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‘ผีเสื้อขยับปีก’ ฉบับนี้มาตอบรับค�าชมขององค์การอนามัยโลกที่มีต่อ
มดงานตัวส�าคัญของระบบสุขภาพไทย นั่นคือ อสม. ที่เป็นก�าลังหลักส�าคัญ
ในการป้ อ งกั น และลดการแพร่ เชื้ อ COVID 19 ในระดั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเสนอเรื่องราวความเป็นมาและบทบาทของ อสม.
ตัง้ แต่อดีต เพือ่ เป็นการคารวะและขอบคุณเหล่ามดงานทีส่ ว่ นใหญ่จบการศึกษา
เพียงระดับประถมศึกษาแต่สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับระบบสุขภาพไทย
ในส่วนของสถานการณ์ COVID 19 ตอนนีเ้ ริม่ มีแนวโน้มไปในทางทีด่ ขี นึ้
ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายภาคส่วนของประเทศกลับสู่
ระบบปกติในรูปแบบใหม่ที่ยังต้องระมัดระวังการรับเชื้อและการแพร่เชื้อกัน
อยู่ การใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างสม�่าเสมอกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีประจ�าวัน เพราะเหมือนที่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตือนไว้ว่ายังไม่สามารถวางใจสถานการณ์ได้
โอกาสระบาดรอบ 2 ที่รุนแรงกว่ารอบแรกยังมีอยู่ เรายังคงสู้ไปด้วยกันนะคะ
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ในความเคลื่อนไหว

โดย กองบินผีเสื้อ

เอกชนผลิตหน้ากากอนามัย
ให้บุคลากรทางการแพทย์
และกลุ่มเสี่ยง

สภาการสาธารณสุขชุมชน
ร้องขอเงินค่าตอบแทน
วิชาชีพ

รมว. กสธ. ไม่เชื่อ
มีการเก็บค่าหัวคิวโรงแรม
ท�ำ State Quarantine

ระบบบริการทางการแพทย์
วิถีใหม่ ไป รพ.คราวนี้
หลายอย่างเปลี่ยนไป

ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในกลุม่ บุคลากร
ทางการแพทย์เริม่ คลีค่ ลายลงเมือ่ ภาคเอกชนหลายแห่ง
ใช้ศักยภาพตนเองผลิตหน้ากากอนามัยแจกบุคลากร
เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศในการรับมือกับโควิด 19
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเอกชนรายแรกที่สร้าง
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ เพื่อผลิต
หน้ากากอนามัยแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็น
หลักโดยตั้งเป้าผลิตวันละ 1 แสนชิ้นต่อวัน หรือ 3 ล้าน
ชิ้นต่อเดือน หน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้นแรก ได้ถูกแจก
จ่ายให้บุคลากรทั่วประเทศไปตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา ต่อมากลางเดือนพฤษภาคมบริษัท เอสเอ็นซี
ฟอร์เมอร์ จ�ำกัด ได้เปิดตัวโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นที่จังหวัดระยอง โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะท�ำงานพัฒนาบุคลากรและ
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และ
บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัย
จ�ำนวน 1 ล้านชิ้น เพื่อให้รัฐบาลแจกจ่ายให้กับกลุ่ม
เปราะบางและกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 21 พ.ค. 2563 ตัวแทนสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการสาธารณสุข สภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและการบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นายเอนก ทับทิม กรรมการและเลขาธิการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน อ้างถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติก่อน
หน้านี้ในการบรรจุบุคลากรที่ท�ำงานช่วงโควิดเป็นกรณี
พิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 เฟส นั้น พบว่าบุคลากรวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 7,438 อัตรา จะได้รับการบรรจุ
เฟสสุดท้าย คือประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่ง
สภาฯ มองว่าอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ จึงขอเรียกร้อง
ให้บรรจุบคุ ลากรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อมกับ
วิชาชีพอื่น เพราะที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขชุมชน
ท�ำงานด้านการตรวจคัดกรองมาโดยตลอด ส่วนในเรื่อง
ค่าตอบแทนสภาฯ ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล
ค่าตอบแทนประเภทวิชาชีพให้กบั วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนด้วยเพราะเป็นวิชาชีพในระบบสุขภาพเช่นเดียว
กับวิชาชีพอื่นแต่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ก่อน
หน้านี้ สภาฯ ได้ยื่นเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า

กลางเดือนพฤษภาคมผู้ประกอบการโรงแรมในเขต
ชลบุรีที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลในการใช้สถานที่เป็น
สถานที่กักตัวคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ (State
Quarantine) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
ได้รอ้ งเรียนว่ามีการเก็บค่าหัวคิวจากบุคลากรของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยื น ยั น ไม่ เชื่ อ ว่ า บุ ค ลากรของ
กระทรวงฯ จะท�ำเรื่องเช่นนี้
“เป็นไปไม่ได้ที่คนของกระทรวงสาธารณสุขจะท�ำ
เรื่องอย่างนี้เพราะถูกสอนมาให้ดูแลคนไข้ ไม่ได้ถูกสอน
ให้มาโกง” นายอนุทินกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังเรียกร้องผู้
ประกอบการน�ำหลักฐานมาแจ้งทีส่ ายด่วนกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพหมายเลข 1426 เพือ่ จะด�ำเนินคดีกบั กล่มุ
ผู้กระท�ำผิด

เมื่อรัฐบาลเริ่มปลดล็อคประเทศ คาดว่าโรงพยาบาล
ว่างๆ จะกลับมาหนาแน่นอีกครัง้ กระทรวงสาธารณสุขจึง
ก�ำหนดรูปแบบของบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New
normal Medical Service) ให้สถานบริการทุกแห่ง
ปฏิบัติตาม
นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงบริการ
การแพทย์วิถีใหม่ว่าต้องปรับทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ
รูปแบบการให้บริการ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนั้น
ต้องมีการปรับแผนการใช้พื้นที่ใหม่เพื่อลดความแออัด
เน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและบุคลากร จัด
ให้มีอุปกรณ์เพื่อแยกระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูร้ บั บริการ จัดแบ่งพืน้ ทีบ่ ริการให้ชดั เจน วอร์ดผูป้ ว่ ยใน
ต้องจัดพื้นที่เฉพาะ (cohort ward) ส�ำหรับผู้ป่วยโรค
ปอดบวมไม่ให้ปนกับผู้ป่วยโรคอื่น
ในส่วนของระบบบริการให้พยายามลดการใช้บคุ ลากร
ลงและการลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยให้มากทีส่ ดุ โดยให้แบ่งผูป้ ว่ ย
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีความจ�ำเป็นต้องพบแพทย์ ให้น�ำ
อุปกรณ์ทมี่ เี ทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้มากขึน้ เพือ่ ลดความ
เสี่ยงในการแพร่เชื้อจากการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การใช้ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ส่งยา ส่งอาหาร ใช้การสังเกตอาการผู้ป่วยทาง
CCTV ส่วนกลุ่มที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่จ�ำเป็นต้องพบ
แพทย์ ให้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine)
และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น
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ม อ ง ห่ า ง ๆ อ ย่ า ง ห่ ว ง ๆ
โดย จับพลัดจับผลู

ตําแหน่งข้าราชการ

ยิ่งบรรจุยิ่งเพิ่ มความรู้สึก
ไม่เป็นธรรม
ต้ น เดื อ นเมษายนคณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การให้ บ รรจุ ข้ า ราชการกระทรวง
สาธารณสุ ขเพิม
่ เป็นกรณีพิเศษ 45,242 ตําแหน่ง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานสู้ โควิด 19
่ เป็นขวัญและกําลังใจให้บค
นอกจากเพือ
ุ ลากรแล้ว ท่าน รมว. สธ. ยังมองว่าเป็นการสร้าง
่ คงให้กบ
่ า่ นรัฐมนตรีมองไม่เห็นหรืออาจมองเห็น
ความมัน
ั ระบบสุ ขภาพไทย แต่มม
ุ หนึ่งทีท
่ อ
แต่ไม่อยากพูดถึงคือการจัดสรรตําแหน่งข้าราชการในปัจจุบน
ั ทีต
้ งเป็นไปอย่างเฉพาะกิจ
้
จะไม่มท
ี างทัว่ ถึงและครอบคลุมได้ ความรูส
้ ึ กไม่เป็นธรรมจึงย่อมเกิดขึน

