ศริิราชทีไ่ม่ส�าเรจ็การศกึษา		ตัง้แต่ปีการศกึษา
2525-2550	 โดย	 พนม	 เกตุมาน	 และคณะ	 เผยแพร่ทางวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง 
ประเทศไทย:	 2556;	 58(3)	 ดาวน์โหลดได้ท่ี	 http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/ 
58-3/05-Panom.pdf

2.	นักศกึษาแพทย์กับความกดดันของโรคซึมเศร้าและเส่ียงฆ่าตวัตาย		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.
nih.gov/pubmed/27923088	

4.	แพทยสภายอมรบัม	ีนศ.แพทย์	เครยีด	ฆ่าตวัตายต่อเนือ่ง	ชีไ้ม่เคยปิดข่าว:	https://today.
line.me/th/pc/article/แพทยสภา+ยอมรับมี+นศ+แพทย์+เครียดฆ่าตวัตายต่อเน่ือง+ชีไ้ม่เคย
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-at-
time-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 เพญ็นภา หงษ์ทอง

ภาพ อบต. คหูา

	 การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
	 ถกูขบัเคลือ่นไปภายใตนิ้ยามส้ันๆ	“ไมท่ิง้ใครไวเ้บือ้งหลงั”	ผา่นทาง
กองทุนต่างๆ	ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ซึง่
จะส�าเรจ็ไดจ้�าเปน็ตอ้งอาศัยกลไกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	(อปท.)	
ทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ		ทีผ่่านมามีทัง้	อปท.	ทีใ่ห้ความร่วมมือดี	อปท.	
ที่กลัวๆ	 กล้า	 และเพราะเกรงเรื่องการตรวจสอบการใช้เงินเน่ืองจาก
ระเบียบการเบิกจ่ายของ	 สปสช.	 ไม่สอดคล้องกับระเบียบของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่	และ	อปท.	ทีไ่ม่สนใจงานด้านน้ีเลย	
ด้วยยังคงมองไม่เห็นความส�าคัญ	ท�าให้มีเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทีต่อ้งเบกิจา่ยในระดบัทอ้งถิน่คา้งทอ่หรอืรอการเบกิจา่ยสะสม
หลกัหลายพนัลา้นบาท		กลายเปน็อปุสรรคส�าคญัในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการติดบ้านติดเตียง	
ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างส�าคัญ	
‘ผีเส้ือขยับปีก’	 ฉบับน้ีพาทุกท่านไปสนทนากับ	ปญัญา ศรีทองสุข 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคูหา	อ.สะบ้าย้อย	จ.สงขลา	อปท.	ที่
ไม่เพียงผลักดันงานคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่	 แต่ยังช่วยสร้าง
ก�าลังคนเข้ามาในระบบบริการสุขภาพเพือ่ผู้ติดบ้านติดเตียง	

งาน long term care :
ประชาชนได้คุณภาพชีวิต 
อปท. ได้เสียง 
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 หากตัวนายกฯ ผู้บริหาร ไม่ค่อยม่ันใจ กล้าๆ กลัวๆ  
ลูกน้อง ทีมข้าราชการตั้งแต่ปลัดฯ ผอ. คลัง ก็จะเกิดความ
วิตก ความกลัวไปด้วย 

 อบต. คูหา เป็นท้องถิ่นแรกๆ ของสงขลาที่
ด�าเนนิโครงการกองทนุเพือ่ผูส้งูอายทุีต้่องการ
การดแูลระยะยาว (LTC) ทีต้่องขบัเคลือ่นผ่าน 
อปท. อยากให้ท่านนายกฯ พูดถึงมุมมองใน
ฐานะผู้น�าท้องถิ่นต่อโครงการนี้ 
	 ต้องบอกว่ำต�ำบลเรำมกีองทนุหลกัประกนั
สขุภำพต�ำบลท่ี	สปสช.	กบัท้องถิน่ร่วมกนัอยูแ่ล้ว 
และเรำก็ท�ำเรื่องของสุขภำพมำตลอด	 พอมีงบ
ประมำณก้อนนีม้ำจ�ำเพำะเจำะจงให้ท�ำกบัผูท้ีอ่ยู่ 
ในภำวะพึ่งพิงอีก	 ผมมองว่ำเป็นเรื่องดีที่มีงบ 
โดยตรงมำสนับสนุนให้กิจกรรมนี้แยกต่ำงหำก
ท�ำให้กำรบริหำรจัดกำรง่ำยขึ้น	 มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน	

 ไม่ได้มองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
ท้องถิ่น
	 ไม่ครับ

 แล้วสิง่แรกท่ีท�าหลังรูว่้าต้องด�าเนนิโครงการ
กองทุน LTC คืออะไร
	 สิ่งแรกที่ท�ำคือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู ้น�ำ
ท้องถิ่น	 ก�ำนัน	 ผู ้ใหญ่บ้ำน	 ผู ้น�ำศำสนำท้ัง 
พระสงฆ์และโต๊ะอิหม่ำม	ให้เขำเห็นว่ำ	LTC	คือ
อะไร	 และเรำก�ำลังจะท�ำอะไรกับโครงกำรนี้ 
ต้องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้น�ำท้องที่	 ผู ้น�ำ 
ท้องถิ่น	 สมำชิก	 อบต.	 และข้ำรำชกำรของเรำ	
ส่วน	 รพสต.	 นี่คุยกันไม่นำนเขำเข้ำใจ	 นั่นคือ
สิ่งแรกท่ีท�ำ	 หลังจำกนั้นเป็นเร่ืองของกำรเชิญ

อำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและจดัอบรมให้ตำม
หลักสูตรที่ก�ำหนดไว้	

