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COVID – 19 ท�าท่าจะกลับมาระบาดส่งท้ายปีเก่า เมื่อพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น
จากการลับลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากฝังท่าขี้เหล็กของแรงงานไทย ที่
น่ากลัวกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อคือ การที่พยาบาลใน alternative state quarantine
– ASQ ท�าการ swap ครอบครัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดย
ไม่ใส่ mask เมือ่ มาพบทีหลังว่าครอบครัวนักท่องเทีย่ วรายนัน้ positive ก็ยงั ไม่มี
มาตรการปองกันตัวเองในฐานะกลุ่มเสี่ยง กลับใช้ชีวิตปกติจนท�าให้พยาบาล
คนอื่นที่ร่วมงานใน ASQ เดียวกันติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 4 คน ต้องบอกว่าน่ากลัว
และน่าผิดหวังมาก ขณะที่ระบบสุขภาพรณรงค์ให้ประชาชนปองกันตัวและลด
โอกาสระบาดของเชื้อด้วยการสวมใส mask หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่
ในทีแ่ ออัด บุคลากรสุขภาพกลับกระท�าการทีป่ ระมาทและเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ไม่วา่ จะมองในมุมไหน ด้วยสมมติฐานใดก็ตาม ไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะท�าให้ยอมรับ
การท�างานใน ASQ โดยไม่มี standard precaution ได้เลย ยิ่งกรณีนี้เมื่อพบว่า
ผู้เข้าพักติดเชื้อ การกักตัวบุคลากรที่ใกล้ชิดก็ควรท�าแต่เนิ่นๆ แต่กลับปล่อยให้
เกิดอาการจึงเข้าตรวจหาเชื้อ คงต้องรอดูกันต่อไปว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมี
มาตรการในกรณีนี้อย่างไรต่อไป การจะบอกว่าเป็น human error แล้วปล่อย
ผ่านไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้อง
‘ผีเสื้อขยับปีก’ ฉบับนี้ ส่งท้ายปีเก่าร่วมกับผู้อ่านทุกท่านด้วยงานเขียน
พิเศษจาก ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว นักสังคมศาสตร์ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง
ในการพัฒนาระบบ LTC ของประเทศ และไปท�าความรู้จักกับ telepharmacy
เจ้าแรกๆ ของประเทศกัน
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ
ผีเสื้อขยับปก
ธันวาคม 2563
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ในความเคลื่อนไหว

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
กัญชาเสรีทางการแพทย์
การเปิดให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มี
ความคืบหน้าใกล้เห็นรูปธรรมของการด�ำเนินงานมากขึน้
เรือ่ ยๆ ล่าสุด รมว. สธ. ลงนามตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์แล้ว
วันที่ 24 พ.ย. 2563 นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามแต่งตั้งคณะ
กรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
จ�ำนวน 34 คน มี ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน จากคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ปรึกษา
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ประธาน
แนวทางการท�ำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้
คือการมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากกัญชา
และกัญชง ทั้งในการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย และ
การต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่การสร้างรายได้
ในเชิงเศรษฐกิจ
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โดย กองบินผีเสื้อ

สปสช. ตั้งเป้าขึ้นทะเบียน
คลินิกประจ�ำครอบครัว
ให้คน กทม. ได้ 100 แห่ง
ภายในปีนี้
จากการที่คลินิกปฐมภูมิประจ�ำครอบครัวใน กทม.
หลายแห่งต้องปิดตัวลงจากการถูกตรวจสอบพบการ
เบิกจ่ายไม่ตรงกับความจริง ท�ำให้ สปสช. ต้องเปิดรับ
การขึ้นทะเบียนจากคลินิกแห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน
จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีคลินิกผ่าน
การตรวจสอบและขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อทดแทนของเดิม
แล้วจ�ำนวน 27 แห่ง และอยูร่ ะหว่างตรวจสอบอีก 20 แห่ง
เมือ่ รวมกับหน่วยบริการเดิมทีค่ งอยูแ่ ล้วคาดว่าจะถึง 100
แห่งภายในสิ้นปีนี้
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะท�ำงาน
การลงทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารและประชาชน สปสช.
กล่าวว่า ขณะที่สปสช. เร่งลงทะเบียนหน่วยบริการก็ลง
ทะเบียนประชาชนที่อยู่ใกล้คลินิกไปด้วยควบคู่กัน โดย
ก�ำหนดประชาชน 8,000 คนต่อ 1 คลินิก ตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดโดย พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ส่ง อสม.เคาะประตูบ้าน
ค้นหาผู้กลับจากเมียนมาร์

