
  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  1



2  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

ผีเสื้อขยับปีก
บรรณาธิการ นพ.ฑิณกร โนรี, เพ็ญนภา หงษ์ทอง
กองบรรณาธิการ นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ, 
น�าพร สามิภักดิ์, กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์, ผกาลักษณ์ ผดุงสันต์, เพ็ญนภา หงษ์ทอง
ศิลปกรรม sweetmango

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
ชั้น 5 ซอยสาธารณสุข 6 ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
info@hrdo.org | โทรศัพท์ 02-591-4676 | โทรสาร 02-590-2385 | www.hrdo.org 

สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
www.thaihealth.or.th

สารบัญ
06  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 อาสาสมัครนักบริบาล คุณภาพและความยัง่ยืน

08  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่

10  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 คลินิกให้คําปรึกษาด้านการใช้ยาในต่างประเทศ

12  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 หมอ บนความขัดแย้งทางการเมือง

22 ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
 12 ป ีการแพทย์ฉุกเฉิน การเดินทางไกลทีย่ังไม่จบส้ิน
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ทั ก ท า ย

 พบกันท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่คนในวิชาชีพด้านสุขภาพออก
มาแสดงความเห็นและแสดงออกทางการเมืองกันเป็นจ�านวนไม่น้อย น่าเศร้า
และน่าเสียดายยิ่งท่ีบางคนละเลยความเป็นวิชาชีพแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
ในการปฏิเสธให้บริการทางสุขภาพกับคนเห็นต่าง น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นที่บางคน
ไม่เพยีงละเลยความเป็นวชิาชพี  หากหลงลมืความเป็นมนษุย์ไปเลยเม่ือประกาศ
กร้าวอย่างอาฆาตมาดร้าย พร้อมเอาชีวิตผู้เห็นต่าง
 ช่วงเวลาแห่งวกิฤตขิองสงัคม  ควรเป็นช่วงเวลาทีบ่คุลากรในระบบสขุภาพ
ได้แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะแห่งวิชาชีพ ท่ีสามารถแยกความเห็นส่วนตัวออก
จากการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพ ก้าวให้พ้นความเห็นต่างทางการเมือง เปิดใจรับ
ผูป่้วยไม่ว่าจะมคีวามเหน็ในทางการเมืองไปทางเดียวกนัหรือสวนทางกนั  เพราะ
ปฏิบติการทางวิชาชีพสุขภาพไม่มีค�าว่ามิตรหรือศัตรู มีแต่ประชาชนที่ต้องการ
รับบริการทางการแพทย์กับบุคลากรผู้ให้บริการ 
 ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อีกจ�านวนมาก ที่รวมตัวกันในชื่อกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน ช่วงเวลาท่ีสังคมมีความขัดแย้งทางความเห็น
และพร้อมที่จะบานปลายเป็นความรุนแรงทางกายภาพได้ การเตรียมพร้อม
ในการให้บรกิารรบัมอืกบัความสญูเสยีต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้น่าจะเป็นสิง่ท่ีดท่ีีสดุ
ที่ก�าลังคนด้านสุขภาพจะท�าได้ในช่วงนี้ 
 ‘ผเีสือ้ขยับปีก’ เล่มนี ้ รวบรวมการแสดงความเหน็และการแสดงออกทาง
พฤตกิรรมของบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ  มาให้ติดตาม  พลกิอ่านกนัเลยค่ะ

ผีเสื้อขยับปีก
ตุลาคม 2563
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ในความเคล่ือนไหว

เครือข่ายลูกจ้าง
สาธารณสุขเรียกร้อง
ปลัด กสธ. แก้ปัญหา
ต�าแหน่งและการจ้างงาน

 สภาการสาธารณสุขชุมชนยื่นจดหมายเรียกร้องให้
กระทรวงสาธารณสุขส่ังการให้ สสจ. ทกุจงัหวดัปรับการ
จ้างงานต�าแหน่ง “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็น “นัก
วิชาการสาธารณสุข” เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานก�าหนด
ต�าแหน่งของส�านักงาน กพ. 
 ท้ังนี้การบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดท่ีผ่านมาพบว่า 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขจ�านวนหนึ่งที่ท�างานรองรับ 
ผู้ป่วยโควิดไม่ได้รับการบรรจุทั้งที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ได้
รับการอนุมัติจาก ครม. เพียงเพราะต�าแหน่งจ้างงานไม่
ตรงตามมาตรฐานของ กพ. 
 “หากไม่สามารถบรรจุต�าแหน่งเจ ้าพนักงาน
สาธารณสขุได้ กต้็องขอให้พิจารณาปรบัต�าแหน่งให้เป็น
ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ของ กพ. เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
วุฒิปริญญาตรีที่ปัจจุบันเป็นลูกจ้างและได้รับการอนุมัติ
แล้วได้รับการบรรจุ” นายริซกี สาร๊ะ รักษาการโฆษก
สหภาพการสาธารณสุขชุมชนกล่าว

ชมรมเภสัชกร รพช. 
เร่งขับเคลื่อน
งานสุขภาพ 5 ด้าน

 ชมรมเภสัชกร รพช. เตรียมน�านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านสุขภาพ ของกระทรวง
สาธารณสุข แปลงเป็นแผนปฏิบัตการ 5 ด้าน ได้แก่ 
ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่
เรื้อรัง การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การลดความ
แออดัในโรงพยาบาล การด�าเนนิงานป้องกนัและควบคมุ
เชื้อดื้อยา และการวางแผนอัตราก�าลังคน
 ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก ประธานชมรมฯ กล่าวว่า
แผนพัฒนาทั้ง 5 ด้านสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเขต
สขุภาพทัง้ 12 เขต  และส่งเสรมิการด�าเนนิงานเพือ่บรรลุ
เป้าหมายของกระทรวงฯ ใน รพช. ผ่านเครือข่ายเภสชักร
ที่ปฏิบัติงานใน รพช. กว่า 4,000 คนทั่วประเทศ โดย 
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายด้านสุขภาพต่างๆ 
เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความปลอดภยัด้านการใช้ยา และ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ



  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  5

โดย กองบนิผเีสื้อ

ไวรัส RSV ระบาดหนัก
ในขอนแก่น เด็กติดเชื้อ
เกือบ 500 คน

 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นเรียกประชุมผู้ให้บริการโรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอ 
เพือ่วางมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส RSV 
หลังพบเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกือบถึง 500 
คน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน โดยให้
ใช้มาตรการเดียวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นท่ี
แออัดโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 5 ปี และหากป่วย
ให้หยุดเรียน 
 ไวรัส RSV จะระบาดมากในฤดูหนาว โดยกลุ่ม
เสี่ยงคือเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 5 ปี อาการของโรคมีหลาย
ระดับ ตั้งแต่เป็นไข้หวัดธรรมดา จนถึงหอบเหนื่อย และ
ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง

เตรียมดึง อสม. สสส. 
ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
ชุมชนระบบออนไลน์

 กรมสขุภาพจิตเตรยีมตัง้รบัปัญหาสขุภาพทีเ่นือ่งด้วย 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มฟีเจอร์ “คัดกรอง 
สุขภาพจิต” บนแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อสร้าง 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้ อสม. ให้สามารถเป็น 
เครือข่ายคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชนได้  
 ฟีเจอร์คัดกรองสุขภาพจิต เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ (AIS) 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ซึ่งเป็นผู้ดูแลประชาชนได้ใกล้ชิดที่สุดน�าไปใช้คัดกรอง
สถานะทางสุขภาพจิตของประชาชน เพื่อให้สามารถ
เตรยีมรบัมอืและจดับรกิารให้ถกูต้องเหมาะสมได้ทนัเวลา
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผย
ว่าแม้ประเทศไทยจะควบคุมการแพร่ระบาดของ CO-
VID-19 ได้อย่างดี แต่ผลกระทบของการแพร่ระบาดก็
เกิดขึ้นในวงกว้างทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่งผลมา 
ถึงปัญหาสุขภาพ จึงจ�าเป็นต้องหาช่องทางรับมือระดับ
พื้นท่ีเพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากปัญหาด้าน
สุขภาพจิต อสม. จึงควรมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพจิตด้วยและฟีเจอร์คัดกรองสุขภาพจิตเป็นเครื่อง
มือส�าคัญท่ีจะท�าหน้าท่ีนี้ โดยขณะนี้มีการลงนามความ
ร่วมมือกับ AIS แล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
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โดย จบัพลดัจบัผลู
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

  เดอืนธนัวาคมทีก่าํลงัจะมาถงึน้ีทกุตาํบลจะมอีาสามคัรนักบรบิาล (อสบ.) ทีจ่า้งงานโดย
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  เขา้รว่มทมีการจดับรกิารการดแูลระยะยาว (long-term care: LTC) 
ที ่ สปสช. จัดใหก้บัประชาชนท่ีมภีาวะพึง่พิงมาต้ังแต่ปี 2529 บนความปรารถนาดีของกระทรวง
มหาดไทยทีต่อ้งการใหนั้กบรบิาลทํางานเต็มเวลามาเสรมิการทํางานของ CG  จติอาสาของ สปสช. 
มคีวามกงัวลของคนในระบบ LTC อยู่
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อาสาสมัครนักบริบาล 
คุณภาพและความยั่งยืน