 หลายท้องถิน่ยงัไม่มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ 
ของกองทนุน้ี  ด้วยมองว่าระเบยีบการเบกิจ่าย 
เงินของโครงการยังไม่ชัดเจน เกรงว่าจะถูก
ตรวจสอบจาก สตง. ของ อบต. คหูา ได้พดูคยุ 
กันเรื่องนี้ไหมคะ
	 ทุกโครงกำรที่เรำท�ำตั้งแต่โครงกำรหลัก 
ประกนัสขุภำพต�ำบล		เรำมคีณะกรรมกำรกลัน่กรอง 
โครงกำรก่อนอนมุตัเิงนิ		คณะกรรมกำรนีป้ระกอบ 
ด้วย	 ปลัด	 อบต.	 ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง	 ผู้แทน
ส�ำนักงำนปลัดฯ	ผม	และผู้แทน	รพ.สต.	รวมถึง
ผู้แทนโรงพยำบำลสะบ้ำย้อย	 ช่วยกันกล่ันกรอง
โครงกำรนี้ก่อนจะอนุมัติจ่ำยหรือไม่จ่ำย	 ทุกคน 
ได้รบักำรอบรมจำก	สปสช.	มำแล้ว		และทีส่�ำคญั 
ถ้ำไม่ได้ท�ำเรือ่งของกำรทจุรติ		ไม่น�ำเงินไปจ่ำยผดิ 
มันก็ไม่น่ำมีอะไรที่ต้องวิตก

 คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไร
	 ผมเข้ำมำเป็น	นำยก	อบต.	สมัยแรกปี	56 
ตอนนั้นกองทุนหลักประกันสุขภำพต�ำบลเป็น
โครงกำรที่เงินออกยำกเหลือเกิน	 มีเงินค้ำงท่อ 
อยู่เยอะ	 จะท�ำกันเฉพำะ	 อบต.	 กับ	 รพ.สต 
เพรำะผู้ที่ขอทุนส่วนใหญ่จะเป็น	รพ.สต.	เลยมำ
คิดกันว่ำมันไม่น่ำจะมีหน่วยงำนเดียวที่ใช้เงิน 

ก้อนน้ี	 เลยเกิดกำรตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำเพื่อ
คิดโครงกำรภำยใต้กองทุนนี้	 ในพื้นที่เรำมีภำคี
มำกมำยที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกองทุนนี้ได้ 
ทัง้ชมรมผู้สงูอำย	ุ	สภำเดก็และเยำวชน		เรำอยำก 
ให้เขำให้มีส่วนร่วมกับกองทุน	 เข้ำมำขอเงินจำก 
กองทนุนี	้	แต่พอหลำยภำคส่วนมำขอกเ็กดิควำม 
เสี่ยงว่ำจะตรงตำมวัตถุประสงค์หรือไม่	 จะผิด
ระเบียบ	 สปสช.	 หรือไม่	 นี่คือที่มำของกำรตั้ง
คณะกรรมกำรทีเ่รยีกว่ำคณะกรรมกำรกลัน่กรอง
โครงกำรซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่ผมเข้ำมำ	

 เลยมีความกล้าใช้เงินมากขึ้น พอ lTC  
มาก็สามารถด�าเนินโครงการได้เลย ภายใต้
โครงสร้างเดิม
	 ใช่ครับ

 หลายท้องถิ่นไม่ค่อยอยากท�า เพราะมอง
ว่าเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุข และมี
การมองว่าจะเกิดปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจน
ในการเบิกจ่ายเงิน ท่านนายกฯ มองประเด็น
นี้อย่างไรคะ
	 มี	 2	 มุมมอง	 สร้ำงระเบียบหรือเอำ
ระเบียบมำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำงำน	 หรือ
จะฝ่ำฟันระเบียบไปด้วยควำมพยำยำม	 แล้วแต่
มุมมอง	 ผมคิดว่ำผู้บริหำรท้องถ่ินส่วนหนึ่งอำจ
มีประสบกำรณ์มีแบคกรำวด์แตกต่ำงกัน	 คนที่มี
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ประสบกำรณ์กำรพัฒนำชนบท	 เห็นภำพกว้ำง
ว่ำกำรพัฒนำต้องมีทุกมิติ	 ไม่ใช่เฉพำะเรื่อง
โครงสร้ำงพื้นฐำน	 แต่กำรพัฒนำต้องมีมุมมอง
เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วย	 ผมคิดว่ำไม่มี
อะไรน่ำกลวั		สำมำรถล้อกนัได้		คดิว่ำอยูก่บัควำม 
ถนดั		หำกตวันำยกฯ		ผูบ้รหิำร		ไม่ค่อยมัน่ใจ		กล้ำๆ 
กลัวๆ	 ลูกน้อง	 ทีมข้ำรำชกำรต้ังแต่ปลัดฯ	 ผอ. 
คลงั		ก็จะเกิดควำมวติก		ควำมกลวัไปด้วย		สองส่วน 
หำกผู้บริหำรมีควำมมั่นใจ	 มีจุดยืน	 เรียนรู้จริง	
ผลักดันให้ทีมข้ำงในตั้งแต่ปลัดฯ	 รองปลัดฯ	 มี
โลกทัศน์ที่เข้ำใจงำนถ่องแท้	 ไปเรียนรู้งำนที่อ่ืน	
ผมว่ำก็จะไปได้	 หำกรำชกำรซึ่งคือลูกน้องเรำมี
ควำมรูส้กึว่ำเอำงำนท�ำไม		ตอนนีง้ำนหน้ำตกักม็ ี
พอสมควรแล้ว	อันนี้จะท�ำงำนล�ำบำก	ผมคิดว่ำ 
ที่เขำไม่ค่อยท�ำกันน่ำจะเพรำะเหตุผลนี้มำกกว่ำ	

