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สารบัญ

ทั ก ท า ย

	ตอนนีก้ระทรวงสาธารณสขุก�าลงัเร่งประกอบร่างแนวทางปฏบิตัขิองนโยบาย
ทุกครอบครัวมีหมอประจ�าตัว	3	คน	ซึ่ง	‘ผีเสื้อขยับปีก’	น�ามาบอกเล่ากับผู้อ่าน
ในฉบับนี้	หากไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อน	ภายใน	1-2	 เดือนนี้ประชาชน
ไทยบางพืน้ทีจ่ะเริม่มหีมอประจ�าตวัครอบครวัละ	3	คน		ตดิตามกนัต่อไปนะคะ
ว่าพื้นที่ไหนจะถูกเลือกมาเป็นพื้นที่น�าร่อง
	 ข่าวใหญ่ไม่แพ้กัน	 ที่สะเทือนระบบสุขภาพไทยคือการพบผู้ติดเชื้อ	
COVID	19	ในประเทศคนแรกหลังจากไม่มีการพบมาเป็นเวลา	100	วัน	ถือว่า
เป็นเคสที่สร้างความหวั่นวิตกให้กับสังคมไทยอย่างมาก	 เพราะผู้ติดเชื้อไม่เคย
เดินทางไปต่างประเทศ	 อีกท้ังยังท�างานในสถานบันเทิงท่ีต้องพบปะผู้คน
มากมายก่อนที่จะถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ	 งานหนักไม่ใช่แค่ทีมสอบสวนโรค	 แต่
เป็นเราทกุคนทีต้่องเพิม่ความระมดัระวังกนัให้มากขึน้		หลายประเทศรอบบ้าน
เราก�าลังเผชิญกับการระบาดครั้งที่	 2	 โดยเฉพาะประเทศพม่าที่พบผู้ติดเชื้อ
รายวนัมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง		และเป็นประเทศทีม่รีายงานผูล้กัลอบเดนิทางเข้า
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก		การป้องกันในเชงิระบบใหญ่อาจไม่สามารถท�าได้
ทั่วถึงและเท่าทันกับปัญหา	จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องระวังตัวเอง	COVID	19
ร้ายแรงมาก	 แต่ป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆ	 ใส่แมสก์	 ล้างมือบ่อยๆ	 รักษา
ระยะห่าง		ไม่จ�าเป็นกย็งัไม่ควรไปรวมตวัในทีท่ีม่ผีูค้นเยอะแยะหนาแน่น		เพราะ
ว่ากันจริงๆ	เราไม่รู้เลยว่าตัวเราเองหรือคนรอบตัวเราติดเชื้อหรือยัง	คนที่เดิน
ซือ้ของในซเูปอร์มาร์เกต็เดยีวกบัเราอาจมเีชือ่อยูโ่ดยทีไ่ม่รูต้วักไ็ด้		รกัษาตวัเอง
กันนะคะ
	 พบกันใหม่เดือนตุลาคม

ผีเสื้อขยับปก
สิงหาคม	2563

06  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 ข้าราชการรุ่นโควิด กับผู้สอบผ่านและรอการบรรจุ

08  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 แผนปฏิรูประบบสุขภาพใหม่ ตัง้เปา้หมายสร้างนักบริบาล
 ดูแลผู้สูงอายุ 70,000 คน

10  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 เมือ่แพทย์และพยาบาลต้องเรียนรู้ซึง่กันและกัน

12  จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
 สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ
 ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

14  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 หมอประจําตัว ครอบครัวละ 3 คน

24 ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
 นพ.สําเริง แหยงกระโทก กับการขับเคลือ่นนโยบายหมอ 3 คน
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

ข้อบังคับวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน :  
ขอบังคับหลักเกณฑผูประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน และขอกําหนดกลุมโรค
ที่สามารถตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน
ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 วันที่ 21 ก.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร
ประกาศในสวนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 3 ฉบับ ไดแก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยขอจํากัดในการบําบัดโรคเบื้องตน พ.ศ. 2563 
เนือ้หาระบถุงึผูทีม่สีทิธิประกอบวชิาชพีการสาธารณสุข
ชุมชนวาตองเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และใบอนุญาตไมหมด
อายรุวมทัง้ตองไมเปนผูถกูลงโทษพกัใชหรอืเพกิถอนใบ
อนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพี และตองทําการบําบัดโรค
เบือ้งตนตามขอบงัคับสภาการสาธารณสขุชมุชนวาดวย
ขอจาํกดัและเงือ่นไขในการประกอบวชิาชพีและตองเปน
ไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 ประกาศประกาศฉบับท่ี 3 เปนขอบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชนวาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
ตรวจประเมนิและการการบําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแลให
ความชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และ
การวางแผนครอบครัว พ.ศ. 2563 เนื้อหาวาดวยโรคที่
นักวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสามารถตรวจประเมิน
และทําการบําบัดได เชน ไขตัวรอน ปวดทอง โรคขาด
สารอาหาร โรคผิวหนัง แผลในชองปาก การชวยคืนชีพ 
การคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน เปนตน สวนประกาศ
ฉบับท่ี 3 เปนขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนวา

ค่าตอบแทนพิเศษ อสม.
ช่วงโควิด 
 

 ครม. มีมติในวันที่ 29 ก.ค. อนุมัติใหจายคาตอบแทน 
อสม. เปนกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบัติหนาที่ชวงการ
ระบาดของโควิด 19 เดือนละ 500 เปนเวลา 7 เดือน 
จากที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอ 19 เดือน และวันที่
6 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว. สธ. ไดลงนามใน
หนงัสือดวนท่ีสดุถงึ ผอ. สาํนกังบประมาณเพือ่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารอง
เพือ่จายกรณีฉกุเฉนิสาํหรับใชในการนีแ้ลว โดยจะใชงบ
ประมาณจายคาตอบแทนของ 7 เดือนแรก (มี.ค. - ก.ย. 
2563 ประมาณ 3,620 ลานบาท)

ดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการตรวจประเมินอาการ
เจ็บปวยและการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอ พ.ศ. 
2563 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพนี้ตองสงตอผูปวยไป
ยังหนวยบริการอื่นที่มีศักยภาพสูงกวาในกรณีที่พบวา
ผูตรวจที่ไดรับการบําบัดโรคเบื้องตนอาการไมทุเลาลง 
และใหแจงขอมูลแกผูปวยหรือญาติทราบดวย

พบเพ่ิมคลนิกิโกงงบ สปสช. 
 

 หลังจากท่ี สปสช. ไดแจงความดําเนินคดีกับคลินิก
เอกชน 18 แหง และคลินิกทันตกรรม 2 แหง ซึ่งถูกตรวจ
พบวามีการเรียกเก็บคาใชจายอันเปนเท็จจาก สปสช. 
และไดมีการตรวจสอบขอมูลของคลินิกตางๆ เพ่ิมเติม 
ลาสุดพบวามีคลินิกอีก 63 แหง และคลินิกทันตกรรม 3 
แหง มีความผิดปกติของเอกสารท่ีส่ือใหเห็นการทุจริต
ในการเบิกจายงบประมาณบัตรทองในลักษณะเดียวกัน 
มูลคาความเสียหายรวม 34 ลานบาท โดย สปสช. ไดสั่ง
อายัดเอกสารของคลินิกทั้ง 66 แหง และเตรียมรวบรวม
สงหลกัฐานใหกองบงัคบัการปราบปรามและ DSI ตอไป 
และอาจมีการแจงความหองปฏิบัติการทางเทคนิคการ
แพทยอีก 2 แหง ที่มีสวนเกี่ยวของดวย

กัญชาเพ่ือการแพทย์ 
 

 วันที่ 4 ส.ค. ครม. อนุมัติรางกฎหมายที่อนุญาตให
ปลูกกัญชาเพ่ือการแพทยตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เสนอแลว สาระสําคัญของรางกฎหมายดังกลาวซึ่งผาน
การรับฟงความเห็นจากสาธารณะและผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยาและ
การควบคุมยาเสพติดแลว โดยกําหนดใหบุคคล 3 กลุม 
สามารถปลูกกัญชาโดยไดรับอนุญาตได ใหผูปวย, หมอ
พื้นบาน และเกษตรกร โดยผูปวยตองไดรับการรับรอง
จากผูประกอบวิชาชีพ ตองปลูกและใชกัญชาเพื่อรักษา
โรคตนเองเทานั้นโดยจํานวนปลูกขึ้นอยูกับโรค, หมอ
พื้นบานตองปลูกเพื่อใชในการปรุงยา และเกษตรกรตอง
ปลูกภายใตความรวมมือกับผูผลิตยาหรือผลิตสมุนไพร 
ขั้นตอนตอไปหลังจากไดรับการอนุมัติจาก ครม. แลว
จะมีการสงราง พ.ร.บ. ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาและสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
 นพ.ไพศาล  ดัน่คุม  เลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กลาวถึงราง พ.ร.บ. กัญชา วานอกจากจะ
สงผลตอความมั่นคงทางยาของประเทศเพราะไมตอง
นําเขายากัญชาจากตางประเทศแลว ยังเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันการผลติยากญัชาเพือ่สงออก
ได ซึ่งจะเปนกาวสําคัญทําใหไทยเปนผูนําการใชกัญชา
ทางการแพทยอยางเปนระบบ
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โดย จบัพลดัจบัผลู
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

  คดิอยูน่านวา่ควรเขยีนเรือ่งการบรรจขุา้ราชการดหีรือไม่  เพราะฉบับทีแ่ลว้กช็วนผู้อ่าน
คยุถงึเรือ่งการบรรจุขา้ราชการรุน่โควดิไปแล้วครัง้หน่ึง  แตมั่นมคีาํถามทีย่งัไมม่คํีาตอบและมี
แนวโน้มจะเป็นระเบิดเวลาลกูหน่ึงของกระทรวงสาธารณสุข หากปญัหาไมไ่ดร้บัการจดัการ
อยา่งด ี จึงขอชวนทุกท่านสนทนาวา่ดว้ยการบรรจขุา้ราชการของกระทรวงสาธารณสุขอกีครัง้ 