บุคลากรสาธารณสุข
ร่วมต้านคอร์รัปชั่น

การตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังเดินทางกลับ
จากเมียนมาร์ ท�ำให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด�ำเนินการ
เชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากเมียนมาร์แต่
ไม่รายงานตัว
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่าผู้ติดเชื้อชุดใหม่ทั้ง 13 ราย เป็นผู้ที่ลักลอบ
เดินทางเข้าประเทศจากเมียนมาร์ทางด่านท่าขี้เหล็ก
ซึ่งทุกคนถูกน�ำเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว และกระทรวง
สาธารณสุขก�ำลังเร่งด�ำเนินการค้นหาผู้มีความเสี่ยงสูง
และต�่ำ เพื่อน�ำมาเข้าสู่ระบบการควบคุมโรคต่อไป
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการอธิบดีกรม
ควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการควบคุมโรคว่า กระทรวง
สาธารณสุขได้ประสานกับฝ่ายปกครอง ในการสอดส่อง
หากลุม่ เสีย่ งทัง้ ทีเ่ ดินทางมาจากเมียนมาร์โดยตรงและที่
สัมผัสใกล้ชดิ กับผูท้ เี่ ดินทางมา โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุข ตนได้สั่งการให้ อสม. เร่งลงชุมชนเดินเคาะ
ประตูบ้าน หากพบว่ามีใครกลับมาจากเมียนมาร์ให้รีบ
รายงานทันที

ในวันต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ สากล 2 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา
กระทรวงสาธารณสุขร่วมจัดกิจกรรมให้บคุ ลากรแสดงออก
ถึงเจตจ�ำนงในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ภายใต้แนวคิด
ไม่ใช้ต�ำแหน่งหากินกับประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข น�ำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
และพนักงานของกระทรวง ร่วมประกาศเจตนารมณ์
“กระทรวงสาธารณสุขสดใส สะอาด ร่วมต้านทุจริต”
พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดท�ำแผนแม่บท
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงฯ ระยะ 5 ปี ก�ำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. คือ
ปลูกและปลุกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย
มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารงานทีโ่ ปร่งใสตามหลักธรรมา
ภิบาล
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ม อ ง ห่ า ง ๆ อ ย่ า ง ห่ ว ง ๆ
โดย จับพลัดจับผลู

แพทย์ระบาดวิทยาเมืองไทย
ในการเกิดโรคระบาดแต่ละครั้ง จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังการตรวจหาเชื้อ การติดตาม
่ ให้บรรลุภารกิจตัดตอนการแพร่ระบาดของโรค
เส้ นทางการเดินทางของโรค ทําทุกอย่างเพือ
่ าํ งานใหญ่เกินตัว ทีบ
่ อกว่าคนกลุม
นั่นคือ นักระบาดวิทยา คนกลุม
่ เล็กๆ ในระบบสุ ขภาพทีท
่
้ ประเทศเพียง 183 คน คอยรับมือ
เล็กๆ เพราะปัจจุบน
ั มีคนทีเ่ รียกว่าเป็นแพทย์ระบาดวิทยาทัง
้ และทีร่ ะบาดในลักษณะเจ้าประจํา
้ ทีเ่ พิง
กับสารพัดโรคระบาด ทัง
่ เกิดขึน