 ข้าราชการของ อบต. คหูา เคยมองงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นภาระหรือไม่
	 แต่ก่อนอำจจะมี	 แต่ปัจุบันเรำผลักกัน	
ดึงกันให้ก�ำลังใจกัน	 เรำพำเขำไปดูสิ่งท่ีประสบ 
ควำมส�ำเร็จ	 ผมเห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจในกำร
จะท�ำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นมำกๆ	 ประกอบกับตอนหลัง
เรำจับมือกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร 
สร้ำงเสริมสุขภำพ	 (สสส.)	 ท่ีผลักดันให้เรำเป็น 
แม่ข่ำยเรื่องสุขภำพ	 และได้มีโอกำสไปดูงำนใน
พืน้ท่ีท�ำงำนของ	สสส.	เขำกเ็หน็ว่ำมนัเป็นเรือ่งท่ี 
น่ำจะท�ำและต้องท�ำด้วย	 บุคลำกรทุกคนตอนนี ้
ผมว่ำมจีดุยนืท่ีคล้ำยกับตวัผู้บรหิำรคอืตวัผมเอง	

 ถือเป็นท้องถิน่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนมากเลยนะคะ
	 แน่นอนครับ	ผมว่ำแรกๆ	ทุก	อปท.	ก็จะ

ท�ำเรือ่งโครงสร้ำงพืน้ฐำน	น�ำ้ไหล	ไฟสว่ำง	ทำงดี 
ไม่มีขยะ	 แต่เมื่อผ่ำนไประยะหนึ่ง	 เรื่องเหล่ำนี้
เรำท�ำได้ค่อนข้ำงดี	 พ่ีน้องสำมำรถมีวิถีชีวิตด้วย
ควำมสะดวกสบำย	 งบประมำณที่ก็ควรจะได้รับ
กำรจดัสรรไปเรือ่งกำรพฒันำคณุภำพชวิีต		ตรำบ
ท่ีถนนดีแต่คุณภำพชีวิตแย่	 มันก็ไม่ใช่เรื่องท่ี 
ถกูต้องนกั		ตอนนีไ้ฟฟ้ำด	ี	น�ำ้ไหลแล้ว		กต้็องหันมำ 
เรื่องคุณภำพของคน	 มีสุขภำพดีตั้งแต่ก่อนท้อง 
ระหว่ำงท้อง	 เกิดมำแล้วต้องได้เข้ำไปอยู่ในศูนย์
กำรเรียนท่ีมีเนื้อหำกำรเรียนกำรสอนเหมำะสม		
เรำต้องดูทุกช่วงอำยุ	ทิศทำงของ	อปท.	คงต้อง
เป็นอย่ำงนี้

 ท่านนายกฯ เคยท�างานทีเ่กีย่วข้องกับระบบ
สุขภาพมาก่อนหรือไม่คะ
	 งำนนำยก	อบต.	นี่เป็นงำนที่	12	ในชีวิต
ผมแล้ว	 ถ้ำเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุข 
ผมเคยท�ำงำนกบักระทรวงสำธำรณสขุในนำมของ 
มูลนิธิพัฒนำคุณภำพชีวิต	 ตอนนั้น	 นพ.วิฑูร	 
แสงสิงแก้ว		เป็นอธบิดกีรมกำรแพทย์		ผมท�ำเรือ่ง 
โครงกำรป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ขับรถสิบล้อ 
และกลุม่กรรมกรก่อสร้ำง		เป็นมลูนธิขิองกระทรวง 
สำธำรณสุข		ผมเข้ำไปเป็นผูจั้ดกำรมลูนธิิ		ในกลุ่ม 
ผูข้บัรถสิบล้อนีผ่มพำเจ้ำหน้ำทีไ่ปแถวแก่งคอย		ที ่

โรงงำนปนูซเีมนต์		ซึง่คนขบัสบิล้อกว่ำจะได้ขึน้ปนู 
ต้องไปนอนเข้ำคิวเป็นคืนสองคืน	 ในช่วงเข้ำคิว 
จะมีเปลผูกใต้ท้องรถและมีพฤติกรรมเสี่ยงพอ
สมควร		รวมท้ังคนงำนก่อสร้ำง		ตอนท่ีเดอะมอลล์ 
บำงแค		ก�ำลังก่อสร้ำงกจ็ะมีคนงำนทีเ่ป็นวยัรุ่นซึง่ 
มีพฤติกรรมเส่ียงเรำก็จะไปให้ค�ำปรึกษำเขำอีกที 
และตัวผมเองก็จบด้ำนกำรพัฒนำสังคมมำด้วย	 
กเ็ลยชอบด้ำนนี	้	ช่วยให้ตวัเองสำมำรถขบัเคล่ือน
งำนตรงนี้ได้

 แล้วมคีวามร่วมมอืกบั อปท. อ่ืน  โดยเฉพาะ 
อบจ. อย่างไรบ้าง  ภาพของสงขลาทีป่รากฏสู่ 
ภายนอกคืองานด้านคุณภาพชีวิตเข้มแข็งท้ัง
จังหวัด
	 ต้องชมเชย	อบจ.	สมัยที่ท่ำนนำยก	อบจ.	
คนก่อน	 ซึ่งตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยคือท่ำนนิพนธ์	 ปุญญำมณ	ี
ท่ำนขับเคลื่อนทุกเรื่องโดยเฉพำะเรื่องสุขภำพ	
ท่ำนให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่กำรแพทย์ฉุกเฉิน	
สำมำรถท�ำให้	อปท.	ของสงขลำซี่งมี	 141	แห่ง
ท�ำเร่ืองแพทย์ฉุกเฉินได้ถึง	 98%	 คือเล่นเร่ืองนี้
ทั้งหมด	 สำมำรถช่วยชีวิตพี่น้องประชำชนได้ดี
มำกๆ		สำมำรถรกัษำคณุภำพชวิีตคนทีอ่ำจกลำย
เป็นคนนอนตดิบ้ำนตดิเตยีงได้เยอะ		หลงัจำกนัน้ 