	 ประเด็นส�าคัญคือการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานสู้โควิด	19	หรือที่เรียกกันว่า
ข้าราชการรุ่นโควิด	จ�านวน	45,242	ต�าแหน่งนั้น	เกิดขึ้นซ้อนทับกับการมีบุคลากรส่วน
หนึง่ท่ีผ่านการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุข้าราชการในกรมกองต่างๆ	อยู่เป็นจ�านวนหนึง่		และ
บญัชกีารได้รบัการบรรจกุ�าลงัจะหมดอายใุนเรว็วนั		เอาเท่าทีค้่นข้อมลูได้ไวๆ	อย่างน้อย
มีนกัวิชาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร	รอควิบรรจุใน	4	กรม	คอื	กรมควบคมุโรค	บญัชกีาร
บรรจหุมดอายุวันท่ี	25	กนัยายน	2563,	กรมสขุภาพจติ	บญัชหีมดอายวุนัที	่30	ตลุาคม	
2563,	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 บัญชีหมดอายุ	 22	 มกราคม	
2564	และบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	บัญชีหมดอายุวันที่	 31	มกราคม	2564	
คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด	จึงไม่อยู่ในโควต้าการบรรจุรอบ
พเิศษและถกูคนทีไ่ม่ได้ผ่านการสอบแข่งขนัแต่ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าทีช่่วงโควิด
ได้รบัการบรรจแุซงหน้าไปก่อน		และยังไม่มีทท่ีาว่าคนทีส่อบผ่านทีเ่ข้าควิรออยู่จะได้รบั
การบรรจุ
	 โดยธรรมเนียมปฏิบัติการขึ้นทะเบียนรอ	 คือการรอว่าเมื่อมีต�าแหน่งว่างคน
กลุ่มนี้จะถูกเรียกมาให้รับการบรรจุ	 เมื่อมีต�าแหน่งว่างซึ่งต้องสัมพันธ์กับโควต้าของ	
กพ.	 และก็อย่างท่ีรู้กัน	 กพ.	 กับกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม้เบื่อไม้เมากันเรื่องต�าแหน่ง
ข้าราชการมาโดยตลอดเพราะนโยบาย	 zero	 growth	 ไม่เคยเป็นจริงได้กับกระทรวง
สาธารณสขุทีม่เีหตผุลขอต�าแหน่งข้าราชการได้ทกุปี	ทน้ีีปีน้ี	กพ.	เพ่ิงอนุมตัใิห้กระทรวง
ทีเดียวล็อตใหญ่กว่าครึ่งแสนต�าแหน่ง	ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีการได้บรรจุกันอีกรอบหนึ่ง
	 นกัข่าวน�าประเด็นนีไ้ปถามท่านรองปลดักระทรวง		นพ.ณรงค์		สายวงศ์		ได้ค�าตอบ
มาแบบก�าป้ันทุบดินว่า	“การเรยีกตวัผู้สอบแข่งขันได้	หรอืการเรียกตวัผู้ได้รบัการคดัเลอืก
จากบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ต้องเรยีกตามล�าดบัการข้ึนบญัชี	และตามจ�านวนต�าแหน่งว่าง
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ที่มีของแต่ละส่วนราชการ	 ไม่สามารถเรียกเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้”	 คือ
นอกจากตอบไม่ตรงค�าถามแล้วท่านยงัไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ว่าคนกลุ่มนีจ้ะได้
รับการบรรจุไหม	แล้วท�าไมพวกเขาถึงต้องโดนข้ามหัวด้วยข้ออ้างโควิด
	 จริงอยู่ที่ปกติการขึ้นบัญชีไม่ได้แปลว่าต้องได้รับการบรรจุเสมอไป	 หากในรอบ
นั้นไม่มีต�าแหน่งว่างการขึ้นบัญชีรอบนั้นก็หมดลงไป	 หากต้องการรอบรรจุก็ต้องสอบ
เข้าคิวใหม่	แต่นั่นหมายความว่าไม่มีใครถูกแซงหน้าบรรจุโดยไม่ได้ผ่านการสอบให้เจ็บ
ปวดหวัใจ	การแซงควิให้คนท่ีไม่ได้ผ่านการสอบภายใต้ข้ออ้างของการปฏบิตัหิน้าท่ีพเิศษ
ช่วงโควิด	ตอกย�้าความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมของคนที่เฝ้ารอการบรรจุด้วยความหวัง	
	 ก่อนหน้านี้มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าหากไม่บรรจุข้าราชการ	
กระทรวงสาธารณสุขควรต้องมีมาตรการจูงใจเพื่อรักษาก�าลังคนไว้ในระบบอย่างไร	
เช่น		การสร้างความมัน่คง		ช่องทางก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน		การจดัสวัสดกิารการรกัษา
พยาบาล	 ซึ่งหลายเรื่องสามารถท�าได้เองภายในกระทรวงไม่ต้องใช้งบกลางที่ต้องผ่าน	
กพ.	และท่ีส�าคญัการบรรจุข้าราชการไม่ควรถกูน�ามาใช้เพ่ือเป็นเครือ่งมอืทางการเมอืง
ของนักการเมืองที่มานั่งเป็นเจ้ากระทรวง	
 หำกปัญหำควำมไม่เป็นธรรมในกำรบรรจุข้ำรำชกำรรุ่นโควิดยังไม่ได้รับ
กำรแก้ไข อีกไม่นำนเรำคงได้เห็นคนหลำกกลุ่มเดินทำงมำยื่นหนังสือที่กระทรวง
กันชนิดหัวบันไดไม่แห้ง 

ข้าราชการรุ่นโควิด 
กบัผูส้อบผา่นและรอการบรรจุ
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โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

	 ศ.คลินิก	เกียรติคุณ	นพ.อุดม	 คชินทร
ประธานกรรมการปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสขุ
กล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
กล่าวว่าภายใน	2	ปี		จะต้องสามารถวางระบบเพือ่
จดัการภาวะคุกคามด้านสาธารณสขุของไทยและ
ของโลก	ใน	3	ประเด็นก่อน	คือ	โรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม่	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 และสังคมผู้
สูงอายุ	ซึ่งทั้ง	3	ประเด็นนี้จ�าเป็นต้องขับเคลื่อน
โดยการสนบัสนนุของประเดน็ปฏริปูด้านสขุภาพ
ทั้ง	10	ประเด็น	ได้แก่	ระบบบริหารจัดการด้าน
สขุภาพ		ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ		ก�าลงัคนด้าน
สขุภาพ		ระบบบรกิารปฐมภมู	ิ	การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ฉุกเฉิน	 การสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรค		ความรอบรู้ด้านสุขภาพ		การคุ้มครอง
ผู้บริโภค	และระบบหลักประกันสุขภาพ	
	 เหตุผลที่การสร ้างระบบสุขภาพเพ่ือ
รองรบัสงัคมผูส้งูวยัเป็นภาระเร่งด่วนนัน้เนือ่งจาก
ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน	 60	 ปี	 ถึง
ร้อยละ	20	ของประชากรทั้งหมดของประเทศใน
ปี	2567-2568	และจะเกินร้อยละ	25	ในปี	2578
และการผลตินกับรบิาลเพิม่ขึน้เป็นส่วนส�าคญัของ
การสร้างระบบสขุภาพเพือ่รองรับสงัคมผู้สงูอายุ
	 “ผู้สูงอายุจะเป็นโรคจากความเสื่อมของ
ร่างกาย	 มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากกว่า
คนหนุ่มสาว	5-10	เท่า	ที่ผ่านมามีการตั้งหน่วย
งานต่างๆ	ขึ้นมาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	จึงต้องปฏิรูป
เพ่ือขับเคลื่อนและสร้างบูรณาการ	 โดยเฉพาะ
การดูแลที่บ ้านและชุมชน	 ซึ่งถือเป็น	 New	
Normal	 ของระบบสุขภาพหลังวิกฤติ	 COVID	
19”	ศ.คลินิก	เกียรติคุณ	นพ.อุดม	กล่าว
	 ส�าหรับเรื่องโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
นัน้		คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุ

จะน�าบทเรยีน	COVID	19	มาเป็นต้นแบบ		โดยจะ
เพิม่การบูรณาการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานต่างๆ	ให้
มากขึ้น	 ขณะท่ีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถือเป็นปัญหา
ของโลก		เพราะกว่าร้อยละ	70	ของประชากรโลก
ที่เสียชีวิตในแต่ละปีมีสาเหตุจากโรคกลุ ่มนี้	
ประเทศไทยกม็จี�านวนผูป่้วยโรคไม่เรือ้รงัสงูมาก	
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึงปีละ	3-4	แสนล้าน
บาท		จากการส�ารวจของกระทรวงสาธารณสขุพบ
ว่ามผีูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูเพยีง
ร้อยละ	25	ทีส่ามารถควบคมุโรคได้ตามเกณฑ์ที่
แพทย์ก�าหนด	 และมีผู้ป่วยอีกร้อยละ	 40	 รู้ตัว
ว่าป่วยเมือ่ร่างกายแสดงอาการ		ท�าให้เป็นอมัพาต
หัวใจวาย	 และเสียชีวิต	 การรับมือกับสองกลุ่ม
โรคนี้จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูป	 โดยบูรณาการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 และความรอบรู ้
ด้านสุขภาพเข้ากับการรักษาเพื่อน�าสู่การปรับ
พฤติกรรม
	 “การปฏิรูปต้องท�าในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม	
ถ้าท�าแบบเดิมก็ไม่มีการปฏิรูป	 ซึ่งใน	 3	 เรื่องที่
จะขับเคลื่อนเป็นเพียงตุ ๊กตาภาพใหญ่ที่ตั้งไว้	
ยงัไม่ใช่สิง่ทีด่ทีีส่ดุ	สามารถปรบัปรงุได้”	ประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกล่าว

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กําหนดให้การสร้าง
ระบบสุขภาพใหม่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็น 1 ใน 3 ประเด็นเร่งด่วนที่
ตอ้งการการปฏริปู  วางแผนขบัเคลือ่นและบรูณาการงานดแูลผูสู้งอายทุีบ่า้น
และชุมชน โดยผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุเพิม่ 70,000 คน ภายในปี 2565

