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ทั ก ท า ย

	 ‘ผีเสื้อขยับปีก’	 ฉบับนี้มาตอบรับค�าชมขององค์การอนามัยโลกที่มีต่อ
มดงานตัวส�าคัญของระบบสุขภาพไทย	 นั่นคือ	 อสม.	 ที่เป็นก�าลังหลักส�าคัญ
ในการป้องกันและลดการแพร่เชื้อ	 COVID	 19	 ในระดับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ด้วยการน�าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาและบทบาทของ	 อสม.	
ตัง้แต่อดตี		เพือ่เป็นการคารวะและขอบคณุเหล่ามดงานทีส่่วนใหญ่จบการศกึษา
เพียงระดับประถมศึกษาแต่สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับระบบสุขภาพไทย	
	 ในส่วนของสถานการณ์		COVID	19		ตอนนีเ้ริม่มแีนวโน้มไปในทางทีด่ขีึน้	
ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง	 หลายภาคส่วนของประเทศกลับสู่
ระบบปกติในรูปแบบใหม่ท่ียังต้องระมัดระวังการรับเชื้อและการแพร่เชื้อกัน
อยู่	 การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างสม�่าเสมอกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีประจ�าวัน	 เพราะเหมือนที่	 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 เตือนไว้ว่ายังไม่สามารถวางใจสถานการณ์ได้	
โอกาสระบาดรอบ	2	ที่รุนแรงกว่ารอบแรกยังมีอยู่	เรายังคงสู้ไปด้วยกันนะคะ	

ผีเสื้อขยับปก
พฤษภาคม	2563

06  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 ตําแหน่งข้าราชการ 
 ยิง่บรรจุยิง่เพิม่ความรู้สึกไม่เปน็ธรรม

08  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 แพทย์ไทยกับการอุ้มบุญข้ามชาติ

10  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 เวเนซูเอล่า เศรษฐกิจล่ม ระบบล่ม คนล่ม

12  จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
 การคาดการณ์ความต้องการกําลังคนระดับปฐมภูมิ

14  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 อสม. มดงานในระบบสุขภาพไทย

24 ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
 คําพร เกตุแก้ว 16 ป ีชีวิต อสม. กับการรับมือ COVID 19
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

รมว. กสธ. ไม่เชื่อ
มีการเก็บค่าหัวคิวโรงแรม
ท�า State Quarantine
 

 กลางเดือนพฤษภาคมผู้ประกอบการโรงแรมในเขต
ชลบุรีที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลในการใช้สถานที่เป็น
สถานที่กักตัวคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ (State 
Quarantine) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ได้ร้องเรยีนว่ามกีารเกบ็ค่าหวัควิจากบคุลากรของรฐับาล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูร รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่เชื่อว่าบุคลากรของ 
กระทรวงฯ จะท�าเรื่องเช่นนี้
 “เป็นไปไม่ได้ท่ีคนของกระทรวงสาธารณสุขจะท�า
เรื่องอย่างนี้เพราะถูกสอนมาให้ดูแลคนไข้ ไม่ได้ถูกสอน
ให้มาโกง” นายอนุทินกล่าว
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังเรียกร้องผู้
ประกอบการน�าหลักฐานมาแจ้งท่ีสายด่วนกรมสนับสนุน
บรกิารสุขภาพหมายเลข 1426  เพ่ือจะด�าเนินคดีกับกลุ่ม
ผู้กระท�าผิด

ระบบบริการทางการแพทย์
วิถีใหม่ ไป รพ.คราวนี้
หลายอย่างเปลี่ยนไป

 เมื่อรัฐบาลเริ่มปลดล็อคประเทศ คาดว่าโรงพยาบาล
ว่างๆ  จะกลบัมาหนาแน่นอกีครัง้  กระทรวงสาธารณสขุจงึ
ก�าหนดรูปแบบของบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New 
normal Medical Service) ให้สถานบริการทุกแห่ง
ปฏิบัติตาม
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงบริการ 
การแพทย์วิถีใหม่ว่าต้องปรับทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ
รูปแบบการให้บริการ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนั้น
ต้องมีการปรับแผนการใช้พื้นที่ใหม่เพื่อลดความแออัด
เน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและบุคลากร จัด
ให้มีอุปกรณ์เพื่อแยกระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูร้บับรกิาร จดัแบ่งพืน้ทีบ่รกิารให้ชดัเจน วอร์ดผูป่้วยใน 
ต้องจัดพื้นที่เฉพาะ (cohort ward) ส�าหรับผู้ป่วยโรค
ปอดบวมไม่ให้ปนกับผู้ป่วยโรคอื่น 
 ในส่วนของระบบบรกิารให้พยายามลดการใช้บคุลากร 
ลงและการลดจ�านวนผูป่้วยให้มากทีส่ดุ โดยให้แบ่งผูป่้วย 
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีความจ�าเป็นต้องพบแพทย์ ให้น�า
อปุกรณ์ทีมี่เทคโนโลยีทนัสมัยมาใช้มากขึน้เพือ่ลดความ
เส่ียงในการแพร่เชื้อจากการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การใช้ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ส่งยา ส่งอาหาร ใช้การสังเกตอาการผู้ป่วยทาง 
CCTV ส่วนกลุ่มที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่จ�าเป็นต้องพบ
แพทย์ ให้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) 
และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น

เอกชนผลติหน้ากากอนามัย
ให้บุคลากรทางการแพทย์
และกลุ่มเส่ียง
 

  ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามยัในกลุม่บคุลากร
ทางการแพทย์เริม่คลีค่ลายลงเมือ่ภาคเอกชนหลายแห่ง
ใช้ศักยภาพตนเองผลิตหน้ากากอนามัยแจกบุคลากร 
เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศในการรับมือกับโควิด 19
 เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเอกชนรายแรกที่สร้าง
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ เพื่อผลิต
หน้ากากอนามัยแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็น
หลักโดยตั้งเป้าผลิตวันละ 1 แสนชิ้นต่อวัน หรือ 3 ล้าน
ชิ้นต่อเดือน หน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้นแรก ได้ถูกแจก
จ่ายให้บุคลากรทั่วประเทศไปต้ังแต่กลางเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา ต่อมากลางเดือนพฤษภาคมบริษัท เอสเอ็นซี 
ฟอร์เมอร์ จ�ากัด ได้เปิดตัวโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นที่จังหวัดระยอง โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะท�างานพัฒนาบุคลากรและ
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และ
บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัย
จ�านวน 1 ล้านชิ้น เพื่อให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กับกลุ่ม 
เปราะบางและกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์

สภาการสาธารณสุขชุมชน
ร้องขอเงินค่าตอบแทน
วิชาชีพ
 

 วันท่ี 21 พ.ค. 2563 ตัวแทนสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสาธารณสุข สภา 
ผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและการบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 นายเอนก ทับทิม กรรมการและเลขาธิการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน อ้างถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติก่อน
หน้านี้ในการบรรจุบุคลากรที่ท�างานช่วงโควิดเป็นกรณี
พิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส นั้น พบว่าบุคลากรวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 7,438 อัตรา จะได้รับการบรรจุ
เฟสสุดท้าย คือประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่ง
สภาฯ มองว่าอาจมคีวามไม่แน่นอนเกดิขึน้จึงขอเรียกร้อง 
ให้บรรจบุคุลากรวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนพร้อมกบั
วิชาชีพอื่น เพราะที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขชุมชน
ท�างานด้านการตรวจคัดกรองมาโดยตลอด ส่วนในเรื่อง
ค่าตอบแทนสภาฯ ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล 
ค่าตอบแทนประเภทวชิาชพีให้กบัวชิาชพีการสาธารณสุข 
ชุมชนด้วยเพราะเป็นวิชาชีพในระบบสุขภาพเช่นเดียว
กับวิชาชีพอื่นแต่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ก่อน
หน้านี้ สภาฯ ได้ยื่นเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า
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โดย จบัพลดัจบัผลู
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

  ต้นเดือนเมษายนคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้บรรจุข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขเพิม่เป็นกรณีพิเศษ 45,242 ตําแหน่ง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานสู้โควิด 19
นอกจากเพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจให้บคุลากรแลว้ ท่าน รมว. สธ. ยังมองว่าเป็นการสรา้ง
ความมัน่คงใหกั้บระบบสุขภาพไทย  แตม่มุหน่ึงทีท่า่นรฐัมนตรมีองไมเ่หน็หรอือาจมองเหน็
แตไ่มอ่ยากพดูถงึคอืการจดัสรรตําแหน่งข้าราชการในปจัจบัุนทีต้่องเป็นไปอย่างเฉพาะกจิ
จะไมม่ทีางท่ัวถงึและครอบคลมุได ้ความรูสึ้กไมเ่ป็นธรรมจงึยอ่มเกดิขึน้

	 เพียงไม่กีว่นัหลังคณะรฐัมนตรีมมีตดัิงกล่าว		กลุม่พยาบาลลกูจ้างเหมาจ่ายในพืน้ท่ี
ชายแดนภาคใต้กส่็งเสยีงออกมาว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมเพราะไม่ได้อยูใ่นโควต้าทีจ่ะได้
รับการบรรจุในครั้งนี้ทั้งที่พวกตนก็เกี่ยวข้องกับภารกิจการรับมือกับโควิด	19	ด้วยเช่นกัน	
ที่ส�าคัญเป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีการระบาดหนักที่สุดในประเทศพื้นที่หนึ่งด้วย
	 พยาบาลลกูจ้างเหมาจ่ายกลุม่นีเ้ป็นผลกระทบท่ีสบืเนือ่งมาจากการบรรจขุ้าราชการ
ให้พยาบาล	3,000	คนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นกรณีพิเศษเมื่อปี	2554	เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาลในพ้ืนที่ชายแดนใต้	 ผลของการบรรจุครั้งนั้นท�าให้ไม่สามารถบรรจุ
พยาบาลเพิ่มในพื้นที่นั้นได้อีกจนถึงปัจจุบันน้ี	 หากย้อนกลับไปดูเร่ืองราวเมื่อคร้ังบรรจุ
พยาบาล	3,000	คนในยุคนั้น	 ก็จะมีเรื่องความไม่เป็นธรรมกับพี่ๆ	พยาบาลที่ท�างานมา
ก่อนและไม่ได้รับการบรรจุด้วย
	 กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนก็ได้ไปยื่นหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อขอให้
บคุลากรในวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน	7,438	อตัรา		ทีแ่ม้จะอยูใ่นโควต้าได้รับการบรรจุ
ในรอบโควิด	 19	นี้ด้วย	แต่ก็อยู่ในเฟส	3	คือจะได้รับการบรรจุเป็นกลุ่มสุดท้ายในเดือน
พฤศจิกายน	 ซ่ึงสภาวิชาชีพมองว่าไม่เป็นธรรมในการให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้
รับการบรรจุช้ากว่าวิชาชีพอื่นๆ	 จึงเรียกร้องให้บรรจุวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อม