เพียงไม่กวี่ นั หลังคณะรัฐมนตรีมมี ติดงั กล่าว กลุม่ พยาบาลลูกจ้างเหมาจ่ายในพืน้ ที่
ชายแดนภาคใต้กส็ ง่ เสียงออกมาว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมเพราะไม่ได้อยูใ่ นโควต้าทีจ่ ะได้
รับการบรรจุในครั้งนี้ทั้งที่พวกตนก็เกี่ยวข้องกับภารกิจการรับมือกับโควิด 19 ด้วยเช่นกัน
ที่ส�าคัญเป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีการระบาดหนักที่สุดในประเทศพื้นที่หนึ่งด้วย
พยาบาลลูกจ้างเหมาจ่ายกลุม่ นีเ้ ป็นผลกระทบทีส่ บื เนือ่ งมาจากการบรรจุขา้ ราชการ
ให้พยาบาล 3,000 คนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นกรณีพิเศษเมื่อปี 2554 เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ชายแดนใต้ ผลของการบรรจุครั้งนั้นท�าให้ไม่สามารถบรรจุ
พยาบาลเพิ่มในพื้นที่นั้นได้อีกจนถึงปัจจุบันนี้ หากย้อนกลับไปดูเรื่องราวเมื่อครั้งบรรจุ
พยาบาล 3,000 คนในยุคนั้น ก็จะมีเรื่องความไม่เป็นธรรมกับพี่ๆ พยาบาลที่ท�างานมา
ก่อนและไม่ได้รับการบรรจุด้วย
กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนก็ได้ไปยื่นหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้
บุคลากรในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 7,438 อัตรา ทีแ่ ม้จะอยูใ่ นโควต้าได้รบั การบรรจุ
ในรอบโควิด 19 นี้ด้วย แต่ก็อยู่ในเฟส 3 คือจะได้รับการบรรจุเป็นกลุ่มสุดท้ายในเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งสภาวิชาชีพมองว่าไม่เป็นธรรมในการให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้
รับการบรรจุช้ากว่าวิชาชีพอื่นๆ จึงเรียกร้องให้บรรจุวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพร้อม
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กับวิชาชีพอืน่ ๆ จะเป็นเฟส 1 หรือ เฟส 2 ก็ได้ โดยก่อนหน้านีส้ ภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนได้เคยเรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ไม่มีค�าตอบ
นับตั้งแต่ประเทศไทยด�าเนินนโยบาย Zero Growth คือลดอัตราก�าลังข้าราชการ
ด้วยการไม่บรรจุเพิม่ ไม่บรรจุทดแทนต�าแหน่งทีเ่ กษียณ เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสวัสดิการข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขต้องประสบปัญหาการขาดแคลนก�าลังคน
วิกฤติยงิ่ ขึน้ เพราะขาดแรงจูงใจในการรักษาบุคลากรไว้ในระบบบริการของภาครัฐเนือ่ งจาก
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของการจ้างงานรูปแบบอืน่ ไม่สามารถแข่งขันได้กบั ค่าตอบแทน
และสวัสดิการของสถานบริการในภาคเอกชน ท�าให้หลายครั้งต้องมีการบรรจุข้าราชการ
เป็นกรณีพิเศษ และเกือบทุกครั้งการบรรจุต�าแหน่งให้คนกลุ่มหนึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่เป็นธรรมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกหลายกลุ่มเสมอ
ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุขควรต้องตัง้ หลักทบทวนเหตุและผลอย่างจริงจังว่าการ
บรรจุอัตราก�าลังข้าราชการใช่ค�าตอบที่แท้จริงและยั่งยืนของการธ�ารงก�าลังคนไว้ในระบบ
บริการสุขภาพของภาครัฐหรือไม่ การแก้ปญ
ั หาหนึง่ แล้วสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ไม่เป็นธรรม
เกิดขึ้นกับก�าลังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรจะเป็นมาตรการในการบริหารและจัดการก�าลัง
คนด้านสุขภาพของประเทศอีกแล้ว
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

แพทย์ไทยกับการ

อุ้มบุญข้ามชาติ

การแถลงปิดคดีการทลายขบวนการ
ค้ามนุษย์ผ่านการอุ้มบุญข้ามชาติของกอง
บั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (บก.
ปคม.) ในช่ ว งปลายเดื อ นพฤษภาคมที่
ผ่านมา กลายเป็นการแจ้งข่าวร้ายต่อระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพไทยเมื่ อ มี ก ารยื น ยั น ว่ า มี
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรในระบบสุ ข ภาพไทย
่ วข้องกับคดีนี้ โดยทั้งหมด
6 คนเข้าไปเกีย
ได้เข้ารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหา
แล้ว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม สถานบริ ก าร และ
แพทยสภา ที่มีหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณ
แพทย์ ต่างออกมาขยับเพื่อด�ำเนินการใน
ส่วนของตนเองต่อไป
“ในส่ ว นของแพทย์ พยาบาล นั ก
วิทยาศาสตร์ และสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กั บ คดี อุ ้ ม บุ ญ ข้ า มชาติ นั้ น จะด� ำ เนิ น คดี
2 ส่วน คือด้านคดีอาญาให้ต�ำรวจเป็นผู้

8

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

ด�ำเนินการ และด้านวินัยและจรรยาบรรณ
แพทย์ ซึ่ง สบส.จะตั้งกรรมการสอบ หากผล
สรุปว่าผิดจริงจะด�ำเนินการถอนใบอนุญาต
และถอนใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล
นั้นๆ ทันที” นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี
กรม สบส. กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันร่วมแถลง
ข่าวปิดคดีกับ บก.ปคม.
ขณะที่ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่าแพทยสภา
ได้ท�ำหนังสือขอข้อมูลคดีไปยัง บก.ปคม.
แล้วเพื่อน�ำมาพิจารณาความผิดของแพทย์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แพทยสภาจะพิ จ ารณาใน
ส่วนของการขัดกับ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม
เท่านั้น
ย้อนกลับไปทีจ่ ดุ เริม่ ต้นคดี เมือ่ กลาง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บก.ปคม. ได้ร่วมมือ
กับต�ำรวจคอมมานโด 904 และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องบุกทลายเครือข่ายขบวนการอุม้ บุญ
ข้ามชาติย่านนาคนิวาส จนสามารถจับกุม
ชาวจีน 2 คน คนไทย 9 คน และหญิงไทย
รับจ้างท้องอีก 7 ยึดทรัพย์ได้คิดเป็นมูลค่า
กว่า 100  ลา้ นบาท  ขบวนการนีเ้ ป็นการรับจ้าง
ครอบครัวชาวจีนที่ประสงค์จะมีบุตรแต่ไม่
สามารถมีได้  มาจ้างให้หญิงไทยตัง้ ครรภ์แทน
เมื่อใกล้คลอดก็จะพาไปคลอดที่ประเทศจีน
แล้วให้หญิงไทยเดินทางกลับโดยมอบเด็กให้
ไว้กบั ครอบครัวชาวจีนทีน่ นั่   ซึง่ กระบวนการ
สอบสวนยังได้ขยายผลไปถึงว่าขบวนการนี้
อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตเด็กเพื่อน�ำอวัยวะ
ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยเพื่อผลทางธุรกิจด้วย
ทั้งนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์ พ.ศ. 2558 อนุญาตให้ท�ำการอุ้มบุญ

หรือการให้ผอู้ นื่ ตัง้ ครรภ์แทนได้  เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู ้ มี บุ ต รยากและประสงค์ จ ะมี บุ ต ร โดยมี
เงือ่ นไขว่า  ผรู้ บั อุม้ บุญ  ตอ้ งเป็นญาติสบื สาย
โลหิตในครอบครัวของทางฝ่ายสามีหรือ
ภริยา แต่ต้องไม่ใช่บิดามารดา, ต้องเคยมี
บุตรมาก่อนแล้ว ถ้าหญิงนั้นมีสามีอยู่จะ
ต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วยถึงจะ
ตัง้ ครรภ์แทนได้  และ  ตอ้ งไม่ใช่เจ้าของไข่ที่
ให้กำ� เนิดตัวอ่อน  เพือ่ ป้องกันความเชือ่ มโยง
ทางพันธุกรรม และความรู้สึกผูกพันของผู้
รับตั้งครรภ์แทนต่อเด็ก การที่หญิงไทยรับ
อุม้ บุญให้ครอบครัวชาวจีนจึงเป็นการกระท�ำ
ที่ผิดกม. และเข้าข่ายการค้ามนุษย์
อย่างไรก็ดียังไม่มีการเปิดเผยชัดเจน
ว่ า บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั้ ง 6 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
5 คน และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน
ทีเ่ ข้ารับทราบข้อกล่าวหานัน้ ท�ำความผิดหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีในขั้นตอนไหน เพราะ
ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาว่าขบวนการนี้
หลีกเลี่ยงกฎหมายไทยด้วยการพาหญิงไทย
ทีร่ บั จ้างอุม้ บุญไปรับการฉีดสเปิรม์ ทีป่ ระเทศ
เพื่อนบ้าน เมื่อตั้งครรภ์จึงค่อยพากลับมา
ยังเมืองไทย
ประเทศไทยและแพทย์ไทยมีชอื่ เสียง
ในด้ า นการผสมเที ย มมนุ ษ ย์ และก่ อ นที่
พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ พ.ศ. 2558
จะมีผลบังคับใช้ พบว่าประเทศไทยเองถูก
ใช้เป็นฐานในการอุ้มบุญข้ามชาติอย่างถูก
กฎหมาย  การทลายขบวนการอุม้ บุญข้ามชาติ
ซึ่งมีหลักฐานว่าแพทย์ไทยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในครัง้ นี  ้ เป็นเครือ่ งยืนยันความสามารถด้าน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

นี้ของแพทย์ไทยได้เป็นอย่างดี และจะเป็น
ที่น่าเสียดายยิ่งหากผลการสอบสวนจะพบ
ว่าแพทย์ทั้งหมดมีความผิดจริง เพราะนั่น
จะหมายถึงบุคลากรของเราก�ำลังใช้ความรู้
ความสามารถในทางที่ผิด สุดท้ายไม่เพียง
แต่บุคลากรต้องรับโทษตามกฎหมาย และ
ยังหมายถึงการที่ระบบบริการสุขภาพต้อง
สูญเสียก�ำลังคนที่มีคุณภาพไปด้วยเพราะ
การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
ระดับโลก
หากทั้งหมดถูกพิสูจน์ได้ว่ามีความ
ผิดจริง ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของระบบบริการ
สุขภาพไทยมาก

แหล่งข้อมูล

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

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

9

มองรอบโลก
โดย แม่พลอย

เวเนซูเอล่า

เศรษฐกิจล่ม ระบบล่ม คนล่ม
การล่มสลายทางเศรษฐกิจของเวเนซูเอล่า ส่ งผลให้ระบบสุ ขภาพพังยับเยิน นักข่าวของ