 ย้อนกลับไปในปี 2562 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งเปิดต�าแหน่ง อสบ. แห่งละไม่น้อยว่า 2 ต�าแหน่ง เพื่อให้รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ นัยว่าเพื่อให้เป็นก�าลังเสริมของระบบ LTC ปัจจุบันที่ก�าลังหลักอยู่
ทีผู่ช่้วยผูด้แูล (caregiver: CG) ท่ีองิระบบจติอาสาได้รบัค่าตอบแทนเลก็น้อยตามจ�านวนเคส
ท่ีดแูล  ท�าให้การดูแลผูป่้วยภาวะพ่ึงพงิในหลายพืน้ทีไ่ม่สามารถเดนิไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
โดย อสบ. จะเป็นการจ้างงานประจ�าได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน  คณุสมบตัเิบือ้งต้นคอื
ต้องมอีายอุย่างต�า่ 18 ปี  ไม่เป็นผู้มเีงนิเดอืนประจ�า  เป็นผูท้ีผ่่านการอบรมหลกัสตูร CG ของ
กรมอนามัย 70 ชม. โดยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท และผู้ที่ผ่านการอบรม
เพิ่มอีก 50 ชม. ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเดือนละ 
6,000 บาท  
 ปลายปีงบประมาณ 2563 อปท. บางแห่งเริ่มจ้าง อสบ. โดยส่วนใหญ่คัดเลือก CG 
เดิมของกองทุน LTC มา การท�างาน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เสนอการจ้างงาน อสบ. 
เข้าในแผนงาน/ โครงการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้
รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้โคโรนาไวรสั 2019  และได้รบัการอนมุตังิบ
ประมาณส�าหรับเงินอุดหนุนให้ อปท. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอสบ. และให้ส�านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ส�าหรบัจงัหวัด  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมคัรเหล่าน้ีด้วย 
โดยมีเงื่อนไขว่า อปท. ทุกแห่งต้องอบรมและเริ่มการจัดจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 
มีระยะการจ้างงาน 1 ปี ถึงตรงนี้เริ่มมีเสียงสงสัยว่าหากพ้นโครงการเงินกู้โควิด 1 ปี ไปแล้ว 
มหาดไทยจะยังคงสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจ้างงานส่วนนี้หรือไม่
 สิ่งที่ส�าคัญยิ่งกว่าความมั่นคงของการมี อสบ. มาร่วมแบ่งเบาภาระในระบบ LTC 
ความวติกใหญ่ประการส�าคญัของคนท�างานในระบบ LTC  โดยเฉพาะผู้จดัการการดูแล (care
manager: CM) คือความสามารถ เพราะเงื่อนไขการจ้างที่ระบุว่าต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินเดือน
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ประจ�าอยู่ก่อนท�าให้ต้องมีการตีความว่า CG ในระบบ LTC ที่ส่วนใหญ่เป็น อสม. อยู่แล้ว
นัน้เป็นผูม้เีงินเดือนหรอืไม่  บางพืน้ท่ีของอ�าเภอบ้านเหลือ่ม  จงัหวดัโคราช อปท. ตคีวามว่า
ค่าตอบแทนที ่อสม. ได้รบัจากกระทรวงสาธารณสขุเดอืนละ 1,000 บาท  คอืเงนิเดอืน  ท�าให้
อสบ. ต้องไม่เป็น อสม. และ CG หมายความว่า อสบ. ของพื้นที่นั้นนอกจากไม่เคยมีความรู้
และทกัษะด้านการดแูลงานสาธารณสขุแล้ว  ยังขาดประสบการณ์การท�างานกบัชมุชน  อนัเป็น
จุดแข็งของ อสม. ด้วย ภาระหนักจึงตกกับ CM ที่ต้องคอยก�ากับดูแลให้ อสบ. ท�างานตาม
care plan ทีอ่อกแบบไว้ “พดูตามความจรงิเราก็วติกเหมอืนกนั  เพราะการทีค่นทีไ่ม่เคยท�างาน
สาธารณสุขชุมชนมาก่อนต้องมาบริบาลคนติดเตียงนี่ไม่ง่าย ในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติให้เขา
เราก็รู้แล้วว่าจะท�างานได้ต่างจากคนเคยเป็น อสม. มาก่อนมาก” CM คนหนึ่งของอ�าเภอ
บ้านเหลื่อมแอบกระซิบให้ผู้ขียนฟัง
 ขณะที่เทศบาลนครขอนแก่นตีความว่าเงินที่ อสม. ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข
ทกุเดอืนไม่ใช่เงินเดอืนแต่เป็นค่าป่วยการ จงึสามารถคัดเลอืก CG ทีเ่ป็น อสม. มาเป็น อสบ. 
ได้ และสามารถรับค่าตอบแทน อสม. ควบคู่กับเงินเดือน อสบ. ได้ 
 อย่างไรกด็ต้ีองยอมรบัว่า อสบ. เป็นก�าลังคนส�าคญัท่ีเข้ามาช่วยเสรมิท�าให้ระบบ
การดแูลระยะยาวของประเทศได้ดขีึน้จรงิ  เตมิเต็มช่องว่างการท�างานของ CG จติอาสา 
ที่ท�างานได้ไม่เต็มที่ได้จริง คงต้องเป็นภาระของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องท�าความกระจ่างให้ชัดถึงคุณสมบัติ อสบ. และความ
ยั่งยืนในการจ้างงาน เพื่อให้ อปท. ทั่วประเทศปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

ซ้าย: การฝกปฏิบัติของ อสบ. ในพื้นที่อ�าเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
ขวา: ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อสบ. เสรมิแรง CG ในงานเยีย่มบ้านและช่วยดแูลความสะอาดบ้านให้ผูป่้วย
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โดย กองบนิผีเสื้อ
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

 จากระบบหลกัประกนัสขุภาพเดมิทีผ่กูตดิ
กบัระบบบริการ 1 แห่ง  การจะขยบัไปรบับรกิาร
ในสถานพยาบาลระดับสูงขึ้นจากปฐมภูมิ เป็น
ทุตยภูมิ ตติยภูมิ ต้องมีใบส่งตัวที่บ้างคร้ังใช้
เวลารอเกือบ 1 สปัดาห์กว่าจะได้  การย้ายสถาน
บริการต้องรออนุมติ 15 วัน มาเป็นการยกเลิก
การผกูพนักบัสถานบรกิารใดสถานบรกิารหนึง่ให้
สามารถรบับรกิารปฐมภมูทิีส่ถานบรกิารใดก็ได้ท่ี

 ต้องถือเป็นย่างก้าวที่สําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพที่ขยับจากการให้หลัก
ประกันการรักษาทุกโรค ไปสู่การให้หลักประกันการรักษาทุกที ่นโยบายใหม่ทีป่ระกาศใช้
เพือ่ปิดช่องโหว่ของระบบหลักประกันสุขภาพในปจัจุบัน

จาก 30 บาทรกัษาทุกโรค 
สู่ 30 บาทรกัษาทุกท่ี

ใกล้บ้าน ไม่ต้องการใบส่งตัว และการย้ายสิทธิ
หน่วยบริการสามารถมีผลทันที ไม่ต้องรอการ
อนุมัติ 15 วัน นอกจากนี้ยังมีการปรับเงื่อนไข
พิเศษส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง ให้สามารถเข้ารับการ
รกัษาท่ี รพ. เฉพาะทางได้ทนัทไีม่ต้องค่อยๆ ส่ง
ตวัจากสถานบรกิารปฐมภมูขิึน้ไป  แน่นอนว่าเป็น
ความสะดวกมากขึ้นกับผู้ป่วยที่รอรับบริการ 
 สิง่ส�าคญัท่ีระบบหลกัประกนัสขุภาพ  ควร
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บุรีรัมย์ สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีโครง
ข่ายของสถานบริการปฐมภมูค่ิอนข้างกว้างขวาง  
ในกรุงเทพฯ มีหน่วยบริการปฐมภูมิคือศูนย์
บริการสาธารณสุขของ กทม. มากกว่า 50 แห่ง 
แต่ละแห่งดูแลประชากรประมาณ 10,000 แห่ง 
และยังมีคลินิกของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอีก 
ส่วนเขตสุขภาพที่ 9 ทั้ง 4 จังหวัดรวมกันมี 
รพ.สต. เกอืบ 1,000 แห่ง โรงพยาบาลชมุชน ซ่ึง
ถอืเป็นสถานบริการทุติยภูมิอีกประมาณ 90 แห่ง 
และในวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป บัตร
ทองพรีเมี่ยมจึงจะมีผลใช้บริการครบทุกพื้นที่
 ต้องถอืว่าความสะดวกสบายท่ีเกดิขึน้กบั 
ผู้รับบริการในวันน้ีเป็นผลมาจากการทุจริตงบ 
บัตรทองของหน่วนบริการกว่า 190 แห่ง ท�าให้
ต้องมกีารยกเลกิหน่วยบรกิารคูส่ญัญาท้ังหมดท่ี 
ถกูตรวจพบว่ามกีารทจุรติ  ผูร้บับรกิารจ�านวนมาก 
ที่ผูกติดกับหน่วยบริการเหล่านั้นจึงกลายเป็นผู้ 
มี “สิทธิว่าง” คือไม่มี รพ. ต้นสังกัด สปสช. จึง
ปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้ประชาชน
สิทธิว่าง เข้ารับบริการได้ทุกแห่งก่อน จนน�าสู่
การก�าเนิดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ีขึ้นมา
แทน 30 บาทรักษาทุกโรค ต้องบอกว่าขอบคุณ
ที่มีการทุจริต

ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เพื่อไม่ให ้
เกิดความคาดหวังที่เกินจริงคือ การย�้าให้เข้าใจ 
ค�าว่า “30 บาทรักษาทุกที่” ว่ามีข้อจ�ากัดเฉพาะ 
สถานบรกิารปฐมภูมิ  เท่าน้ัน  ไม่ใช่ปวดหัวตัวร้อน 
ก็เลือกไปถึงศิริราช รามาธิบดี หรือโรงพยาบาล
ประจ�าจังหวัดก่อนเลย เพราะจะเป็นการใช้
คุณสมบัติของบุคลากรและหน่วยบริการที่เกิน
ความจ�าเป็นทางสุขภาพ การพุ่งตรงถึง รพ. 
ขนาดใหญ่ทีม่บุีคลากรและเครือ่งมอือุปกรณ์การ
แพทย์พร้อมส�าหรบัโรคซบัซ้อนนัน้  ท�าได้เฉพาะ 
กรณผีูป่้วยมะเร็งท่ีต้องรบัการรกัษาทางการแพทย์ 
ระดับสูงเท่านั้น โดยขณะนี้กรมการแพทย์ก�าลัง 
อยูร่ะหว่างพัฒนาระบบทะเบยีนของโรงพยาบาล 
ที่มีเคร่ืองฉายรังสีเพื่ออ�านวยความสะดวกใน
การเข้ารับการรักษาของผูป่้วยมะเรง็  อกีทัง้สร้าง 
ระบบเครือข่ายให้สถานพยาบาลรกัษาโรคมะเร็ง 
ระดับภมูภิาคทัง้ 7 แห่ง  ได้ร่วมมือกบัโรงพยาบาล 
ศูนย์ทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการรักษาโรค
มะเร็งเตรียมรองรับผู้ป่วยมะเร็งเมื่อระบบใหม่
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปีหน้าด้วย 
 ระบบใหม่หรอืทีเ่รยีกว่าบตัรทองพรเีมีย่ม 
นี้ เริ่มทดลองใช้วันที่ 1 พ.ย. ท่ีผ่านมาใน 5 
จังหวัดคือ กรุงเทพฯ กลุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่ 9 อีก 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บัตรทองพรีเมี่ยม
1. รับบริการปฐมภูมิได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง

2. ไม่ต้องมีใบส่งตัว เมื่อเข้ารับการรักษา

ในสถานบริการระดับสูงขึ้น 

3. ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่

4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน 
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ระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วยเก่ียวกับการใช้ยาดีขึ้น
ท�าให้การรกัษาด้วยยามปีระสทิธภิาพมากขึน้  หลงั
จากน้ันก็มีคลินิกยาเฉพาะโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคเร้ือรัง เกิดขึ้นตามมาในโรงพยาบาลแห่งน้ีถึง 
7 แห่งส�าหรับ 7 โรค เช่น คลินิคให้ค�าปรึกษาด้าน
การใช้ยาส�าหรับผู้ป่วยหอบหืด ความดันโลหิต  
โรคไตเรื้อรัง รวมถึงส�าหรับผู้ป่วยระยะท้าย และ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้เคมีบ�าบัด ซึ่งเปิดในปี 2014 
นี้เอง ทุกวันนี้หลายประเทศได้เปิดคลินิกยาใน

 โรงพยาบาลหลายๆ แห่งของญ่ีปุน่มีคลินกิ
ให้ค�าปรกึษาด้านการใช้ยา (pharmacist-managed 
clinic (PMC) เพื่อให้ค�าปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วย
นอกเป็นการเฉพาะ  โดยคลนิกิยาแห่งแรกตัง้ในปี 
2000 ที ่รพ.แห่งมหาวทิยาลยันาโงย่า  ตัง้ขึน้เพ่ือ
ให้ค�าปรึกษาการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นมีการศึกษาพบ
ว่าการให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าการใช้ยากับผูป่้วย
ให้ห้องปิดท่ีมคีวามเป็นส่วนตวัจะท�าให้การสือ่สาร

 การใชย้าทีเ่หมาะสมเป็นประเดน็ทา้ทายการรกัษาพยาบาลในยคุปจัจบุนัอยา่งมาก  โดยเฉพาะ
กบักลุม่คนไขโ้รคเรือ้รงัทีร่บัยาจากโรงพยาบาลไปบรหิารจดัการเองทีบ่า้นตามคาํแนะนําของเภสัชกร
ซึง่ระบบบรกิารสุขภาพในบา้นเรา  เภสัชกรและคนไขม้เีวลาพบกนัเพียง 1-2 นาท ี ทีเ่ภสัชกรจะอธบิาย
ขอ้มูลเกีย่วกบัยาทีค่นไขไ้ดร้บัในช่วงจา่ยยาใหเ้ท่าน้ัน  จะมัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่าคนไขเ้ขา้ใจคณุสมบตัิ
และการใช้ยาน้ันจริง หากมีข้อสงสัยจะกลับมาถามใครได้ ประเด็นน้ีเป็นโจทย์คลาสสิกของระบบ
บริการสุขภาพในหลายประเทศ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย และหลายประเทศมีวิธีการแก้ไขปญัหาน้ี
แล้ว โดยญีปุ่น่เป็นผู้บุกเบิกการแก้ปญัหาน้ี 

โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก
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คลินิกให้ค�าปรึกษา
ด้านการใช้ยาในต่างประเทศ



ลักษณะเดียวกับญี่ปุ่น เช่น อเมริกา เกาหลีใต้ 
ฮ่องกง ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย
 มีผลการศึกษาในหลายประเทศที่ยืนยัน
ว่าการมคีลนิกิให้ค�าปรกึษาเรือ่งยาท�าให้การรกัษา
ด้วยยามีประสิทธิภาพมากขึ้น University of 
Florida’s Family Practice พบว่าผูป่้วยทีต้่องใช้ยา
วาร์ฟารนิท่ีเข้ารบัค�าปรกึษาการใช้ยาจากเภสชักรที่
คลนิกิยาจะมอีาการตกเลอืด  และลิม่เลือดอุดตนั
ซึง่เป็นผลข้างเคยีงของยาลดน้อยลงเมือ่เทยีบกบั
ก่อนใช้บรกิาร  ขณะที ่รพ. แห่งมหาวิทยาลยันาโงย่า
ท�าการศึกษาเปรียบเทียบคนไข้ 116 คนท่ีป่วย
โดยโรคหอบหืด ก่อนและหลังการเข้ารับบริการ
กับคลินิกให้ค�าปรึกษาด้านการใช้ยาพบว่า ผู้ป่วย
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาด้วยดีขึ้น มี
ทกัษะการพ่นยาดข้ึีน  และผลของการรกัษาก็ออก
มาดีขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ประเดน็ส�าคญัทีมี่การพูดถงึในกลุม่ประเทศ
ท่ีมีการต้ังคลินิกให้ค�าปรึกษาด้านการใช้ยาในโรง
พยาบาล นอกเหนือจากเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการรักษาโรคด้วยยาแล้ว ยังเป็น
การส่งเสรมิบทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ว่า
สามารถเป็นก�าลังส�าคัญในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศได้มากกว่าการจดัยาให้คนไข้  เป็นการ
ใช้ทักษะความรู้ความสามารถของเภสัชกรให้เต็ม
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 หันกลับมามองประเทศไทย พื้นที่ท�างาน
ของเภสัชกรที่ท�างานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะ
อยู่ในห้องยา มีหน้าที่จัดยาตามแพทย์ส่ังและ
อธิบายให้คนไข้รู้จักและเข้าใจยาแต่ละตัว ก่อนที่
จะส่งมอบยาให้คนไข้ไปบริหารจัดการต่อที่บ้าน 
มเีพียงส่วนน้อยทีเ่ข้าไปมบีทบาทในกระบวนการ
จ่ายยาหรอืผสมยาในระหว่างการรกัษา  มบีางโรง
พยาบาลจัดทีมเภสัชกรให้ค�าปรึกษาด้านการใช้
ยากับผู้ป่วยเฉพาะโรคเช่นที่ รพ.สงขลานครินทร์

มีการทดลองจัดทีมเภสัชกรให้ค�าปรึกษาผู้ป่วย
มะเร็งต่อมน�้าเหลือง ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับยาต้าน
มะเรง็ไปฉดีที ่รพ. ใกล้บ้านและดแูลตนเองทีบ้่าน 
แล้วนัดให้มาพบเภสัชกรเพ่ือปรึกษาการใช้ยา 
พบว่าผูป่้วยมคีวามรู้เรือ่งการใช้ยาดขีึน้  แต่ปัญหา
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาไม่มีความแตก
ต่างอย่างมีนัยส�าคัญ ยังไม่พบว่ามีโรงพยาบาล
ใดท่ีจัดให้มีคลินิกการให้ค�าปรึกษาด้านการใช้ยา
เฉพาะโรคเป็นรูปธรรมเหมือนที่มีในต่างประเทศ 
 น่าจะไม่ต�่ากว่า 10 ปีแล้วท่ีหลักสูตรการ
เรียนด้านเภสัชกรรมในประเทศไทยเปลี่ยนจาก
5 ปี เป็น 6 ปี ตามแบบอเมริกา  ตอนนั้นถ้าจ�าไม่
ผิดเป็นความพยายามของสภาวิชาชีพที่ต้องการ
ให้เภสัชกรหลักสูตร 6 ปี ได้เข้าไปมีบทบาทใน
กระบวนการรักษาโรคของโรงพยาบาลมากข้ึน แต่
ถงึวนันีเ้รามีเภสชักรหลกัสตูร 6 ปี มาไม่ต�า่กว่า 10 
ปี แต่บทบาทของเภสชักรในโรงพยาบาลของบ้าน
เราก็ยังไม่เปล่ียนแปลงสักเท่าไร น่าจะมีความ
พยายามผลักดันให้เกิดคลินิกให้ค�าปรึกษาด้าน
การใช้ยาเฉพาะด้านอย่างเป็นทางการเช่นนี้ใน
บ้านเราบ้าง ทั้งเพื่อประโยชน์ของคนไข้และของ
ตัวเภสัชกรเอง

แหล่งข้อมูล
 https://jphcs.biomedcentral.com/articles/10.1186/

s40780-014-0001-4#ref-CR23 Pharmacist-managed 
clinics for patient education and counseling in Japan: 
current status and future perspectives
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8602380/ Outcome 

analysis of a pharmacist-managed anticoagulation ser-
vice, V M Wilt, J G Gums, O I Ahmed and L M Moore   
 http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_5/pdf24_5/03

rungfa.pdf ผลของการให้ค�าปรึกษาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ต่อมน�้าเหลือง ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์: การทดลองทางคลินิก
เชิงสุ่ม โดย รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ และคณะ