ตําแหน่งข้าราชการ 
ยิ่งบรรจุยิ่งเพ่ิมความรู้สึก
ไม่เป็นธรรม
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กบัวชิาชพีอืน่ๆ	จะเป็นเฟส	1	หรอื	เฟส	2	กไ็ด้		โดยก่อนหน้านีส้ภาวชิาชพีการสาธารณสขุ
ชุมชนได้เคยเรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ไม่มีค�าตอบ
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยด�าเนินนโยบาย	Zero	Growth	คือลดอัตราก�าลังข้าราชการ
ด้วยการไม่บรรจุเพิม่		ไม่บรรจุทดแทนต�าแหน่งท่ีเกษยีณ		เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
กับสวัสดิการข้าราชการ	 กระทรวงสาธารณสุขต้องประสบปัญหาการขาดแคลนก�าลังคน
วกิฤตย่ิิงขึน้		เพราะขาดแรงจูงใจในการรกัษาบคุลากรไว้ในระบบบรกิารของภาครฐัเนือ่งจาก
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารของการจ้างงานรปูแบบอืน่ไม่สามารถแข่งขนัได้กับค่าตอบแทน
และสวัสดิการของสถานบริการในภาคเอกชน	 ท�าให้หลายครั้งต้องมีการบรรจุข้าราชการ
เป็นกรณีพิเศษ	 และเกือบทุกครั้งการบรรจุต�าแหน่งให้คนกลุ่มหนึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่เป็นธรรมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกหลายกลุ่มเสมอ
	 ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุควรต้องตัง้หลกัทบทวนเหตุและผลอย่างจรงิจงัว่าการ
บรรจุอัตราก�าลังข้าราชการใช่ค�าตอบท่ีแท้จริงและยั่งยืนของการธ�ารงก�าลังคนไว้ในระบบ
บรกิารสขุภาพของภาครฐัหรอืไม่		การแก้ปัญหาหนึง่แล้วสร้างให้เกดิความรูส้กึไม่เป็นธรรม
เกิดขึ้นกับก�าลังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรจะเป็นมาตรการในการบริหารและจัดการก�าลัง
คนด้านสุขภาพของประเทศอีกแล้ว 
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โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 (สบส.)	
ซึ่งรับผิดชอบควบคุมสถานบริการ	 และ
แพทยสภา	 ที่มีหน้าท่ีควบคุมจรรยาบรรณ
แพทย์	 ต่างออกมาขยับเพื่อด�าเนินการใน
ส่วนของตนเองต่อไป
	 “ในส่วนของแพทย์	 พยาบาล	 นัก
วิทยาศาสตร์	และสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับคดีอุ ้มบุญข้ามชาตินั้น	 จะด�าเนินคดี	
2	 ส่วน	 คือด้านคดีอาญาให้ต�ารวจเป็นผู้ 

ด�าเนินการ	 และด้านวินัยและจรรยาบรรณ
แพทย์	ซึ่ง	สบส.จะตั้งกรรมการสอบ	หากผล
สรุปว่าผิดจริงจะด�าเนินการถอนใบอนุญาต
และถอนใบอนญุาตประกอบสถานพยาบาล
นั้นๆ	ทันที”	นพ.ธเรศ	กรัษนัยรวิวงค์	อธิบดี
กรม	สบส.	กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันร่วมแถลง
ข่าวปิดคดีกับ	บก.ปคม.
 ขณะที	่พล.อ.ต.นพ.อทิธพร		คณะเจรญิ 
เลขาธิการแพทยสภา	 เปิดเผยว่าแพทยสภา
ได้ท�าหนังสือขอข้อมูลคดีไปยัง	บก.ปคม.
แล้วเพื่อน�ามาพิจารณาความผิดของแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งแพทยสภาจะพิจารณาใน
ส่วนของการขัดกับ	 พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม	
เท่านั้น
	 ย้อนกลบัไปทีจ่ดุเริม่ต้นคด	ีเมือ่กลาง
เดือนกุมภาพันธ์	2563	บก.ปคม.	ได้ร่วมมือ
กับต�ารวจคอมมานโด	904	และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องบกุทลายเครือข่ายขบวนการอุม้บญุ
ข้ามชาติย่านนาคนิวาส	 จนสามารถจับกุม
ชาวจีน	2	คน	คนไทย	9	คน	และหญิงไทย
รับจ้างท้องอีก	 7	 ยึดทรัพย์ได้คิดเป็นมูลค่า 
กว่า	100		ล้านบาท		ขบวนการนีเ้ป็นการรบัจ้าง 
ครอบครัวชาวจีนที่ประสงค์จะมีบุตรแต่ไม่ 
สามารถมีได้		มาจ้างให้หญงิไทยตัง้ครรภ์แทน 
เมื่อใกล้คลอดก็จะพาไปคลอดที่ประเทศจีน	
แล้วให้หญิงไทยเดนิทางกลบัโดยมอบเดก็ให้
ไว้กับครอบครวัชาวจนีทีน่ั่น		ซึง่กระบวนการ
สอบสวนยังได้ขยายผลไปถึงว่าขบวนการนี้
อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตเด็กเพื่อน�าอวัยวะ
ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยเพื่อผลทางธุรกิจด้วย	
	 ทั้งนี้	 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์	พ.ศ.	2558	อนุญาตให้ท�าการอุ้มบุญ 

หรอืการให้ผูอ้ืน่ตัง้ครรภ์แทนได้		เพือ่ช่วยเหลอื 
ผู ้มีบุตรยากและประสงค์จะมีบุตร	 โดยม ี
เงือ่นไขว่า		ผูรั้บอุม้บญุ		ต้องเป็นญาติสืบสาย 
โลหิตในครอบครัวของทางฝ่ายสามีหรือ 
ภริยา	แต่ต้องไม่ใช่บิดามารดา,	ต้องเคยมี 
บุตรมาก่อนแล้ว	 ถ้าหญิงนั้นมีสามีอยู่จะ 
ต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วยถึงจะ 
ตัง้ครรภ์แทนได้		และ		ต้องไม่ใช่เจ้าของไข่ที่ 
ให้ก�าเนดิตวัอ่อน		เพือ่ป้องกนัความเชือ่มโยง 
ทางพันธุกรรม	 และความรู้สึกผูกพันของผู ้
รับต้ังครรภ์แทนต่อเด็ก	 การท่ีหญิงไทยรับ 
อุม้บญุให้ครอบครวัชาวจีนจึงเป็นการกระท�า
ที่ผิดกม.	และเข้าข่ายการค้ามนุษย์
	 อย่างไรก็ดียังไม่มีการเปิดเผยชัดเจน 
ว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง	 6	 คน	 ซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ	
5	คน	และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	คน	
ทีเ่ข้ารบัทราบข้อกล่าวหานัน้ท�าความผดิหรอื
เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีในขั้นตอนไหน	เพราะ
ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าขบวนการนี้
หลีกเลี่ยงกฎหมายไทยด้วยการพาหญิงไทย
ทีร่บัจ้างอุม้บญุไปรบัการฉดีสเปิร์มทีป่ระเทศ
เพ่ือนบ้าน	 เม่ือตั้งครรภ์จึงค่อยพากลับมา 
ยังเมืองไทย
	 ประเทศไทยและแพทย์ไทยมชีือ่เสยีง 
ในด้านการผสมเทียมมนุษย์	 และก่อนที ่
พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศัยเทคโนโลย ี
ช่วยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์	พ.ศ.	2558	
จะมีผลบังคับใช้	 พบว่าประเทศไทยเองถูก
ใช้เป็นฐานในการอุ้มบุญข้ามชาติอย่างถูก
กฎหมาย		การทลายขบวนการอุม้บญุข้ามชาต ิ
ซึ่งมีหลักฐานว่าแพทย์ไทยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในครัง้น้ี		เป็นเครือ่งยนืยนัความสามารถด้าน 

นี้ของแพทย์ไทยได้เป็นอย่างดี	 และจะเป็น
ที่น่าเสียดายยิ่งหากผลการสอบสวนจะพบ
ว่าแพทย์ท้ังหมดมีความผิดจริง	 เพราะนั่น
จะหมายถึงบุคลากรของเราก�าลังใช้ความรู้
ความสามารถในทางที่ผิด	 สุดท้ายไม่เพียง
แต่บุคลากรต้องรับโทษตามกฎหมาย	 และ 
ยังหมายถึงการที่ระบบบริการสุขภาพต้อง
สูญเสียก�าลังคนที่มีคุณภาพไปด้วยเพราะ
การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
ระดับโลก
	 หากท้ังหมดถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความ
ผิดจริง	 ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของระบบบริการ
สุขภาพไทยมาก

แพทย์ไทยกับการ

แหล่งข้อมูล
www.hfocus.org/content/2020/05/19446
www.thairath.co.th/news/crime/1856436
www.pptvhd36.com/news/ประเด็นรอ้น/119447

อุ้มบุญข้ามชาติ
   การแถลงปิดคดกีารทลายขบวนการ 

ค้ามนุษย์ผ่านการอุ้มบุญข้ามชาติของกอง 
บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.
ปคม.) ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที ่
ผา่นมา  กลายเป็นการแจ้งข่าวรา้ยตอ่ระบบ
บริการสุขภาพไทยเมื่อมีการยืนยันว่ามี 
แพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพไทย  
6 คนเข้าไปเกีย่วข้องกับคดีน้ี  โดยทั้งหมด
ได้เข้ารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหา
แล้ว

  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

  การล่มสลายทางเศรษฐกิจของเวเนซูเอล่า ส่งผลให้ระบบสุขภาพพังยับเยิน นักข่าวของ 
นิวยอร์ก ไทมส์ เข้าไปติดตามระบบสุขภาพของเวเนซูเอล่าด้วยการติดตามหญิงท้องแก่ใกล้คลอด 
ไปโรงพยาบาล แล้วต้องพบความจริงอันน่าสะพรึงทีไ่ม่คิดว่าจะเกิดขึน้กับประเทศทีค่รั้งหน่ึงเคยมี
ระบบสุขภาพทีด่ีทีสุ่ดในละตินอเมริกา