นิวยอร์ก ไทมส์ เข้าไปติดตามระบบสุ ขภาพของเวเนซูเอล่าด้วยการติดตามหญิงท้องแก่ใกล้คลอด
้ กับประเทศทีค
่ รั้งหนึ่งเคยมี
ไปโรงพยาบาล แล้วต้องพบความจริงอันน่าสะพรึงทีไ่ ม่คิดว่าจะเกิดขึน
่ ีทีส
่ ุ ดในละตินอเมริกา
ระบบสุ ขภาพทีด

Milagros Vásquez สาวน้อยวัย 20 ในชุด
คลุมท้องผ้ายืดขับมอเตอร์ไซค์ข้ามแม่น�้ำ 3 สาย
ก่อนจะอุม้ ท้องขึน้ รถประจ�ำทางอีกหนึง่ ต่อ  จนถึง
โรงพยาบาลแห่งหนึง่   เพือ่ จะพบว่าเธอต้องไปต่อ
ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง ภายใน 40 ชั่วโมง
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นัน้ เอง  เธอต้องตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆ
ถึง 4 แห่ง เพื่อจะหาที่คลอดบุตร โรงพยาบาล
แห่งหนึง่ บอกเธอว่า “เราไม่มอี ปุ กรณ์ฆา่ เชือ้ โรค”
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบอกเธอว่า “เราไม่มีตู้
อบเด็ก”

เธอต้องนั่งรถโดยสารไปตระเวนหาโรง
พยาบาลอีก เธอนับไม่ถูกแล้วว่ามีมือหมอกี่คน
ที่ ค ล� ำ ท้ อ งเธอ ก่ อ นที่ จ ะบอกให้ เ ธอไปที่ โรง
พยาบาลอื่น
สุดท้ายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมือง
Caracas เมืองหลวงของประเทศ เธอพาตัวเอง
เข้าไปในห้องคลอดได้  แต่กว่าจะได้เข้าไป  เธอยืน
ร้องไห้หน้าโรงพยาบาลจนหมดสติ แม่ของเธอ
ทีไ่ ปด้วยข้อร้องแล้วขอร้องอีกเพือ่ ให้ชว่ ยลูกและ
หลานในท้อง 48 ชั่วโมงหลังเริ่มเจ็บท้องคลอด
เธอก็ให้ก�ำเนิดบุตรสาวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เด็ก
มีนำ�้ หนกตัวเพียง 3.3 ปอนด์ และเสียชีวติ ในเช้า
วันต่อมา โรงพยาบาลไม่ออกสูติบัตรให้
ระบบสุขภาพของเวเนซูเอล่าเคยได้ชอื่ ว่า
ดีทสี่ ดุ ในละตินอเมริกา  แต่เมือ่ เศรษฐกิจล่มสลาย
ระบบสุขภาพก็พังพินาศตาม ห้องคลอดเป็น
แผนกที่ได้รับผลกระทบชัดเจนมากที่สุดแผนก
หนึง่   อปุ กรณ์ทางการแทพย์ทจี่ ำ� เป็นต่อการคลอด
บุตร  ทัง้ เครือ่ งวัดสัญญาณชีพ  เครือ่ งช่วยหายใจ
ถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ หรือไม่ก็หาย
ไปเลย  ท�ำให้แพทย์ตอ้ งจ�ำใจปฏิเสธการท�ำคลอด
ประมาณครึ่งหนึ่งของหมอทั้งประเทศที่มีอยู่
ประมาณ 30,000 คน ลาออกจากระบบ  
ยังไม่เคยมีใครศึกษาถึงผลกระทบทีแ่ ท้จริง
ต่อมารดาและบุตร ตัวเลขในปี 2559 พบว่าอัตรา
การตายของผู้หญิงคลอดบุตรสูงถึงร้อยละ 65
อัตราการตายของทารกสูงขึ้นร้อยละ 30 ภายใน
ปีเดียว รัฐมนตรีที่เปิดเผยตัวเลขนี้ถูกปลดจาก
ต�ำแหน่งในทันที และหลังจากนั้นตัวเลขการเสีย
ชีวติ ของแม่และเด็กก็เป็นความลับของประเทศนี้

การคลอดในประเทศนี้กลายเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
กับความตายทั้งแม่และเด็ก การตระเวนจากโรง
พยาบาลนี้ไปโรงพยาบาลนั้น รวมถึงการต้อง
คลอดในล็อบบี  ้ บนถนน  บนบันไดในโรงพยาบาล
โดยไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลท�ำคลอดให้
เป็นเรื่องที่หญิงสาวหลายคนต้องเจอ หญิงสาว
คนหนึง่ ท�ำสถิตติ ระเวนโรงพยาบาล 12 แห่ง  กว่า
จะได้คลอด คนที่โชคร้ายก็เสียชีวิต หญิงสาว
จ�ำนวนมากเลือกทีจ่ ะเดินทางไปคลอดทีป่ ระเทศ
เพื่ อ นบ้ า นอย่ า งโคลอมเบี ย โรงพยาบาลใน
โคลอมเบียที่ตั้งตามแนวชายแดนกับประเทศ
เวเนซูเอล่ามีอตั ราการคลอดของชาวเวเนซูเอล่า
มากกว่ า ประชากรตั ว เอง ซึ่ ง ประธานาธิ บ ดี
โคลอมเบียบอกว่าพร้อมจะช่วยรับภาระตรงนี้
จนกว่าประเทศตัวเองจะแบกรับภาระทางการ
เงินในส่วนนี้ไม่ไหว
ในภาวะวิกฤติของ #COVID19 ทีพ่ รมแดน
ทั้งสองประเทศต้องปิดลง หญิงสาวชาวเวเนซูเอล่าจ�ำนวนมากยังคงเลือกทีจ่ ะข้ามแดนอย่าง
ผิดกฎหมายเพื่อไปคลอดที่นั่น

แหล่งข้อมูลและภาพ

www.nytimes.com/2020/04/10/world/americas/
venezuela-pregnancy-birth-death. html?smid=twnytimes&smtyp=cur
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จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
โดย แม่พลอย

ตารางแสดงผลการคาดการณ์ก�าลังด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ
จ�าแนกตามวิชาชีพและฉากทัศน์บริบทสุขภาพ
วิชาชีพ

ความต้องการก�าลังคน (คน)
ฉากทัศน์ที่ 1

ฉากทัศน์ที่ 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

ระบบบริการส่ วนที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริบทหลักของประเทศ ทั้งการเปลี่ยนแปลง

แพทย์แผนไทย

5,880 – 7,186

11,521 – 14,081

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

9,187 – 11,229

12,886 – 15,750

่ ํ าคัญ และต้อง
นโยบายของภาครัฐ การคาดการณ์ความต้องการกําลังคนในระดับปฐมภูมจ
ิ ง
ึ เป็นสิ่ งทีส

นักเทคนิคการแพทย์

578 – 706

811 – 991

ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบบริการหน้าด่านของระบบบริการสุ ขภาพที่มีความสํ าคัญ และเป็น

ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยา ด้านเศรษฐกิจ สั งคม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง

่ ล่าวมา
ทําให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ทีก

ในยุคปัจจุบันที่ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
การเจ็บป่วยเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ ความต้องการบริการสุขภาพ
ในระยะยาวมีมากขึ้น ขณะเดียวกันฝังผู้ให้บริการก็มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามากขึ้น อีกทั้งความ
ก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามา
เป็นปัจจัยร่วม ท�าให้โครงสร้างความต้องการก�าลัง
คนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิมีความเปลี่ยนแปลง
ส�านักงานวิจยั และพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
ส�านักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
จึงได้ท�าการศึกษาคาดการณ์ความต้องการก�าลังคน
ด้านสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมใิ นอีก 10 ปีขา้ งหน้า
(ปี 2569) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์ความต้องการ
ก�าลังคนครอบคลุมการบริการด้านการรักษาเบือ้ งต้น
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟนฟูสภาพ
และการก�าจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สถานบริการ
ระดับบริการปฐมภูมิครอบคลุม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล ศูนย์การแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข
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ของเทศบาล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด
และโรงพยาบาลอื่ น ๆ นอกจากนั้ น ยั ง รวมถึ ง การ
บริการเบือ้ งต้นของสถานพยาบาลเอกชน เช่น คลินกิ
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
เห็นความแตกต่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบท โดย
ใช้ข้อมูลก�าลังคนในปี 2559 เป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ 1
เมื่อความต้องการการบริการแปรเปลี่ยนตามการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเท่านั้น การบริการด้าน
รักษาจะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับประชากร ส่วนการ
บริ ก ารฟ  น ฟู ส ภาพในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ ต ้ อ งการการ
บริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามประชากรและสัดส่วน

ผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2569 คาดว่าจะมีประชากร
ประมาณ 66,379,051 คน สัดส่วนผูส้ งู อายุจะเพิม่ เป็น
23.6% โดยที่ยังใช้ตัวเลขผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ประมาณ 15% ของผูส้ งู อายุ และผูส้ งู อายุตดิ บ้าน
ติดเตียง ต้องการการเยีย่ มบ้านจากวิชาชีพเฉลีย่ ปีละ
4 ครั้ง ฉากทัศน์ที่ 2 เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อลดปัญหาการรอคอย ลด
ภาระและความแออัดของการให้บริการระดับทุตยิ ภูมิ
จึงเพิ่มจ�านวนการใช้บริการผู้ป่วยนอก 25% ของ
จ�านวนผูป้ ว่ ยนอกในอนาคตของสถานพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิ ในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนการบริการเชิงรุก
โดยทีมสุขภาพออกให้บริการที่ชุมชน โดยกลุ่มเป้า
หมายคือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ติดบ้าน
ติดเตียง ได้รับบริการจากนักกายภาพบ�าบัด 100%
จากพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขประมาณ 50%
แพทย์แผนไทยประมาณ 50% ส่วนแพทย์ เภสัชกร
และทันตบุคลากรให้บริการประมาณ 20% ของความ
ต้องการบริการของผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ผลการศึกษาดังแสดงในตาราง

ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาโดยใช้
โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยเดียว ทีม
นักวิจยั จึงเสนอให้มกี ารพัฒนากระบวนการคาดการณ์
ความต้องการก�าลังคนอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและ
ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว จึงจะต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ ค วามต้ อ งการก� า ลั ง คนให้ ทั น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ การคาดการณ์เพือ่
ประกอบการวางแผนก�าลังคนจึงควรมีการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ การคาดการณ์ความต้องการก�าลังคนระดับ
ปฐมภูมนิ เี้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เพือ่ สังเคราะห์
ทางเลื อ กและข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการวางแผน
ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่
เวบไซต์ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ
www.hrdo.org
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เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย กองบินผีเสื้อ

มดงำนในระบบสุ ขภำพไทย

กลางเดือนเมษายน 2563 ขณะที่โลกกําลังเผชิญกับ
้ COVID 19 ทีข
่ ณะนั้นมีผู้ติดเชือ
้
การระบาดของเชือ
มากกว่า 1.9 ล้านคน และพรากชีวต
ิ ประชากรโลกไปกว่า
1
1.9 แสนคน องค์การอนามัยโลก กล่าวชื่นชมความเข้มแข็ง
ของ อสม. ว่าเป็นผูม
้ ส
ี ่วนสําคัญทําให้ประเทศไทยมีระบบการดูแล
สุ ขภาพระดับครอบครัวทีเ่ ข้มแข็ง จนสามารถควบคุมการระบาด
ของโรคนี้ได้ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน
จึงเป็นความภูมิใจของระบบสุ ขภาพไทย
ว่ากันตามความจริงคําชมเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าประหลาดใจ
สั กเท่าใดนั ก เพราะ อสม. เป็ นกําลังสํ าคัญของระบบบริการ
ปฐมภู มิ บ้ า นเรามาเนิ่ น นาน เป็ น กลุ่ ม คนที่ ทํ า ให้ ง านด้ า น
สาธารณสุ ข มู ล ฐานของประเทศไทยมี ช่ื อ เสี ย งไปทั่ ว โลก ได้
รั บ คํ า ชมเชยจากองค์ ก ารอนามั ย โลก และระบบสุ ข ภาพของ
ประเทศอื่ น อยู่ เ นื อ งๆ องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ใ ห้ ทุ น แก่ ก ลุ่ ม
ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ พื่อ มาศึ ก ษาดู ง านด้ า นการ
สาธารณสุ ขมูลฐานในประเทศไทยหลายครั้ง และครั้งนี้ ไม่ใช่
ครั้งแรกที่ WHO เอ่ยปากชมบทบาทของ อสม. ในการควบคุม
่ ก
้ ใหญ่ของ
โรคระบาดทีค
ุ คามโลก ในปี 2550 หลังการระบาดครัง
่ ชมบทบาท
ไข้หวัดนก องค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้เคยเขียนชืน
การทํางานที่แข็งแกร่งของ อสม. ในการควบคุมและเฝ้าระวัง
การระบาดของไข้หวัดนกไว้แล้ว โดยในปีน้ัน WHO สํ านักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงนิวเดลี ได้ตีพิมพ์หนังสื อ
่ Role of Village Health Volunteers in Avian Inﬂuenza
ชือ
Surveillance in Thailand2 พูดถึงบทบาทของ อสม. ในการ
เฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยระบุว่าเป็ นหนึ่ งในสองปัจจัยสํ าคัญที่
ทําให้ประเทศไทยประสบความสํ าเร็จในการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
และแนะนํ า ให้ ป ระเทศอื่น ๆ ในภู มิ ภ าคให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
สร้างระบบอาสาสมัครด้านสุ ขภาพในหมู่บ้านและสร้างให้เกิด
่ ข็งแกร่งเหมือนประเทศไทย
เครือข่ายการทํางานทีแ
แล้ ว อสม. คื อ ใคร กลายมาเป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของระบบ
สุ ขภาพปฐมภูมิบ้านเราได้อย่างไร

อนุชติ ไกรวิจติ ร. (2563). ศบค.เผย WHO ชมไทยมีระบบดูแลสุขภาพดี จากการมี อสม.ด้านสาธารณสุขราว 1 ล้านคน. The Standard;
14 เมษายน. เผยแพร่ทางเวบไซต์ เข้าถึงได้ที่ https://thestandard.co/who-appreciate-the-thai-health-care-system/
1

2
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ก�ำเนิด อสม.
อสม. เข้ามาเป็นก�ำลังคนที่
ส� ำ คั ญ ในระบบสุ ข ภาพของ
ประเทศไทยตั้ ง แต่ ช ่ ว งที่ ป ระเทศไทย
เริ่มพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานอย่าง
จริงจัง ซึ่งเป็นแนวคิดของ “ค�ำประกาศ
อัลมา อตา (Alma Ata Declaration)”
แถลงการณ์ร่วมกันของสมาชิกองค์การ
อนามัยโลกที่เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการ
สาธารณสุขมูลฐาน ที่เมืองอัลมา อตา
สหพันธรัฐรัสเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2521 โดยก่ อ นหน้ า นั้ น ในปี 2520 ที่
ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกได้มี
มติรว่ มกันว่า “การมีสขุ ภาพดีเป็นสิทธิขนั้
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้รับ โดย
ไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ
ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม”  
โดยทีป่ ระชุมได้เรียกร้องให้รฐั บาลของทุก
ประเทศเป็นผู้รับผิดชอบและจัดหากลวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรของตัวเอง
เข้าถึงภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543
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หรือ Health for All by the Year 2000
ซึ่งเป็นเป้าหมายของ WHO
ก่อนที่ อสม. จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการตามแนวคิ ด ค� ำ ประกาศอั ล มา
อตา ประเทศไทยมีอาสาสมัครที่ท�ำงาน
ด้านสุขภาพขึ้นมาแล้วกลุ่มหนึ่งในช่วงปี
2504-2505 ซึ่งโรคมาลาเรียก�ำลังระบาด
ได้ มี ก ารตั้ ง อาสาสมั ค รมาเรี ย ประจ� ำ
หมู่บ้าน เพื่อท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
และช่วยกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันตนเองจากการถูก
ยุงกัด ต่อมาในปี 2511 นพ.สมบูรณ์
วัชโรทัย นายแพทย์ใหญ่ กรมอนามัย
ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมบริการอนามัย
ชนบท เพื่อวางรากฐานการจัดระบบการ
ให้บริการสาธารณสุขในชนบทโดยการฝึก
อบรมอาสาสมัคร เริ่มทดลองโครงการ
ที่อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย
นพ.สมบูรณ์ เป็นผู้อ�ำนวยการโครงการ

เอง ด�ำเนินโครงการด้วยการจ้างคนหนุ่ม
สาวมาท� ำ งานด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพใน
ชุมชน3 ปี 2512 ได้ขยายโครงการไปที่
อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มี นพ.อมร
นนทสุต มาร่วมวางรากฐานระบบบริการ
สาธารณสุขในชนบทด้วย คราวนี้เปลี่ยน
จากการจ้างคนหนุ่มสาวเป็นการอบรม
อาสาสมัคร โดยให้คนในชุมชนเสนอชื่อ
ตัวแทนมารับการอบรม ซึ่งพบว่าผู้ที่ได้
รับการเสนอชือ่ จะเป็นผูอ้ าวุโส  หรือได้รบั
ความนับถือจากชาวบ้าน เป็นผู้น�ำตาม
ธรรมชาติ และมีอิทธิพลทางความคิดต่อ
ชาวบ้าน4 “โครงการสารภี” ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมาก และกลายเป็นต้นแบบ
ของการฝึกอบรมอาสาสมัครเพือ่ ช่วยงาน
สาธารณสุขในอีกหลายที่ และพบว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการกระจายบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึงชุมชนในชนบท จน
พัฒนาการขึ้นมาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)  
การฝึกอบรม อสม. ได้รบั การบรรจุ
ไว้ในแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ของแผน

พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของค� ำ ประกาศ
อัลมา  อตา  โดยก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
อสม. ไว้วา่ เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงด้าน
สุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน
ของตนเอง เผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
พัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการ
สาธารณสุ ข ด้ า นต่ า งๆ โดยก� ำหนดให้
ทุกหมู่บ้านต้องมี อสม. โดย อสม. 1 คน
ดูแลประชาชน 18-20 หลังคาเรือน แต่ละ
หมู่บ้าน (ในชนบท) ก็จะมี อสม.ประมาณ
18-20 คน
อสม.ส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่กันตลอด
ชีวติ   มีจำ� นวนไม่นอ้ ยทีก่ ลายเป็นพันธกิจ
ผูกพันในครอบครัว มีลูกหลานขึ้นมารับ
ช่วงเป็นต่อจากคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ การเป็น
อสม. ในช่วงหลังมีทงั้ การแนะน�ำเสนอชือ่
จากคนในชุมชน และการสมัครใจเข้ามา
เอง โดยใช้เวลาว่างจากการท�ำงานหา
เลี้ยงชีพมาท�ำงาน อสม.