  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  11



12  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษท์อง
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 เชื่อว่านาทีน้ีหลายคนคงได้เห็นคลิปแพทย์หญิง
 คนหน่ึงสวมชุดกาวน์ แสดงจุดยืนทางการเมืองใน
ที่สาธารณะด้วยการวิพากษ์นักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่
ที่แนวคิดทางการเมืองคนละขั้วกับฝ่ายรัฐบาลอย่าง
เกรี้ยวกราดถึงขั้นขู่อาฆาต ได้รับรู้ข่าวแพทย์หญิงจาก
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะต้องถูกไล่ออกเพียงเพราะ
ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ของแพทย์เพื่อคัดค้านการ
ใช้ความรุนแรงในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุม ได้เห็นข่าว
พยาบาลอาสาคนหน่ึงที่ร่วมออกหน่วยให้บริการกลุ่ม
ผู้ประท้วงต้องโดนหมายเรียก ท่ามกลางสถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง ทีป่ระชาชนแบ่งขั้วทางความ
คิดชัดเจน แพทย์ในฐานะวิชาชีพทีม่ีจรรยาบรรณบังคับ
ไว้ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอคติ สามารถมีจุดยืนและ
แสดงออกทางการเมอืงไดห้รอืไม่  หากไดค้วรแสดงออก
ในรูปแบบไหน เป็นวิวาทะทีค่วรต้องร่วมกันหาคําตอบ

หมอ
บนความขัดแย้ง

ทางการเมือง
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 แน่นอนว่าเมือ่ต้องสวมบทบาทการเป็นแพทย์ทีม่หีน้าทีร่กัษาเพือ่นมนษุย์ 
แพทย์ไม่สามารถเลือกมิตรเลือกศัตรูได้ แต่ในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งในสังคม
การแสดงความเหน็และแสดงออกซึง่จดุยนืทางการเมอืงอนัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานที่
ไม่สามารถถูกพรากเพยีงเพราะความเป็นแพทย์  แต่การแสดงความเห็นนัน้ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายทีท่กุคนไม่ว่าจะใช่แพทย์หรอืไม่ใช่แพทย์ต้องระมดัระวงั
ทั้งเรื่องการหมิ่นประมาท หรือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ยิ่งในช่วงที่ประเทศ
อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ยิ่งต้องระวังการแสดงออกที่มีลักษณะปลุก
ป่ันทางความคดิหรอืเป็นภยัต่อความมัน่คง  แต่ส�าหรบัแพทย์ทีม่กีรอบของวชิาชพี
ครอบอยู่การแสดงความเหน็และแสดงออกทางการเมืองมีเงือ่นไขท่ีมากกว่าบคุคล
ทั่วไป
 ปี 2559  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตอิอกประกาศแนวทางการใช้งานสือ่
สงัคมออนไลน์ของผูป้ฏบัิตงิานด้านสุขภาพ  เพือ่ให้บคุลากรในระบบสขุภาพ  สภา
วิชาชีพ สถานพยาบาล และองค์กรที่เกี่ยวกับสุขภาพน�าไปปรับใช้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การแสดงความเห็นหรือข้อมูลบนส่ือออนไลน์ของบุคลากรด้านสุขภาพ 
“เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีจริยธรรมอันจะเป็นการธ�ารงรักษา
เกียรติภูมิและความเชื่อม่ันศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวิชาชีพ” ประกาศฉบับนี้วาง
แนวทางการปฏิบัติไว้ค่อนข้างละเอียด แต่อยู่ภายใต้หลักการกว้างๆ ดังนี้

การแสดงความเห็น
และแสดงจุดยืนส่วนตัว
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  1. เคารพกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 2. เคารพกฎระเบียบและนโยบายองค์กร 
 3. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลีกเล่ียงท�าให้ผู้อื่นเสียหาย เสีย
ชื่อเสียง ถูกดูถูก ถูกเกลียดชัง ถูกคุกคาม หรือกลั่นแกล้ง
 4.  ระมัดระวงัการแสดงความเหน็ในลกัษณะการบ่น  ระบายอารมณ์  หรอื
การนินทา
 5. ระมัดระวังการแสดงความเห็นในข้อถกเถียงที่สุ่มเสี่ยง เช่น ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง การปกครอง  

 อย่างไรกด็ปีระกาศฉบบันีเ้ป็นเพียงแนวทาง  ไม่ใช่ข้อบงัคบั  ไม่มบีทลงโทษ
หลายต่อหลายครัง้เราจึงได้เหน็การแสดงออกทางการเมอืงของแพทย์และบคุลากร
ในระบบสุขภาพทีส่วนทางกับแนวทางปฏบิตั ิ ไม่เพยีงในความขัดแย้งทางการเมือง
ในปัจจุบันที่แพทย์หญิงคนหน่ึงประกาศผ่านเคร่ืองขยายเสียงแสดงความรังเกียจ 
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อาฆาต นักการเมืองหนุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือการแสดงความเห็นของ นพ. 
เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฏวัฒนะ ท่ีเต็มไปด้วยถ้อยค�าและท่าทางท่ี
รงัเกียจกลุ่มผูป้ระท้วงทีเ่สนอให้มกีารปฏรูิปสถาบนั  ซึง่จนถงึวันนีย้งัไม่มท่ีาทจีาก
แพทยสภาออกมาแต่อย่างใด หรือย้อนกลับไปมองการแสดงจุดยืนทางการเมือง
ของบุคลากรทางการแพทย์ในยุคที่นายกรัฐมนตรีช่ือยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ีถึงกับ
ข้ึนป้าย “หนีคนไข้มาไล่นายกฯ” ซึง่ควรจะถอืได้ว่ามคีวามรุนแรงกว่าในยคุปัจจบุนั 
ก็ไม่มีการตรวจสอบหรือลงโทษใดๆ ตามมา 
 ถามว่าท�าไมคนทีเ่ป็นแพทย์ถงึต้องระมดัระวงัตวัในเรือ่งการแสดงความเหน็
ทางการเมืองมากกว่าบคุคลอืน่  ค�าตอบคอืเพราะแพทย์มหีน้าทีดู่แลรักษาชีวติผูอ้ืน่
หากแสดงออกซ่ึงการไม่มีมนุษยธรรมหรือจริยธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 
ก็เป็นเรื่องยากที่จะท�าให้คนทั่วไปวางใจได้ว่าจะเป็นผู้ที่มีจริยธรรมทางการแพทย์
พอที่จะได้รับความไว้วางใจให้ประกอบวิชาชีพแพทย์
 มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขถึงการแสดงออกของ
บุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทั้งเป็นการตั้งค�าถามต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  และปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ค�าตอบทีไ่ด้กอ็อกมากลางๆ
ในลกัษณะของการให้ข้อคดิ  แต่ไม่กล่าวถงึความควรไม่ควรของเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน
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แล้ว  อนทุนิ  ชาญวีรกลู  ในฐานะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ ให้ค�าตอบว่า
แพทย์สามารถแสดงความเหน็ได้ในฐานะประชาชนคนหนึง่  ท่ีย่อมมีสิทธเิสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น “แต่ถ้าเป็นแพทย์ท่ีเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ต้องนึกถึงสภาพของการให้บริการกับผู้ป่วยด้วย” ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุมคีวามเหน็ต่อการท่ีแพทย์ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข
ออกมามีบทบาทเคล่ือนไหวทางการเมืองว่า “ลงช่ือในนามส่วนตัวได้ แต่ไม่ควร
ลงว่าต้นสังกัดคือโรงพยาบาลใด จึงขอความร่วมมือไม่ใช้ความเป็นข้าราชการใน
การแสดงความเห็น แต่หากแสดงความเห็นส่วนตัวสามารถท�าได้แม้จะใช้ค�าว่า
นายแพทย์หรือแพทย์หญิงน�าหน้าก็ท�าได้” 

เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์เป็นพ้ืนที่กลางในการส่ือสารและนัดหมายรวมตัว
ของบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมนุม
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On line และ on site 
พ้ืนท่ีแสดงออกทางวิชาชพี

 ในรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ที่กลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” จัดให้มีการรวมตัว
กันในที่สาธารณะ ได้เกิดการรวมตัวกันของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีโลก
ออนไลน์เป็นพืน้ทีส่ือ่สารน�าสูก่ารรวมตวัในโลกจรงิ  เช่น “บคุลากรทางการแพทย์
อยู่ข้างประชาชน” ที่ให้นิยามตัวเองว่า “กลุ่มเพื่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช 
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพ และอื่นๆ เพื่อประสานงานทางการแพทย์
ช่วยเหลือประชาชน แจ้งข่าว แสดงจุดยืน และพูดคุย” มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 
3 หมื่นคน ชื่อของกลุ่มบ่งบอกชัดเจนถึงแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันว่าอยู่
ข้างประชาชนผู้ประท้วง และข้อความที่โพสต์หรือแชร์บนหน้าเพจก็สื่อให้เห็น
จุดยืนนั้น แต่ไม่พบว่ามีการใช้พื้นที่ด่าหรือโจมตีฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล รวมท้ัง
ไม่มกีารลงข้อความทีข่ดัแย้งต่อการท�างานของวชิาชีพ  จากการตดิตามเพจเห็นชัด
ถึงการท�าตามวตัถปุระสงค์เพจคอืการเป็นพ้ืนท่ีส่ือสารประสานงาน  มีกลุ่มแพทย์ 
พยาบาล และกลุ่มบุคลากรหลายกลุ่มที่จัดทีมอาสาเพื่อให้บริการผู้อาจได้รับ
บาดเจ็บในการชุมนุมหลายกลุ่มมาโพสต์ประชาสัมพันธ์กลุ่ม รวมท้ังรับสมัคร
ทีมงานและรับบริจาคผ่านเพจนี้
 ในขณะที่กลุ่ม “D.N.A. บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร” @volun-
teerMedTH แนะน�าตัวในโลกทวิตเตอร์ไว้ว่าคือ ภาคีบุคลากรทางการแพทย์และ
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อาสาสมคัร  จะคอยท�าหน้าทีป่ฐมพยาบาลเพือ่ประชาชน  กลุม่นีม้กีารรวมทมีเพือ่
ปฏิบัติภารกิจในสนามจริง ประกาศชัดเจนว่าเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือแสดงจุดยืน
ทางวชิาชพี  ไม่เกีย่วกบัการเมอืง “เราเป็นทีมปฐมพยาบาลเท่านัน้  ไม่แสดงความ
คดิเหน็ทางการเมอืงหรอืแสดงเครือ่งหมายทางการเมอืงในการชุมนุม  ทมีของเรา
สามารถปฏบัิติการได้ในทุกการชมุนุมไม่เลอืกข้าง  ไม่เลอืกกจิกรรม”  เปิดโอกาสให้
ผูจั้ดการชมุนมุทกุฝ่ายติดต่อขอให้ทมีไปออกหน่วยในการชมุนมุได้  โดยมเีง่ือนไข
ว่าต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 2 วนั  เมือ่ลงพืน้ทีห่น้างานแล้วสภาพกจิกรรมไม่เป็นด่ัง
ทีผู่จ้ดัการชมุนมุคยุไว้  หรอืมสีภาพแวดล้อมทีอ่าจก่ออนัตรายกับทมี  ทมีสามารถ
ถอนตวัได้ทนัท ี และทีส่�าคญัการถ่ายรปูสมาชกิในทมีทีอ่อกหน่วยต้องขออนญุาต
ทุกครัง้  เพราะหลายคนต้องปกป้อง identity ตนเอง  ท่ีผ่านมากลุ่ม D.N.A. (ย่อมา
จาก Doctor and Nurse Association) ออกหน่วยสนามในทุกครั้งที่มีการชุมนุม 
 นอกจากนีพ้บว่ามกีลุม่ของบคุลากรทางการแพทย์อกีหลายกลุม่ออกมาร่วม
ปฏบิตัหิน้าที ่โดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีจดุยนืทางการเมอืงอยูข้่าง “ประชาชน” อย่าง
ชัดเจน เช่น “FAV.53” (First Aid Volunteer Thailand 53) ที่ประกาศผ่านแอคเคาท์
ของกลุ่มทางทวิตเตอร์ว่า “ดูแลน้องๆ นักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย” 
“ทมีหน่วยแพทย์และพยาบาลเพือ่มวลชนภาคนีกัศกึษาศาลายา” (พมช.) เป็นกลุม่
ของนกัศกึษาแพทย์และพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหิดล  ประกาศชัดเจนว่าเป็น “ภาคี
พันธมิตรกับคณะราษฎร 2563 มุ่งมั่นสืบทอดเจตนารมณ์นักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” และกลุ่ม “ERP หน่วยอาสาสมัคร
เพื่อประชาชน” เป็นต้น
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 แม้หลายกลุม่จะประกาศจดุยนืทางการเมอืงชดัเจน  แต่เมือ่อยูใ่นสถานการณ์
จรงิกป็ฏบิตัหิน้าทีต่ามกรบแห่งจรยิธรรมวิชาชพี  เราจงึได้เหน็แพทย์พยาบาลอาสา
เหล่านี้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นทั้งต่อผู้ชุมนุมและต�ารวจทหาร

มองวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส

 บนความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันมีปรากฏการณ์และสถานการณ์
มากมายที่เป็นโอกาสอันดีให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์แลกเปลี่ยนความ
เห็น เพื่อน�าสู่การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองท้ังในภาวะวิกฤติทางการเมืองและ
ภาวะปัจจุบันให้ดีขึ้น เช่น การที่ข้อมูลของผู้มีประวัติรักษาอาการทางจิตคนหนึ่ง
ถูกเผยแพร่และเจ้าตัวถูกบังคับให้ติดสติ๊กเกอร์สีชมพู เพ่ือเป็นจุดสังเกตแยกจาก
บุคคลทั่วไปในระหว่างการถูกคัดกรองตัวเพื่อร่วมงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในวันที่ 30 ตุลา ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า “กลัวเข้างาน
แล้วควบคุมไม่ได้” ควรอย่างยิง่ท่ีต้องมกีารตรวจสอบหาต้นสายปลายเหตวุ่าเหตใุด
ข้อมลูการป่วยและการรกัษาส่วนตัวของผูป่้วยถงึถกูเผยแพร่ออกนอกสถานบริการ
โดยไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนเปิดเผย เหตุใดจึงปล่อยให้มีการกระท�าในลักษณะการ
แบ่งแยกหรอืกดีกนัผูป่้วยให้เหน็เด่นชัดจากผูไ้ม่ป่วยเช่นนัน้  หรอืกรณทีีณ่ฏัฐธดิา 
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มีวังปลา อาสาสมัครพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยในระหว่างการรวมกลุ่มประท้วง
ของนักศึกษาและประชาชนต้องโดยหมายเรียก และการท่ี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ 
ถูกออกหมายจับหลังปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุมของนักศึกษา แม้ทั้งสองคนจะมี
ประวติัเกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหวทางการเมือง  แต่การปรากฏตวัในการประท้วง
จนน�าสู่การถูกออกหมายจับและหมายเรียกล้วนเป็นการร่วมพ้ืนท่ีการเมืองใน
ฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ควรหรือไม่ที่ต้องถูกหมายเรียกและหมายจับเช่น
นั้น การที่แพทย์หญิงต้องถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลเอกชนต้นสังกัดเพียงเพราะ
ร่วมลงชื่อแถลงการณ์คัดค้านการใช้ความรุนแรงในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุม การ
ถกเถียงพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้บนฐานของเหตุผลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
น่าจะท�าให้ปกป้องความเป็นวิชาชีพของตนเองให้อยู่เหนือการเมือง และให้
บุคลากรสามารถธ�ารงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น
 ขอปิดท้ายบทความน้ีด้วยข้อความส่วนหนึ่งของปฏิญญาเจนีวาที่แพทย์
ทุกคนพึงยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
 “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ศาสนา เชื้อชาติ พรรคการเมือง หรือกฎเกณฑ์ของ
สงัคมมาแทรกระหว่างหน้าทีก่บัผูป่้วย  ข้าพเจ้าจะคงความเคารพรับถอือย่างสูงสดุ
ต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิ แม้จะมีการคุกคาม”

หมายเรียกณัฏฐธิดา มีวังปลา พยาบาลอาสาที่ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน 
(ภาพจาก FB แหวน - ณัฏฐธิดา มีวังปลา)



22  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก



  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  23

ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพญ็นภา หงษ์ทอง

ภาพ สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉิน

ปี 2563 ถือเป็นการครบ 1 รอบ หรือ 12 ปี ของการมี พ.ร.บ.
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ท่ีทําให้ประเทศไทยมี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ชาต ิ(สพฉ.) เป็นผู้รับผิดชอบบรกิารจดัการกองทนุการแพทย์
ฉุกเฉิน  เพือ่เป็นหลักประกันวา่เมือ่ประชาชนไดร้บัเหตฉุุกเฉิน
อันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพจะได้รับบริการทางการ
แพทย์ทันท่วงทีก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล ในวาระน้ี ‘ผีเส้ือ
ขยบัปีก’ ไดร้บัเกยีรตจิาก  ร.อ.นพ.อจัฉรยิะ  แพงมา  เลขาธิการ
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาต ิ  รว่มสนทนาถงึอดตี   ปจัจุบนั
และอนาคตของกระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

การแพทย์ฉกุเฉิน
การเดินทางไกลที่ยังไม่จบส้ิน
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 อดีต 

 เปลี่ยนโฉมหน้าระบบบริการสุขภาพของประเทศ จากนั่งรอในห้องฉุกเฉิน
เป็นออกไปหา ณ จุดเกิดเหตุ

 การแพทย์เดิมที่เริ่มที่ห้องฉุกเฉิน คือมีคนหามไป เริ่มถูกนับเมื่อเหยียบประตู
ห้องฉุกเฉิน ก่อนหน้าน้ันเราไม่รู้จัก เราไม่มีค�าว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เรารู้แค่ค�า
ว่าการแพทย์ (medicine) และการสาธารณสขุ (public health) หรอืหากเป็นบรกิารนอก
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน จะเป็นลักษณะของการป้องกันโรค ป้องกัน
ยุงลาย คนไข้ฉุกเฉินก็จะประเภทหามกันมาเอง โผล่ที่ห้องฉุกเฉิน พอมีการแพทย์
ฉุกเฉิน แนวคิดระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่พูดเรื่องดาว 6 แฉก (stars of life) ก็ถูกน�า
มาใช้ แฉกแรกคือ Detection คือการต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน แฉกที่ 2. Report  
คือรายงานว่ามีเหตุคนไข้ฉุกเฉิน แฉกที่ 3. Responds คือการตอบสนอง ส่งทีมไป 
ช่วย 4. On scene care การดูแลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ไม่ใช่พอไปถึงหามขึ้นรถไป
เลย  5. Care on transit และ 6. Transit to definitive care การส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล
เป้าหมายที่เหมาะสมกับอาการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงเป็นระบบปฏิบัติการที่เรา 
รบัรูผู้ป่้วยตัง้แต่จดุเกดิเหต ุ อาจจะเหน็  หรอืได้ยนิ  หรอือะไรกไ็ด้  แล้วกม็กีารช่วยเหลอื 
เบื้องต้น ปฐมพยาบาล หรือขั้นสูง หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม จนพ้น
ภาวะฉุกเฉิน
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 การแพทย์ฉุกเฉินจึงเป็นการยืดในส่วนท่ีระบบการแพทย์เดิมไม่ได้ดูแล คือ 
ออกไปนอกโรงพยาบาล (pre hospital care) พ้นภาระเมื่อเขาไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินแล้ว 
ไม่ได้แค่พ้นห้องฉุกเฉินนะ การพ้นห้องฉุกเฉินอาจไม่ได้มายถึงการพ้นภาวะฉุกเฉิน  
คนป่วยอาจยังฉุกเฉินอยู่แต่ต้องไปรับบริการที่อื่นเช่น ไปอยู่ ICU หรือห้องผ่าตัด  
คนไข้จะพ้นระบบการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อพ้นภาวะฉุกเฉินไปเชื่อมต่อกับการแพทย์ปกติ 
เช่น การรักษา การฟื้นฟู หรือการป้องกันแล้ว 