	 เธอต้องนั่งรถโดยสารไปตระเวนหาโรง
พยาบาลอีก	 เธอนับไม่ถูกแล้วว่ามีมือหมอก่ีคน 
ที่คล�าท้องเธอ	 ก่อนที่จะบอกให้เธอไปที่โรง
พยาบาลอื่น	
	 สุดท้ายท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง	
Caracas	เมืองหลวงของประเทศ	เธอพาตัวเอง
เข้าไปในห้องคลอดได้		แต่กว่าจะได้เข้าไป		เธอยนื 
ร้องไห้หน้าโรงพยาบาลจนหมดสติ	 แม่ของเธอ 
ทีไ่ปด้วยข้อร้องแล้วขอร้องอกีเพือ่ให้ช่วยลกูและ
หลานในท้อง	 48	 ชั่วโมงหลังเริ่มเจ็บท้องคลอด
เธอก็ให้ก�าเนิดบุตรสาวที่โรงพยาบาลแห่งนี้	เด็ก
มนี�า้หนกตวัเพยีง	3.3	ปอนด์	และเสยีชวีติในเช้า
วันต่อมา	โรงพยาบาลไม่ออกสูติบัตรให้	
	 ระบบสขุภาพของเวเนซเูอล่าเคยได้ชือ่ว่า 
ดทีีสุ่ดในละตนิอเมรกิา		แต่เมือ่เศรษฐกจิล่มสลาย 
ระบบสุขภาพก็พังพินาศตาม	 ห้องคลอดเป็น
แผนกที่ได้รับผลกระทบชัดเจนมากที่สุดแผนก
หนึง่		อปุกรณ์ทางการแทพย์ทีจ่�าเป็นต่อการคลอด 
บตุร		ทัง้เครือ่งวดัสญัญาณชพี		เครือ่งช่วยหายใจ 
ถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้	หรือไม่ก็หาย
ไปเลย		ท�าให้แพทย์ต้องจ�าใจปฏเิสธการท�าคลอด	
ประมาณครึ่งหนึ่งของหมอท้ังประเทศท่ีมีอยู ่
ประมาณ	30,000	คน	ลาออกจากระบบ		
	 ยงัไม่เคยมใีครศกึษาถงึผลกระทบท่ีแท้จรงิ 
ต่อมารดาและบตุร	ตวัเลขในปี	2559	พบว่าอตัรา
การตายของผู้หญิงคลอดบุตรสูงถึงร้อยละ	 65	
อัตราการตายของทารกสูงขึ้นร้อยละ	30	ภายใน
ปีเดียว	 รัฐมนตรีท่ีเปิดเผยตัวเลขนี้ถูกปลดจาก
ต�าแหน่งในทันที	และหลังจากนั้นตัวเลขการเสีย
ชวีติของแม่และเดก็กเ็ป็นความลบัของประเทศนี ้

นัน้เอง		เธอต้องตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆ 
ถึง	 4	แห่ง	 เพื่อจะหาที่คลอดบุตร	 โรงพยาบาล
แห่งหนึง่บอกเธอว่า	“เราไม่มอีปุกรณ์ฆ่าเชือ้โรค” 
โรงพยาบาลอีกแห่งหน่ึงบอกเธอว่า	 “เราไม่มีตู้
อบเด็ก”

การคลอดในประเทศนี้กลายเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
กับความตายทั้งแม่และเด็ก	การตระเวนจากโรง
พยาบาลนี้ไปโรงพยาบาลนั้น	 รวมถึงการต้อง 
คลอดในล็อบบี	้	บนถนน		บนบนัไดในโรงพยาบาล 
โดยไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลท�าคลอดให้
เป็นเรื่องที่หญิงสาวหลายคนต้องเจอ	 หญิงสาว
คนหนึง่ท�าสถติติระเวนโรงพยาบาล	12	แห่ง		กว่า 
จะได้คลอด	 คนที่โชคร้ายก็เสียชีวิต	 หญิงสาว
จ�านวนมากเลอืกทีจ่ะเดินทางไปคลอดทีป่ระเทศ 
เพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบีย	 โรงพยาบาลใน
โคลอมเบียท่ีตั้งตามแนวชายแดนกับประเทศ
เวเนซเูอล่ามอีตัราการคลอดของชาวเวเนซเูอล่า 
มากกว่าประชากรตัวเอง	 ซึ่งประธานาธิบดี
โคลอมเบียบอกว่าพร้อมจะช่วยรับภาระตรงนี้
จนกว่าประเทศตัวเองจะแบกรับภาระทางการ
เงินในส่วนนี้ไม่ไหว	
	 ในภาวะวกิฤตขิอง	#COVID19	ทีพ่รมแดน
ทั้งสองประเทศต้องปิดลง	 หญิงสาวชาวเวเน- 
ซเูอล่าจ�านวนมากยงัคงเลอืกทีจ่ะข้ามแดนอย่าง
ผิดกฎหมายเพื่อไปคลอดที่นั่น

แหล่งข้อมูลและภาพ 
www.nytimes.com/2020/04/10/world/americas/ 
venezuela-pregnancy-birth-death.  html?smid=tw-
nytimes&smtyp=cur

เวเนซเูอล่า 
เศรษฐกิจล่ม ระบบล่ม คนล่ม

	 Milagros	Vásquez	สาวน้อยวัย	20	ในชุด
คลุมท้องผ้ายืดขับมอเตอร์ไซค์ข้ามแม่น�้า	3	สาย 
ก่อนจะอุม้ท้องขึน้รถประจ�าทางอีกหนึง่ต่อ		จนถงึ 
โรงพยาบาลแห่งหนึง่		เพือ่จะพบว่าเธอต้องไปต่อ 
ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง	 ภายใน	 40	 ชั่วโมง 
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย แมพ่ลอย

	 ในยุคปัจจุบันที่ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
การเจบ็ป่วยเรือ้รงัเพิม่ขึน้		ความต้องการบรกิารสขุภาพ
ในระยะยาวมีมากขึ้น	 ขณะเดียวกันฝังผู้ให้บริการก็มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามากขึ้น	 อีกทั้งความ
ก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีทางการส่ือสารเข้ามา
เป็นปัจจัยร่วม	 ท�าให้โครงสร้างความต้องการก�าลัง
คนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิมีความเปลี่ยนแปลง	
ส�านกังานวจิยัและพฒันาก�าลงัคนด้านสขุภาพ	(สวค.)	
ส�านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	(IHPP)	
จึงได้ท�าการศึกษาคาดการณ์ความต้องการก�าลังคน
ด้านสขุภาพในระบบบรกิารปฐมภมูใินอกี	10	ปีข้างหน้า
(ปี	 2569)	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)
	 การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์ความต้องการ
ก�าลงัคนครอบคลุมการบรกิารด้านการรกัษาเบ้ืองต้น
การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การฟนฟูสภาพ	
และการก�าจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	 สถานบริการ
ระดับบริการปฐมภูมิครอบคลุม	 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล		ศนูย์การแพทย์		สถานบรกิารสาธารณสขุ

ของเทศบาล	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลจังหวัด	
และโรงพยาบาลอื่นๆ	 นอกจากน้ันยังรวมถึงการ
บริการเบือ้งต้นของสถานพยาบาลเอกชน		เช่น		คลนิิก
เอกชน	 สถานพยาบาลเอกชน	 ร้านยา	 ก�าลังคนที่
ศึกษาประกอบด้วย	 แพทย์	 ทันตบุคลากร	 พยาบาล
วิชาชีพ	 นักวิชาการสาธารณสุข	 บุคลากรแพทย์แผน
ไทย	 กายภาพบ�าบัด	 และนักเทคนิคการแพทย์	 ใช้
วิธีการคาดการณ์ความต้องการก�าลังคน	 2	 วิธีคือ	
วิธีความจ�าเป็นด้านสุขภาพ	 (health	 need	method)	
และความต้องการบริการสุขภาพ	 (health	 demand	
method)
	 ศึกษาโดยใช้ฉากทัศน์	 2	 สถานการณ์เพื่อให้
เห็นความแตกต่างเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงบริบท	 โดย
ใช้ข้อมูลก�าลังคนในปี	2559	เป็นฐาน	ฉากทัศน์ที่ 1
เม่ือความต้องการการบริการแปรเปลี่ยนตามการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเท่านั้น	 การบริการด้าน
รักษาจะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับประชากร	 ส่วนการ
บริการฟ นฟูสภาพในกลุ ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการ
บริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามประชากรและสัดส่วน

ผูสู้งอายุท่ีเพิม่ขึน้		โดยในปี		2569		คาดว่าจะมปีระชากร
ประมาณ	66,379,051	คน		สดัส่วนผูส้งูอายจุะเพิม่เป็น
23.6%	 โดยท่ียังใช้ตัวเลขผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ประมาณ	15%	ของผู้สงูอาย	ุ	และผู้สงูอายตุดิบ้าน
ตดิเตยีง		ต้องการการเยีย่มบ้านจากวชิาชพีเฉลีย่ปีละ
4	ครั้ง		ฉากทัศน์ที่ 2	เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบบริการปฐมภูมิ	 เพ่ือลดปัญหาการรอคอย	 ลด
ภาระและความแออดัของการให้บรกิารระดบัทตุยิภมูิ
จึงเพิ่มจ�านวนการใช้บริการผู้ป่วยนอก	 25%	 ของ
จ�านวนผูป่้วยนอกในอนาคตของสถานพยาบาลระดบั
ทุติยภูมิ	 ในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนการบริการเชิงรุก
โดยทีมสุขภาพออกให้บริการท่ีชุมชน	 โดยกลุ่มเป้า
หมายคือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ	 ติดบ้าน
ติดเตียง	 ได้รับบริการจากนักกายภาพบ�าบัด	 100%	
จากพยาบาลและบคุลากรสาธารณสขุประมาณ		50%	
แพทย์แผนไทยประมาณ	 50%	 ส่วนแพทย์	 เภสัชกร	
และทันตบคุลากรให้บรกิารประมาณ		20%	ของความ
ต้องการบริการของผู้สูงอายุติดบ้าน	ติดเตียง	
	 ผลการศึกษาดังแสดงในตาราง

	 ผลการศึกษาครั้งนี้ เป ็นการศึกษาโดยใช ้
โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยเดียว	 ทีม
นกัวจิยัจงึเสนอให้มกีารพฒันากระบวนการคาดการณ์
ความต้องการก�าลงัคนอย่างต่อเนือ่ง		เนือ่งจากปัจจัย
ทีส่่งผลกระทบต่อสถานการณ์ระบบบริการสขุภาพและ
ความต้องการก�าลงัคนด้านสขุภาพมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว	 จึงจะต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ความต้องการก�าลังคนให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา		ดงันัน้	การคาดการณ์เพือ่
ประกอบการวางแผนก�าลงัคนจงึควรมกีารด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง

 ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบบริการหน้าด่านของระบบบริการสุขภาพที่มีความสําคัญ และเป็น
ระบบบริการส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริบทหลักของประเทศ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยา ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครฐั การคาดการณ์ความตอ้งการกําลงัคนในระดับปฐมภมูจิงึเป็นส่ิงทีสํ่าคัญ และต้อง
ทาํใหส้อดคลอ้งกบับริบทตา่งๆ ทีก่ล่าวมา