นพ.อมร นนทสุต ผู้วางรากฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. หลังประติมากรรมสาธารณสุข 20 เบื้องหลังการ
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
3

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

ครั้งคราวในระยะเวลาสั้น ส่วนใหญ่เป็น
การท�างานตามบทบาทในงานสาธารณสุข
มู ล ฐาน เช่ น การให้ ค วามรู ้ ห รื อ แจ้ ง
ข่าวสารแก่ชาวบ้าน การส�ารวจข้อมูล
หมู่บ้าน เช่น ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) การส�ารวจประชากร ข้อมูลการ
ฉีดวัคซีนหมู่บ้าน รวมถึงการรณรงค์เพื่อ
การควบคุมโรคที่เกิดเป็นครั้งคราวตาม
ฤดู ก าล โดยเมื่ อ มี โรคระบาดเกิ ด ขึ้ น
บทบาทหน้าทีใ่ นการควบคุมและเฝ้าระวัง
โรคระบาดนั้ น ๆ จะถู ก ก� า หนดให้ เ ป็ น
ภาระหน้าที่ของอสม. ในขณะนั้นทันที
เช่ น ไข้ เ ลื อ ดออก ไข้ ห วั ด นก รวมถึ ง
COVID 19 ในครัง้ นี้ ภารกิจระยะสัน้ เช่นนี้
ถือเป็นจุดแข็งของ อสม. ไทย นอกเหนือ
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อสม. กับภารกิจ COVID 19*
การคัดกรองและเฝาระวัง COVID 19 ถือเป็น
ภาระงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่มีความท้าทาย
อสม. มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ
เสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ค�าพร เกตุแก้ว
อสม. แห่ ง ต� า บลจั น ดี อ� า เภอฉวาง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พูดถึงการท�างานช่วง COVID
ว่าเป็นการท�างานที่ท้าทายและยากที่สุด และ
ต้องการความร่วมมือทั้งจากท้องที่และท้องถิ่น
มากทีส่ ดุ แม้คนในชุมชนจะให้การยอมรับ อสม.
แต่ในภาวะวิกฤติที่ต้องถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
ก�าลังของ อสม. ไม่เพียงพอทีจ่ ะขอความร่วมมือ
จากชุมชนได้ ท�าให้เกิดภาพการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง อสม. กับนายอ�าเภอ ก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รวมถึ ง ต� า รวจในพื้ น ที่ (อ่ า นสั ม ภาษณ์ ค� า พร

จากค�าชืน่ ชมจาก WHO แล้วยังเคยมีงาน
วิจัยของนักวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษา
บทบาทของ อสม. และพบว่าจุดแข็งที่
ส�าคัญมากของ อสม. คือ การท�างาน
ส�าเร็จเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาอัน
สั้น เช่น การแจ้งความรู้ข่าวสารแก่คนใน
ชุมชน การส�ารวจข้อมูลหมู่บ้าน รวมถึง
การรณรงค์เพื่อการควบคุมโรคที่เกิดเป็น
ครั้งคราวตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก
โดยเมื่ อ มี โรคระบาดเกิ ด ขึ้ น บทบาท
หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม และเฝ้ า ระวั ง โรค
ระบาดนั้นๆ จะถูกก�าหนดให้เป็นภาระ
หน้าที่ของอสม. ในขณะนั้นทันที

เกตุแก้ว หน้า 23) สมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อ�านวยการ
ส่วนบริการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาล
นครขอนแก่น กล่าวถึงการท�างานของ อสม. ใน
พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นในช่วงการระบาด
ของโรค COVID 19 ว่ามีความกระตือรือร้นสูง
มาก เพราะทุกคนรู้ว่าบทบาทของ อสม. จะ
สามารถช่วยสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน
และลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้
“อสม.ของเรามีคนหนึ่งอายุจะ 80 ปแล้ว ยังขอ
มาร่วมกิจกรรมการเฝาระวัง แต่เราก็ตระหนัก
ว่าคุณยายเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยง จึงต้องขอให้คุณ
ยายนั่งอยู่ในจุดออกหน่วยแทน ไม่ให้ลงไปท�า
กิจกรรมเอง”
สามารถสรุปผลการท�างานของ อสม. ช่วง
COVID 19 อย่างเป็นรูปธรรมได้ดังนี้
• เดินเคาะประตูบา้ นครัวเรือนทีร่ บั ผิดชอบ
แจ้งข่าว ให้ความรู้และแนะน�าการปฏิบัติตัวใน
ช่วงโรคระบาด 11,856,133 หลังคาเรือน

ภารกิจระยะยาว หมายถึงงานที่ต้อง

ใช้เวลาท�าต่อเนื่องยาวนาน เป็นงานที่
ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่เป็นเวลา เช่น งาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณบ้าน งานควบคุม
ลูกน�้ายุงลาย การส่งต่อผู้ป่วย การรับยา
แทนผู ้ ป ่ ว ย การให้ บ ริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน หรื อ การรั ก ษาผู ้
เจ็บป่วยเบื้องต้น รวมถึงการเฝ้าระวัง
การเกิดและระบาดของโรคที่ส�าคัญ เช่น
ไข้เลือดออก วัณโรค พิษสุนัขบ้า พยาธิ
ใบไม้ในตับ เลปโตสไปโรสิส (ไข้ฉี่หนู)
มาลาเรี ย จิ ต เภท ความดั น โลหิ ต สู ง

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

*ข้อมูลจาก เพจ อสม. 4.0 ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

เบาหวาน สุขภาพช่องปาก โภชนาการ
คนท้อง การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ปี 2559 ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุน
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กองทุน
Long Term Care - LTC) โดยให้ทุกต�าบล
ต้องมีผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง
(Caregiver - CG) ช่วงแรกก�าหนดให้ทุก
ต�าบลเปิดรับสมัครผู้มาท�าหน้าที่นี้ โดย
ก�าหนดคุณสมบัตวิ า่ ต้องเป็นคนในชุมชน
ส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และการท� า งานเป็ น ลั ก ษณะ
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ที่ อสม. หมดเลย จนเราไม่ค่อยมีเวลาท�า
งานทีเ่ ป็นงาน อสม. จริงๆ แล้ว” แต่ภาระ
งานทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ อสม. เต็มใจท�า

นโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสนับสนุน
และพัฒนำ
ศักยภำพ อสม.

กึ่งจิตอาสา คือไม่มีชั่วโมงการท�างานที่
ตายตัว มีค่าตอบแทนให้จ�านวนหนึ่ง คือ
CG ที่ดูแลผู้สูงอายุ 1-5 ราย ได้รับค่า
ตอบแทนเดือนละ 600 บาท ถ้าดูแลผู้
สูงอายุ 6-10 ราย ได้รับ 1,500 บาทซึ่ง
ถือว่าไม่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จัดหาบุคคลตามคุณสมบัติได้ เพราะผู้
ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมต้ น ต่ า งก็
ท�างานประจ�า ส่วนผู้ที่พร้อมจะเป็นจิต
อาสาในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็น อสม.
ซึง่ ส่วนใหญ่สา� เร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษา ท�าให้ภายหลังมีการปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติ ให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาเข้ามาเป็น CG ได้ และ
ส่วนใหญ่ของผู้ที่สมัครมารับการอบรม
CG คือ อสม. ท�าให้ปัจจุบัน อสม. ส่วน
หนึ่งมีงานดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
เป็นภาระงานระยะยาวด้วย
อย่างไรก็ดีด้วยประสิทธิภาพการ
ท�างานทีเ่ ข้าถึงชุมชน รูจ้ กั ทุกคนในชุมชน
ของตัวเองท�าให้ อสม. กลายเป็นที่พึ่ง
ของหน่วยงานรัฐหลายแห่งในการส�ารวจ
ข้อมูลพืน้ ฐานระดับชุมชน ค�าพร เกตุแก้ว
พูดถึงภาระงาน อสม. ในปัจจุบันนี้ว่า
“หน่วยงานไหนจะส�ารวจข้อมูลอะไรใน
ชุมชน ก็ อสม. ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ งานมา

อสม. เป็นมดงานที่แข็งขัน
ให้ระบบบริการสุขภาพไทยโดย
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนมาจนถึงปี 2552 เมือ่
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 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
ดิจิทัลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
รวดเร็ว ทั่วถึง นอกจากนี้นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในชุดปัจจุบันยังจะ
ปรับเพิม่ ค่าตอบแทนให้ อสม. ในรูปแบบ
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน คือการให้สิทธิ อสม. ใช้
บริการห้องพิเศษฟรีเมื่อต้องเป็นผู้ป่วย
ใน และจะจัดให้มีการกองทุนฌาปนกิจ
ส�าหรับ อสม. ด้วย

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

อายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 ปขึ้นไป

27,939 คน
103,473 คน
308,030 คน
366,419 คน
211,830 คน

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

640,466 คน
167,678 คน
36,581 คน
24,554 คน
753 คน
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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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

บทบาทของ อสม. ได้ รั บ การ
ยอมรั บ และยกระดั บ มากขึ้ น ในเดื อ น
สิ ง หาคม 2562 เมื่ อ รั ฐ บาลประกาศ
ยกระดั บ อสม. เป็ น หมอประจ� า บ้ า น
โดยเข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม ให้ มี ก ารคั ด
เลือกชุดแรกน�าร่องต�าบลละ 1 คน รวม
ประมาณ 8,000 คน ได้รับค่าตอบแทน
คนละ 2,500 บาท/เดือน โครงการนี้
อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อคัดเลือก
อสม. ที่จะเข้าร่วมโครงการ
นโยบายการให้ค่าตอบแทนของ
อสม. ได้ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงใน
สังคมว่าจะเป็นเหตุแห่งการท�าลายจิต
วิญญาณของอาสาสมัคร ที่ใช้ใจน�าเงิน
มาตลอด อย่างไรก็ดีมีความจริงประการ
หนึง่ ทีท่ กุ คนต้องยอมรับคือเงินเป็นปัจจัย
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ส� า คั ญ ในการด� า รงชี วิ ต ยุ ค ปั จุ จ บั น ซึ่ ง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมต่างจากเมื่อ
40 กว่าปีก่อนในยุคที่ อสม. เพิ่งเริ่มถือ
ก� า เนิ ด ในเมื อ งไทย จากการสอบถาม
อสม. จ�านวนหนึ่งที่เข้ามาเป็น CG ของ
กองทุ น LTC ด้ ว ย หลายคนพู ด เป็ น
เสียงเดียวกันว่าค่าน�้ามันรถมอเตอร์ไซค์
ของพวกเขาแต่ละเดือนยังมากกว่าค่า
ตอบแทนที่รัฐให้ อีกทั้งค่าสึกหรอ ค่า
ซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อาจต้องมี รวมถึงค่า
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีก่ ลายเป็นเครือ่ งมือ
จ�าเป็นของการเป็น อสม. 4.0 ยังไม่ต้อง
พูดถึงการแบ่งเวลาท�างานหาเลี้ยงชีพมา
ท�าหน้าที่ อสม.
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีทาง

การสื่อสาร และค่าครองชีพที่ขยับสูงขึ้น
อสม. ต้ อ งปรั บ ตั ว ตามต้ น ทุ น ส่ ว นตั ว
สองปัจจัยนีน้ า่ จะท�าให้ววิ าทะในประเด็น
อสม. ไปไกลกว่าค�าถามเรื่องควรจ่าย
ค่าตอบแทนให้พวกเขาหรือไม่ และแม้
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์
จะก้าวไกลไปมากกว่าอดีต แต่ทรัพยากร
ที่ มี จ� า กั ด ทั้ ง ด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ การดูแลในสถานบริการ
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ก�าลังคนและการ
ดูแลผู้ป่วยในสังคมยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส� า หรั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของไทย
ค�าถามที่ควรถูกถกเถียงกันมากกว่าคือ
วั น นี้ เราดู แ ล อสม. มดงานในระบบ
สุขภาพของเราดีพอแล้วหรือยัง

อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
ค้าขาย
งานบ้าน
อื่นๆ

645,396 คน
189,521 คน
73,391 คน
47,382 คน
9,854 คน

*ที่มา : ฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน
www.thaiphc.net ณ วันที่ 26/08/62
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพ็ญนภา หงษ์ทอง

ค�าพร เกตุแก้ว
16 ปี ชีวิต อสม.
กับการรับมือ COVID 19
บทบาทของ อสม. ไทยในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด

ของ COVID 19 เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นสายตาคนทั้ ง โลก เมื่ อ

่ ชม นับตั้งแต่มี อสม. คนแรก
องค์การอนามัยโลกเอ่ยปากชืน
อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการในระบบสุ ข ภาพใทยในช่ ว งประมาณปี

2504-2505 ประเทศไทยมี อสม. ในระบบสุ ขภาพทัว่ ประเทศ

มากกว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคน หนึ่ งในนั้ นคือ คําพร เกตุแก้ว

อสม. แห่งตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีรางวัล อสม. ดีเด่น สาขาภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย
ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในปี 2555 เป็ น เครื่อ งยื น ยั น
ความทุ่มเทในการทํางาน ‘ผีเสื้ อขยับปีก’ ฉบับนี้พาทุกท่าน

ไปรู้จักการทํางานของ อสม. ผ่าน อสม.วัย 60 ปีท่านนี้
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แม่เป็นหมอต�ำแย น้าเป็นหมอกระดูก มีหมองูคือ
ที่รักษาคนถูกงูกัด หมอดู หมอนวด ใจผมอยาก
เผยแพร่ภูมิปัญญาตรงนี้ อยากให้คนดูแลสุขภาพ
แบบโบราณเหมือนทีแ่ ม่ผมท�ำอยูแ่ ล้ว  เห็นช่องทาง
ว่าถ้าเป็น อสม. เราน่าจะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ได้
เลยเข้าไป

อยากให้เล่าทีม่ าทีไ่ ปของการเข้ามาเป็นอสม.
ตอนนั้นปี 47 เพิ่งกลับไปอยู้บ้านได้ปีเดียว
ผมเข้าไปอยูก่ รุงเทพฯ นานมาก เรียนแล้วก็ทำ� งาน
ที่นั่นเลย พอช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วงต้มย�ำกุ้ง
ก็โดนให้ออกจากงาน พอดีเห็นประกาศสถาบัน
แพทย์แผนไทยของคุณหมอเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
เปิดสอนแพทย์แผนไทย ผมก็เลยไปเรียน 4 ปี
ตัง้ แต่ปี 42 – 46  เรียนจบผมได้ใบประกอบโรคศิลป์
ด้านแพทย์แผนไทยครบทั้ง 4 สาขา คือ เวชกรรม
ไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และนวดไทย
พอกลับ  อยูบ่ า้ นก็เปิดร้านให้บริการด้านแพทย์แผน
ไทย ผมไม่ได้ท�ำคนเดียวนะครับ มีหลายๆ คนมา
ช่วยกันท�ำ อยู่บ้านได้ปีหนึ่งต�ำแหน่ง อสม.ว่างลง
คนที่เป็น อสม. อยู่ เขาเห็นเรามีความรู้ด้านงาน
สาธารณสุขก็เลยมาชวนให้เป็น อสม. ความที่เรา
เองก็อยู่กับระบบสุขภาพมาตลอด คือที่บ้านผมนี่
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ตอนนั้นรู้ไหมว่า อสม. มีบทบาทหน้าที่อะไร
บ้าง
เอาจริงๆ คือไม่รู้ เพราะผมไม่ได้อยู่บ้าน
นาน เหมื อ นที่ บ อกผมเพิ่ ง กลั บ มาอยู ่ บ ้ า นได้
ปีเดียว มารู้ว่า อสม. ต้องท�ำอะไรบ้างก็ตอนที่ไป
อบรมแล้ว และผมก็ชอบนะ ได้เจอเพือ่ นเยอะ ผม
ชอบมีเพื่อน ได้ความรู้ใหม่ๆ เพราะความรู้ด้าน
สุขภาพนี่ผมมีแต่วิธีโบราณเลย พอมาอบรมเรา
ก็ได้ความรูใ้ หม่ๆ เราสังเกตได้วา่ คนเป็นเบาหวาน
เป็นความดันจะมีลักษณะอย่างไร เราก็เอามา
ประยุกต์ใช้ได้
พอเป็น อสม. แล้วต้องท�ำอะไรบ้าง
ตอนนั้ น หน้ า ที่ ห ลั ก เลยก็ แ จ้ ง ข่ า วร้ า ย
กระจายข่าวดี เป็นผู้ช่วยหมออนามัย แล้วแต่ว่า
หมอเขาสั่งอะไรมาก็ท�ำ 
แล้วได้เอาความรู้ด้านแพทย์แผนไทยหรือ
การดูแลสุขภาพตามวิธีคนโบราณไปเผยแพร่
ได้อย่างที่อยากท�ำไหม
ได้นะครับ มันมีช่องทางให้เราได้เอาความ
รู้ของเราไปเผยแพร่ ส่วนใหญ่จะเป็นตอนประชุม
ประจ�ำเดือน สมมติไข้เลือดออกระบาด หมอก็สั่ง
มาว่าให้เราไปบอกชาวบ้านว่าต้องคว�่ำถ้วย คว�่ำ
จาน อย่าให้มีที่ที่น�้ำขังได้ ตรงไหนน�้ำขังก็เอา

การเป็น อสม. มันเป็นเวที แลกเปลี่ ยนความรู้ได้ ผม
ก็ได้เรียนรูก
้ ารดูแลสุขภาพสมัยใหม่ที่ผมไม่เคยรู้ ขณะ
เดี ยวกั นก็ ได้ เอาวิ ธีดูแลสุ ขภาพแบบโบราณที่ เรามีไป
แลกเปลี่ยนสอนเขา
ทรายอะเบทไปใส่ เอาเกลือไปใส่ อยูใ่ นบ้านก็ตอ้ ง
ระวังอย่าให้ยุงกัด ใครมีไข้ มีตุ่มให้แจ้ง อสม. นะ
ตอนประชุมผมก็จะคอยบอกเขาว่า เออ ผมเคย
เห็นตอนพ่อเลี้ยงวัวชน เขาเอาตะไคร้หอมมา
สุมไฟไล่ยุงให้วัวนะ คุณรู้จักวัวชนไหม แถวนี้เขา
เลี้ยงกัน แล้วคนเลี้ยงก็จะรักวัวชนมาก ตัวหนึ่ง
มันหลายตังค์ สมัยนี้ตัวสวยๆ ก็หลักล้านเลยนะ
เขากลัวยุงกัดวัว เขาก็จะจุดไฟเอาตะไคร้หอมไป
สุมให้เกิดควันจะได้ไล่ยงุ   ผมเล่าแล้วผมมีตวั อย่าง
ไปให้เขาด้วย  ทีบ่ า้ นผมมีไง  เขาก็เอาไปเผยแพร่ตอ่
ทีนผี้ มมีความรูด้ ว้ ยผมสกัดสารจ�ำพวกตะไคร้หอม
ได้แต่ผมไม่มีทุน สาธารณสุขก็จะคอยสนับสนุน
หาแอลกอฮอล์มาให้ หรือถ้ามีทุนหน่อยก็ซื้อขวด
สเปรย์มาใส่  เอาไปแจกชาวบ้านต่อ  ต่อมาเขาก็เริม่
ให้ผมเป็นครู อบรมพวกสมุนไพรให้ อสม. ด้วยกัน
เอง ต่อมา สปสช. ก็เข้ามา กองทุนของเทศบาล
ก็เข้ามา คืออะไรที่เป็นเรื่องของแพทย์พื้นบ้าน
ภูมิปัญญาดั้งเดิมมันจะผ่านมาทางผมหมดเลย
ผมเลยมองว่าการเป็น อสม. มันเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ไ ด้ ผมก็ ไ ด้ เรี ย นรู ้ ก ารดู แ ล
สุขภาพสมัยใหม่ที่ผมไม่เคยรู้ ขณะเดียวกันก็ได้
เอาวิ ธี ดู แ ลสุ ข ภาพแบบโบราณที่ เรามี ไ ปแลก
เปลี่ยนสอนเขา