 งบประมาณท่ีกค็วรจะได้รบัการจดัสรรไปเรือ่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตราบที่ถนนดีแต่คุณภาพชีวิตแย่ มันก็ไม่ใช่
เรื่องที่ถูกต้องนัก ตอนนี้ไฟฟา้ดี น�้าไหลแล้ว ก็ต้องหันมา
เรื่องคุณภาพของคน 
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ท้องถ่ินเรำก็มำให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพ	 ซึ่งผมเข้ำ 
ไปเป็นกรรมกำรส่วนนี้ด้วยเลยอำจได้เปรียบ 
นิดนึง		ผมสำมำรถดึงศักยภำพของทีม	อบจ.	ดึง
งบประมำณมำลงในพื้นท่ีเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้
ได้	 และน�ำสู่กำรพัฒนำตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ
ที่เรียกว่ำศูนย์สร้ำงสุขขึ้นได้ในต�ำบล	 โดย	อบจ.	
เลอืกให้ต�ำบลคหูำเป็นหนึง่ในต�ำบลน�ำร่อง		เรำได้ 
ไปดูกำรท�ำงำนของพื้นที่อื่นๆ	ทั้งศูนย์โฮมสุข	ที่
กำฬสินธุ์	 หรือหนองบัวล�ำภู	 มำแล้วเรำมำปรับ 
ใช้ในงำนของสงขลำ	 นี่คือศักยภำพของ	 อบจ.	
เขำท�ำได้ดีมำก	บุคลำกรที่รับผิดชอบกำรท�ำงำน
สำธำรณสขุของ	อบจ.	ล้วนแต่มอือำชพี		ส่วนใหญ่ 
ย้ำยมำจำกกระทรวงสำธำรณสุข	 เป็นพยำบำล		
เป็นนักวิชำกำรสำธำรณสุข	 เป็นวิชำชีพในกำร 
ให้บริกำรสุขภำพทั้งนั้น

 อยากให้ท่านนายกฯ ขยายความศนูย์สร้างสขุ 
สักหน่อยค่ะ
	 เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ	 โดย	 อบจ.	 ให้งบ
ประมำณส่วนหนึ่งมำปรับปรุงพัฒนำอำคำรเก่ำ
ให้เป็นท่ีท�ำกำรศูนย์ฯ	 แต่งบท่ีให้มำ	 350,000	
บำท	ไม่เพียงพอ	อบต.	เลยของบประมำณจำก
สภำของเรำเองจัดสรรเงินอีกก้อนหนึ่งประมำณ	
5	แสนบำท	ลงไปร่วมกัน	ท�ำอำคำรที่ท�ำกำรและ
ซื้ออุปกรณ์	 เป้ำหมำยคือต่อไปนี้ผู้ที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับกำยภำพบ�ำบัดที่	รพ.	สะบ้ำย้อยไม่ต้องนั่ง
รถไปสิบกว่ำกิโล	แต่สำมำรถมำรับบริกำรที่ศูนย์
สร้ำงสุขได้	 ศูนย์นี้อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ	 กำรให ้
ค�ำแนะน�ำของ	รพ.	ซึง่เรำมคีวำมร่วมมอืกนัอย่ำง
ใกล้ชิด

 ใครเป็นคนให้บริการ
	 มี	 อสม.	 ที่ไปรับกำรอบรมเป็นผู้ช่วยนัก
กำยภำพบ�ำบดั	40	ชัว่โมงท่ี	รพ.	สะบ้ำย้อย		หมนุ 
เวียนกันมำอยู่ที่นี่	 ท�ำงำนลักษณะอำสำสมัคร 
แต่ได้รับค่ำตอบแทน	โดย	อบจ.	 เป็นคนจ่ำยให้	
ตอนเริม่ตัง้ม	ี6	ศนูย์		แต่	อบจ.	ก�ำลังขยำยจ�ำนวน 
ให้ครอบคลุมทุกต�ำบล

 กลับมาที่เรื่อง LTC ของ อบต. คูหา เลือก
ด�าเนินการโดยการท�าสัญญากับกับ รพ.สต. 
หรอืใช้การตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 
ขึ้นมาเองคะ
	 เรำตั้งศูนย์ฯ	 ขึ้นมำเองครับ	 มันท�ำให้เรำ
ท�ำงำนได้คล่องตวัง่ำยกว่ำ		แต่ต้องเรยีนว่ำ	อบต.
คูหำ	กับ	รพสต.	ซึ่งมีอยู่	2	แห่งเรำท�ำงำนใกล้ชิด
กันมำกๆ	แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลย	

 ท�าไมเลอืกตัง้ศนูย์เอง  ไม่เลอืกโอนเงนิผ่าน 
รพ.สต.
	 กำรมีศูนย์ฯ	 เหมือนกับเป็นเครื่องมือใน
กำรท�ำงำนได้โดยไม่ต้องรอหน่วยงำนข้ำงนอก		
ผมคิดว่ำผู ้บริหำรท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ด้ำนนี ้
และอยำกเป็นผู้บริหำรท้องถิ่นอีกยำว	 โดยท่ีไม่