หมายเหต ุการคาดการณ์ความต้องการก�าลังคนระดบั
ปฐมภูมิน้ีเป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจัิยเพ่ือสังเคราะห์
ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผน
ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ท่ี
เวบไซต์ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ 
www.hrdo.org

 
วิชาชพี 

 ความต้องการก�าลังคน (คน)

  ฉากทัศน์ท่ี 1  ฉากทัศน์ท่ี 2
 แพทย์ 9,826 - 12,009  23,523 - 28,751

 พยาบาลวิชาชีพ 26,249 – 32,082  32,525 – 39,753

 นักวิชาการด้านสาธารณสุข 16,797 – 20,530  18,568 – 22,694

 ทันตบุคลากร 4,757 – 5,814  5,764 – 7,044

 นักกายภาพบ�าบัด 6,043 – 7,385  6,043 – 7,385

 แพทย์แผนไทย 5,880 – 7,186  11,521 – 14,081

 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 9,187 – 11,229  12,886 – 15,750

 นักเทคนิคการแพทย์ 578 – 706   811 – 991

ตารางแสดงผลการคาดการณ์ก�าลังด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
จ�าแนกตามวิชาชีพและฉากทัศน์บริบทสุขภาพ
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  กลางเดือนเมษายน 2563 ขณะที่โลกกําลังเผชิญกับ
   การระบาดของเชือ้ COVID 19 ทีข่ณะน้ันมีผู้ติดเชือ้
  มากกวา่  1.9  ลา้นคน  และพรากชวีติประชากรโลกไปกวา่
1.9 แสนคน องค์การอนามัยโลก1 กล่าวชื่นชมความเข้มแข็ง
ของ อสม. วา่เป็นผูม้ส่ีวนสําคญัทาํใหป้ระเทศไทยมรีะบบการดแูล
สุขภาพระดบัครอบครวัทีเ่ขม้แขง็  จนสามารถควบคมุการระบาด
ของโรคน้ีได้ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
จึงเป็นความภูมิใจของระบบสุขภาพไทย 
 ว่ากันตามความจริงคําชมเช่นน้ีไม่ใช่ส่ิงที่น่าประหลาดใจ
สักเท่าใดนัก เพราะ อสม. เป็นกําลังสําคัญของระบบบริการ
ปฐมภูมิบ้านเรามาเน่ินนาน เป็นกลุ่มคนที่ทําให้งานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ได้
รับคําชมเชยจากองค์การอนามัยโลก และระบบสุขภาพของ
ประเทศอื่นอยู่เนืองๆ องค์การอนามัยโลกได้ให้ทุนแก่กลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือมาศึกษาดูงานด้านการ
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยหลายครั้ง และครั้งน้ีไม่ใช่
ครั้งแรกที ่WHO เอ่ยปากชมบทบาทของ อสม. ในการควบคุม
โรคระบาดท่ีคกุคามโลก ในปี 2550  หลงัการระบาดครัง้ใหญข่อง
ไขห้วดันก  องคก์รระหว่างประเทศแหง่น้ีเคยเขยีนชืน่ชมบทบาท
การทํางานที่แข็งแกร่งของ อสม. ในการควบคุมและเฝา้ระวัง
การระบาดของไข้หวัดนกไว้แล้ว โดยในปีน้ัน WHO สํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงนิวเดลี ได้ตีพิมพ์หนังสือ
ชือ่ Role of Village Health Volunteers in Avian Influenza 
Surveillance in Thailand2 พูดถึงบทบาทของ อสม. ในการ
เฝา้ระวังไข้หวัดนก โดยระบุว่าเป็นหน่ึงในสองปจัจัยสําคัญที่
ทําให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการเฝา้ระวังไข้หวัดนก 
และแนะนําให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคให้ความสําคัญกับการ
สร้างระบบอาสาสมัครด้านสุขภาพในหมู่บ้านและสร้างให้เกิด
เครือข่ายการทํางานทีแ่ข็งแกร่งเหมือนประเทศไทย 
 แล้ว อสม. คือใคร กลายมาเป็นกําลังสําคัญของระบบ
สุขภาพปฐมภูมิบ้านเราได้อย่างไร

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย กองบนิผีเสื้อ

มดงำนในระบบสุขภำพไทย 1 อนชุติ ไกรวจิติร. (2563). ศบค.เผย WHO ชมไทยมีระบบดูแลสขุภาพดี จากการมี อสม.ด้านสาธารณสขุราว 1 ล้านคน. The Standard; 
14 เมษายน. เผยแพร่ทางเวบไซต์ เข้าถึงได้ที่ https://thestandard.co/who-appreciate-the-thai-health-care-system/

2 WHO Regional Office for SEA Nes Delhi. (2007). Home of Village Health Volunteer in Avian Influenza Surveillance in Thailand.
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ก�ำเนิด อสม. 
	 	 	 อสม.	 เข้ามาเป็นก�าลังคนที ่
	 	 ส� าคัญในระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยตั้งแต่ช ่วงท่ีประเทศไทย
เร่ิมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานอย่าง
จริงจัง	 ซึ่งเป็นแนวคิดของ	 “ค�าประกาศ
อัลมา	 อตา	 (Alma	 Ata	 Declaration)”	
แถลงการณ์ร่วมกันของสมาชิกองค์การ
อนามัยโลกที่เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการ
สาธารณสุขมูลฐาน	 ที่เมืองอัลมา	 อตา	
สหพันธรัฐรัสเซีย	ในเดือนกันยายน	พ.ศ.
2521	 โดยก่อนหน้านั้นในปี	 2520	 ที่
ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกได้มี
มติร่วมกันว่า	“การมสุีขภาพดีเป็นสิทธขิัน้
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ	 โดย
ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาต	ิ
ศาสนา	การเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม”		
โดยทีป่ระชมุได้เรยีกร้องให้รฐับาลของทกุ
ประเทศเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหากลวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรของตัวเอง
เข้าถึงภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี	 2543	

หรือ	Health	 for	All	by	 the	Year	2000	
ซึ่งเป็นเป้าหมายของ	WHO	
	 ก่อนที่	 อสม.	จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการตามแนวคิดค�าประกาศอัลมา	
อตา	 ประเทศไทยมีอาสาสมัครที่ท�างาน
ด้านสุขภาพขึ้นมาแล้วกลุ่มหนึ่งในช่วงป	ี
2504-2505	ซึ่งโรคมาลาเรียก�าลังระบาด	
ได ้มีการตั้งอาสาสมัครมาเรียประจ�า
หมู่บ้าน	 เพื่อท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
และช่วยกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันตนเองจากการถูก 
ยุงกัด	 ต่อมาในปี	 2511	 นพ.สมบูรณ์	 
วัชโรทัย	 นายแพทย์ใหญ่	 กรมอนามัย	
ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมบริการอนามัย
ชนบท	เพื่อวางรากฐานการจัดระบบการ
ให้บรกิารสาธารณสขุในชนบทโดยการฝึก
อบรมอาสาสมัคร	 เริ่มทดลองโครงการ
ที่อ�าเภอวัดโบสถ์	 จังหวัดพิษณุโลก	 โดย	
นพ.สมบูรณ์	 เป็นผู้อ�านวยการโครงการ

เอง	ด�าเนินโครงการด้วยการจ้างคนหนุ่ม
สาวมาท�างานด้านการดูแลสุขภาพใน
ชุมชน3	 ปี	 2512	 ได้ขยายโครงการไปที่
อ�าเภอสารภ	ีจงัหวดัเชยีงใหม	่มี	นพ.อมร	
นนทสุต	มาร่วมวางรากฐานระบบบริการ
สาธารณสุขในชนบทด้วย	 คราวนี้เปล่ียน
จากการจ้างคนหนุ่มสาวเป็นการอบรม
อาสาสมัคร	 โดยให้คนในชุมชนเสนอชื่อ 
ตัวแทนมารับการอบรม	 ซึ่งพบว่าผู้ท่ีได ้
รบัการเสนอชือ่จะเป็นผู้อาวุโส		หรอืได้รับ 
ความนับถือจากชาวบ้าน	 เป็นผู้น�าตาม
ธรรมชาติ	และมีอิทธิพลทางความคิดต่อ
ชาวบ้าน4	“โครงการสารภี”	ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมาก	 และกลายเป็นต้นแบบ
ของการฝึกอบรมอาสาสมคัรเพือ่ช่วยงาน
สาธารณสุขในอีกหลายที่	 และพบว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการกระจายบริการ 
สาธารณสุขให้ทั่วถึงชุมชนในชนบท	 จน 
พัฒนาการขึ้นมาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)		
	 การฝึกอบรม	อสม.	ได้รบัการบรรจุ 
ไว้ในแผนสาธารณสุขแห่งชาติ	 ของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาต	ิ
ฉบับท่ี	 4	 (พ.ศ.2520-2524)	 ซึ่งให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
สอดคล้องกับแนวคิดของค�าประกาศ
อลัมา		อตา		โดยก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ 
อสม.	ไว้ว่า	เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงด้าน 
สุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน
ของตนเอง	 เผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
พัฒนาสาธารณสุข	 ตลอดจนให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่างๆ	 โดยก�าหนดให	้
ทุกหมู่บ้านต้องมี	อสม.	โดย	อสม.	1	คน	
ดแูลประชาชน	18-20	หลงัคาเรอืน	แต่ละ
หมู่บ้าน	(ในชนบท)	ก็จะมี	อสม.ประมาณ	
18-20	คน
	 อสม.ส่วนใหญ่ท�าหน้าท่ีกันตลอด
ชวีติ		มจี�านวนไม่น้อยทีก่ลายเป็นพนัธกจิ
ผูกพันในครอบครัว	 มีลูกหลานขึ้นมารับ
ช่วงเป็นต่อจากคนรุ่นพ่อ	รุ่นแม่	การเป็น	
อสม.	ในช่วงหลังมทีัง้การแนะน�าเสนอชือ่ 
จากคนในชุมชน	 และการสมัครใจเข้ามา
เอง	 โดยใช้เวลาว่างจากการท�างานหา
เลี้ยงชีพมาท�างาน	อสม.