แผนปฏิรูประบบสุขภาพใหม่ 
ต้ังเปา้หมายสรา้งนักบรบิาล
ดแูลผู้สูงอายุ 70,000 คน



ในเวลาเดยีวกนัและการรบัช่วงงานต่อกนั		ท้ังก่อน
การท�างาน	 ระหว่างการท�างาน	 หลังการท�างาน	
การส่งต่อคนไข้	กระบวนการต่างๆ	เหล่านี้	ล้วน
ต้องการการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพระหว่าง
ทุกคนที่ร่วมทีม	และตรงนี้แหละที่พบกันว่าท�าได้
ไม่มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นความผิดพลาดทาง
การแพทย์ขึ้นมา	
	 เทเรซา	บราวน์	พยาบาลทีด่แูลผูป่้วยระยะ
ท้าย	 เจ้าของคอลัมน์	Bedside	แห่ง	New	York	
Times	 เคยพูดถึงสาเหุตของการสื่อสารที่ไม่มี
ประสิทธภิาพว่าหลักๆ	แล้วเกิดจากโครงสร้างระบบ
บรกิารของสถานพยาบาล		ท่ีหมอถกูก�าหนดให้เป็น
ผูร้บัผดิชอบสงูสดุ		ในขณะทีค่นให้บริการการดแูล
คนไข้จรงิๆ		เป็นหลกัเลยคอืพยาบาล		หมอถกูสอน
ให้เป็นคนพูด	(นัยหนึ่งคือสั่ง)	และไม่เคยถูกสอน
ว่าต้องฟังพยาบาล	 ซึ่งเธอบอกว่าความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างที่มีปัญหาเช่นนี้ท�าให้เกิด	 “พลวัตร
แห่งอ�านาจที่ไม่เท่าเทียม”	 (imbalanced	 power	
dynamic)	ระหว่างหมอและพยาบาล	เธอบอกว่า
ผลประการหนึง่ของการท่ีพยาบาลถกูตะคอกหรือ
ก้าวร้าวทางวาจาจากหมอ	 คือการที่พยาบาลไป
ก้าวร้าวทางวาจาต่อคนไข้อีกทีหนึ่ง	 กลายเป็น
วงจรแห่งการใช้อ�านาจในระบบสุขภาพขึ้นมา
	 ขณะเดียวกนั	โจ-อนั	อสีต์วดู	อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์	UCLA	มองเห็นปัญหาในความ
สมัพนัธ์ระหว่างหมอและพยาบาลอกีประการหนึง่
คือ	 หมอส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	 พยาบาลส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญงิ		ช่องว่างทีเ่กดิจากความแตกต่างระหว่าง
เพศกลายเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการส่ือสาร
ระหว่างบุคลากร	2	วิชาชีพ	นอกจากนี้อีสต์วูดยัง
เห็นว่าสาเหตุส�าคัญของความผิดพลาดทางการ
แพทย์ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาการสือ่สารว่าเกดิจาก
การไม่สื่อสารกันระหว่างส่งต่อคนไข้	 คือจากทีม
หนึ่งหรือบุคลากรคนหนึ่งไปอีกทีมหรือไปอีกคน

	 ระบบบริการทางการแพทย์ยคุใหม่ต่างจาก
ระบบหมอพืน้บ้านในอดตีอย่างมากตรงทีเ่ป็นการ
ดูแลที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาร่วม
กนัให้บริการรักษากบัผู้ป่วยคนหนึง่		อย่างการผ่าตดั
มะเรง็ล�าไส้ให้ผูป่้วยรายหนึง่		ไม่ได้มแีค่หมอผ่าตดั
แต่ยังมีวิสัญญีแพทย์	วิสัญญีพยาบาล	มีเภสัชกร
มพียาบาลด้านอ่ืนๆ		พยาบาลประจ�าวอร์ด		มแีพทย์
เวรทีต้่องดแูลคนไข้ต่อในช่วงพกัฟ้ืน		มผีูช่้วยเหลอื
คนไข้		ใครต่อใครมากมายทีต้่องท�างานเป็นทมีทัง้

หนึ่ง	มีการส่งต่อเฉพาะ	“งาน”	แต่ข้อมูลอื่นๆ	ที่
ส�าคญัของคนไข้ไม่ได้ถูกส่งต่อด้วย		คอืมีการคุยกนั
น้อยไปหน่อย	
	 ปัญหาทัง้หลายท้ังปวงก�าลงัได้รบัการแก้ไข
อย่างเปน็ระบบเริม่ตั่งแต่แหล่งผลิต	ทัง้นีโ้รงเรยีน
แพทย์และโรงเรยีนพยาบาลทัว่โลกมรีะบบการเรยีน
การสอนที่ไม่ต่างกันคือ	เน้นให้ความรู้และทักษะ
ผู้เรียนตามกรอบงานของวิชาชีพ	 แพทย์ถูกสอน
ด้านเนื้อหาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่
แพทย์		พยาบาลถกูสอนเนือ้หาความรูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับบทบาทหน้าท่ีพยาบาล	 ไม่มีวิชาชีพไหนสอน
ความรูท้ีเ่กีย่วข้องการท�างานร่วมกนัระหว่างแพทย์
และพยาบาล		ตอนนีโ้รงเรยีนแพทย์และพยาบาล
หลายแห่งในอเมรกิาออกแบบหลกัสตูรให้มีช่ัวโมง
เรียนที่แพทย์และพยาบาลเรียนร่วมกันเพื่อเปิด
โอกาสให้ได้พูดคุยกัน	 เรียนรู้งานของกันและกัน	
มองเห็นและเข้าใจบทบาทของอีกฝ่ายหนึ่ง	ขณะ
เดียวกันในระดับของสถานพยาบาล	 พบว่าโรง
พยาบาลหลายแห่งเร่ิมมีมาตรการส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีด้วยวิธีการง่ายๆ	ที่ได้ผลมาก	อย่าง
การสั่งพิซซ่ามานั่งกินร่วมกันระหว่างหมอและ
พยาบาล	และวิชาชีพอื่น	
	 “คนอาจจจะนึกไม่ออกว่าการท�าสิ่งเล็กๆ	
แบบน้ีมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ได้ยังไง	แต่สิ่งเล็กๆ	นี้มันท�าให้เรามองเห็นความ
เป็นมนษุย์ในตวัคนอืน่		น่ีเป็นสิง่ทีย่ิง่ใหญ่มากเลย
นะ”	บราวน์กล่าว

	 ย้อนกลับไปปี	 2016	 มีงานศึกษาชิ้นหน่ึง
เกี่ยวกับความผิดพลาดทางการแพทย์ในระบบ
สุขภาพของอเมริกาพิมพ์เผยแพร่ใน	 BMJ	 โดย
ระบุว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า	 250,000	 รายต้อง
เสียชีวิตจากสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับความผิดพลาด
ทางการแพทย์	 (medical	 mistake)	 โดยต้นเหตุ
หลักของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากมนุษย์	
(human	error)	หรอืบคุลากรท่ีเกีย่วข้องทีส่ามารถ
สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

เมื่อแพทย์และพยาบาล
ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 ในช่วงไม่กี่ปีหลังมาน้ีโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนการพยาบาลหลายแห่งในอเมริกามีการ
เพิ่มหลักสูตรให้นักเรียนแพทย์ได้เรียนรู้การทํางานของพยาบาล และนักเรียนพยาบาลได้เรียนรู้
การทํางานของแพทย์ วัตถุประสงค์สําคัญที่โรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 2 วิชาชีพ 
ต้องมาเรียนรู้การทํางานของกันและกัน ก็เพื่อแก้ปญัหาเรื่องการไม่เข้าใจเน้ืองานกันและกัน จน
ทําให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ทีผู่้ปว่ยต้องเป็นผู้แบกรับ

แหล่งข้อมูล
 https://health.usnews.com/health-care/patient-ad-

vice/articles/2018-09-05/how-communications-issues-
between-doctors-and-nurses-can-affect-your-health
 https://www.bmj.com/content/353/bmj.i2139/rapid-

responses

โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย แมพ่ลอย

	 แนวคิดส�าคัญของ	 P4P	 คือการบริหารผล
ตอบแทนกบัผลการประเมนิการปฏิบตังิาน		ระหว่าง
การบริหารงบประมาณกับการบริหารค่าตอบแทน
พนักงาน	 เพื่อลดปัญหาการลาออกของพนักงาน
ที่มีความสามารถ	 และเพื่อเพิ่มช่องทางพนักงาน
ที่มีความสามารถให้ก้าวหน้าโดยไม่ต้องรอระบบ
อาวุโสเพื่อลดการสูญเสียของก�าลังคนที่ท�างาน
ในเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับองค์กร	 กระทรวง
สาธารณสุขได้ทดลองการจ่ายค่าตอบแทนแบบ	
P4P	ตัง้แต่ปี	2546		โดยม	ีรพ.พาน	จงัหวดัเชียงราย
และ	รพ.สงูเนนิ		จงัหวดันครราชสมีา		เป็นพืน้ทีน่�าร่อง
และในปี	 2551	 ได้มีการขยายพื้นที่ทดลองไปยัง	
รพ.แก่งคอย	จ.สระบรุ	ีรพ.มะการกัษ์	จ.กาญจนบรุี		
รพ.พนมสารคาม	และ	รพ.บางคล้า	จ.ฉะเชิงเทรา	
ผลการทดลองในพืน้ทีน่�าร่องพบว่า	รพ.	ได้ผลผลติ
เพิ่มขึ้น	บุคลากรและประชาชนผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมากขึ้น	

	 ปี	 2556	 กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนเพิม่เตมิตามภาระงาน
และปริมาณงานท่ีเกดิขึน้จริงท่ีเกนิกว่าปริมาณงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน	แต่กลบัพบว่า	รพ.	หลายแห่ง
มีปัญหาในการจ่ายค่าตอบแทน	P4P	จนมีการค้าง
จ่ายสะสมตั้งแต่	4	-	32	เดือน	แสดงให้เห็นว่าการ
จ่ายเงนิด้วยระบบ	P4P	ยงัมช่ีองว่างทัง้ในด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ	 การรับรู้นโยบายและ
แนวปฏิบัติของ	 P4P	 ทัศนคติต่อการด�าเนินการ	
รวมถึงผลกระทบด้านลบต่อระบบบริการสุขภาพ	
ท�าให้มีแนวโน้มที่จะน�าสู่ความขัดแย้ง	 และการ
ไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายของ	 P4P	 คือ
ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน		
	 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้าน
สุขภาพ	 (สวค.)	 ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	 จึงได้ท�าการ

ศึกษาสถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบ
บริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	 เพื่ออธิบายสถานการณ์การจ่ายค่า
ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 และประเมินผลลัพธ์
ของระบบการจ่ายค่าตอบแทน	 ตามผลการปฏิบัติ
งานของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง	(retrospective	study)	
โดยท�าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 (secondary	data)	
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ	
	 ผลการศึกษาพบว่า
 1.	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	P4P	
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	 1-6	 ของต้นทุนค่าแรง
ท้ังหมด	 และในขณะท่ีต้นทุนรวมของโรงพยาบาล
เพิม่ขึน้		ต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลเพิม่ขึน้		แต่ค่า
ตอบแทน	P4P	แทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย	ค่าตอบแทน	
P4P	 จึงไม่ใช่ภาระหลักของสถานการณ์เงินบ�ารุง
ของโรงพยาบาล	
 2.	พบว่ามีเฉพาะโรงพยาบาลทั่วไปเท่านั้น
ทีค้่างจ่ายเนือ่งจากมปัีญหาสภาพคล่องทางการเงิน
(มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส�าคัญทางสถิติ)	และ
พบว่าโรงพยาบาลทุกแห่งที่ค้างจ่ายค่าตอบแทน

P4P	จะมแีนวโน้มท่ีจะมสีดัส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
P4P	 เมื่อเทียบกับค่าแรงสูงกว่าโรงพยาบาลที่ไม่มี
การค้างจ่าย	 (มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส�าคัญ
ทางสถิติ)
 3.	 การจ่ายค่าตอบแทน	 P4P	 สามารถให้
กระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมท่ีแสดงให้เห็น
การพัฒนางานบริการ	 และงานด้านอื่นๆ	 ของโรง
พยาบาลได้อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต
ว่ารูปธรรมของการพัฒนาดังกล่าวมักจะเกิดขึ้น
จากการใช้ระเบยีบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานในส่วนของคุณภาพงาน	 โดยในโรง
พยาบาลหลายแห่งพบว่า	 หากก�าหนดตัวช้ีวัด
คุณภาพงานที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับปัญหาของ
หน่วยบริการ	 และสามารถวัดผลได้ชัดเจน	 จะ
สามารถกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้

 การจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (Pay for Performance: P4P) เป็นรปูแบบ
การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบุคลากรในระบบบริการของสถานบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปญัหาสมองไหลของบุคลากรเน่ืองจากการจ่ายค่า
ตอบแทนในระบบปกติไมส่ามารถสร้างแรงจงูใจในการทาํงานเพือ่เปา้หมายขององค์กรได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพ  โดย P4P ถกูนํามาใชร้ว่มกบัการจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและเงนิประจาํ
ตาํแหน่ง และคา่ตอบแทนสําหรบัการปฏบิตังิานในพืน้ทีพ่เิศษหรอืเขตทรุกนัดาร

สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทน
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหต ุงานวิจยัชิน้นีไ้ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
สามารถอานงานฉบับเต็มไดที่ www.hrco.org
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เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย กองบินผีเส้ือ

  “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน” กําลังเป็นเปา้หมายของ
   กระทรวงสาธารณสุขในยุคปจัจุบัน บ่งชี้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา
  ระบบสุขภาพของประเทศไทยที่จะต้องเดินไปในระยะอันส้ันน้ี เป็น
แนวทางการพัฒนาที่ต่อยอดมาจากระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า ที่ปจัจุบันน้ี
ประชากรกว่า 99% ของประเทศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งถือกันว่าเป็น
บันไดขั้นที่ 2 ของการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน บันไดขั้นที่ 1 ที่
ผา่นมาก่อนหน้าน้ันคอืการทีป่ระเทศมรีะบบบรกิารสุขภาพทีด่แีละเพยีงพอ  และ
บันไดขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่จะต้องไปให้ถึงคือการมีทีมหมอครอบครัวที่
มีประสิทธิภาพทีก่ําลังพูดถึงอยู่น้ี
 “หมอประจําตัว ครอบครัวละ 3 คน” นโยบายภายใต้การนําของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขทีช่ือ่อนุทิน  ชาญวีรกุล  และภายใต้การผลักดันของ
นพ.สําเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เราไป
ทําความรู้จักและตั้งคําถามต่อนโยบายใหม่ที่ผู้ผลักดันวาดฝนัไว้ว่าจะทําให้
ระบบหมอครอบครัวของไทยดีกว่าในหลายๆ ประเทศที่สร้างหมอครอบครัวมา
ก่อนหน้าน้ีกัน
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กรอบแนวคิดหมอประจ�ำตัว 3 คน
	 แนวคดิของนโยบายนีค้อืการต้องการออกแบบระบบบรกิารให้คนไทยทุกคน	
ทุกครอบครัวมีหมอดูแล	 ให้บริการในทุกระดับของการเจ็บป่วย	 ตั้งแต่การเจ็บป่วย
เล็กๆ	 น้อยๆ	 ดูแลได้ภายในครอบครัว	 และชุมชน	 การเจ็บป่วยท่ีเพิ่มระดับความ
ต้องการบรกิารสขุภาพและการแพทย์ข้ึนมาเลก็น้อย		ต้องการการดูแลในสถานบริการ
ปฐมภูมิใกล้บ้านในระดับต�าบล	 และการเจ็บป่วยท่ีต้องการการรักษาพยาบาลใน 
โรงพยาบาล		หรือการดแูลในระดบัอ�าเภอ		ต่อไปถงึระดับจงัหวดั		โดยก�าหนดหน้าตา 
ของหมอทั้ง	3	คน	3	ระดับไว้ดังนี้

หมอคนที่ 1 คือ อสม. ท�ำหน้ำที่เป็นหมอประจ�ำบ้ำน โดยวำงแผนกำร
ท�ำงำนของ อสม. ใหม่ แบ่งเขตกำรรบัผดิชอบ อสม. 1 คน รบัผดิชอบประชำชน 
8-15 หลังคำเรือน ให้กำรดูแลเบื้องต้น ท�ำหน้ำที่หลักเชื่อมประสำนกับหมอ 
คนที่ 2 และหมอคนที่ 3

หมอคนที ่2 คอื หมอสาธารณสุข หมำยถงึเจ้ำหน้ำทีท่กุคนทีป่ฏบิตัิ
หน้ำทีใ่นสถำนบรกิำรปฐมภมู ิ ทัง้ รพ.สต., PCC, คลนิกิชุมชนอบอุน่ ครอบคลมุ
บุคลำกรทุกสำชำวิชำชีพทั้งพยำบำล เภสัชกร นักสำธำรณสุขชุมชน และ 
วิชำชีพอ่ืนๆ ก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ 1 คน ไม่ว่ำจะวิชำชีพใดก็ตำมรับผิดชอบ
ประชำกร 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้ำน นอกจำกมีหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำร
แพทย์และสุขภำพแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อประสำนงำนกับ อสม. และหมอคนที่ 3   

หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมำยถึงบุคลำกรใน
วิชำชีพแพทย์ที่ผ่ำนกำรเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (FamMed) โดยก�ำหนดให้
หมอ 1 คน รับผิดชอบประชำกร 10,000 คน หรือ 1-3 ต�ำบล ต้องประสำนเชื่อม
ต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและ
ท�ำให้หมอคนที่ 1 และ  2 มีควำมรู้และทักษะในกำรท�ำงำนดีขึ้น

	 โดยมีเป้าหมายใหญ่ของนโยบายคือการท�าให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบ
สุขภาพท่ีแท้จริง	 ได้รับผลของนโยบายอย่างชัดเจน	 คือการมีสุขภาพดีจากการได้
รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา	(care)	และบริการสาธารณสุข	(public	health)	
และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี	(social	determinants	of	health)	อนุทิน	
ชาญวีรกุล	 รมว.สธ.	 ได้กล่าวถึงแนวนโยบายนี้ไว้ว่าเป็นการต่อยอดให้ระบบบัตร
ทอง	 30	 บาทรักษาทุกโรคมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น	 เพราะจะช่วยลดความแออัดและ
ภาระงานของบุคลากรในโรงพยาบาล	โดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ	เป็น
นโยบายทีส่ามารถลงมอืปฏบิตัไิด้ทนัทโีดยไม่ต้องการงบประมาณเพิม่		และไม่จ�าเป็น 
ต้องออกกฎหมายใหม่มารองรบั		เพราะรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนัก�าหนดให้ต้องมทีมี
หมอครอบครัวไว้บริการประชาชนอยู่แล้ว	“นโยบายนี้เพียงท�าให้เกิดบูรณาการและ
ปลกุพลงังานของคนและระบบเดมิทีม่อียู”่	รมว.	สธ.	กล่าวในช่วงพธิเีปิดการประชมุ
ระดมสมองเพื่อการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูม	ิ 
“คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ�าตัว	3	คน”	ในวันที่	18	สิงหาคม	2563
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	 หลกัการท�างานของทมีหมอครอบครัวประจ�าตวั	3	คน	คอื	การท�าให้ประชากร
แต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจ�าตัวทั้ง	3	คน	และเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือ
จ�าเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ	จะได้รับบริการจากหมอทั้ง	3	คน	ตามล�าดับความ
ต้องการ	โดยหมอทั้ง	3	คนจะมีการติดต่อประสานงานกัน	ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
การรักษาและข้อมูลของผู้ป่วย	 เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง	 และการส่งต่อ 
ผูป่้วยเป็นไปอย่างราบรืน่		เมือ่มคีวามจ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในสถานบริการ
ไปกี่ครั้งก็จะมีโอกาสพบหมอประจ�าตัวคนที่	 3	 ของตัวเอง	 โดยหลักการแล้วผู้ป่วย 
จะเข้าถึงหมอคนที่	2	ได้	ก็โดยการส่งต่อของหมอคนที่	1	และเข้าถึงหมอคนที่	3	ได้	
โดยการส่งต่อของหมอคนที	่	2	เม่ือออกจากรพ.	หมอคนท่ี	3	ต้องประสานไปยังหมอ
คนที่	2	และคนที่	1	ให้รู้	เพื่อการติดตามในระดับต�าบลและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนพร้อมแค่ไหน
ส�ำหรับทีมหมอ 3 คน
	 จากแนวคิดหลักของนโยบาย	หนึ่งครอบครัวมีหมอประจ�าตัว	3	คน	จะเห็น
ว่ารูปธรรมทีท่�าให้นโยบายนีแ้ตกต่างจากนโยบายหมอครอบครัวท่ีเป็นอยู่ในปัจจบัุน
คือการที่ผู้ป่วยหรือประชาชนรู้แน่ว่าใครคือหมอประจ�าตัวหรือประจ�าครอบครัว
ของตนเอง	มีช่องทางที่สามารถติดต่อหรือเข้าถึงได้อย่างชัดเจน	และหมอทั้ง	3	คน	 
ต้องท�างานเชื่อมต่อเป็นทีมชัดเจน	รู้รายละเอียดประชากรที่ตนเองรับผิดชอบ
	 แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากบุคคลระดับปูชนียบุคคลของ
กระทรวงสาธารณสุข	อย่าง	นพ.ไพจิตร	ปวะบุตร	อดีตปลัดกระทรวงฯ	ที่กล่าวถึง 
นโยบายนีไ้ว้ว่าเป็นนโยบายทีจ่ะเข้ามาต่อยอดท�าให้โครงสร้างเดมิของงานสาธารณสุข 
มูลฐานของประเทศทีเ่ข้มแขง็อยูแ่ล้วพฒันาไปอย่างมบูีรณาการย่ิงขึน้		โครงสร้างเดิม
ที่	นพ.ไพจิตร	กล่าวถึงคือ	1.	สถานบริการ	ที่ประเทศไทยมีสถานบริการส�าหรับงาน
สาธารณสุขมลูฐานคือสถานอีนามยัแห่งแรกตัง้แต่ปี	2513	จนพฒันามาเป็น	รพ.สต.	
ในปัจจุบันท่ีกระจายตัวทั่วทั้งประเทศ	 2.	 คน	 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญ
กับการสร้างบคุลากรทีม่คีวามสนใจและเชีย่วชาญในงานสาธารณสขุมลูฐานมานาน 
หลายทศวรรษ	 ต้ังแต่ระดับ	 อสม.	 มาจนถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์	 ที่ปัจจุบันม ี
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การสร้างแพทย์แนวใหม่โดยการใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานในการผลิต	 เพ่ือให้
ได้แพทย์ท่ีตอบสนองปัญหาสุขภาพได้ตรงกับสภาพแวดล้อมของชุมชน	 3.	 เงิน	 มี
ส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	สนบัสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข
มูลฐาน	และ	4.	มีกฎหมายสนับสนุนคนและระบบการท�างานทุกระดับอยู่แล้ว	
	 ขณะที่	นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มองว่าความพยายามผลักดันนโยบายหมอประจ�าตัว	ครอบครัวละ	3	คนนี้คือความ
พยายามชี้ให้เห็นว่าระบบสุขภาพท่ีเป็นอนาคตของประเทศคือระบบที่เอาชาวบ้าน
เป็นหลัก	 แล้วบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพร่วมทีมกันให้การดูแลตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว	ชุมชน	จนถึงโรงพยาบาลใหญ่	
	 “แนวโน้มในอนาคตของ	 advanced	 primary	 health	 care	 คือการท�าให้
สาธารณสุขมูลฐานกลายเป็น	 concept	 เดียวทั้งระบบ	 ไม่ใช่แค่หน่วยบริการเล็กๆ	
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายระบบตั้งแต่มีการตั้งกองสาธารณสุขมูลฐานมา”	อดีต	รมช.สธ.	
กล่าว	