อสม. ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน อสม. ต้องวัดความดัน เช็คเบาหวาน
เตือนนัด พาไปหาหมอ มีเด็กคลอดใหม่ ต้อง
ตามไปหยอดวัคซีน หน้าไข้หวัดระบาดต้องไป
ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน เป็นตัวเชื่อม คนให้ความ
เชือ่ ถือ เพราะ อสม. คือผูใ้ ห้ คอยดูแลเรือ่ งสุขภาพ
ในทุกเรื่อง ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ด้านสุขภาพแล้ว
นะ อสม. ท�ำทุกอย่าง จปฐ. ก็ท�ำ หน่วยงานไหน
จะส�ำรวจข้อมูลอะไรในชุมชน ก็ อสม. ทั้งท้องถิ่น
ท้องที่ งานมาที่ อสม. หมดเลย จนเราไม่ค่อยมี
เวลาท�ำงานที่เป็นงาน อสม. จริงๆ แล้วพอเราท�ำ
ไม่ไหวมันก็มีเสียงมาว่าได้เงินเดือนแล้วท�ำไมไม่
ท�ำให้เต็มที่ เงิน 600 บาท ที่รัฐให้ ตอนนี้ขึ้นมา
เป็นหนึ่งพันแล้ว นั่นไม่ใช่เงินเดือนนะครับ มัน
คือค่ารถ ค่าเดินทาง อสม. ท�ำงานด้วยใจ เราเป็น
จิตอาสา
ตั้งแต่เป็น อสม. ภารกิจไหนที่ท�ำยากสุด
ท้าทายสุด
โควิด 19 ตอนนี้เลยครับ งานหนักสุดแล้ว
สมัยก่อนช่องทางการรับรูข้ า่ วสารมันไม่มากเท่านี้
สมัยไข้หวัดนก หรือซาร์ ชาวบ้านยังรับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุโทรทัศน์เป็นหลัก ความรู้
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โควิ ดนี่เป็นการท�ำงานที่แปลกที่สุดแล้ว และก็ท�ำงาน
กันหนักมาก ช่วงนี้นี่ในชุมชนจะมีงานอะไรที่มันเกี่ยว
กับประเพณี งานศพ งานบวชนี่ต้องมี อสม. ไปดูแล
โดยอัตโนมัติเลยนะ ไปจดชื่อคนที่มางาน จดบ้านเลขที่
เบอร์ติดต่อ งานศพนี่บังคับเลยว่าต้องมีทางเข้าออก
ทางเดี ย ว ต้ อ งจั ด งานแบบรั ก ษาระยะห่ า งด้ ว ย เรา
ต้องไปอธิบายชีแ
้ จงให้เข้าใจตลอด จนบางทีเขาก็ถาม
ประชดเลยว่ าจะกิ นข้าวนี่ ต้องใส่ หน้ ากากอนามัยด้ วย
ไหม คือเราเข้าไปยุ่งกับชีวิตประจ�ำวันเขาทุกเรื่องแล้ว
แต่มันต้องท�ำ

สุขภาพที่ลงไปถึงชาวบ้านก็ยังมาจากทาง อสม.
หรือฝ่ายสาธารณสุขอย่างเดียว ชาวบ้านจะท�ำ
อะไรนี่ต้องรอฟัง อสม. รอสาธารณสุขลงไปแจ้ง
งานจะไม่หนักเท่านี้ สมัยนี้ไม่ใช่แล้ว ข่าวมันมา
ทุกทาง เฟซบุ๊ก ไลน์ เต็มไปหมด แล้วมันมีทั้งข่าว
จริงข่าวปลอม เราต้องคอยตามไปอธิบายว่าอัน
ไหนมันปลอม อันไหนมันจริง และมันก็มีความรู้
ใหม่ๆ ที่ชาวบ้านได้ยินแต่ไม่รู้ เช่น ช่วงหนึ่งที่
รณรงค์จากช้อนกลางให้เปลีย่ นเป็นช้อนกู ชาวบ้าน
ก็จะมาถามเราว่าอะไรคือช้อนกู เราก็ต้องไปหา
ความรู้มานั่งอธิบาย ข้อดีของการที่ข่าวสารเยอะ
คือมันท�ำให้เราท�ำงานเชิงรุกได้  เมือ่ ก่อนเรานัง่ รอ
สาธารณสุขอย่างเดียว เขาว่าอะไรก็ว่าไปตาม เรา
ไม่มีข้อมูลอื่น ตอนโควิดนี่ที่จันดีเราท�ำหน้ากาก
ผ้ากับเฟซชิลด์ก่อนที่ฝ่ายสาธารณสุขจะมาบอก
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เขาก็เห็นจากในเฟซบุ๊ค ก็ท�ำกันไปง่ายๆ บางคน
เอาหมวกกันน็อคมาใส่เดิน หรือบางคนเอาขวด
เป๊ปซี่ใสๆ มาตัดมาประยุกต์ใส่เอง ชาวบ้านบอก
ว่ากลัวตาย เราเห็นเลยว่าชาวบ้านตื่นตัว แต่เราก็
ต้องท�ำงานหนักขึ้น ตอนหลัง สปสช. มีงบมาให้
ท�ำแอลกอฮอล์ ท�ำหน้ากากอนามัยเราก็ทำ� ไปแจก
และก็ไปสอนชาวบ้านท�ำด้วย
อยากให้พี่เล่าถึงการท�ำงานของ อสม. จันดี
ในช่วงโควิด
เราตั้งเวรกัน ท�ำงานทุกวัน ที่จันดีมี อสม.
ประมาณร้อยคน เราเปิดจุดคัดกรอง 5 จุด มี
ต�ำรวจ มีท้องถิ่น และท้องที่เข้ามาร่วมด้วย คอย
วัดอุณหภูมิ อีกกลุ่มหนึ่งคอยเดินในชุมชน ถือ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ไปตามตลาด ตามย่านชุมชน

พยายามสร้างให้เกิดความตระหนักว่า คนขาย
ไม่ใส่หน้ากากเราไม่ซื้อ คนซื้อไม่ใส่หน้ากากเรา
ไม่ขาย มีหลายครั้งที่เราเจอคนไม่ใส่ เราก็เข้าไป
ถามท� ำ ไมไม่ ใ ส่ ห น้ า กากอนามั ย ส่ ว นใหญ่ จ ะ
บอกว่าอึดอัดหายใจไม่ออก เราก็จะถามเขาว่า
จะอึดอัดตอนนี้ หรือจะไปอึดอัดหายใจไม่ออกที่
โรงพยาบาล หรือจะไปไม่หายใจเลยในโลงดี เขา
ก็จะกลัวแล้วก็ใส่ เราตั้งเป้าว่าจันดีต้องเป็นเขต
ใส่หน้ากากอนามัย 100%  
ที่จันดีของเรามีผีน้อยจากเกาหลีด้วยนะ
1 คน เรารู้ก็ไปชี้แจงเขาเรื่องการกักตัว การรักษา
ระยะห่างจากสังคม เขายืนยันว่าเขาไม่ติด ผ่าน
สถานทู ต มาแล้ ว ผ่ า นสนามบิ น มาแล้ ว เราก็
รายงานต่อไปที่ รพ.สต. รพ.สต. ก็รายงานต่อไป
ที่ สสอ. ซึ่ง สสอ. ก็รายงานต่อไปยังอ�ำเภอ ส่ง

รายงานต่อไปจังหวัด ระหว่างนั้นเขาใช้ชีวิตตาม
ปกติ แต่คนก็รู้ ไปซื้อของที่ไหนก็ไม่มีคนขายให้
คนเขาก็กลัวกันทั้งนั้น ชาวบ้านกลัวเขา สังคม
กลัวเขา มองเขาเป็นตัวประหลาดแต่เขาไม่รู้ตัว
มองแต่ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของตัวเอง แล้วเรา
ก็เอากฎหมายมาบังคับอีก มันไม่ใช่แค่ อสม. แต่
มันมีกระบวนการทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย
ที่ท�ำให้เขาต้องยอมรับ เขารู้เองว่าสุดท้ายเขา
ต้องยอมรับกติกานี้ เพราะจะไม่มีใครยอมรับเขา
สุดท้ายเขาก็ยอมไปกักตัวที่โรงพยาบาลอยู่จน
ครบ 14 วัน ออกมาไม่เป็นอะไร คนในสังคมก็
ให้การยอมรับ
จากภูเก็ตก็เหมือนกัน มันเป็นพื้นที่เสี่ยง
ใช่ไหม คนนครที่ไปท�ำงานที่ภูเก็ตตอนนั้นแจ้งว่า
จะกลับบ้านประมาณ 3-4 พันคน เป็นคนจันดี
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7 คน ตอนนั้นเราเตรียมสถานที่ไว้แล้ว เทศบาล
เตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลไว้เป็น
ที่กักตัวเลย แล้วย้ายศูนย์ไปให้บริการที่อื่นก่อน
แต่พอเขามาถึงเขาก็บอกว่าเขากักตัวที่ภูเก็ตกัน
มาแล้วเป็นเดือนเลย ถ้าติดติดไปนานแล้ว แต่นี่
เขาออกจากพื้ น ที่ ม าได้ แล้ ว ยั ง ต้ อ งมาโดนกั ก
ที่นี่อีกหรือ ตอนนั้นเราใช้มาตรการทางสังคมก็
ยืนยันว่าต้องกักตัว เขาก็ไม่พอใจ ‘มึงมาเสือกกับ
ครอบครัวกูท�ำไม ก็ไม่ได้เป็นอะไร จะมาอยู่กับ
ครอบครัวกู มึงมายุ่งท�ำไม” เราก็อธิบายเขาว่า
เขาไม่ได้เป็นอาชญากร ไม่ได้เป็นอะไร ไม่มียา
ต้องกิน แต่ระวังนะโควิดนี่มันมีส่วนผสมของเชื้อ
เอดส์ด้วย ตอนนั้นเราต้องบอกให้เขากลัวไว้ก่อน
ท�ำให้เขาเห็นว่าไอ้ความรักลูกรักเมีย อยากกอด
ลูกกอดเมียนี่จะกลายเป็นการเอาความตายมาให้