3 นพ.อมร นนทสุต ผู้วางรากฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. หลังประติมากรรมสาธารณสุข 20 เบ้ืองหลังการ 
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย.อมรินทร์ พริ้นติ้ง, พิมพ์ครั้งที่ 2: 2553. เผยแพร่ทางเวบไซต์ hfocus เข้าถึงได้ที่ 
https://www.hfocus.org/content/2013/07/4026 
และเอกสารจัดตั้งมูลนิธินายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย. โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์. 2524. เผยแพร่ทางเวบไซต์
กรมควบคุมโรค เข้าถึงได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dir/news.php?news=2216&deptcode=dir

4 นพ.อมร นนทสุต ผู้วางรากฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. หลังประติมากรรมสาธารณสุข 20 เบ้ืองหลังการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย.อมรินทร์ พริ้นติ้ง, พิมพ์ครั้งที่ 2: 2553. เผยแพร่ทางเวบไซต์ hfocus เข้าถึงได้ที่  
https://www.hfocus.org/content/2013/07/4026
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ภำรกิจ อสม.
	 	 	 ภารกิจที่	 อสม.	 ได้รับมอบ
	 	 หมายจากระบบสุขภาพสามารถ
แบ่งได้	 2	แบบ	ตามระยะเวลาที่ใช้	แบ่ง
เป็นภารกิจระยะสั้นและระยะยาว

ภารกจิระยะส้ัน	หมายถงึงานทีท่�าเป็น
ครั้งคราวในระยะเวลาส้ัน	 ส่วนใหญ่เป็น
การท�างานตามบทบาทในงานสาธารณสขุ
มูลฐาน	 เช่น	 การให้ความรู ้หรือแจ้ง
ข่าวสารแก่ชาวบ้าน	 การส�ารวจข้อมูล
หมู่บ้าน	 เช่น	ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)	 การส�ารวจประชากร	 ข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนหมู่บ้าน	 รวมถึงการรณรงค์เพื่อ
การควบคุมโรคที่เกิดเป็นครั้งคราวตาม
ฤดูกาล	 โดยเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น	
บทบาทหน้าทีใ่นการควบคุมและเฝ้าระวงั
โรคระบาดนั้นๆ	 จะถูกก�าหนดให้เป็น
ภาระหน้าที่ของอสม.	 ในขณะนั้นทันที	
เช่น	 ไข้เลือดออก	 ไข้หวัดนก	 รวมถึง	
COVID	19		ในครัง้นี	้	ภารกิจระยะส้ันเช่นนี้
ถือเป็นจุดแข็งของ	อสม.	ไทย	นอกเหนือ

จากค�าชืน่ชมจาก	WHO	แล้วยงัเคยมงีาน
วิจัยของนักวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษา
บทบาทของ	 อสม.	 และพบว่าจุดแข็งท่ี
ส�าคัญมากของ	 อสม.	 คือ	 การท�างาน
ส�าเร็จเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาอัน
สั้น	เช่น	การแจ้งความรู้ข่าวสารแก่คนใน
ชุมชน	 การส�ารวจข้อมูลหมู่บ้าน	 รวมถึง
การรณรงค์เพื่อการควบคุมโรคที่เกิดเป็น
ครั้งคราวตามฤดูกาล	 เช่น	 ไข้เลือดออก	
โดยเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น	 บทบาท
หน้าท่ีในการควบคุมและเฝ้าระวังโรค
ระบาดนั้นๆ	 จะถูกก�าหนดให้เป็นภาระ
หน้าที่ของอสม.	ในขณะนั้นทันที

ภารกิจระยะยาว	 หมายถึงงานที่ต้อง
ใช้เวลาท�าต่อเนื่องยาวนาน	 เป็นงานที่
ไม่มีวันส้ินสุดและไม่เป็นเวลา	 เช่น	 งาน
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม	 การดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณบ้าน	 งานควบคุม
ลูกน�้ายุงลาย	การส่งต่อผู้ป่วย	การรับยา
แทนผู้ป่วย	 การให้บริการดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกในชุมชน	 หรือการรักษาผู ้
เจ็บป่วยเบื้องต้น	 รวมถึงการเฝ้าระวัง
การเกิดและระบาดของโรคท่ีส�าคัญ	เช่น
ไข้เลือดออก	 วัณโรค	 พิษสุนัขบ้า	 พยาธิ
ใบไม้ในตับ	 เลปโตสไปโรสิส	 (ไข้ฉ่ีหนู)	
มาลาเรีย	 จิตเภท	 ความดันโลหิตสูง	

เบาหวาน	 สุขภาพช่องปาก	 โภชนาการ
คนท้อง	การช่วยชีวิตฉุกเฉิน		
	 ปี	 2559	 ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 จัดตั้งกองทุน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	 (กองทุน	
Long	Term	Care	-	LTC)	โดยให้ทุกต�าบล
ต้องมีผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง	
(Caregiver	-	CG)	 ช่วงแรกก�าหนดให้ทุก
ต�าบลเปิดรับสมัครผู้มาท�าหน้าที่นี้	 โดย
ก�าหนดคณุสมบตัว่ิาต้องเป็นคนในชมุชน	
ส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 และการท�างานเป็นลักษณะ

อสม. กับภารกิจ COVID 19* 

 การคดักรองและเฝาระวัง COVID 19 ถอืเป็น
ภาระงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่มีความท้าทาย 
อสม. มากที่สุด เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับสิทธิ
เสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ค�าพร เกตุแก้ว 
อสม. แห่งต�าบลจันดี อ�าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พูดถึงการท�างานช่วง COVID 
ว่าเป็นการท�างานที่ท้าทายและยากที่สุด และ
ต้องการความร่วมมือทั้งจากท้องที่และท้องถิ่น
มากท่ีสดุ  แม้คนในชมุชนจะให้การยอมรบั อสม.
แต่ในภาวะวิกฤติที่ต้องถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ  
ก�าลังของ อสม. ไม่เพียงพอทีจ่ะขอความร่วมมอื
จากชุมชนได้ ท�าให้เกิดภาพการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง อสม.  กับนายอ�าเภอ  ก�านนั  ผูใ้หญ่บ้าน
รวมถึงต�ารวจในพ้ืนที่ (อ่านสัมภาษณ์ค�าพร 

เกตุแก้ว หน้า 23) สมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อ�านวยการ
ส่วนบริการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาล
นครขอนแก่น  กล่าวถงึการท�างานของ อสม. ใน
พื้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงการระบาด
ของโรค COVID 19 ว่ามีความกระตือรือร้นสูง
มาก เพราะทุกคนรู้ว่าบทบาทของ อสม. จะ
สามารถช่วยสร้างความต่ืนตัวในหมู่ประชาชน  
และลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 
“อสม.ของเรามีคนหนึ่งอายุจะ 80 ปแล้ว ยังขอ
มาร่วมกิจกรรมการเฝาระวัง แต่เราก็ตระหนัก
ว่าคุณยายเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยง จึงต้องขอให้คุณ
ยายนั่งอยู่ในจุดออกหน่วยแทน ไม่ให้ลงไปท�า
กิจกรรมเอง” 
 สามารถสรุปผลการท�างานของ อสม. ช่วง 
COVID 19 อย่างเป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 
 • เดนิเคาะประตบู้านครัวเรือนทีรั่บผดิชอบ 
แจ้งข่าว ให้ความรู้และแนะน�าการปฏิบัติตัวใน
ช่วงโรคระบาด 11,856,133 หลังคาเรือน

 • คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 • ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  ใกล้บ้าน
 • เย่ียมติดตาม เฝาระวัง และรายงานผล
  กลุ่มเสี่ยง 66,380 คน

*ข้อมูลจาก เพจ อสม. 4.0  ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
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ก่ึงจิตอาสา	 คือไม่มีชั่วโมงการท�างานท่ี
ตายตัว	มีค่าตอบแทนให้จ�านวนหนึ่ง	คือ	
CG	 ที่ดูแลผู้สูงอายุ	 1-5	 ราย	 ได้รับค่า
ตอบแทนเดือนละ	 600	 บาท	 ถ้าดูแลผู้
สูงอายุ	6-10	ราย	ได้รับ	1,500	บาทซึ่ง
ถือว่าไม่มาก	 พื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จัดหาบุคคลตามคุณสมบัติได้	 เพราะผู้
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นต่างก็
ท�างานประจ�า	 ส่วนผู้ที่พร้อมจะเป็นจิต
อาสาในชุมชน	 ส่วนใหญ่จะเป็น	 อสม.	
ซึง่ส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศึกษาระดับประถม
ศึกษา	 ท�าให้ภายหลังมีการปรับเปล่ียน
คุณสมบัติ	 ให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาเข้ามาเป็น	 CG	 ได้	 และ
ส่วนใหญ่ของผู้ท่ีสมัครมารับการอบรม	
CG	คือ	อสม.	ท�าให้ปัจจุบัน	อสม.	ส่วน
หนึ่งมีงานดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	
เป็นภาระงานระยะยาวด้วย	
	 อย่างไรก็ดีด้วยประสิทธิภาพการ
ท�างานท่ีเข้าถงึชมุชน		รู้จกัทุกคนในชุมชน
ของตัวเองท�าให้	 อสม.	 กลายเป็นท่ีพึ่ง
ของหน่วยงานรัฐหลายแห่งในการส�ารวจ
ข้อมลูพืน้ฐานระดบัชมุชน		ค�าพร		เกตแุก้ว
พูดถึงภาระงาน	 อสม.	 ในปัจจุบันน้ีว่า	
“หน่วยงานไหนจะส�ารวจข้อมูลอะไรใน
ชุมชน	ก็	อสม.	ทั้งท้องถิ่น	ท้องที่	งานมา

ที่	อสม.	หมดเลย	จนเราไม่ค่อยมีเวลาท�า
งานทีเ่ป็นงาน	อสม.	จริงๆ	แล้ว”		แต่ภาระ
งานทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่	อสม.	เต็มใจท�า		

นโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสนับสนุน
และพัฒนำ
ศักยภำพ อสม.
	 	 	 อสม.	 เป็นมดงานที่แข็งขัน
	 	 ให้ระบบบริการสุขภาพไทยโดย
ไม่ได้รบัค่าตอบแทนมาจนถงึปี		2552		เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันท่ี	 13	 มกราคม	
ให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทน
ให้	 อสม.	 เดือนละ	 600	 บาท	 ต่อมา
4	 ธันวาคม	 2561	 กระทรวงสาธารณสุข
ปรับเพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้	อสม.
เป็นเดือนละ	1,000	บาท	รวมทั้งพัฒนา
ให้เป็น	อสม.	4.0		ให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้
เข้าถงึข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพทีถ่กูต้อง
รวดเร็ว	 ทั่วถึง	 นอกจากนี้นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในชุดปัจจุบันยังจะ
ปรบัเพิม่ค่าตอบแทนให้	อสม.	ในรปูแบบ
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	 คือการให้สิทธิ	 อสม.	 ใช้
บริการห้องพิเศษฟรีเม่ือต้องเป็นผู้ป่วย
ใน	 และจะจัดให้มีการกองทุนฌาปนกิจ
ส�าหรับ	อสม.	ด้วย	

อายุ  
 20 – 30 ป 27,939 คน
 31 – 40 ป        103,473 คน
 41 – 50 ป         308,030 คน
 51 – 60 ป           366,419 คน
 61 ปขึ้นไป          211,830 คน

การศึกษา
 ประถมศึกษา    640,466 คน
 มัธยมศึกษา     167,678 คน
 อนุปริญญา        36,581 คน
 ปริญญาตรี         24,554 คน
 สูงกว่าปริญญาตรี 753 คน