อยำกมำเสียเงินเสียทองในกำรลงเลือกตั้งเพื่อ
ให้ชำวบ้ำนได้เลอืกตวัเองโดยมีแรงจงูใจอย่ำงอืน่	
ผมว่ำนี่คือเคร่ืองมืออย่ำงดีในกำรเข้ำไปใกล้ชิด		
และได้ช่วยชำวบ้ำนอย่ำงเป็นรูปธรรม	นอกจำก
ได้ช่วยแล้ว	ได้บุญแล้ว	ยังได้เสียงด้วย

 อันนี้ส�าคัญนะคะ
	 (หัวเรำะ)	 ครับ	 ได้เสียงด้วย	 นอกจำก
ครอบครัวที่เรำลงพื้นที่แล้ว	 ยังบ้ำนข้ำงๆ	 อีก	
เขำเห็นเขำก็ชื่นชมสรรเสริญว่ำ	อบต.	 เรำท�ำทุก
เรื่องเลยจริงๆ	และที่ส�ำคัญคือ	ผมเองมีกิจกรรม
ทุกวันพระ	 คือโครงกำรชำววัดเยี่ยมชำวบ้ำน	
เป็นกำรพำคนทีม่ำท�ำบญุมำเยีย่มชำวบ้ำน		ผมนี ่
ถ้ำไม่ตดิภำรกจิทีไ่หนทกุวนัพระจะไปท�ำบญุทีว่ดั 
หลังจำกนัดกันก็จะเอำรถออกไปแจกของ	 ใน 
ช่วงแรก	พิธีพระตอนเช้ำเจ้ำอำวำสก็จะประกำศ
เชญิชวนคนร่วมท�ำบุญ		พอถงึเวลำก็ออกไปแจก
ชำวบ้ำนร่วมกนั		นอกจำกเงินแล้วท่ำนเจ้ำอำวำส
ก็จะมีสิ่งของที่คนเอำมำท�ำบุญที่วัด	เช่น	พัดลม	
ซึ่งที่วัดมีจ�ำนวนมำกไปแจกด้วย	ผมก็มีของที่ขอ
จำกที่ต่ำงๆ	มำ	ผมก็ถือไป	นอกจำกชำวบ้ำนได้
ประโยชน์แล้วมันก็เป็นช่ือเสียงของเรำเอง	 โดย 
ที่เรำไม่ต้องไปเดินหำเสียงอะไรมำกมำย

 สิง่ที ่อบต. วางเปา้หมายคอืตอนนีเ้ราก�าลงัปรบัโครงสรา้ง 
องค์กรให้มีกองสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะมี 
เจ้าหน้าที่ที่จบทางสาธารณสุขเข้ามาเพ่ิม บทบาทของ อบต. 
ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตมากยิ่งข้ึน โครงสร้างก็
ต้องเอื้ออ�านวยต่อทิศทางการท�างานด้วย 
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 นอกจากตั้งศูนย์ฯ ด�าเนินโครงการเองแล้ว 
อบต. คูหา ยังส่งคนของตัวเองไปอบรมเป็น 
Case Manager ด้วย ท�าไมถึงสร้าง CM ของ 
อปท. เองคะ
	 ถ้ำไม่ส่งไปอบรมเรำก็ท�ำงำนตะกุกตะกัก
อยูแ่บบนีค้รบั		กำรม	ีCM	ในหน่วยงำนของเรำเอง 
ท�ำให้เรำท�ำงำนง่ำยขึ้น	 เพรำะเรำจะเข้ำใจระบบ
มำกขึ้น	 ผมส่งน้องที่เป็นผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน
ไปอบรม	สิ่งที่	อบต.	วำงเป้ำหมำยคือตอนนี้เรำ
ก�ำลังปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีกองสำธำรณสุข
ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพำะ	 จะมีเจ้ำหน้ำที่ที่จบ 
ทำงสำธำรณสุขเข้ำมำเพิ่ม	 บทบำทของ	 อบต.	
ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องคุณภำพชีวิตมำกยิ่งขึ้น	
โครงสร้ำงก็ต้องเอือ้อ�ำนวยต่อทศิทำงกำรท�ำงำน
ด้วย	 เดือนกุมภำพันธ์นี้เรำจะปรับโครงสร้ำงตั้ง
กองสำธำรณสุขขึ้นมำ	 ปรับกรอบกำรท�ำงำนให้

มกีองนี	้	ผมมองว่ำมนัเป็นควำมจ�ำเป็นเนือ่งจำก 
เรำท�ำเร่ืองนี้ข้ึนมำโดยอำศัยกองหนึ่งท่ีเรียกว่ำ	
ส�ำนักปลัดฯ	 ซึ่งกว้ำงมำก	 ดูแลทุกเรื่อง	 เมื่อเรำ
มำเน้นงำนด้ำนคุณภำพชีวิต	ผมคิดว่ำเรำไม่ควร
อิหลักอิเหลื่อ	เรำควรมีส่วนงำนที่ช�ำนำญเรื่องนี้
โดยตรง	 จึงเกิดแนวคิดว่ำในเมื่อเรำจะท�ำเรื่องนี้
อย่ำงต่อเนื่องควรต้องมีกองนี้โดยตรง	และเรำก็
หำบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขมำอยู่ที่นี่เพื่อท�ำให้
เรื่องนี้เป็นงำนท�ำกันแบบมืออำชีพมำกขึ้น