 ระบบก�าลังคนในดาว 6 แฉก เปลี่ยนจิตอาสาเป็นผู้ปฏิบัติการผ่านการฝึก
อบรม

 เดิมทีผู้ให้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะมีแต่หมอ พยาบาล ซึ่งรอท่ีห้อง
ฉุกเฉิน มันก็ไม่ต่างจากการดูแลคนไข้ walk in ส่วนนอกโรงพยาบาลเรามีประชาชน 
ทัว่ไป  คือประชาชนธรรมดากลุ่มหน่ึงท่ีอาสามาท�างาน  pre hospital care  อย่างมลูนธิิ 
สมาคมต่างๆ  กลุม่นีเ้ดิมทไีม่ได้ถกูนบัเป็นผูป้ฏบิตักิารฉุกเฉิน  เม่ือมี พ.ร.บ. การแพทย์ 
ฉุกเฉิน และ สพฉ. เปลี่ยนคนกลุ่มนี้จากสภาพจิตอาสามาเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินท่ี
ผ่านการอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งตอนน้ีมีอยู่ประมาณ 8 หม่ืนคน ท้ังระบบ 
มีตั้งแต่ระดับเล็กสุด เรียกว่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มนี้อบรม 40 ชม. มี
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ อบรม 115 ชม. มีกลุ่มที่เรียน 2 ปี กับ 4 ปี ไม่ใช่แพทย์ 
ไม่ใช่พยาบาล เรียกว่า paramedic เป็นบุคลากรกลุ่มใหม่ 

เมือ่ม ีพ.ร.บ. การแพทยฉ์กุเฉนิ  และ สพฉ. เปลีย่นคน
กลุ่มนี้จากสภาพจิตอาสามาเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ที่ผ่านการอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งตอนนี้มี
อยู่ประมาณ 8 หมื่นคน
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 ปัจจุบัน 

 ก�าลังคนเทียบกับความต้องการบริการ 20:80

 8 หมืน่กว่าคนทีผ่มพดูถงึทัง้หมดเรยีกว่าผูช่้วยเวชกรรม  เพราะว่ายงัไม่ม ีพ.ร.บ. 
วิชาชีพ รองรับ ถัดขึ้นไปจากนี้จึงจะเป็นกลุ่มของวิชาชีพ กลุ่ม 8 หมื่นคนอยู่ในหน่วย 
แพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนกับ สพฉ. ที่มีอยู่ประมาณ 6 พันหน่วย เขาจะไปอยู่ใน 
หน่วยท่ีข้ึนทะเบยีนกบั สพฉ. ทีม่อียูป่ระมาณ 6 พันกว่าหน่วย  วนันีข้้อมลูจากกระทรวง 
สาธารณสุขบอกว่าคนไข้ฉุกเฉินมาที่ห้องฉุกเฉินปีละ 35 ล้านครั้ง ทั้งประเทศ แต่
ต้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมาแบบปวดหัว ตัวร้อน ฉีดวัคซีน มีประมาณ 70% 
ประมาณ 20 กว่าล้านคน อีกประมาณ 10 ล้านคน มาด้วยภาวะฉุกเฉินจริงแต่อยู่ใน
ระดับมาเองได้ เช่น ขาหักหรือตะปูต�าพวกนี้นั่งแท็กซี่หรือขับรถมาเองได้ กับพวกมา
เองไม่ได้ เช่น หมดสติ กลุ่มนี้อาจโดนหามขึ้นรถมาเอง หรือจะมาด้วยทีมรถฉุกเฉิน 
ก็ได้ โดยเฉลี่ยทีมฉุกเฉินที่มีในระบบปัจจุบันสามารถดูแลได้ 20% เท่านั้นเอง คิด 
จากกลุ่ม 10 ล้าน ก็ประมาณ 2 ล้านคน ถามว่าตัวเลขประมาณทรัพยากรที่เรามีมัน
เพียงพอไหม มันก็ไม่พอ  



  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  27

 ในส่วนของ 1669  มคีนโทรปีละ 6 ล้านคร้ัง  แต่มกีารออกไปช่วยปฏบิตักิารฉุกเฉิน 
ในปี 2563 อยู่ที่ 1.7 ล้านครั้งเท่านั้น แปลว่ามี 1.7 ล้านครั้ง/เคส บริหารจัดการโดย
คน 8 หมื่นคน ที่เหลือมาเองญาติพามา หรือจิตอาสาพามา ซึ่งเป็นการดูแลก่อนถึง
โรงพยาบาลโดย untrained personal 
 ถามว่า 8 หมื่นคนนี้กระจายอยู่ที่ไหน ก็กระจายไปตาม 3 หน่วยงาน กระทรวง
สาธารณสุข มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงตอนน้ีมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ของท้องถิ่นมาขึ้นทะเบียนกับเราประมาณ 1,500 หน่วย 
 ก�าลังคนอีกส่วนที่ส�าคัญคือ paramedic ที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 300 คน กลุ่ม
นี้จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จบแล้วได้
ปริญญาและมาสอบประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีศักดิ์เท่าใบ
อนุญาต แต่ไม่เรียกใบอนุญาตเพราะยังไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. โรคศิลปะ และ พ.ร.บ. 
วิชาชีพ แต่กลุ่ม paramedic กลุ่มนี้ก�าลังอยู่ระหว่างยื่นขอให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ตอนนี้ผ่านกรรมการโรคศิลป์แล้ว รอแต่มติคณะรัฐมนตรี หาก ครม. เห็นชอบ กลุ่มนี้
ก็จะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาใหม่ สาขาที่ 8 
 Paramedic ไม่ถือว่าขาดแคลน แต่ที่เป็นคอขวดวันนี้คืออัตราการจ้างงานใน 
ท้องถิ่นยังไม่มี แม้แต่ในกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังเป็นปัญหา เห็นไหมท่ีน้องๆ  
ออกมาเดินขบวน paramedic มาขอบรรจุ ท�าไมเขาไม่ได้บรรจุทั้งที่ดูแลคนไข้โควิด
เหมือนกัน ก็เพราะมันไม่มีชื่อต�าแหน่ง พอมันไม่มีช่ือต�าแหน่งใน กพ. ก็ไม่มีการ
ก�าหนดเก้าอี้หรือต�าแหน่งให้ จึงต้องอยู่ในสถานะของการเป็นลูกจ้าง ฝั่งท้องถิ่นก็ยัง
ไม่มีชื่อต�าแหน่ง การจ้างงานก็กลายเป็นลูกจ้าง จึงไม่เกิดกระบวนการจ้างงานจริง  

ท�าไมเขาไม่ได้บรรจุทั้งที่ดูแลคนไข้โควิดเหมือนกัน  
ก็เพราะมันไม่มีชื่อต�าแหน่ง พอมันไม่มีชื่อต�าแหน่ง
ใน กพ. ก็ไม่มีการก�าหนดเก้าอี้หรือต�าแหน่งให้ จึง
ต้องอยู่ในสถานะของการเป็นลูกจ้าง



28  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

ตอนนี ้สพฉ. ก�าลังคยุกบั อปท.  จรงิๆ คยุกนัมา 5 ปี แล้ว  หากท้องถิน่สามารถก�าหนด 
ชื่อต�าแหน่ง เปิดรับบุคลากรกลุ่มนี้ได้ มันจะมีที่ว่างในท้องถิ่นอย่างน้อย 3 หมื่น
ต�าแหน่งทันที แต่กับกระทรวงสาธารณสุขอาจจะไม่มีทางเพราะรับมาแล้ว 45,000 
ต�าแหน่ง

 ก�าลังคนระดับวิชาชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 มี 2 วิชาชีพที่เกี่ยวกับเวชกรรมฉุกเฉิน วิชาชีพแรกคือ แพทย์ MD เรียนจบ  
6 ปี แล้วต้องมาต่อเฉพาะทาง 3 ปี เรียกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสต์ฉุกเฉิน  
(Emergency medicine physician : EP) และพยาบาล ที่ต้องเรียนหลักสูตร 4 ปี เรียก
ว่าพยาบาลวชิาชพี หรอื RN ก่อน  แล้วมาอบรมต่อยอดอกี 4 เดอืน  เรยีกว่าพยาบาล
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน ตอนนี้แพทย์ EP มีประมาณ 700 คน เริ่มอบรมตั้งแต่ปี 2548  
ตอนนีม้มีากพอทีจ่ะต้ังวทิยาลัยแพทย์ฉกุเฉินแห่งประเทศไทยข้ึนแล้ว  แพทย์กลมุนีอ้ยู่
ในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 200 คนเอง ที่เหลืออยู่ข้างนอก เช่น เอกชน หรือ
มหาวทิยาลัย  แต่อย่างไรกต็ามต้องถอืว่าแพทย์กลุม่นีย้งัอยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
เวลาพูดถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินผมไม่ได้มองแค่ระบบของกระทรวงสาธารณสุข แต่
มองเป็นเรื่องระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 
 แพทย์ฉุกเฉินเองไม่ได้ท�างานแบบบ stand alone เขาก็เป็นแพทย์ธรรมดา ท่ี 
เก่งกว่าแพทย์ GP  แต่จะเป็นเป็ด  คอืรูท้กุเร่ือง  แต่ถงึเวลาต้องส่งไปให้หมอเฉพาะทาง 
ที่เก่งกว่า แพทย์ฉุกเฉินจะไม่ผ่าตัด ต้องส่งให้หมอศัลย์ แพทย์ฉุกเฉินไม่ได้ผ่าสมอง 
แพทย์ฉุกเฉินไม่ได้ผ่าหัวใจ ต้องส่งต่อทั้งหมด แพทย์ฉุกเฉินเป็นเพียงแพทย์ด่านหน้า 
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องฉุกเฉิน คือคนที่สามารถ stabilize ท�าการช่วยชีวิตขั้นต้น 
ก่อนจะส่งไปหาผู้เชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นในการท�างานของแทพย์ฉุกเฉินยังไงก็ต้องมี
แพทย์เชี่ยวชาญอยู่ด้วย 
 แพทย์ฉุกเฉินจึงควรอยู่ใน 2 จุด คือ ใน รพศ. หรือ รพท. ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอื่นประกอบด้วย เพราะเขาจะได้ดูเบื้องต้นก่อนจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ วันนี้ผม 
เห็นแพทย์ฉุกเฉินอยู่ใน รพช. บ้างแต่เมื่อดูเสร็จก็ต้องรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลจังหวัด 
ส่วนที่สองที่แพทย์ฉุกเฉินต้องท�าคือดูระบบอ�านวยการการแพย์ฉุกเฉิน  อันนี้อยู่นอก
โรงพยาบาล  เพราะถ้ามแีต่แพทย์ฉกุเฉนิทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาล  สถานการณ์กไ็ม่ต่างจาก 
เดมิคอืประชากรห้ิวกันมาเอง  แล้วก็เริม่นบัระบบสตาร์ทกนัท่ีห้องฉุกเฉิน  การท�างานดู
ระบบอ�านวยการแพทย์ฉกุเฉนิ  เป็นคนสัง่ paramedic  ส่ังเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
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ท�าหน้าที่เป็น director ส่วนพยาบาลฉุกเฉินเป็น manager และคนที่ท�างานนอก รพ. 
จะเป็นผู้ปฏิบัติ บทบาทของแพทย์ EP ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะเหมือนบทบาท
ของหมอเจ้าของวอร์ดที่เป็น attending physician ทีมงานคือต้องมีพยาบาลหัวหน้า
ตึกท�าหน้าที่ in charge คือคนรับค�าสั่งจากแพทย์คนนี้ แล้วจะจ่ายงานไปยังพยาบาล 
สมาชิกของตึกที่ดูแลคนไข้โดยตรงเรียกว่า med nurse ระบบการแพทย์ฉุกเฉินก็คล้าย
กัน med director ของ EP ท�าหน้าที่เหมือน attending ของวอร์ด แต่วอร์ดนี้คือระดับ
จังหวัด ส่วน in charge จะอยู่ที่ศูนย์รับแจ้ง 1669 ส่วนที่อยู่กระจายตามท้องถนนจะ
เป็น med nurse นี่คือคอนเซปท์ที่เหมือนกัน แต่วันนี้ปัญหาคือ med nurse ที่อยู่ตาม
สี่แยก ไม่ใช่พยาบาล เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราอยากให้มีคือ paramedic ท�าหน้าที่เท่า 
พยาบาล  ให้พยาบาลท�าหน้าทีใ่น ER แต่ paramedic จะไปท�าหน้าท่ีเป็น professional 
อยู่นอก รพ. แต่ทุกวันนี้เรามีคนกลุ่มนี้แค่ 300 กว่าคน
 แพทย์ EP ตอนนี้ไม่ใช่สาขาขาดแคลนแล้ว มีแหล่งฝึก 25 แห่ง เมื่อก่อนเป็น
สาขาขาดแคลนที่จบ MD 6 ปี แล้วสามารถเรียนต่อได้เลยไม่ต้องใช้ทุน แต่วันนี้ไม่
ขาดแคลนแล้วหมายความว่าต้องใช้ทุนก่อน 3 ปี ถึงจะมาเรียนต่อเฉพาะทางด้านนี้
ได้ ตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาเปิด 14 seats สมัครไป 30 คน แล้วถามว่ามันไม่มีคน
อยากเรียนจริงเหรอ ตอนนี้บางคนมาเรียนแบบ free train (ไม่มีทุนสนับสนุนจากโรง
พยาบาล) ด้วย 
 คนมาเรียนก็ด้วยหลายเหตุผล แต่หากคนไม่ชอบมันเรียนไม่ได้ ผมบอกเลย  
ต้องมีใจ เพราะโหด มัน ฮา จุดเด่นกลุ่มนี้คือการท�างานไม่ยาว ท�างาน 8 ชม. แล้วก็

แพทย์ฉุกเฉินเป็นเพียงแพทย์ด่านหน้าที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเรื่องฉุกเฉิน คือคนที่สามารถ stabilize 
ท�าการช่วยชีวิตขั้นต้น ก่อนจะส่งไปหาผู้เชี่ยวชาญ  
เพราะฉะนั้นในการท�างานของแทพย์ฉุกเฉินยังไงก็
ต้องมีแพทย์เชี่ยวชาญอยู่ด้วย
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ลงเวรจบไป เหมือน ICU เหมือนเวร 8 ชม. กลุ่มที่มาจะชอบลักษณะงานแบบนี้ อีก 
ส่วนหนึง่คอืมนัมเีรือ่งไม่ต้องใช้ทนุ  หรอืบางคน  พอจบมาแล้วกระทรวงฯ เปิดต�าแหน่ง 
ให้ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สนใจงานด้านนี้ก็ให้ค่าตอบแทนสูง ค่าตอบแทนแพทย์
ฉุกเฉินต่อชั่วโมงสูงว่าหมอ Med หรือหมอศัลย์อีก แต่หมอศัลย์มีหัตถการจะมี DF 
ต่างหาก บางคนชอบท�า EMS ด้วย EP นี่ไม่ทุกคนจะท�า EMS นะ คิดว่าน่าจะไม่ม ี
ถงึครึง่  คนทีไ่ม่ท�าเพราะเขาชอบงานทีจ่บในตัว  ไม่ชอบออกข้างนอก  แต่พวกท�า EMS 
นี่ชอบลุย ชอบงานสนาม 

 ท�างานบนความเสี่ยงทั้งโลกจริงและโลกออนไลน์

 เสี่ยงเยอะ ภาษาอังกฤษเรียก front liner ให้นึกภาพ ER ขนาดอยู่เฉยๆ คือ
เป็นการต้ังรับ มันยังตีกันในห้องฉุกเฉินเลย ไม่ต้องพูดถึงพวกที่ออกรถน้องที่เป็น  
EMT นึกภาพสิ ออกรถไปเร็วๆ ยังไม่ทันถึงคนไข้ อาจชนมอเตอร์ไซค์ก่อน หรือมีรถ 
สิบล้อมาชนเราก่อน อันน้ืคือความเส่ียงอุบัติเหตุ สอง เมื่อออกไปปฏิบัติการก็อาจ
มีความเสี่ยงเรื่องของการปะทะกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ที่อาจไม่เข้าใจ พยาบาลท่ี 
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หากเทียบกับอาเชียนผมบอกได้เลยเราโตไม่ช้า 
สิงคโปร์ไล่ๆ มากับเรา ส่วนอินโดนีเซีย เวียดนาม 
เขมร พม่า พวกนี้ตามหลังเราเยอะ แต่หากมอง
ในเอเชีย วันนี้ผมเทียบกับญี่ปุ่น เกาหลีได้เลย  
professor ญี่ปุ่นมาเมืองไทยเพราะยอมรับที่เราท�า 
paramedic ได้ดี 