ข้อมูลทั่วไปของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ในประเทศไทยปัจจุบัน* 
จ�านวนทั้งหมด 1,047,440 คน 
สัดส่วน อสม. 1 คน ต่อ 0.22 หลังคาเรือน
ชาย 221,996 คน 
หญิง 826,102 คน
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	 บทบาทของ	 อสม.	 ได ้รับการ
ยอมรับและยกระดับมากขึ้นในเดือน
สิงหาคม	 2562	 เมื่อรัฐบาลประกาศ
ยกระดับ	 อสม.	 เป็นหมอประจ�าบ้าน	
โดยเข้ารับการอบรมเพิ่ม	 ให้มีการคัด
เลือกชุดแรกน�าร่องต�าบลละ	1	คน	รวม
ประมาณ	 8,000	 คน	 ได้รับค่าตอบแทน
คนละ	 2,500	 บาท/เดือน	 โครงการนี้
อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพ่ือคัดเลือก	
อสม.	ที่จะเข้าร่วมโครงการ	
	 นโยบายการให้ค่าตอบแทนของ	
อสม.	 ได้ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงใน
สังคมว่าจะเป็นเหตุแห่งการท�าลายจิต
วิญญาณของอาสาสมัคร	 ที่ใช้ใจน�าเงิน
มาตลอด	 อย่างไรก็ดีมีความจริงประการ
หน่ึงท่ีทกุคนต้องยอมรบัคอืเงนิเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการด�ารงชีวิตยุคปัจุจบัน	 ซึ่ง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมต่างจากเมื่อ	
40	 กว่าปีก่อนในยุคที่	 อสม.	 เพิ่งเริ่มถือ
ก�าเนิดในเมืองไทย	 จากการสอบถาม	
อสม.	จ�านวนหนึ่งที่เข้ามาเป็น	CG	ของ
กองทุน	 LTC	 ด้วย	 หลายคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่าค่าน�้ามันรถมอเตอร์ไซค์
ของพวกเขาแต่ละเดือนยังมากกว่าค่า
ตอบแทนที่รัฐให้	 อีกทั้งค่าสึกหรอ	 ค่า
ซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อาจต้องมี	 รวมถึงค่า
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีกลายเป็นเคร่ืองมือ
จ�าเป็นของการเป็น	อสม.	4.0	ยังไม่ต้อง
พูดถึงการแบ่งเวลาท�างานหาเลี้ยงชีพมา
ท�าหน้าที่	อสม.
	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีทาง

การสื่อสาร	 และค่าครองชีพที่ขยับสูงขึ้น
อสม.	 ต้องปรับตัวตามต้นทุนส่วนตัว	
สองปัจจยันีน่้าจะท�าให้ววิาทะในประเดน็	
อสม.	 ไปไกลกว่าค�าถามเร่ืองควรจ่าย
ค่าตอบแทนให้พวกเขาหรือไม่	 และแม้
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์
จะก้าวไกลไปมากกว่าอดีต	แต่ทรัพยากร
ที่มีจ�ากัดทั้งด้านอุปกรณ์และบุคลากร
ทางการแพทย์	 การดูแลในสถานบริการ
อย่างเดียวไม่เพียงพอ	 ก�าลังคนและการ
ดูแลผู้ป่วยในสังคมยังคงเป็นส่ิงจ�าเป็น
ส�าหรับระบบบริการสุขภาพของไทย	
ค�าถามที่ควรถูกถกเถียงกันมากกว่าคือ
วันนี้ เราดูแล	 อสม.	 มดงานในระบบ
สุขภาพของเราดีพอแล้วหรือยัง

  

ระยะเวลาการเป็น อสม.
 0 - 10 ป     371,949 คน
 11 – 20 ป   413,916 คน
 21 – 30 ป    196,558 คน
 31 – 40 ป     50,637 คน
 40 ปขึ้นไป    2,260 คน

อาชีพ 
 เกษตรกร    645,396 คน
 รับจ้าง       189,521 คน
 ค้าขาย        73,391 คน
 งานบ้าน       47,382 คน
 อื่นๆ           9,854 คน

*ที่มา : ฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน 
www.thaiphc.net ณ วันที่ 26/08/62
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพญ็นภา หงษ์ทอง

บทบาทของ อสม. ไทยในการเฝา้ระวังและควบคุมการระบาด
ของ COVID 19 เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนท้ังโลก เมื่อ
องค์การอนามัยโลกเอ่ยปากชืน่ชม นับตั้งแต่มี อสม. คนแรก
อย่างไม่เป็นทางการในระบบสุขภาพใทยในช่วงประมาณปี 
2504-2505  ประเทศไทยม ีอสม. ในระบบสุขภาพทัว่ประเทศ
มากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคน หน่ึงในน้ันคือ คําพร เกตุแก้ว 
อสม. แห่งตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งมีรางวัล อสม. ดีเด่น สาขาภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2555 เป็นเครื่องยืนยัน
ความทุ่มเทในการทํางาน ‘ผีเส้ือขยับปีก’ ฉบับน้ีพาทุกท่าน
ไปรู้จักการทํางานของ อสม. ผ่าน อสม.วัย 60 ปีท่านน้ี

ค�าพร เกตแุก้ว
16 ปี ชวิีต อสม.
กับการรบัมือ COVID 19
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 อยากให้เล่าท่ีมาทีไ่ปของการเข้ามาเป็นอสม. 
	 ตอนนั้นปี	47	เพิ่งกลับไปอยู้บ้านได้ปีเดียว	
ผมเข้าไปอยูก่รงุเทพฯ	นานมาก	เรยีนแล้วกท็�างาน
ที่นั่นเลย	 พอช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ	 ช่วงต้มย�ากุ้ง
ก็โดนให้ออกจากงาน	 พอดีเห็นประกาศสถาบัน
แพทย์แผนไทยของคุณหมอเพญ็นภา	ทรพัย์เจรญิ	
เปิดสอนแพทย์แผนไทย	 ผมก็เลยไปเรียน	 4	 ปี	 
ตัง้แต่ปี	42	–	46		เรยีนจบผมได้ใบประกอบโรคศลิป์ 
ด้านแพทย์แผนไทยครบทั้ง	4	สาขา	คือ	เวชกรรม
ไทย	เภสัชกรรมไทย	ผดุงครรภ์ไทย	และนวดไทย 
พอกลบั		อยู่บ้านกเ็ปิดร้านให้บรกิารด้านแพทย์แผน 
ไทย	ผมไม่ได้ท�าคนเดียวนะครับ	มีหลายๆ	คนมา
ช่วยกันท�า	อยู่บ้านได้ปีหนึ่งต�าแหน่ง	อสม.ว่างลง	
คนที่เป็น	อสม.	อยู่	 เขาเห็นเรามีความรู้ด้านงาน
สาธารณสุขก็เลยมาชวนให้เป็น	อสม.	ความที่เรา
เองก็อยู่กับระบบสุขภาพมาตลอด	คือที่บ้านผมนี่

แม่เป็นหมอต�าแย	น้าเป็นหมอกระดูก	มีหมองูคือ
ที่รักษาคนถูกงูกัด	 หมอดู	 หมอนวด	 ใจผมอยาก 
เผยแพร่ภูมิปัญญาตรงนี้	อยากให้คนดูแลสุขภาพ
แบบโบราณเหมอืนทีแ่ม่ผมท�าอยูแ่ล้ว		เหน็ช่องทาง 
ว่าถ้าเป็น	อสม.	เราน่าจะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ได้
เลยเข้าไป

 ตอนนั้นรู้ไหมว่า อสม. มีบทบาทหน้าที่อะไร
บ้าง
	 เอาจริงๆ	 คือไม่รู้	 เพราะผมไม่ได้อยู่บ้าน
นาน	 เหมือนท่ีบอกผมเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ 
ปีเดียว	มารู้ว่า	อสม.	ต้องท�าอะไรบ้างก็ตอนที่ไป
อบรมแล้ว	และผมกช็อบนะ	ได้เจอเพือ่นเยอะ	ผม
ชอบมีเพื่อน	 ได้ความรู้ใหม่ๆ	 เพราะความรู้ด้าน 
สุขภาพนี่ผมมีแต่วิธีโบราณเลย	 พอมาอบรมเรา
กไ็ด้ความรูใ้หม่ๆ	เราสงัเกตได้ว่าคนเป็นเบาหวาน	
เป็นความดันจะมีลักษณะอย่างไร	 เราก็เอามา
ประยุกต์ใช้ได้	

 พอเป็น อสม. แล้วต้องท�าอะไรบ้าง
	 ตอนนั้นหน้าท่ีหลักเลยก็แจ ้งข ่าวร ้าย 
กระจายข่าวดี	 เป็นผู้ช่วยหมออนามัย	 แล้วแต่ว่า
หมอเขาสั่งอะไรมาก็ท�า	

 แล้วได้เอาความรู้ด้านแพทย์แผนไทยหรือ
การดูแลสุขภาพตามวิธีคนโบราณไปเผยแพร่
ได้อย่างที่อยากท�าไหม
	 ได้นะครับ	 มันมีช่องทางให้เราได้เอาความ
รู้ของเราไปเผยแพร่	 ส่วนใหญ่จะเป็นตอนประชุม
ประจ�าเดือน	สมมติไข้เลือดออกระบาด	หมอก็สั่ง
มาว่าให้เราไปบอกชาวบ้านว่าต้องคว�่าถ้วย	 คว�่า
จาน	 อย่าให้มีที่ที่น�้าขังได้	 ตรงไหนน�้าขังก็เอา 

ทรายอะเบทไปใส่	เอาเกลอืไปใส่	อยูใ่นบ้านกต้็อง 
ระวังอย่าให้ยุงกัด	ใครมีไข้	มีตุ่มให้แจ้ง	อสม.	นะ	
ตอนประชุมผมก็จะคอยบอกเขาว่า	 เออ	 ผมเคย
เห็นตอนพ่อเล้ียงวัวชน	 เขาเอาตะไคร้หอมมา
สุมไฟไล่ยุงให้วัวนะ	 คุณรู้จักวัวชนไหม	 แถวนี้เขา 
เล้ียงกัน	 แล้วคนเล้ียงก็จะรักวัวชนมาก	 ตัวหนึ่ง 
มันหลายตังค์	 สมัยนี้ตัวสวยๆ	 ก็หลักล้านเลยนะ	
เขากลัวยุงกัดวัว	 เขาก็จะจุดไฟเอาตะไคร้หอมไป
สมุให้เกดิควนัจะได้ไล่ยุง		ผมเล่าแล้วผมมตีวัอย่าง
ไปให้เขาด้วย		ท่ีบ้านผมมไีง		เขากเ็อาไปเผยแพร่ต่อ 
ทนีีผ้มมคีวามรูด้้วยผมสกดัสารจ�าพวกตะไคร้หอม
ได้แต่ผมไม่มีทุน	 สาธารณสุขก็จะคอยสนับสนุน	 
หาแอลกอฮอล์มาให้	หรือถ้ามีทุนหน่อยก็ซื้อขวด 
สเปรย์มาใส่		เอาไปแจกชาวบ้านต่อ		ต่อมาเขากเ็ริม่ 
ให้ผมเป็นคร	ูอบรมพวกสมุนไพรให้	อสม.	ด้วยกนั 
เอง	ต่อมา	สปสช.	ก็เข้ามา	กองทุนของเทศบาล
ก็เข้ามา	 คืออะไรที่เป็นเรื่องของแพทย์พื้นบ้าน	
ภูมิปัญญาดั้งเดิมมันจะผ่านมาทางผมหมดเลย	
	 ผมเลยมองว่าการเป็น	 อสม.	 มันเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู ้ได้	 ผมก็ได้เรียนรู ้การดูแล
สุขภาพสมัยใหม่ที่ผมไม่เคยรู้	 ขณะเดียวกันก็ได ้
เอาวิธีดูแลสุขภาพแบบโบราณที่เรามีไปแลก
เปลี่ยนสอนเขา	