 หลังจากด�าเนินโครงการ LTC มา 3 ปี ท่าน
นายกฯ คิดว่าปัจจัยความส�าเร็จของงาน LTC 
น่าจะอยู่ที่ไหน
 ประกำรแรก		อยู่คนท�ำงำนทีใ่กล้ชดิกับผูป่้วย 
ติดบ้ำนติดเตียงที่สุด	 คือ	 CG	 ซึ่งค่ำตอบแทนก ็
ไม่ได้มำกมำย	ประกอบกับมีค่ำใช้จ่ำยประจ�ำวัน 

จะท�ำอย่ำงไรให้เรำสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้คน
กลุ่มนี้ได้อย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเพรำะเป็น
กลไกส�ำคัญมำก	 ผมยกตัวอย่ำงในแต่ละปีเรำ 
สำมำรถให้เขำไปเปิดหเูปิดตำ		ไปเพิม่ควำมรูไ้ด้ไหม 
นี่เป็นส่ิงที่เขำเรียกร้องกันมำตลอด	 ว่ำนำยกฯ 
พำไปดงูำนทีโ่น่นทีน่ีบ้่ำงส	ิ	เขำกอ็ยำกไปด	ู	อยำก 
ไปพักผ่อน	 ที่ไม่ใช่กำรท่องเที่ยวอย่ำงเดียว	 แต่
เป็นกำรพักผ่อนที่จะสร้ำงควำมรู ้ให้เขำ	 ยก
ตัวอย่ำงที่ผมไปดูโครงกำรเขำพระงำมที่ลพบุรี	
เขำท�ำเรื่องนี้ได้ดีมำก	 หรือไปศูนย์โฮมสุข	 ที่
กำฬสินธุ์	 ซึ่งผมไปกับ	 อบจ.	 ผมก็อยำกพำคน 
กลุ่มน้ีไปดูว่ำท่ีอื่นเขำท�ำกันไปค่อนข้ำงไกลกว่ำ
เรำเยอะ	 หำกเรำสำมำรถเอำบุคลำกรเหลำ่นี้ไป 
ได้		ผมว่ำมนัจะท�ำให้เขำมกี�ำลังใจในกำรขบัเคล่ือน 
เรื่องนี้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น	
	 ประกำรทีส่อง		ต้องสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
ให้กบัคนในครัวเรอืนเขำเอง	ว่ำนัน่พ่อเขำ	แม่เขำ 
นะ	ใครจะมำดูแลได้เท่ำกับลูก	เพรำะฉะนั้นพวก
เขำต้องเป็นคนดูแลพ่อกับแม่	 เป็นหน้ำท่ี	 อบต. 
ซึง่ผมตัง้ใจว่ำ		ผมจะจดัอบรมปพูรมทกุหมูบ้่ำนให้ 
เข้ำใจเรือ่งสขุภำพ		ได้เข้ำใจบทบำทของครอบครวั

ในกำรดูแลผู้ติดบ้ำนติดเตียงในครัวเรือนของ 
ตัวเอง		

 ค�าถามสุดท้าย ถ้ามีการเปล่ียนแปลงตัว 
ผู้น�า สมัยต่อไปนายก อบต. คูหา ไม่ได้ชื่อ
ปัญญา ศรีทองสุข งานตรงน้ีจะเดินต่อไปได้
ไหมคะ
	 (หัวเรำะ)	ผมตอบแทนแต่ละคนไม่ได้ครับ	
แต่มองแบบภำพรวม		เหมอืนกับทีผ่มเรียนสักครูว่่ำ 
ผูน้�ำคนไหนทีอ่ยำกจะเข้ำมำนัง่ในหวัใจประชำชน	
หำกไม่ท�ำเรือ่งนีค้ณุกไ็ม่ฉลำดพอทีจ่ะเป็นผูน้�ำได้ 
เพรำะมกี�ำลงัคน	กค็อืตัง้แต่ปลดัฯ	รองปลดัฯ	คน 
ในพื้นที่	ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้	ที่ส�ำคัญเรำ
มงีบประมำณ		มสีถำนทีท่ีจ่ะช่วยให้เรำขบัเคล่ือน
เร่ืองนี้ได้อย่ำงดีย่ิง	 มันก็ไม่ควรจะท้ิงเร่ืองนี้	 ผม
เชื่อว่ำในยุคต่อไปผู้ที่จะเข้ำมำเป็นนำยกฯ	 เป็น 
ผูบ้รหิำรท้องถิน่		คงไม่กล้ำท่ีจะไม่เล่นเรือ่งนี	้	หำก 
สมัยหน้ำผมไม่ได้เป็นนำยกฯ	 แต่เขำเห็นว่ำผม
ท�ำเรื่องนี้ดีแล้ว	 เขำไม่กล้ำทิ้งหรอกครับ	มันเกิด
กำรเปรียบเทียบ

 ผู้น�าคนไหนที่อยากจะเข้ามานั่งในหัวใจประชาชน หาก 
ไม่ท�าเรื่องนี้คุณก็ไม่ฉลาดพอที่จะเป็นผู้น�าได้ เพราะมีก�าลัง
คน ก็คือตั้งแต่ปลัดฯ รองปลัดฯ คนในพ้ืนที่ ที่พร้อมจะ 
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ ที่ส�าคัญเรามีงบประมาณ มีสถานที่ที่จะ
ช่วยให้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างดียิ่ง มันก็ไม่ควรจะทิ้ง
เรื่องนี้ 



	เม่ือเทรนศัลยแพทย์ทัว่ไปจบในเวลำ	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	

เหนือ่ย		แต่พอกลบัมำเชยีงใหม่ก็เป็นคนแรกของ

คณะทีท่�ำกำรผ่ำตดั		ประสบกำรณ์ทีอ่เมรกิำท�ำให้

เรำช่วยคนไข้ของเรำได้เยอะ”	