นโยบำยทุกครอบครัวมีหมอประจ�ำตัว 3 คน ถูกคำดหวังว่ำจะท�ำให้คนไข้
มำโรงพยำบำลน้อยลง เพรำะเป็นนโยบำยที่ดูแลสุขภำพประชำชนตั้งแต่ก่อนป่วย
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ความพร้อมของว่าที่
“หมอทั้ง 3 คน” 

	 คนหรือหมอทั้ง	3	คน	เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท�ำให้นโยบำยนี้เดินหน้ำ 
ไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่	 ในงำนประชุมระดมสมองเพื่อบูรณำกำรงำน
สำธำรณสุขมูลฐำนและระบบสุขภำพปฐมภูมิ	คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ�ำตัว	 
3	คน		ซึง่จดัขึน้ในวนัที	่18-19	สงิหำคม	ท่ีผ่ำนมำ		ได้มีกำรจัดกลุม่ย่อยเพ่ือให้บุคลำกร 
ทั้ง	3	กลุ่ม	ได้แลกเปลี่ยนถกเถียงถึงควำมพร้อมของตนเองต่อนโยบำยนี้	แต่ละกลุ่ม
มีควำมเห็นและข้อเสนอในกำรขับเคลื่อนนโยบำยดังนี้

อสม. เมื่อต้องขยับมาเป็นหมอประจ�าบ้าน
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบสุขภาพในชุมชน
	 ข้อวิตกหนึ่งของ	อสม.	ในกำรต้องก้ำวขึ้นมำเป็นหมอประจ�ำบ้ำน	หรือหมอ
คนที่หนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุดคือ	 ควำมรู้และควำมรอบรู้ของตนเองว่ำ
เพียงพอทีจ่ะเป็นหมอประจ�ำบ้ำนแล้วหรอืไม่	โดยเสนอว่ำควรมกีำรจดัระบบพีเ่ลีย้ง
หรือกำรโคชชิ่ง	เพื่อพัฒนำศักยภำพของ	อสม.	ให้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับบทบำท 
ใหม่		และควรต้องมีช่องทำงให้หมอประจ�ำบ้ำนสำมำรถตดิต่อสือ่สำรกบัหมอคนท่ี	2	 
และคนที่	3	ได้สะดวกรวดเร็วด้วย	โดยกลุ่ม	อสม.	มองว่ำควำมรู้และควำมรอบรู้ที่	
อสม.	มีจะน�ำสู่ควำมไว้วำงใจจำกประชำชนที่ภำยใต้กำรรับผิดชอบของหมอประจ�ำ
บ้ำนแต่ละคนด้วย
	 มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภำพในกำรรวมทีมระหว่ำง	อสม.	กับบุคลำกรใน
วิชำชีพแพทย์	ซึ่งปัจจุบันอำจมีมุมมองที่สวนทำงกันในบำงเรื่อง	แต่ต้องมำร่วมทีม
หมอครอบครัวทีมเดียวกัน	เช่น	กำรที่	อสม.	บำงคน	รวมถึงชำวบ้ำนในชุมชนเองมี
ควำมเชื่อมั่นในประสิทธิภำพของสมุนไพร	 ขณะที่บุลคลในวิชำชีพแพทย์บำงคนไม่
สนับสนุนกำรใช้สมุนไพร	 ระบบจะสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมต่ำงทำงมุมมองต่อ
กำรดูแลสุขภำพตรงนี้อย่ำงไร	

หมอสาธารณสุข หมอคนที่สอง 
สร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
	 แม้จะเป็นบุคลำกรในระบบสุขภำพท่ีอยู่ในพื้นท่ีและใกล้ชิดกับชำวบ้ำนและ
ชุมชนมำกที่สุด	แต่ก็ยังพบว่ำมีหลำยพื้นที่ที่เจ้ำหน้ำของ	รพ.สต.	ไม่สำมำรถเข้ำถึง
และรู้จักผู้ป่วยเชิงลึกได้	 ท�ำให้ขำดควำมเชื่อมั่นจำกชำวบ้ำน	 นอกจำกนี้บำงพื้นท่ี 
ยังอำจมีปัญหำเรื่องคุณภำพของบุคลำกรระดับวิชำชีพท่ีอำจยังมีประสบกำรณ ์
ไม่เพียงพอและอำจไม่ได้รับควำมเชื่อถือจำกประชำชนมำกพอ	
	 ขณะเดียวกันก็พบว่ำมีหลำยพื้นที่ที่บุคลำกรของ	 รพ.สต.	 สำมำรถเช่ือมต่อ
กับชุมชนได้ดีอยู่แล้ว	 โดยสำมำรถสร้ำงระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน	 ได้รับ
แรงศรัทธำจำกชุมชน	นอกจำกนี้ด้วยระบบสุขภำพในปัจจุบัน	บุคลำกรของ	รพ.สต.	
ต้องใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรท�ำงำนเอกสำร	 บันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ำยงบประมำณ 
จำก	สปสช.	หำกระบบยังคงเป็นเช่นนี้	บุคลำกร	รพ.สต.	จะมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่หมอ
คนที่	2	ได้มำกน้อยเพียงไร
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เป้าหมายหนึ่งของการมีหมอประจ�าตัวครอบครัวละ 3 คน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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หมอเวชศาสตร์ครอบครัว 
เก่งงาน care อ่อน public health 
ห่างไกล social determinant health
	 หมอคนที่	 3	 คือ	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 (Fam	Med)ประเมินตัวเองว่า
สามารถรับบทน�าในงานบริการรักษาได้	 แต่บทบาทอื่นคือการท�างานด้าน	 public	
health	และ	social	determinants	of	health	นั้น	Fam	Med	ควรท�าตัวเป็นข้อต่อ	หรือ
ก�าลังสนับสนุน	เพราะมีคนที่เชี่ยวชาญกว่า	 เช่น	งานด้าน	public	health	บุคลากร 
ของ	รพ.สต.	เชี่ยวชาญกว่า	ปัจจุบันแม้จะมี	Fam	Med	ท�างานด้าน	public	health	 
อยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องของความสนใจและความสามารถส่วนบุคคล	 ไม่ใช่หมอ	 Fam	
Med		สนใจงานด้านนีท้ัง้หมด		ท�าให้เกดิการถกเถยีงแลกเปลีย่นว่า	หมอคนท่ี	3	จ�าเป็น 
ต้องเป็น	Fam	Med	หรือไม่	ในเมื่อสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการพัฒนาระบบสาธารณสุข
มูลฐานคือการน�าแนวคิด	Fam	Med	ไปใช้	 ไม่ได้จ�าเป็นว่าต้องมีตัว	Fam	Med	ซึ่ง
ปัจจุบันยังมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 การที่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพ
อื่นสามารถมีแนวคิดของการมองแบบองค์รวมของ	 Fam	 Med	 เพื่อให้เป็นหมอ 
คนที่	3	น่าจะสอดคล้องกับบริบทมากกว่า	
	 บรรดา	 Fam	Med	 ที่ร่วมแลกเปล่ียนในวงมองกันว่าแนวคิดของนโยบาย 
หมอประจ�าครอบครัว	 3	 คนนี้สวนทางกับแนวทางการพัฒนางานของสาขา	 Fam	
Med	 เพราะหมอประจ�าครอบครัวต้องการ	 Fam	Med	 ที่มองระบบงานอย่างเป็น 
องค์รวม		แต่การพัฒนาของศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวกลบัดิง่แคบลงไปเร่ือยๆ	
แยกสาขาย่อย	เช่นปัจจุบัน	มีทั้ง	palliative	care	และ	geriatrics	medicine	หากจะ 
ให้	 Fam	Med	 รับบทบาทส�าคัญในนโยบายนี้	 อาจต้องสร้างหลักสูตรผลิตแพทย	์

Fam	Med	+	Com	Med	เพราะล�าพังหลักสูตร	Fam	Med	อาจไม่สามารถผลิตคนที ่
ตอบโจทย์ของนโยบายได้	 อย่างไรก็ดีทักษะส�าคัญที่	 Fam	Med	 ทุกคนมีคือการ 
สร้าง	 patient	 relationship	 จะช่วยให้สามารถเรียกศรัทธาจากคนได้ง่ายกว่า	 ท้ังนี้	 
Fam	Med	ที่เข้าใจระบบงานจะช่วยให้นโยบายประสบความส�าเร็จได้มาก	
	 อย่างไรก็ดีท่ามกลางข้อจ�ากัดและความท้าทายที่หลายฝ่ายมองเห็น	ทุกฝ่าย 
ก็เห็นพ้องกันว่า	 นโยบาย	 1	 ครอบครัวมีหมอประจ�าตัว	 3	 คน	 เป็นนโยบายท่ีจะ
สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มคุณภาพให้กับระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศจริง	
	 การระดมสมองในวันที่	18-19	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการ	
form	นโยบายที่ระดมผู้รู้มาช่วยกันถกเถียงและตั้งค�าถามถึงความเป็นไปได้	รวมถึง 
ก�าหนดประเดน็ทีต้่องพจิารณาและวางมาตรการร่วมกนัต่อไป		ก้าวต่อไปจากนีค้อืการ
สร้างรูปธรรมรายละเอียดของการด�าเนินนโยบาย	 เพื่อให้เป็นนโยบายเชิงการเมือง 
ทีส่ามารถประกาศใช้บนความพร้อมทีส่ดุและเกดิปัญหาตามมาน้อยทีส่ดุ	ประชาชน
ได้ประโยชน์มากที่สุด
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพญ็นภา หงษ์ทอง