	 อสม.	 ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง	
ปัจจุบัน	 อสม.	 ต้องวัดความดัน	 เช็คเบาหวาน	
เตือนนัด	 พาไปหาหมอ	 มีเด็กคลอดใหม่	 ต้อง 
ตามไปหยอดวัคซีน	 หน้าไข้หวัดระบาดต้องไป 
ดูแลเร่ืองการฉีดวัคซีน	 เป็นตัวเชื่อม	 คนให้ความ
เชือ่ถอื	เพราะ	อสม.	คอืผูใ้ห้	คอยดแูลเรือ่งสขุภาพ
ในทุกเรื่อง	 ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ด้านสุขภาพแล้ว
นะ	อสม.	ท�าทุกอย่าง	จปฐ.	ก็ท�า	หน่วยงานไหน
จะส�ารวจข้อมูลอะไรในชุมชน	ก็	อสม.	ทั้งท้องถิ่น	
ท้องที่	 งานมาที่	 อสม.	 หมดเลย	 จนเราไม่ค่อยมี
เวลาท�างานที่เป็นงาน	อสม.	จริงๆ	แล้วพอเราท�า
ไม่ไหวมันก็มีเสียงมาว่าได้เงินเดือนแล้วท�าไมไม่
ท�าให้เต็มที่	 เงิน	 600	บาท	ที่รัฐให้	 ตอนนี้ขึ้นมา 
เป็นหนึ่งพันแล้ว	 นั่นไม่ใช่เงินเดือนนะครับ	 มัน
คือค่ารถ	ค่าเดินทาง	อสม.	ท�างานด้วยใจ	เราเป็น 
จิตอาสา

 ตั้งแต่เป็น อสม. ภารกิจไหนที่ท�ายากสุด 
ท้าทายสุด
	 โควิด	19	ตอนนี้เลยครับ	งานหนักสุดแล้ว	
สมยัก่อนช่องทางการรบัรูข่้าวสารมนัไม่มากเท่านี ้
สมัยไข้หวัดนก	 หรือซาร์	 ชาวบ้านยังรับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์	 หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นหลัก	 ความรู้

การเป็น อสม. มันเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ได้ ผม
ก็ได้เรยีนรูก้ารดแูลสุขภาพสมยัใหมท่ี่ผมไมเ่คยรู ้ ขณะ
เดียวกันก็ได้เอาวิธีดูแลสุขภาพแบบโบราณท่ีเรามีไป
แลกเปล่ียนสอนเขา
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สุขภาพที่ลงไปถึงชาวบ้านก็ยังมาจากทาง	 อสม.	
หรือฝ่ายสาธารณสุขอย่างเดียว	 ชาวบ้านจะท�า
อะไรนี่ต้องรอฟัง	 อสม.	 รอสาธารณสุขลงไปแจ้ง	
งานจะไม่หนักเท่านี้	 สมัยนี้ไม่ใช่แล้ว	 ข่าวมันมา 
ทุกทาง	เฟซบุ๊ก	ไลน์	เต็มไปหมด	แล้วมันมีทั้งข่าว
จริงข่าวปลอม	 เราต้องคอยตามไปอธิบายว่าอัน
ไหนมันปลอม	 อันไหนมันจริง	 และมันก็มีความรู ้
ใหม่ๆ	 ที่ชาวบ้านได้ยินแต่ไม่รู้	 เช่น	 ช่วงหนึ่งท่ี
รณรงค์จากช้อนกลางให้เปล่ียนเป็นช้อนกู	ชาวบ้าน 
ก็จะมาถามเราว่าอะไรคือช้อนกู	 เราก็ต้องไปหา 
ความรู้มานั่งอธิบาย	 ข้อดีของการที่ข่าวสารเยอะ
คอืมนัท�าให้เราท�างานเชงิรกุได้		เมือ่ก่อนเรานัง่รอ
สาธารณสุขอย่างเดียว	เขาว่าอะไรก็ว่าไปตาม	เรา
ไม่มีข้อมูลอื่น	 ตอนโควิดน่ีที่จันดีเราท�าหน้ากาก
ผ้ากับเฟซชิลด์ก่อนที่ฝ่ายสาธารณสุขจะมาบอก	

เขาก็เห็นจากในเฟซบุ๊ค	 ก็ท�ากันไปง่ายๆ	บางคน
เอาหมวกกันน็อคมาใส่เดิน	 หรือบางคนเอาขวด
เป๊ปซี่ใสๆ	มาตัดมาประยุกต์ใส่เอง	ชาวบ้านบอก
ว่ากลัวตาย	เราเห็นเลยว่าชาวบ้านตื่นตัว	แต่เราก็
ต้องท�างานหนักข้ึน	 ตอนหลัง	 สปสช.	 มีงบมาให้
ท�าแอลกอฮอล์	ท�าหน้ากากอนามยัเรากท็�าไปแจก	
และก็ไปสอนชาวบ้านท�าด้วย	

 อยากให้พี่เล่าถึงการท�างานของ อสม. จันดี 
ในช่วงโควิด
	 เราตั้งเวรกัน	ท�างานทุกวัน	ที่จันดีมี	อสม.	
ประมาณร้อยคน	 เราเปิดจุดคัดกรอง	 5	 จุด	 มี
ต�ารวจ	มีท้องถิ่น	และท้องที่เข้ามาร่วมด้วย	คอย
วัดอุณหภูมิ	 อีกกลุ่มหนึ่งคอยเดินในชุมชน	 ถือ
ป้ายประชาสัมพันธ์	ไปตามตลาด	ตามย่านชุมชน	

พยายามสร้างให้เกิดความตระหนักว่า	 คนขาย
ไม่ใส่หน้ากากเราไม่ซื้อ	 คนซื้อไม่ใส่หน้ากากเรา
ไม่ขาย	 มีหลายครั้งที่เราเจอคนไม่ใส่	 เราก็เข้าไป
ถามท�าไมไม่ใส่หน้ากากอนามัย	 ส่วนใหญ่จะ
บอกว่าอึดอัดหายใจไม่ออก	 เราก็จะถามเขาว่า
จะอึดอัดตอนนี้	 หรือจะไปอึดอัดหายใจไม่ออกที ่
โรงพยาบาล	 หรือจะไปไม่หายใจเลยในโลงดี	 เขา 
ก็จะกลัวแล้วก็ใส่	 เราตั้งเป้าว่าจันดีต้องเป็นเขต 
ใส่หน้ากากอนามัย	100%		
	 ที่จันดีของเรามีผีน้อยจากเกาหลีด้วยนะ 
1	คน	เรารู้ก็ไปชี้แจงเขาเรื่องการกักตัว	การรักษา
ระยะห่างจากสังคม	 เขายืนยันว่าเขาไม่ติด	 ผ่าน
สถานทูตมาแล้ว	 ผ่านสนามบินมาแล้ว	 เราก็
รายงานต่อไปที่	 รพ.สต.	รพ.สต.	ก็รายงานต่อไป
ท่ี	 สสอ.	 ซึ่ง	 สสอ.	 ก็รายงานต่อไปยังอ�าเภอ	 ส่ง

รายงานต่อไปจังหวัด	 ระหว่างนั้นเขาใช้ชีวิตตาม
ปกติ	 แต่คนก็รู้	 ไปซื้อของที่ไหนก็ไม่มีคนขายให้	
คนเขาก็กลัวกันทั้งนั้น	 ชาวบ้านกลัวเขา	 สังคม 
กลัวเขา	 มองเขาเป็นตัวประหลาดแต่เขาไม่รู้ตัว	
มองแต่ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของตัวเอง	 แล้วเรา
ก็เอากฎหมายมาบังคับอีก	มันไม่ใช่แค่	อสม.	แต่
มันมีกระบวนการทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย
ที่ท�าให้เขาต้องยอมรับ	 เขารู ้เองว่าสุดท้ายเขา 
ต้องยอมรับกติกานี้	 เพราะจะไม่มีใครยอมรับเขา	
สุดท้ายเขาก็ยอมไปกักตัวท่ีโรงพยาบาลอยู่จน
ครบ	 14	 วัน	 ออกมาไม่เป็นอะไร	 คนในสังคมก็
ให้การยอมรับ	
	 จากภูเก็ตก็เหมือนกัน	 มันเป็นพื้นที่เสี่ยง 
ใช่ไหม	 คนนครที่ไปท�างานที่ภูเก็ตตอนนั้นแจ้งว่า
จะกลับบ้านประมาณ	 3-4	 พันคน	 เป็นคนจันดี	