สมทุรปราการกโ็ดนตบไป  หรอือาจโดน harassment โดยเฉพาะผูห้ญงิ  แต่สมยันีผู้ช้าย 
ก็อาจโดนได้  การ harass มนัมาได้หลายแบบ  ทัง้วาจากไ็ด้  สายตากไ็ด้  ไม่ต้องพดูถงึมอื 
สาม เสี่ยงต่อเรื่องของการถูกฟ้องร้อง อันนี้ก็ส�าคัญ เพราะการร้องมันร้องทุกเร่ือง 
หมอก็โดน พยาบาลก็โดน พวก pre hospital care จะไม่โดนได้หรอ 
 การร้องสมัยนี้มาทั้ง formal และ informal คนไทยไม่ชอบเขียน แต่จะมา com-
plain กนัทางโทรศัพท์ ทางเฟซบุก๊ อนัหลงันีห้นกั แค่หนึง่ complain มาญาตโิก โหตกิา 
ตามมาเป็นหมื่น เราก็ต้องมีวิธีบริหารสื่อ บริหาร social ต้องเทรนกันเลยนะ ไม่เทรน 
ไม่ได้  มนัไวมาก  จะมีทมีคอยสืบข่าว  เหน็ควนัตรงไหน  ต้องส่งเรือ่งมาก่อน  แล้วผูบ้รหิาร 
ก็ต้องดกู่อนว่าจะยงัไง จะถอย หรอืจะลยุ บางทีกต้็องนิง่ก่อน บางทีกต้็องสวนเลย มัน
ต้องประกอบกันมีหน่วยข่าว หน่วยกรอง หน่วยสั่งการ ปัญหาหลักเกิดจากการมองที ่
ต่างกนั  อะไรฉกุเฉนิอะไรไม่ฉกุเฉนิ  เหมอืนผมมองจากบนลงล่าง  คณุมองจากด้านข้าง  
มันไม่มีอะไรผิด แต่เราต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ 
 ที่มีผลเยอะๆ คือ 6 อาการของ UCEP (Universal Coverage Emergency  
Patients หมายถึงสิทธิที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุวิกฤต ิ
ฉกุเฉนิ  สามารถเข้าถงึบรกิารการแพทย์ฟรี 72 ช่ัวโมงในสถานพยาบาลท่ีใกล้ผูป่้วยท่ีสุด) 
ที่เงื่อนไขอาการข้อที่ 6 บอกว่าอาการอื่นที่แพทย์เห็นว่าฉุกเฉินก็อาจจะ controversy 
ในบางจุด อันนี้คือก่อนจะมีเรื่อง แต่เมื่อมีเรื่องแล้วก็ต้องหาทางเจรจา สุดท้ายถ้า
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เจรจาไม่ได้จริงๆ จะมีกระบวนการ สพฉ. ท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน มีคณะกรรมการ
กลางตอบพิจารณาตัดสิน ใครผิดใครถูก เรื่อง UCEP นี่จะมีเรื่องเงินเข้ามา เพราะมัน
เถียงกันว่าเข้าเกณฑ์ UCEP หรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียเงิน หากไม่เข้าเกณฑ์
ก็ต้องเสียเงิน ประเด็นคือตกลงกันไม่ได้ แต่ถ้าทีมออกกรณีเหตุฉุกเฉิน มันจะเป็น
เรื่องถูกใจไม่ถูกใจ ไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะ เพราะทีมนี้ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เคสล่าสดุ ทีโ่รงพยาบาลเลย ท�าถกูต้องแต่ไม่ถกูใจ โดนด่าออกโซเชยีลเลย  มผีูห้ญิงคน 
หนึง่ live ออกโซเชยีลว่า เรยีกรถฉกุเฉนิตัง้นานไม่ยอมไป  และพอไปกเ็ป็นมอเตอร์ไซค์ 
คันหนึ่งกับพยาบาลคนหนึ่ง ไปพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์ สถานการณ์คือตอนนั้นรถของ
โรงพยาบาลติดเคสอื่นอยู่ พอได้รับแจ้งก็รีบจัดให้พยาบาลขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อน
พร้อมกระเป๋าพยาบาลเพื่อดูแลเบื้องต้น ทางนั้นก็ live เลย ท�าอย่างนี้ได้ยังไง มีคน 
เจบ็  ไม่ยอมเอารถใหญ่มา  โหย... เขาอตุส่าห์รบีให้แล้ว  แต่สดุท้ายกจ็บลงด้วยกระเช้า 
พร้อมค�าขอโทษ ส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เราจะไม่โต้ตอบทันที มันไม่
เกิดประโยชน์ เราช่วยคนก่อน 
 ทุกวันนี้มันมี social need เยอะ ไม่ใช่ medical need แล้ววันนี้เขาไม่ฟ้องศาล 
ฟ้องต�ารวจแล้ว เขาฟ้องสื่อ กรณีมายื่นเรื่องฟ้องเป็นทางการน้อย วันนี้ สพฉ. ต้องมี
หน่วยสืบราชการเฟซบุ๊ค แต่เราท�าตัวเป็นกลาง principle เราคือคุ้มครองประชาชน 
แต่ principle นั้นจะต้องไม่ไปท�าร้ายเจ้าหน้าที่ ก็ต้องให้ความเป็นกลางทั้งสองฝ่าย  

 12 ปีของการแพทย์ฉุกเฉิน

 ผมจะให้เปรียบเทียบว่า มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ทันที ต้องอาศัย
ฐานหลายเรื่อง เหมือนเวลาเราก่อกองทราย มันจะมีฐานที่ค่อยๆ โตขึ้น อธิบายอีก
แบบหนึ่งการแพทย์ฉุกเฉินเปรียบเหมือนรถไฟ ท่ีจะมีหัวขบวน มีกลางขบวน และม ี
ท้ายขบวน  ถามว่าเราเตบิโตได้เรว็หรอืช้าผมจะเทียบให้ฟัง  ญีปุ่น่ใช้เวลาพัฒนาระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีทั้งท้องถิ่น ดับเพลิง กู้ภัย กู้ชีพ เขาพัฒนามาอย่างน้อย 40 ปี 
หลักสูตร paramedic ใช้เวลาประมาณ 20 ปี  ของเราการแพทย์ฉุกเฉินพัฒนาเมื่อ 4-5 
ปี มี พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉินปี 2551 พอปี 2554 มี paramedic เกิดขึ้นแล้ว เราไปได้
เร็วมากเพราะเราเรียนรู้จากเขา อเมริกาก็ใช้เวลา 40-50 ปี หากเทียบกับอาเชียนผม
บอกได้เลยเราโตไม่ช้า สิงคโปร์ไล่ๆ มากับเรา ส่วนอินโดนีเซีย เวียดนาม เขมร พม่า 
พวกนี้ตามหลังเราเยอะ แต่หากมองในเอเชีย วันนี้ผมเทียบกับญี่ปุ่น เกาหลีได้เลย  
professor ญี่ปุ่นมาเมืองไทยเพราะยอมรับที่เราท�า paramedic ได้ดี 
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วันนี้ยังมีปัญหาว่า ตอนโทร 1669 ต้องถามว่าอยู่
ที่ไหน แต่ต่อไปต้องไม่ถาม ต้องรู้เลย ต้องเป็น 
automatic location identification การรู้ว่า 
เหตุเกิดที่ไหนท�าให้ทีมไปได้ถูก ไม่ต้องมานั่งถาม  
ทุกวันนี้โทร 1669 สองนาทีหมดไปแล้วกับการถาม
ทาง อาการเจ็บพูดกันไม่ถึง 30 วินาที

 อนาคต  
 
 อนาคตการแพทย์ฉุกเฉินของไทยต้อง work well together 

 ภาพในอนาคต  ผมไม่ได้อยากมีหน่วยแพทย์ฉกุเฉนิเยอะๆ นะ  มนัไม่ควรต้องมี 
ideally เลยคอืต้องไม่ป่วย  คอืไม่ควรต้องมีเหตฉุุกเฉินโดยเฉพาะในพาร์ทท่ีมันป้องกนั 
ได้  หนึง่คอือย่าป่วย  สอง เมือ่ป่วยแล้วต้องดแูลตวัเองได้  ไม่ใช่มาพัฒนาแต่ผูป้ฏบิตักิาร 
มนัต้องให้ประชาชนรกัษาตัวเองได้ด้วย  ไม่อย่างนัน้จะไหวหรอ  หมอมเีท่าไร  พยาบาล 
มีเท่าไร มันไม่มีทางพอ การแพทย์ฉุกเฉินก็ไม่ต่างจากบริการปฐมภูมิอื่น การแพทย์
ฉุกเฉินอาจเกิดกับวัยเด็ก วัยกลางคน วัยแก่ก็ได้ เกิดได้ทุกวัย โรคก็เกิดได้ทุกโรค การ
แพทย์ฉุกเฉินพาร์ทที่เป็น preventable ต้องตัดออกให้หมด นี่คือดีที่สุด  
 หากเป็นไปไม่ได้ เมื่อเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ผมคิดว่าต้องมีระบบการแจ้งเหตุที่ทัน
สมัย เช่น ไม่ใช่แค่ 1669 มันอาจมีระบบผ่าน line ผ่านเฟซบุ๊ก หรืออื่นๆ ที่เรียกว่า 
digital call แม้กระทั่งใส่ wrist band พอหกล้มจะมีการแจ้งภัยเข้าระบบทันที ต้องม ี
ศนูย์รบัแจ้งทีม่คีวามพร้อมทีส่ามารถมองเห็นได้ทันทีว่าเหตเุกดิท่ีไหน  วนัน้ียงัมีปัญหา 
ว่า ตอนโทร 1669 ต้องถามว่าอยู่ที่ไหน แต่ต่อไปต้องไม่ถาม ต้องรู้เลย ต้องเป็น  
automatic location identification การรู้ว่าเหตุเกิดที่ไหนท�าให้ทีมไปได้ถูก ไม่ต้องมา 
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นัง่ถาม  ทุกวนันีโ้ทร 1669  สองนาทหีมดไปแล้วกบัการถามทาง  อาการเจบ็พดูกนัไม่ถงึ 
30 วินาที ตอนนี้เราอยากเห็นการพัฒนาเรื่องนี้ หนึ่งโชว์เบอร์ สองโชว์โลเคชั่น สาม
โชว์ชือ่ เพราะเบอร์โทรมนับอกชือ่อยูแ่ล้ว และทมีทีอ่อกไปในอนาคตต้องมมีาตรฐาน
ของเรือ รถ เฮลิคอปแตอร์ หรืออากาศยาน ทีมเหล่านี้ต้องมีมาตรฐานที่ดีพอ 
 นอกจากนีม้เีรือ่งของการคุม้ครองประชาชน  และบคุลากร  ระบบการแพทย์ปกต ิ
จะมี patient safety สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พูดเรื่อง 2Ps safety 
คือ patient และ personal มีทั้งความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากร ของ สพฉ. ต้อง 
3Ps safety มี public เพิ่มเข้ามา ไม่ให้รถวิ่งไปชนชาวบ้านเขา ที่ส�าคัญคือมีระบบ  
financing ดีพอ  วนัน้ีการโทร 1669 ใช้บรกิารไม่ต้องเสยีเงนิ  มกีองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
จ่ายให้  คล้ายๆ สปสช. โดย สพฉ. ถอืเงินกองทุนนี ้จ่ายให้หน่วยปฏบตักิารนอกระบบ
โรงพยาบาล รพ กองทุนก็ต้องมีเงินจ�านวนมากพอที่จะรันระบบ ทั้งจ่ายค่าชดเชย  
และจ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการ พัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ สุดท้ายอยากเห็นการ 
มีส่วนร่วม การแพทย์ฉุกเฉินไม่ใช่ของ สพฉ. หน่วยเดียว เป็นของระบบสุขภาพ 
ทัง้หมด  ต้องมอีงค์ประกอบทีส่�าคญัคือท้องถิน่  มลูนธิ ิ โรงพยาบาล  และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดต้อง work well together นี่คือความคาดหวัง
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  ให้ท้องถิ่นเป็นหลัก
เรื่องงาน LTC ดี 
เพราะเขามีความพร้อม
ในมิติต่างๆ มากกว่าเรา 
แต่ต้องให้ท้องถิ่นมีคน
เพียงพอด้วย
มันถึงจะ work  
นพ.สุริยะ สุพงษ์ 
ผอ.รพ.บางกล�่า สงขลา
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