กับการขับเคล่ือนนโยบาย

หมอ 3 คน
นพ.ส�าเรงิ แหยงกระโทก

“พีแ่หยง” หรือ “หมอแหยง” คือชือ่ทีบุ่คลากรทางการแพทย์
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคุน้เคยเป็นอย่างด ี ครัง้หน่ึงเคย
เป็นแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วลาออกไปเล่น
การเมืองท้องถิน่ จนได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก อบจ. โคราช 
ตลอดเวลาที่ลาออกจากระทรวงสาธารณสุขไม่เคยเหินห่าง
จากระบบบรกิารสุขภาพ  ใช้บทบาทของความเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่น ขับเคลื่อนผลักดันเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และในวันที่กลับ
กระทรวงฯ  ในฐานะผูช้ว่ยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข
ก็เป็นบุคคลสําคัญทีอ่ยู่เบือ้งหลังแนวนโยบาย 1 ครอบครัวมี
หมอประจาํตวั 3 คน  ซึง่เป็นนโยบายทางการเมอืงท่ีกาํลงัจะได้
รบัการประกาศให้มผีลบงัคบัใชใ้นเรว็ๆ  น้ี  ‘ผเีส้ือขยบัปีก’  ขอพา
ทุกคนไปสนทนาเกี่ยวกับหนทางที่ผ่ามมาและทางเดินต่อไป
ในอนาคตของนโยบายที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย กับ “หมอแหยง” นพ.สําเริง แหยงกระโทก



26  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  27

 แนวคิดของนโยบำยหนึ่งครอบครัวมีหมอ
ประจ�ำตัว 3 คน เริ่มมำจำกตรงไหน
	 เริ่มมาจากเราต้องการพัฒนาระบบบริการ
สขุภาพ		เราก็มาเร่ิมดูว่ามใีครมองอะไรยงัไง		อนัดับ 
แรกองค์การอนามัยโลกว่ายังไง	 เราพบว่าตอน
ประชุมองค์การอนามัยโลกในปี	 2561	 ที่เมือง	
Astana	 มีเป้าหมายชัดเจนว่าให้ทุกประเทศสร้าง
ความยั่งยืนด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ประชาชน	
ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมที่	Alma	Ata 
เมื่อกว่า	 40	 ปีที่ผ่านมาตอนน้ันให้ทุกประเทศ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	 พอทุกประเทศ
ท�าได้ดีเขาก็ให้ขยายมาเป็นการท�าให้ยั่งยืน	
	 อันที่สองเราดูความเคลื่อนไหวขององค์การ
สหประชาชาต	ิ	ทีม่กีารก�าหนดเป้าหมายการพฒันาท่ี 
ยัง่ยนื	หรอื	Sustainable	Development	Goal-SDG 
ไว้	17	เป้าหมาย	และเป้าหมายหนึ่งก�าหนดว่าให ้
พฒันาระบบสาธารณสุขมูลฐาน		สาม	รฐัธรรมนญู
ของไทยเราบอกชัดว่าต้องมีทีมหมอครอบครัวมา 
ดแูลสขุภาพประชาชน		และสดุท้าย	ด	ูพ.ร.บ.	ระบบ 
สุขภาพปฐมภูมิ	 2562	 ทั้งหมดนี้เป็นทิศทางหรือ
กรอบที่ก�าหนดว่าเราต้องพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิของเราเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด	 และ 
ที่ส�าคัญอันที่ถือว่าเป็นเหตุจริงๆ	คือ	การที่มีการ

ระบาดของ	 โควิค-19	 แล้วเราพบว่า	 อสม.	 ของ
เราท�างานได้ด	ีท้ังห้าปัจจยันีบ้วกกบัประสบการณ์
ส่วนตัวของผมเอง	ที่เป็นคนดูแล	อสม.	เอง	ก็เกิด

มาเป็นแนวคิดนี้ที่จะน�าสู่การปฏิบัติได้จริง		
	 จริงๆ	 แล้วเรื่องนี้มีการปฏิบัติกันอยู่แล้วแต ่
มันแยกส่วน	 ถ้าจะให้มันรวมส่วนได้มันต้องมีการ 

พดูคยุกนัในเชงิการเมอืง	ประชาชนได้อะไร	เหมอืน 
30	 บาทรักษาทุกโรค	 ประชาชนได้รับการรักษา
พยาบาลที่ดี	เข้าถึงได้	อันนี้ถ้าเราเอา	รธน.	บอก
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ว่าให้จัดทีมหมอครอบครัว	มันก็จะเป็นมุมมองว่า 
รฐัมหีน้าทีจ่ดับรกิารให้		แต่ค�าถามคือแล้วชาวบ้าน 
ได้อะไร	 เราก็ต้องมานั่งคิดว่าชาวบ้านจะได้อะไร	
เขาต้องมีหมอที่ดูแลเขา	3	คน	มันคือการปรับมา
มองด้วยแนวคิดทางการเมืองสิง่ส�าคญัคือชาวบ้าน
ต้องได้	 สองต้องเป็นรูปธรรมจับต้องได้	 พอพูด 
ออกมามันต้องมีรูปธรรมของ	4-5	ข้อทีผ่มกล่าวมา
ทัง้หมด	แล้วเราค่อยมา	define	ว่าหมอสามคนเป็น 
อย่างไร	การที่พูดว่าเมื่อโควิดเกิดขึ้นแล้วคนไทยม ี
หมอประจ�าตวัสามคนมนักชั็ดเจน		และมนัสะท้อน
เรื่องอื่นด้วย	 จึงเป็นที่มาของเรื่องเหล่าน้ี	 ผมคิด 
คนเดยีวพดูคนเดยีวไม่ได้		มันต้องมีระดับนโยบาย 
ลงมา	และทีส่�าคัญต้องมคีนท�างานกค็อื	core	team	
ซึ่งมีคนสนใจอยู่	 มันได้จังหวะพอเหมาะ	 พอผม 
หยุดงานทางการเมอืง		มนักม็น้ีองๆ	เข้ามาท�างาน 
ด้านนี้	 จนเกิดแนวคิดคนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจ�าตัว	3	คน	สามารถเดินไปได้ในช่วงนี้พอดี

 หัวใจส�ำคัญของแนวคิดนี้คือกำรท�ำงำนเป็น
ทมีของบคุลำกรทำงกำรแพทย์  แล้วต่ำงกับ “ทีม 
หมอครอบครัว” ที่มีอยู่แล้วอย่ำงไร
	 ต่างกันในเร่ืองหมอครอบครัวพูดกันตาม
ประสากฎหมาย		ก�าหนดว่าทมีหมอครอบครัวเป็น 
ทีมที่ประกอบด้วยนายแพทย์	 ซึ่งจบเวชศาสตร์
ครอบครัว	 มีพยาบาล	 สหวิชาชีพ	 นักวิชาการ
สาธารณสุข	 นักเทคนิคการแพทย์	 มีทันตาภิบาล	
อะไรแบบนี้	 บวกด้วย	อสม.	อีก	 นั่นคือภาษา
กฎหมาย	 ภาษาที่เขียนในรัฐธรรมนูญว่าต้องการ
ให้คนไทยได้รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว	ซึ่ง 
เป็นการพูดรวมๆ	และพูดในเชิงว่าเป็นหน้าที่ของ
รฐัทีต้่องจดัให้		แต่ว่าในการทีค่นไทยทุกครอบครวั
มีหมอประจ�าตัวสามคนมันเป็นการพูดในเชิงว่า 

คนไทยจะได้อะไร	 อันแรกเน้นไปในส่ิงที่รัฐจัดให้ 
อันท่ีสองเน้นไปในสิ่งท่ีประชาชนได้รับ	 และค�า
ว่าหมอประจ�าตัว	 คนท่ัวไปก็รู ้จักว่าก็คือหมอ
ครอบครัวซึ่งต่างประเทศเขามีกันครอบครัวละ	 1	
คน	 แต่ของเรามี	 3	 คน	 ให้การดูแลเป็นทีมเป็น
คณะ	ในเชิงขององค์ประกอบ	ของบทบาทหน้าที่
มันคล้ายกัน	 แต่มันจะต่างกันในเชิงค�าพูด	 เชิงที่
ชาวบ้านจะได้รับ	มีรูปธรรมชัดเจน

 แนวนโยบำยนีท้�ำให้ อสม. มบีทบำทในระบบ
สขุภำพชดัเจนชึน้  จะเป็นกำรใช้งำนเขำมำกเกนิ 
ไปไหม เมื่อเทียบกับค่ำตอบแทนที่ให้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้
	 ไม่เกนิไปเลย		เพราะว่า	อสม.	เดมิเรามอียูแ่ล้ว 
แต่คนยังไม่ค่อยรู้จัก	มารู้จักมากตอนโควิด	ซึ่งท�า 
ให้คนรู้ว่าการท่ีมีคนมีความรู้เร่ืองระบบสุขภาพ 
ในหมู่บ้าน	เขาจะช่วยอะไรได้เยอะ	เรื่องโควิดเป็น 
ตัวอย่าง	 เมื่อตรงนี้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัด	 เขา 
ก็เข้าใจ	 อสม.	 ตอนนี้	 อสม.	 แบ่งเป็นสามกลุ่ม	
กลุ่มที่หนึ่งท�างานดี	 มีจิตอาสา	 กลุ่มที่สอง	 ต้อง
สั่งการ	 กลุ่มท่ีสามไม่ท�างานรอรับเงินเดือน	 แต่
พอมีนโยบายนี้เข้าไปท�าให้	 อสม.	 มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น	 2.มีความเท่าเทียมไม่มี
การกนิแรง		3.อสม.	ภาคภมูใิจท่ีเรายอมรับเขาเป็น 
หมอคนหนึง่ร่วมทีมกบัหมอใหญ่		4.	มนัเป็นระบบ 
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง		หมอ	3	คน	ต้องมกีารตดิต่อ 
กันระหว่างหมอ	 3	 คน	 และหมอทั้ง	 3	 คนต้อง
ไปติดต่อกับประชาชนด้วย	 อสม.	 ก็จะได้รับการ
พัฒนายกระดับอย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมาไปจัด
อบรมให้เขา	2-3	วันติดต่อกันเขารับไม่ไหวหรอก	 
แล้วก็เป็นวิชาการส่วนใหญ่	 แต่ถ้าเขาถามว่าเอ๊ะ
แล้วโรคนี้เป็นยังไง	ผื่นนี้เป็นโรคอะไร	แพ้ไหม	ถ้า

เป็นท้องร่วงเกิดจากอะไรบ้าง	ความรู้เกิดจากการ
ถาม	 คนท่ีตอบเขาคือหมอคนท่ีสอง	 คนท่ีสาม	
อสม.	 เขาจะจ�าได้ดีกว่า	 เพราะฉะนั้นการพัฒนา
ของ	อสม.	ก็เกิดขึ้น	นอกเหนือจากหน้าที่	 อสม.	
เขาก็ต้องไปสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
ครอบครัว	 (อสค.)	 คือการท่ีในบ้านต้องมีคนหนึ่ง
ที่มี	health	literacy	ความรู้ด้านสุขภาพ		