	 เม่ือกลับมำเมืองไทย	 นพ.เสรีกลับเข้ำ

รับรำชกำรเป็นอำจำรย์ที่	 คณะแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ส่วน	 อ.วิลำวัลย์สมัคร

เข้ำรับรำชกำรใหม่ท่ีโรงพยำบำลสวนดอกที่เคย

ท�ำงำนอยู่ก่อนจะไปอเมริกำ	 โดยอำจำรย์ได้

รับกำรแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำตึก	 ICU	ศัลยกรรม	

หลำยคนมองว่ำกำรที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์

ของไทยไปอเมริกำในช่วงนัน้เป็นภำวะสมองไหล

ท่ีท�ำให้บริกำรสุขภำพของประเทศหยุดนิ่ง	 แต่	

อ.วิลำวัลย์มองในมุมต่ำง

	 “เรำเอำประสบกำรณ์ท่ีอเมริกำมำใช้ได้

เยอะมำก		ท่ีนัน่เรำเรียนรู้ผ่ำน	on	the	job	training

ได้เรียนรู้หลำยอย่ำงที่บ้ำนเรำไม่มี	 บ้ำนเรำเพิ่ง

ก�ำหนดหลักสูตร	Advance	life	support	ที่นั่นเขำ

มีนำนแล้ว	 หรือบ้ำนเรำก�ำหนดว่ำกำรอ่ำนคลื่น	

EKG		เป็นเรือ่งต้องเรยีน		แต่ทีโ่น่นเขำมำนำนแล้ว

เรำก็เรียนรู้เร่ืองพวกนี้ตั้งแต่ก่อนกลับมำ......พี่

มองว่ำมนัเป็นกำรท่ีคนของเรำได้ไปเปิดหเูปิดตำ	

ได้เหน็สงัคมท่ีหลำกหลำย		มนัสร้ำงให้คนของเรำ

มีวิสัยทัศน์	 ชีวิตที่นั่นมันท�ำให้เรำต้องพยำยำม	

ต้องมุ่งมั่น	 อดทนด้วย	 หำกอยู่แบบขอไปทีเรำ

จะแข่งกับใครไม่ได้	 และยิ่งถ้ำเรำรู้จักเก็บเกี่ยว	

เรำจะเอำอะไรกลับมำใช้ที่บ้ำนได้เยอะทีเดียว”

	 สิ่งที่อำจำรย์วิลำวัลย์น�ำกลับมำประเทศ

ไทยในตอนนั้นไม่ใช่มีแต่ควำมรู้และทักษะใน

กำรท�ำงำนพยำบำลที่อำจำรย์เก็บเกี่ยวได้จำก

ประสบกำรณ์	 6	 ปีท่ีนั่นเพียงอย่ำงเดียว	 แต่

อำจำรย์ยงัน�ำอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ทีท่ำงโน้นทิง้

กลับมำใช้ให้เป็นประโยชน์กับคนไข้บ้ำนเรำด้วย

		 “ของที่นั่นเขำใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 และของ

หลำยอย่ำงท่ีแกะออกมำแล้ว	 ยังไม่ได้ใช้	 เขำก็

ทิ้งด้วย	กำรที่จะเอำมำ	re-sterilize	นึ่ง	อบ	แล้ว

ใช้ซ�้ำ	 ที่นั่นเขำไม่ท�ำกัน	 พ่ีก็คิดถึงที่บ้ำนเรำ	 ที่

ตอนนั้นยังต้มเข็มอยู่เลย	 สำยโน่น	 น่ี	 ก็	 reuse	

กันหลำยรอบ	 ใช้กันจนเหนียว	 พี่ก็เลยขนของ

พวกนี้ขึ้นเรือกลับมำเป็นตันเลย	 เอำมำให้คนไข้

เรำใช้		พวกสำย	Catheter,	สำย	Suction,	syringe,	

รวมไปถงึพวก	tube	ทัง้หลำยอย่ำง	Endotracheal	

tube	 ท่ีใส่ในท่อหลอดลม	 สำยออกซิเจน	 พวก	

medical	 equipment	 ทั้งหลำย	 มันไม่ไช่ของใช้

แล้วนะ	แต่เป็นของที่เขำเปิดแล้วไม่ได้ใช้	ถ้ำของ

ใช้แล้วพี่ไม่เอำมำ	แพมเพิร์สพี่ก็เอำมำ	ประเภท

ว่ำเปิดทัง้ห่อใหญ่ๆ	แล้วเอำมำใช้แค่ไม่กีอ่นัแล้ว

คนไข้เสียชีวิต	หรือมีเหตุให้เลิกใช้	เขำทิ้งที่เหลือ

ทั้งห่อ	ไอ้แบบนี้พี่ก็เอำกลับ”	

	 “อยู่ที่นั่นพี่คิดถึงระบบบริกำรที่บ้ำนเรำ

ตลอดนะ	 เรำติดว่ำเรำต้องกลับบ้ำนตลอดเวลำ	

ไม่เคยยื่นเรื่องเพื่อขอเป็น	citizen	 เขำเลย	ทั้งที่

ตอนนั้นอเมริกำเปิดกว้ำงพร้อมจะให้	 citizen	

แพทย์เลย”	

	 อำจำรย์วิลำวัลย์ท�ำหน้ำที่ของวิชำชีพ

พยำบำลอยู่	13	ปี	ก็ย้ำยไปเป็นอำจำรย์ที่คณะ

พยำบำลศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 จนได้
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โดย แมพ่ลอย
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

เรือ่งราวการเช่าเครือ่งบินเหมาลําของแพทย์ไทย
หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 

ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ
ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