เขา บางเคสตอนมาถึงชุมชนใหม่ๆ นี่ต้องมีทั้ง
นายอ�ำเภอ มีต�ำรวจ ผู้ก�ำกับนี่ต้องมาเองเลย
เคสผีน้อยนี่มี ตม. มาด้วย สุดท้ายทุกคนก็ยอม
ไปกักตัว
โควิ ด นี่ เ ป็ น การท� ำ งานที่ แ ปลกที่ สุ ด แล้ ว
และก็ท�ำงานกันหนักมาก ช่วงนี้นี่ในชุมชนจะมี
งานอะไรที่มันเกี่ยวกับประเพณี งานศพ งานบวช
นี่ ต้องมี อสม. ไปดูแลโดยอัตโนมัติเลยนะ ไปจด
ชื่อคนที่มางาน จดบ้านเลขที่ เบอร์ติดต่อ งานศพ
นี่บังคับเลยว่าต้องมีทางเข้าออกทางเดียว ต้อง
จัดงานแบบรักษาระยะห่างด้วย  เราต้องไปอธิบาย
ชีแ้ จงให้เข้าใจตลอด  จนบางทีเขาก็ถามประชดเลย
ว่าจะกินข้าวนี่ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยไหม
คือเราเข้าไปยุ่งกับชีวิตประจ�ำวันเขาทุกเรื่องแล้ว
แต่มันต้องท�ำ
การท�ำงานของ อสม. ในปัจจุบันต่างกับการ
ท�ำงานในอดีตอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมั น ไปไกล
นี่เขาเพิ่งให้เราใช้แอพ อสม. 4.0 เพิ่งเริ่มใช้กันมา
ได้ 2-3 เดือน ใช้รายงานข่าว รายงานกิจกรรม
สมมติ เราลงไปดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยติ ด บ้ า นติ ด เตี ย ง มี
ปัญหาไม่เข้าใจอะไร เราเปิดวิดีโอคอล ถ่ายรูป
ถามกับ รพ.สต. ได้โดยตรงทันที สื่อสารกันได้
ทันที แล้วก็ตรวจสอบกันได้ สมัยก่อนท�ำงาน
ตามค�ำสั่ง ท�ำงานตามเอกสาร หัวหน้าอนามัย
ส่งเอกสารมาให้ปึกหนึ่งให้เราคัดกรองคนที่เป็น
ความดัน  ไปดูวา่ กินอาหารครบ 5 หมูไ่ หม  เอกสาร
มันก็จะให้เราติ๊กๆ เราก็ไปถาม แต่จริงๆ มันก็มี
นัง่ เทียนบ้าง  มันมีจริงๆ นะ  ท�ำให้ขอ้ มูลไม่ถกู ต้อง
ข้ า งบนก็ เ อาข้ อ มู ล ของข้ า งล่ า งที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งไป
วิเคราะห์ สุดท้ายกันก็เกาไม่ถูกที่คัน มันธรรมดา
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เทคโนโลยี ไอที มั น เปลี่ ย นบทบาทของ อสม. ไปเลย
จากเดิมเราเป็นแค่ผู้น�ำสาร แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี
แต่ตอนนี้เรามีปฏิสัมพั นธ์ได้ สมัยก่อนเราท�ำงานตาม
เอกสาร ตามค� ำ สั่ ง สั่ ง ให้ ท� ำ อะไรก็ ท� ำ แค่ นั้ น เพราะ
ความรู้มันไม่มาก และเราก็ไม่มีช่องทางอื่นหาความรู้
นอกจากรอรับฟัง หรือจากการอบรม เดี๋ยวนี้ความรู้
มันมีท่ัวไป เราก็ท�ำงานเชิงรุกได้มากขึ้น ไม่ต้องนั่งรอ
สาธารณสุ ขอย่างเดียว อสม.ก็มีไลน์กลุ่มของเราเอง
สื่ อสารกันตลอด

นะในชุมชนหนึ่ง ในประเทศหนึ่งมันมีทั้งคนดี คน
ไม่ดีอยู่แล้ว
เทคโนโลยีไอทีมนั เปลีย่ นบทบาทของ อสม.
ไปเลย จากเดิมเราเป็นแค่ผู้น�ำสาร แจ้งข่าวร้าย
กระจายข่าวดี แต่ตอนนี้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้ สมัย
ก่อนเราท�ำงานตามเอกสาร ตามค�ำสั่ง สั่งให้ท�ำ
อะไรก็ท�ำแค่นั้น เพราะความรู้มันไม่มาก และ
เราก็ไม่มีช่องทางอื่นหาความรู้นอกจากรอรับฟัง
หรือจากการอบรม เดี๋ยวนี้ความรู้มันมีทั่วไป เรา
ก็ทำ� งานเชิงรุกได้มากขึน้   ไม่ตอ้ งนัง่ รอสาธารณสุข
อย่างเดียว อสม.ก็มีไลน์กลุ่มของเราเอง สื่อสาร
กันตลอด
ความภูมิใจที่สุดของการเป็น อสม.
มันเป็นความท้าทายส่วนตัวของผมเลยคือ
การที่ผมสามารถสร้างสวนสมุนไพร 9 รสได้ คือ

สวนทีม่ สี มุนไพรรสเปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม ขม ครบ
ทั้ง 9 รส มีสมุนไพรประมาณ 300 – 400 ชนิด
ให้เป็นที่เรียนรู้ของคนในชุมชน เหมือนที่บอก
ครอบครัวผม ญาติผมจะใช้ยาที่ท�ำจากสมุนไพร
พื้นบ้านรักษา แต่ละคนก็ปลูกสมุนไพรกันอยู่แล้ว
นอกจากนีผ้ มยังได้ไปสร้างสวนสมุนไพรให้เทศบาล
ต�ำบลจันดี และ อบจ. นครศรีธรรมราช ก็ไปสร้าง
ให้เขา ตอนนี้ก็ยังอยู่ ใช้ชื่อว่าสวนสมุนไพร 9 รส
เฉลิมพระเกียรติ
คิดว่าจะเป็น อสม. ไปอีกนานไหม
ท�ำไปจนกว่าจะท�ำไม่ได้ เราต้องรู้ตัวว่า
ท�ำได้แค่ไหน หากถึงวันที่เราท�ำงานไม่ได้ก็จะลา
ออกไปเป็น อสม. สมทบ เพราะหากเรายังเป็น
อสม. แต่ไม่ได้ทำ� งานก็จะถูกนินทาว่าไม่ทำ� งานแต่
รับค่าตอบแทน มันมีคนที่มองว่าเงิน 1,000 บาท
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ครอบครัวอื่นเขาฝากชีวิต
คนในครอบครัวเขาไว้กับเรา
เพราะเขาไม่สามารถดูแลได้อย่างเรา
เราคือพยาบาล มันคือหน้าที่...
ต้องท�ำให้เต็มที่ ถ้าคนไข้หาย
เราก็จะหายเหนื่อยเอง
อรดา กังวานรัตนกุล

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

ทีร่ ฐั ให้คอื เงินเดือน  แล้ว อสม. เขาไม่มกี ารก�ำหนด
อายุ สามารถท�ำไปจนวันตายได้นอกจากเราจะ
ลาออกเอง พอมีเงินจากรัฐให้บางคนที่ท�ำไม่ไหว
ก็จะไม่ลาออก ถ้าเป็นคนที่ท�ำงานมานานๆ คนก็
จะไม่ว่าอะไรเพราะมองว่าเขาดูแลเรามานานแล้ว
ท�ำงานหนักมานานก็ควรมีเงินเลี้ยงดูเขาต่อไป
แต่ผมว่ามันไม่ใช่ หากท�ำไม่ไหวก็ควรต้องลาออก
เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็น อสม. ให้
มากขึน้   อย่างตอนนีโ้ ลกเราไปถึงขัน้ ทีไ่ ม่มเี งินบาท
เงินดอลลาร์แล้ว มีแต่เงินดิจิทัล ใช้จ่ายผ่านการ
โอน มันยิ่งต้องการ อสม.ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ตอนนี้
เราเริ่มเห็นคนที่จบปริญญาตรีเข้ามาเป็น อสม.
กันมากขึ้น    
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ผมมองว่า อสม. ยังจ�ำเป็นส�ำหรับระบบ
สุขภาพของเรา เพราะ อสม. คือแพทย์ปฐมภูมิ
ของชุมชน อสม. คือตัวแทนของชุมชน โควิด
เทีย่ วนีถ้ า้ ไม่มี อสม. ประเทศไทยจบเลยนะ เพราะ
ระบบวางไว้ดีมาก ให้เราเป็นฐานของชุมชน จึง
ควรต้องมีตอ่ ไป  แต่กต็ อ้ งมีการก�ำหนดการพัฒนา
ด้วยว่าจะพัฒนาพวกเราไปในรูปแบบไหน
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