 ยังคงเป็น volunteer based ได้เหมือนเดิม
ไหม ส�ำหรับ อสม.
	 จริงๆ	 ได้	อสม.	หากเขาไม่มีจิตอาสาเขาไม่ 
มาท�างานตรงนีห้รอก		เงนิค่าตอบแทนทีไ่ด้ทกุวนันี ้
มันไม่ได้เป็น	 incentive	 อะไรอยู่แล้ว	 เขามาท�า
เพราะจิตอาสากัน	 แล้วตอนนี้รัฐบาลเพิ่งมีมติให้
เงินเพิ่มพิเศษจากการท�างานช่วงโควิด	 หากเรา
พูดในมุมกลับกันว่าไม่ได้เป็นการเยียวยาหรือให้ 
เพือ่ตอบสนองโควดิ		แต่เพือ่ให้ท�างานเพิม่มากขึน้ 
นะ	อสม.	กด็ใีจ	แต่ทีด่ใีจมากกว่านัน้คอือะไรรูไ้หม	
คือศักดิ์ศรีความเป็นหมอ	 การได้ดูแลประชาชน	
มีบทบาทชัดเจน	 ร่วมทีมเดียวกับนายแพทย์ด้าน

เวชศาสตร์ครอบครัว		กบัหมอท่ีต�าบล		ระบบสุขภาพ 
ให้การยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนของหมอ	นี่คือสิ่ง 
ที่ได้นอกเหนือจากเงิน	 เขามีต�าแหน่งแห่งหนใน
ระบบสุขภาพชดัเจนขึน้	จิตอาสากย็งัมอียู	่อาจมค่ีา 
เยียวยาอะไรเข้ามาบ้าง	แต่สิ่งที่ได้คือ	connection	
ของความต่อเนื่อง	 การช่วยเหลือระหว่างหมอ 
สองหมอ	กับระหว่างเขากับชาวบ้าน

 ดูเหมือนทิศทำงของนโยบำยน้ีขัดแย้งกับ
กำรเดินทำงของวิชำชีพ ท่ีมีกำรแบ่งภำระงำน
ระหว่ำงวิชำชีพชัดเจนมำกขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้ 
แต่หมอเวชศำสตร์ครอบครวักเ็รยีนลงลกึลงไป 
เรือ่ยๆ เจำะแคบลง แต่เรำต้องกำรหมอทีรู่ก้ว้ำง 
ต้องกำรกำรท�ำงำนที่ประสำนและแทนกันได้
	 อนันีแ้หละจะแก้ปัญหาน้ี		สภาพท่ีเป็นปัจจุบนั 
นี้เราใช้ระบบการจัดสรรก�าลังคนจากส่วนกลาง	ที่
เอาวิชาชพีเป็นตวัตัง้		คนทีท่�างานในระดบั	รพ.สต.
กเ็ริม่มวีชิาชพีทีซ่อยย่อยลงไป		ท�าให้ต่างคนต่างอยู่ 
ในวิชาชีพของตนเอง	 แต่พอมีเรื่องหมอสามคน	 
เขาคอืหมอระดบัต�าบล		ต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็น 

ในนโยบายหมอ 3 คน  เราไม่ได้เอาวิชาชพีเป็นตัวต้ัง  แต่ 
เราก�าหนดว่าทุกคนใน รพ.สต. ไม่ว่าจะเป็นวิชาชพีอะไร 
ทกุคนเป็นหมอระดับท่ีสองเหมอืนกันหมด  เมื่อก�าหนด
ว่าเขาต้องท�างานร่วมกัน ทุกคนต้องแบ่งหมู่บ้านดูแล 
เท่าๆ กัน เพราะฉะน้ัน ความเป็นวิชาชีพเฉพาะมันจะ 
น้อยลง
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วิชาชีพมันจะเกิดมากที่สุด	ใน	รพ.สต	และ	รพช.	
แต่ที่	รพ.สต.	เห็นชัดมาก	ในนโยบายหมอ	3	คน	
เราไม่ได้เอาวิชาชีพเป็นตัวต้ัง	 แต่เราก�าหนดว่า 
ทุกคนใน	รพ.สต.	ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพอะไรทุกคน 
เป็นหมอระดบัทีส่องเหมือนกนัหมด		เม่ือก�าหนดว่า 
เขาต้องท�างานร่วมกัน		ทกุคนต้องแบ่งหมูบ้่านดแูล 
เท่าๆ	กัน	 เพราะฉะนั้น	ความเป็นวิชาชีพเฉพาะ 
มันจะน้อยลง	 จะแก้ปัญหาการเอาวิชาชีพเป็น 
ตัวตั้งในระบบบริการสุขภาพได้	 การท่ีเราให้หมอ 
คนทีส่องสวมหมวกสองใบ		ใบทีห่นึง่คอืคณุท�างาน 
ตามวิชาชีพไป	แต่งานในวิชาชีพถูกลดไปครึ่งหนึ่ง
เมื่อเราก�าหนดว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้าน
เหมอืนกันหมด	คนละ	1-3	หมูบ้่าน	หรอืประชากร
ประมาณ	1,250	คน	ไม่ว่าคุณจะเป็นพยาบาล	นัก
วิชาการ	ทันตาภิบาล	หรือเป็นลูกจ้างสาธารณสุข 

คุณก็ต้องดูแลหมู่บ้านเหมือนกัน	 มีหน้าที่ต้อง
เชื่อมต่อ	สร้างเครือข่าย	การดูแลด้านสังคม	ชีวิต
ความเป็นอยู่	พวกนี้ไม่ได้เอาวิชาชีพมาเป็นตัวจับ	
ในหมู่บ้านปัญหาพื้นฐานไม่ต่างกันมาก	 และมัน
ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพน้อย	 อันนี้คืองานในฐานะ
หมวกใบที่สอง	ใช้ทักษะเรื่องสังคม	จิตวิทยา	เมื่อ
คนมาท�าตรงนี้ร่วมกัน	หน้าที่คล้ายๆ	กัน	มันก็จะ
ลดความเป็นวิชาชีพลง	 เพราะการที่เขาเป็นหมอ
ระดบัสองเหมอืนกนัมนัต้องเกือ้กลูกนั	ปรกึษากนั	
ความเป็นพยาบาล	เป็นนกัสาธารณสขุ	เป็นเทคนคิ
การแพทย์ก็จะน้อยลง

 ปัญหำวิชำชีพในระดับ รพช.จะแก้ได้ไหมคะ
	 เรายังไม่สามารถเอ้ือมไปถึง	 แต่หากเรา
สามารถจัดการระดับต�าบล	 9,000	 กว่าแห่งได้ 

ก็ช่วยได้เยอะ
	 เรื่องหมอสามคนตอนนี้เราจะ	 launch	 pro-
gram	 ออกไปให้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ	ท่านอนทุนิ	ชาญวรีกลุ	ว่าได้ 
มาต่อยอดเรื่องการเข้าถึงบัตรทอง	 คือบัตรทอง 
มันท�าให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้จริง	
อย่างน้อยไม่มีใครถูกทิ้งให้ตายข้างถนนอย่างไร้
ศักดิ์ศรี	คนเข้าถึงระบบบริการได้ถึง	99.99%	แต่
ที่ตามมาคือโรงพยาบาลจังหวัดมีคนป่วยแออัด	
หนาแน่นตลอด	เพราะระบบมันเน้นการรักษา	ให้
คนป่วยก่อนจึงจะเข้าถึงโรงพยาบาล	คนให้บริการ
ก็เครียด	 ชาวบ้านก็เครียดเพราะการรักษาจะมี
คุณภาพด้อยลง	 กลายเป็นคนท�างานก็ไม่ส�าราญ	
งานท่ีท�าก็ไม่ส�าเร็จ	 แต่หมอสามคนจะส่งเสริม
งานสร้างสขุภาพ	ดแูลคนดไีม่ให้ป่วย	เพราะฉะนัน้ 
เมือ่ไม่ให้ป่วย		คนกจ็ะไปโรงพยาบาลน้อย		ค่าใช้จ่าย 
ของชาวบ้านในการเดนิทางไปโรงพยาบาลกน้็อยลง 
แพทย์	พยาบาลในระดับ	secondary,	tertiary	ก็มี
เวลาดูเรื่องโรคมากขึ้น	มันก็จะดีทั้งระบบ

 จะเชื่อมต่อไปถึง อปท. ที่ตอนนี้ก�ำลังถูกดึง
เข้ำมำเป็นกลไกหลักในงำนด้ำนสุขภำพและ
คุณภำพชีวิตของประชำชนหรือไม่ อย่ำงไร 
	 อปท.	ต้องเกีย่วข้องแน่นอน		เราละไว้ในฐาน 
ทีเ่ข้าใจ	ไม่พดูถงึ	เพราะแม้แต่ในระบบปกตเิรากใ็ช้ 
เขาอยู่แล้ว	พอมีหมอ	3	คน	 เราใช้เขามากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะระดับต�าบลทั้ง	 อบต.	 และเทศบาล	 ที่
ตอนนี้มีกองทุนท่ีส�าคัญในมือเขาอย่างน้อย	 2	
กองทุน	 คือกองทุนฟื้นฟูสุขภาพกับกองทุนผู้สูง
อาย	ุ(การดแูลสขุภาพระยะยาว)	ในการท�างานของ
หมอคนที่สองที่เป็นระดับต�าบลส่วนหนึ่งก็จะใช ้
งบประมาณปกติของระบบสุขภาพ	 อีกส่วนหนึ่ง 
เราจะต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่น	 ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของ	อปท.	หลายแห่งยังเขียน
ขอเงินกองทนุไม่เป็น		หมอของเรากบัท้องถิน่กต้็อง 
ช่วยกันเขียนโครงการเอาเงินมาท�างาน	 ท้องถิ่น
ต้องอนุมัติโดยปริยายเพราะดูแลคนในพื้นที่เขา	
และการเขยีนโครงการกจ็ะถกูต้องขึน้		เพราะฉะนัน้ 
อปท.	ทุกระดบัจะดีใจ		ผมฟังเสียงท้องถิน่หลายแห่ง 
ที่รับโอน	รพ.สต.	ไปแล้ว	เขาดีใจมากขอท�าเลย	