‘ผีเส้ือขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก 
รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่เป็นผู้หน่ึงทีร่่วมเดินทาง
ไปกับแพทย์ในยุคน้ันด้วย มาบอกเล่าเรือ่งราวให้เราฟงั

 มันไหลกลับน้อยกว่าไหลไป ถ้ามองในเชิงการลงทุน
ก็ต้องถือว่าขาดทุน กลับมาน้อยมากนะ รุ่นทีบ่ินไปพร้อมกับพ่ี
น่าจะประมาณ 50 คน กลับมาไม่เกิน 10 คน 
ถามว่าเราสูญเสียไหม สูญเสียนะ แต่หากมองอีกมุมหนึง่
ก็ต้องถือว่าคนกลุ่มทีอ่ยู่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ 
ทําให้คนไทยได้รับการยอมรับในเชิงความสามารถทางการแพทย์ 
ทางระบบสุขภาพ   

หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 
ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ

ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
‘ผีเส้ือขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก 

รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  เมือ่แพทย์เหมาลําไปอเมริกา

กลับมารับใช้ชาติทีเ่มืองไทย
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ด�ำรงต�ำแหน่งคณะบดีจนเกษียณอำยุรำชกำร

ในต�ำแหน่งนี้	 เม่ือเรียนถำมอำจำรย์ในมุมกลับ

ถึงมุมมองของหลำยๆ	 คนว่ำกำรที่แพทย์ไทย

ไปอเมริกำยุคนั้นท�ำให้เกิดภำวะสมองไหลจน

เป็นวิกฤติกับระบบสุขภำพไทยไม่น่ำจะเป็นจริง

เสมอไปหรือไม่	 อย่ำงน้อยเคสของอำจำรย์กับ	

นพ.เสร	ีกแ็สดงให้เห็นว่ำ	เม่ือถงึเวลำสมองทีเ่คย

ไหลออกก็ไหลกลับมำสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับ

ระบบบริกำรสขุภำพไทยอย่ำงมำกมำย		ยงัไม่นบั

ส่วนท่ีไหลกลบัมำหลังเกษยีณงำนทีอ่มรกิำ		แล้ว

น�ำควำมเชีย่วชำญมำให้บรกิำรประชำชนไทยต่อ	

ค�ำตอบของอำจำรย์คือ

	 “มันไหลกลับน้อยกว่ำไหลไป	 ถ้ำมองใน

เชิงกำรลงทุนก็ต้องถือว่ำขำดทุน	 กลับมำน้อย

มำกนะ	 รุ่นท่ีบินไปพร้อมกับพ่ีน่ำจะประมำณ	

50	คน	กลับมำไม่เกิน	10	คน	ถำมวำเรำสูญเสีย

ไหม		สญูเสยีนะ		แต่หำกมองอกีมมุหนึง่กต้็องถอื

ว่ำคนกลุม่ทีอ่ยูเ่ขำไปสร้ำงชือ่เสยีงให้ประเทศชำติ

ท�ำให้คนไทยได้รบักำรยอมรบัในเชงิควำมสำมำรถ

ทำงกำรแพทย์	ทำงระบบสขุภำพ	นอกจำกนีต้้อง

มองว่ำคนกลุม่น้ีเขำดึงเงินกลบัมำให้ประเทศไทย

ด้วยนะ	 หลำยคนส่งเงินมำซื้อบ้ำน	 ซื้อรถให้

ครอบครัวที่เมืองไทย	ส่งน้องๆ	เรียนต่อได้”			

	 เพื่อนอำจำรย์จ�ำนวนมำกอยู่ที่อเมริกำ

จนเกษียณ	แต่งงำนมีครอบครัว	บำงคนลูกเป็น

หมอท�ำงำนที่นั่นต่อเลย	 หลำยคนเสียชีวิตที่นั่น	

“ตอนที่พี่กลับมำ	 คนเขำก็มองว่ำเรำคิดยังไงถึง

กลับ”

	 จำกตัวเลขที่	 นพ.วิชัย	 โชควิวัฒน์	 เขียน

เผยแพร่ใน	 ปูมประวัติศาสตร  มหิดลเพื่อ

ประชาธิปไตย	 แสดงให้เห็นว่ำระหว่ำงปี	 2508-

2512	 มีแพทย์ไทยไปต่ำงประเทศรวม	 2,156	

คน	 ในจ�ำนวนนี้	 987	 คน	 เดินทำงกลับ	 ส่วน	

1,178	คน	ยังคงอยู่ต่ำงประเทศ

		 กำรเดินทำงไปท�ำงำนทีอ่เมรกิำของแพทย์

ไทยเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปี	 2518	 ซึ่ง

สงครำมเวียดนำมจบลงพอด	ี	ในระหว่ำงทีส่งครำม

เวียดนำมด�ำเนินไปนั้น	 อเมริกำเองก็มีกำรปรับ

แผนในภำคกำรผลติและกำรจดักำรก�ำลงัคนของ

ตนเพือ่ให้มแีพทย์ของตนเองอยูใ่นระบบเพยีงพอ

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

ร่วมเป็นหลัก หลายโครงการถ้าพระ
ไม่ทําเราทําเองไม่ได้นะ ท่านนายกฯ 
ก็ขอให้บอกมีอะไรพร้อมช่วยเสมอ 
ปัจจัยพวกนี้ทําให้หลายที่เลียนแบบเรา
ไม่ได้ 

นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
กล่าวถึงเบื้องหลังความส�าเร็จงาน Long Term Care 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 
กล่าวถึงเบื้องหลังความส�าเร็จงาน Long Term Care 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก 

ของอ�าเภอสวรรคโลก
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