โควิดน่ีเป็นการท�างานท่ีแปลกท่ีสุดแล้ว และก็ท�างาน 
กันหนักมาก ช่วงน้ีน่ีในชุมชนจะมีงานอะไรท่ีมันเก่ียว 
กับประเพณี งานศพ งานบวชน่ีต้องมี อสม. ไปดูแล
โดยอัตโนมัติเลยนะ ไปจดชื่อคนท่ีมางาน จดบ้านเลขท่ี  
เบอร์ติดต่อ งานศพน่ีบังคับเลยว่าต้องมีทางเข้าออก
ทางเดียว ต้องจัดงานแบบรักษาระยะห่างด้วย เรา 
ต้องไปอธิบายชีแ้จงให้เข้าใจตลอด จนบางทีเขาก็ถาม
ประชดเลยว่าจะกินข้าวน่ีต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ไหม คือเราเข้าไปยุ่งกับชวิีตประจ�าวันเขาทุกเรื่องแล้ว
แต่มันต้องท�า
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7	 คน	 ตอนนั้นเราเตรียมสถานท่ีไว้แล้ว	 เทศบาล
เตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลไว้เป็น
ที่กักตัวเลย	 แล้วย้ายศูนย์ไปให้บริการที่อื่นก่อน	
แต่พอเขามาถึงเขาก็บอกว่าเขากักตัวท่ีภูเก็ตกัน 
มาแล้วเป็นเดือนเลย	 ถ้าติดติดไปนานแล้ว	 แต่นี่ 
เขาออกจากพ้ืนที่มาได้	 แล้วยังต้องมาโดนกัก
ที่นี่อีกหรือ	 ตอนนั้นเราใช้มาตรการทางสังคมก็
ยืนยันว่าต้องกักตัว	เขาก็ไม่พอใจ	‘มึงมาเสือกกับ
ครอบครัวกูท�าไม	 ก็ไม่ได้เป็นอะไร	 จะมาอยู่กับ
ครอบครัวกู	 มึงมายุ่งท�าไม”	 เราก็อธิบายเขาว่า 
เขาไม่ได้เป็นอาชญากร	 ไม่ได้เป็นอะไร	 ไม่มียา 
ต้องกิน	 แต่ระวังนะโควิดนี่มันมีส่วนผสมของเชื้อ
เอดส์ด้วย	 ตอนน้ันเราต้องบอกให้เขากลัวไว้ก่อน	
ท�าให้เขาเห็นว่าไอ้ความรักลูกรักเมีย	 อยากกอด
ลูกกอดเมียนี่จะกลายเป็นการเอาความตายมาให้ 

เขา	 บางเคสตอนมาถึงชุมชนใหม่ๆ	 นี่ต้องมีท้ัง 
นายอ�าเภอ	 มีต�ารวจ	 ผู้ก�ากับนี่ต้องมาเองเลย	 
เคสผีน้อยนี่มี	 ตม.	 มาด้วย	 สุดท้ายทุกคนก็ยอม
ไปกักตัว
	 โควิดนี่เป็นการท�างานที่แปลกที่สุดแล้ว	
และก็ท�างานกันหนักมาก	 ช่วงนี้นี่ในชุมชนจะมี
งานอะไรที่มันเกี่ยวกับประเพณี	งานศพ	งานบวช
นี่	ต้องมี	อสม.	ไปดูแลโดยอัตโนมัติเลยนะ	ไปจด
ชื่อคนที่มางาน	จดบ้านเลขที่	เบอร์ติดต่อ	งานศพ
นี่บังคับเลยว่าต้องมีทางเข้าออกทางเดียว	 ต้อง 
จดังานแบบรักษาระยะห่างด้วย		เราต้องไปอธบิาย
ชีแ้จงให้เข้าใจตลอด		จนบางทีเขาก็ถามประชดเลย 
ว่าจะกินข้าวนี่ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยไหม	
คือเราเข้าไปยุ่งกับชีวิตประจ�าวันเขาทุกเรื่องแล้ว
แต่มันต้องท�า

 การท�างานของ อสม. ในปัจจุบันต่างกับการ
ท�างานในอดีตอย่างไรบ้าง
	 ตอนนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมันไปไกล	 
นี่เขาเพิ่งให้เราใช้แอพ	อสม.	4.0	เพิ่งเริ่มใช้กันมา
ได้	 2-3	 เดือน	 ใช้รายงานข่าว	 รายงานกิจกรรม	
สมมติเราลงไปดูแลผู ้ป ่วยติดบ้านติดเตียง	 ม ี
ปัญหาไม่เข้าใจอะไร	 เราเปิดวิดีโอคอล	 ถ่ายรูป	 
ถามกับ	 รพ.สต.	 ได้โดยตรงทันที	 สื่อสารกันได้ 
ทันที	 แล้วก็ตรวจสอบกันได้	 สมัยก่อนท�างาน 
ตามค�าสั่ง	 ท�างานตามเอกสาร	 หัวหน้าอนามัย 
ส่งเอกสารมาให้ปึกหนึ่งให้เราคัดกรองคนท่ีเป็น
ความดัน		ไปดูว่ากนิอาหารครบ	5	หมู่ไหม		เอกสาร 
มันก็จะให้เราติ๊กๆ	 เราก็ไปถาม	 แต่จริงๆ	 มันก็มี 
นัง่เทียนบ้าง		มันมีจริงๆ	นะ		ท�าให้ข้อมูลไม่ถกูต้อง 
ข้างบนก็เอาข้อมูลของข้างล่างที่ไม่ถูกต้องไป
วิเคราะห์	 สุดท้ายกันก็เกาไม่ถูกที่คัน	มันธรรมดา

นะในชุมชนหนึ่ง	ในประเทศหนึ่งมันมีทั้งคนดี	คน
ไม่ดีอยู่แล้ว	
	 เทคโนโลยไีอทมีนัเปลีย่นบทบาทของ	อสม.	
ไปเลย	 จากเดิมเราเป็นแค่ผู้น�าสาร	 แจ้งข่าวร้าย	
กระจายข่าวดี	 แต่ตอนนี้เรามีปฏิสัมพันธ์ได	้ สมัย
ก่อนเราท�างานตามเอกสาร	 ตามค�าส่ัง	 ส่ังให้ท�า
อะไรก็ท�าแค่นั้น	 เพราะความรู้มันไม่มาก	 และ
เราก็ไม่มีช่องทางอื่นหาความรู้นอกจากรอรับฟัง
หรือจากการอบรม	 เดี๋ยวนี้ความรู้มันมีท่ัวไป	 เรา 
กท็�างานเชงิรกุได้มากขึน้		ไม่ต้องน่ังรอสาธารณสขุ 
อย่างเดียว	 อสม.ก็มีไลน์กลุ่มของเราเอง	 สื่อสาร
กันตลอด

 ความภูมิใจที่สุดของการเป็น อสม.
	 มันเป็นความท้าทายส่วนตัวของผมเลยคือ
การท่ีผมสามารถสร้างสวนสมุนไพร	 9	 รสได้	 คือ

สวนทีม่สีมนุไพรรสเปรีย้ว	หวาน	มนั	เค็ม	ขม	ครบ
ทั้ง	 9	 รส	มีสมุนไพรประมาณ	300	 –	400	ชนิด	
ให้เป็นที่เรียนรู้ของคนในชุมชน	 เหมือนที่บอก
ครอบครัวผม	ญาติผมจะใช้ยาที่ท�าจากสมุนไพร
พื้นบ้านรักษา	แต่ละคนก็ปลูกสมุนไพรกันอยู่แล้ว 
นอกจากนีผ้มยงัได้ไปสร้างสวนสมนุไพรให้เทศบาล 
ต�าบลจันดี	และ	อบจ.	นครศรีธรรมราช	ก็ไปสร้าง
ให้เขา	ตอนนี้ก็ยังอยู่	ใช้ชื่อว่าสวนสมุนไพร	9	รส
เฉลิมพระเกียรติ

 คิดว่าจะเป็น อสม. ไปอีกนานไหม
	 ท�าไปจนกว่าจะท�าไม่ได้	 เราต้องรู้ตัวว่า
ท�าได้แค่ไหน	 หากถึงวันที่เราท�างานไม่ได้ก็จะลา
ออกไปเป็น	 อสม.	 สมทบ	 เพราะหากเรายังเป็น	
อสม.	แต่ไม่ได้ท�างานกจ็ะถกูนนิทาว่าไม่ท�างานแต่
รับค่าตอบแทน	มันมีคนที่มองว่าเงิน	1,000	บาท 

เทคโนโลยีไอทีมันเปล่ียนบทบาทของ อสม. ไปเลย 
จากเดิมเราเป็นแค่ผู้น�าสาร แจง้ข่าวรา้ย กระจายข่าวดี 
แต่ตอนน้ีเรามีปฏิสัมพันธ์ได้ สมัยก่อนเราท�างานตาม
เอกสาร ตามค�าส่ัง ส่ังให้ท�าอะไรก็ท�าแค่น้ัน เพราะ 
ความรู้มันไม่มาก และเราก็ไม่มีช่องทางอื่นหาความรู้
นอกจากรอรับฟัง หรือจากการอบรม เด๋ียวน้ีความรู้
มันมีท่ัวไป เราก็ท�างานเชงิรุกได้มากขึ้น ไม่ต้องน่ังรอ
สาธารณสุขอย่างเดียว อสม.ก็มีไลน์กลุ่มของเราเอง 
ส่ือสารกันตลอด



32  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  33

ทีร่ฐัให้คอืเงนิเดอืน		แล้ว	อสม.	เขาไม่มกีารก�าหนด
อายุ	 สามารถท�าไปจนวันตายได้นอกจากเราจะ
ลาออกเอง	 พอมีเงินจากรัฐให้บางคนที่ท�าไม่ไหว
ก็จะไม่ลาออก	ถ้าเป็นคนที่ท�างานมานานๆ	คนก็
จะไม่ว่าอะไรเพราะมองว่าเขาดูแลเรามานานแล้ว	
ท�างานหนักมานานก็ควรมีเงินเล้ียงดูเขาต่อไป	
แต่ผมว่ามันไม่ใช่	หากท�าไม่ไหวก็ควรต้องลาออก
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็น	 อสม.	 ให้ 
มากข้ึน		อย่างตอนนีโ้ลกเราไปถงึขัน้ทีไ่ม่มเีงนิบาท	
เงินดอลลาร์แล้ว	 มีแต่เงินดิจิทัล	 ใช้จ่ายผ่านการ
โอน	มันยิ่งต้องการ	อสม.ที่เป็นคนรุ่นใหม่	ตอนนี ้
เราเร่ิมเห็นคนที่จบปริญญาตรีเข้ามาเป็น	 อสม.	
กันมากขึ้น				

	 ผมมองว่า	 อสม.	 ยังจ�าเป็นส�าหรับระบบ
สุขภาพของเรา	 เพราะ	 อสม.	 คือแพทย์ปฐมภูมิ
ของชุมชน	 อสม.	 คือตัวแทนของชุมชน	 โควิด 
เท่ียวนีถ้้าไม่ม	ีอสม.	ประเทศไทยจบเลยนะ	เพราะ
ระบบวางไว้ดีมาก	 ให้เราเป็นฐานของชุมชน	 จึง 
ควรต้องมต่ีอไป		แต่กต้็องมกีารก�าหนดการพฒันา
ด้วยว่าจะพัฒนาพวกเราไปในรูปแบบไหน

 ครอบครัวอื่นเขาฝากชีวิต
คนในครอบครัวเขาไว้กับเรา 
เพราะเขาไม่สามารถดูแลได้อย่างเรา 
เราคือพยาบาล มันคือหน้าที่... 
ต้องท�าให้เต็มที่ ถ้าคนไข้หาย
เราก็จะหายเหนื่อยเอง  

อรดา กังวานรัตนกุล 
พยาบาลดูแลวิกฤติผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ระยะวิกฤต รพ. ศิริราช
(ให้สัมภาษณ์รายการอาทิตย์ติดข่าว ออกอากาศทางช่อง 7 วันที่ 24 พ.ค. 63)
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