ค�าว่าหมอสามคนไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขแต่
มันขึ้นกับประชาชน หมอสามคนเพ่ือประชาชน ไม่ว่า 
รพ.สต. จะอยู่ท่ีไหน โครงการน้ีก็จะเกิดขึ้นได้ หมอ 
คนท่ีสองจะอยู่สังกัดไหนก็แล้วแต่ ยังไงต้องเป็นหมอ
คนท่ีสองท�าเพ่ือประชาชน ส่วนหมอคนท่ีหน่ึง อสม. 
ต้องท�างานกับประชาชนอยู่แล้ว 
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 เมือ่ รพ.สต. ต้องถูกถ่ำยโอนไปตำมกฎหมำย
กระจำยอ�ำนำจ นโยบำยนี้ก็จะด�ำเนินต่อไป 
	 ใช่	 มันไม่ได้ขัดข้องอะไรเลย	 เพราะค�าว่า 
หมอสามคนไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขแต่
มันขึ้นกับประชาชน	 หมอสามคนเพื่อประชาชน	
ไม่ว่า	รพ.สต.	จะอยู่ที่ไหน	โครงการนี้ก็จะเกิดขึ้น
ได้	 หมอคนที่สองจะอยู่สังกัดไหนก็แล้วแต่	 ยังไง
ต้องเป็นหมอคนทีส่องท�าเพือ่ประชาชน		ส่วนหมอ
คนที่หนึ่ง	อสม.	ต้องท�างานกับประชาชนอยู่แล้ว	

 แนวคิดหลักของหมอ 3 คน เน้นเรื่องกำร
ปลุกพลัง revitalization อำจำรย์มองว่ำระบบ
สุขภำพปัจจุบันขำดอะไร ท�ำไมต้องเสริมพลัง
	 เรามี	 structure,	 staff	 แต่ขาด	 system	 กับ	
spirit	คือขาดความเชื่องโยงต่อเนื่อง	และขาดการ 

ใส่จิตใจ	ทัศนคติ	อุดมคติ	ความมีอุดมการณ์ของ 
คนท�างาน		เราเลยเรยีกว่า	revitalization	เหมอืนปลกุ 
พลังชีวิต	 วิญญาณของการท�างานให้มีความสุข 
การได้ช่วยเหลอืชาวบ้าน		ทกุวนันีค้นของเราท�างาน 
ท่ามกลางความเครยีด		ยิง่ไปด	ูรพ.	จงัหวดัยิง่เครยีด 
เอาอย่างเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	ซึ่งเป็นหมอคนที่สอง
ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเพื่อไปเอาเงิน	 คนคีย์นี่เครียด 
นะ		นีก่คูย์ีถกูไหม		จะได้เงนิไหม		คนทีไ่ม่ได้คย์ีกถ็าม 
เมื่อไรจะได้เงิน	 ไอ้คนรับข้อมูลก็วิตกข้อมูลมันจะ
จริงไหม	เกิดมันลงว่าชาวบ้านมารับบริการ	แต่ไม่
ได้ท�าจริงซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้น	 มันก็เครียดทั้งระบบ	
ทุกระดับ	 แต่ถ้ามีหมอ	 3	 คน	 มันจะผ่อนคลาย	
การท�างานของหมอ	 3	 คนจะเช่ือมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ	ท�างานง่ายขึ้น	ที่ส�าคัญระบบข้อมูลเรา
ต้องปรับใหม่	 เราคุยกับ	 สปสช.	 แล้วว่าต้องปรับ

ระบบการให้ค่าตอบแทน	ไม่ใช่มานั่งนับว่าคุณฉีด
วัคซีนไปได้เท่าไร	 ต้องปรับใหม่	 คุณไปเยี่ยมบ้าน 
กีค่รัง้		สร้าง	อสค.	ได้กีค่น		หรอืคณุท�าให้คนไม่ป่วย 
ได้มากเท่าไร

 มันก็จะแค่กำรเปลี่ยนตัวชี้วัด งำนยังเหมือน
เดิม
	 ผมก็ไม่รู ้จะปรับงานลงได้แค่ไหน	 แต่โดย
ทัศนคติหรือวิธีการมันน่าจะต้องปรับลง	 ให้มันมี 
ตัวชี้วัดที่ตรงกรอบงานท่ีเขาท�า	 และต้องเป็นตัว 
ชี้วัดท่ีเป็น	 impact	 หรือ	 outcome	 ให้มากท่ีสุด	 
ไม่ใช่แค่	 output	 ที่เป็นตัวเลขว่าฉีดวัคซีนกี่คน	
อบรมกี่คน	 แต่มันเห็นภาพว่าเขาไม่เป็นโรคนะ	
เพราะฉะนั้นมันต้องปรับคล้ายๆ	อย่างนี้	แน่นอน
การพดูแค่นีม้นัง่าย		เรากต้็องค่อยๆ	ปรบั		ทีส่�าคญั 
ผมว่าระบบต้องมีความเชื่อใจ	 คนเราหากได้รับ
ความเชื่อใจ	 ไม่ต้องมาตรวจสอบกันตลอดเวลา
แต่เชื่อใจกัน	เขาก็จะมีความซื่อสัตย์	มีความถูกใจ
มากขึ้น	 เราหวังว่าอย่างนั้น	นโยบายหมอ	3	คน	
ปัจจยัส�าคญัคอืเราต้องท�าให้ประชาชนเชือ่มัน่และ
ศรัทธาในหมอทั้ง	3	คนของเขา	ก่อนที่ประชาชน
จะเชื่อมั่นเรา	เราต้องเชื่อมั่นคนของเราเองก่อน

 ก้ำวต่อไปของกำรผลักดันนโยบำยนี้
	 ท่ีผ่านมางานที่เราท�าคือเตรียมความคิดให้
เข้าใจตรงกัน	แล้วก็ดตูรรกะต่างๆ		สอง	ทีเ่พิง่ท�าไป 
เราเอาผูรู้ม้าคยุ		ต่อไปครัง้ทีส่ามเมือ่คุยตรงกนัแล้ว 
ก็ต้องดูว่าหมอครอบครัวที่เป็นหมอคนที่สามมี 
หน้าท่ีท�าอะไรต้องเอาหมอประเภทไหนมา	 จะ
รักษาเขาไว้ในระบบได้อย่างไร	 และผมคิดว่าต้อง 
แยกเขาจาก	 รพช.	 ไม่ใช่ว่ายังต้องสังกัด	 รพช.	 ที่
พอจะลงพื้นที่	 อาจมีกรณี	 ผอ.	 ไม่ให้ไป	 แยกมา
ต่างหากเลย	 อันนี้ต้องคิดให้ชัด	 หน้าที่	 บทบาท	
การได้สวัสดิการ	 หมอคนท่ีสอง	 ในต�าบล	 สมมติ 
มีบุคลากร	10	คน	แต่มี	14	หมู่บ้านเขาจะแบ่งงาน 
กันอย่างไร	 ลงชุมชนอย่างไร	 แบ่งให้ชัด	 ต้องม ี
เครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไง	 เช่นเดียวกันหมอ
หมูบ้่าน	อสม.	จะท�าอย่างไร		การแบ่งบ้านยงัไง		ต้อง 
มศีนูย์ส�าหรบัปฏบิตังิานไหม		หน้าท่ีการสร้าง	อสค. 
ท�าอย่างไร	 การสร้างความสัมพันธ์ของสามหมอ 
ที่จะให้	 consult	 กันได้ต้องเป็นอย่างไร	 ต้องลง 
รายละเอียดพวกนี้ก่อน	 ตอนนี้เราเห็นคอนเซปท ์
ร่วมกนัแล้ว		กค่็อยๆ	มาดวู่าการเดนิไปแต่ละขัน้จะ 
เดินไปอย่างไร	 พอท�าตรงนี้เสร็จ	 ต่อไปก็ต้องจัด
อบรมประชมุผูบ้ริหาร		ระดับข้าราชการประจ�า		ปลดั 
กระทรวง		อธบิด	ี	ผูต้รวจ		นเิทศก์		พอผ่านระดบันีไ้ด้ 

นโยบายหมอ 3 คน ปัจจัยส�าคัญคือเราต้องท�าให้
ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในหมอท้ัง 3 คนของ 
เขา  ก่อนท่ีประชาชนจะเชื่อมัน่เรา  เราต้องเชื่อมัน่คน 
ของเราเองก่อน
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ต่อไปก็คุยกับผู้บริหารระดับจังหวัด	 สสจ.	 ต่อไป 
ก็คุยกับผู้ปฏิบัติที่เราต้องลงไปให้ความรู้เขา	 คิด
เป้าหมายก่อนว่าการท�าทีเดยีวทัง้ประเทศไหวไหม 
หากไม่ไหวก็อาจจะค่อยๆ	ขยับไป	 แต่ข้อสรุป 
เมื่อวานพอคุยกันได้แล้วว่าจะให้ทุกจังหวัดท�า
เลอืกมาอย่างน้อย	1	อ�าเภอ	แบ่ง	catchment	area	
แล้วให้ลงมือปฏิบัติ	77	จังหวัด	ก็จะได้	77	อ�าเภอ	
ท�าก่อนแล้วค่อยขยาย

 หำกมีกำรเปล่ียนแปลงตัวรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสขุ นโยบำยนีจ้ะเดนิหน้ำต่อ
ไปได้หรือไม่
	 ผมว่าได้	 เหมือน	 30	 บาทรักษาทุกโรคไม่มี
ใครล้มได้	 แค่คิดจะล้มนี่ก็คิดผิดแล้ว	 เพราะมัน 
เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน	 อันนี้ก็เหมือนกันหาก 
ท�าไปสัก	1-2	ปี	แล้วมันเห็นว่าเกิดประโยชน์	ทั้ง 
คนท�างาน		ทัง้ประชาชนทีรั่บบรกิาร		ทัง้ฝ่ายนโยบาย	

ทั้งฝ่ายที่ซื้อบริการ	 เห็นดีร่วมกันหมดมันก็เดิน 
หน้าต่อไปได้	 ท่ีส�าคัญ	 มันมีรัฐธรรมนูญรองรับ	 
เป็นนโยบายการเมืองของข้าราชการการเมืองท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของข้าราชการประจ�ามันก็ 
ย่ิงต้องอยู่	 เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมั่นใจว่ามันจะ 
คงอยู่	โดยระบบ		โดยตรรกะและวธิกีารของมนัเอง	 
แต่เหนอืสิง่อืน่ใดผมว่าท่านรัฐมนตรีคงอยู่ยาว		คง
ไม่ยุบสภาเร็วๆ	นี้	ตราบที่ไม่ยุบสภาท่านก็ต้องคง
อยู่	 โดยส่วนตัวท่านก็ชอบงานพวกนี้	 มีจิตอาสา	 
ขับเครื่องบินส่งหัวใจ	 บริจาคร่ายกาย	 ไม่มีใครู้ว่า 
ท่านบริจาคร่างกายนะ	 เพราะท่านขับเครื่องบิน 
ส่งหัวใจให้คนป่วยหลายครั้งท่านเห็นประโยชน์
ตรงนี้	 ถ้ารัฐบาลยังอยู่	 ท่านก็ยังท�างานกับเราที่
กระทรวงนี้แหละ

 การจะท�างานที่ที่ต้องการ
การถกเถียงกันเยอะๆ 
ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์เยอะๆ 
คนนั่งหัวโต๊ะต้องใจกว้าง 
มีวิสัยทัศน์ มองกว้างทั้งระบบ 
เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมสร้าง  

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เวทีระดมสมองเพ่ือบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
18 สิงหาคม 2563
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