ก่อนจะลงลึกไปถึงงานทีพ่ วกเขาท�า มารูจ้ กั กันก่อนว่าเขาเป็นใคร แพทย์ระบาดวิทยา
จริงๆ ก็คือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง เมื่อเรียนจบโรงเรียนแพทย์ 6 ปี ก็ไปเรียนต่อด้าน
ระบาดวิทยากันอีก ซึ่งก็แบ่งย่อยไปอีก 2 กลุ่ม คือนักระบาดวิทยาคลินิก ท�างานในโรง
พยาบาล กับนักระบาดวิทยาภาคสนาม ท�างานในชุมชน ในสภาพแวดล้อมทั่วไป ภาระหลัก
คือการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ของผู้ติดเชื้อ ท�างานสืบสวนสอบสวนโรค อยู่กับโรคและ
เชื้อโรค แทนการตรวจคนไข้ บางคนเรียกพวกเขาว่านักสืบโรคระบาด ไม่ได้ท�างานเฉพาะ
เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น ในเวลาปกติที่ไม่มีการระบาดของโรคพวกเขาจะท�าหน้าที่หน่วยเฝา
สถานการณ์ โดยนักระบาดวิทยาภาคสนามจะหมุนเวียนกันลงพื้นที่ ตรวจจับสัญญาณการ
ระบาดของโรคต่างๆ เมื่อเจอสัญญาณของโรค ก็จะส่งทีมสอบสวนโรคลงไป หาสาเหตุของ
โรค ปัจจัยการระบาด และต้องพยายามตัดวงจรการระบาดของโรคให้ได้
นพ.ไผท สิงห์ค�า แพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม และผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรม
ด้านสุขภาพและปองกันควบคุมโรค เคยพูดถึงบทบาทของนักระบาดวิทยาในช่วงการระบาด
ของ COVID 19 ว่าประเทศไทยเริ่มขยับตัวตั้งแต่ทางการจีนส่งสัญญาณเตือนประเทศต่างๆ
โดยไทยได้ set up ระบบปองกันโรคตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะมีเคสผู้ป่วยใน
ประเทศ สิง่ ส�าคัญของงานระบาดวิทยาในการควบคุมและตัดวงจรโรคให้ได้คอื การเซ็ทระบบ
ให้สามารถท�างานเป็นเครือข่ายได้ เพราะแพทย์ระบาดวิทยารวมถึงนักระบาดวิทยาที่ไม่ใช่
แพทย์ ต้องท�างานประสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เช่น นักวิจัย ห้องแล็บ นักวิเคราะห์สถิติ
รวมถึงทีมสื่อสาร เพราะนอกจากการจับสัญญาณการระบาดได้เร็วแล้ว งานระบาดวิทยาที่
มีประสิทธิภาพต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วดเร็ว แม่นย�า และสามารถสือ่ สารกับสาธารณะ
เพื่อให้ตระหนักโดยไม่ตระหนกด้วย
เห็นงานหนักๆ และเต็มไปด้วยความเสี่ยงอย่างนี้ อย่าคิดว่าพวกเขาได้ค่าตอบแทน
กันสูง นพ.โสภณ เมฆธน เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค เคยให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวไว้ว่าแพทย์ระบาดวิทยามีค่าตอบแทนรายเดือนประมาณ 40,000 – 50,000 บาท
ค่าวิชาชีพอีก 15,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นถือว่าน้อยมาก จะ
เปิดคลินกิ เพือ่ หารายได้เสริมก็ไม่ได้ เพราะเป็นแพทย์เฉพาะทางทีไ่ ม่ได้มหี น้าทีร่ กั ษาคนป่วย
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นอกจากรายได้น้อยกว่าแล้วยังมีความเสี่ยงสูงกว่าด้วย แพทย์ระบาดวิทยาต้องท�างานกับ
สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และท�างานกับเชื้อโรค โดยได้ค่าเสี่ยงภัย 3,000 บาท ต่อ 8 ชม.
การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. ก็ต้องน�าค่าตอบแทนในส่วนนี้
มาหารตามจ�านวนชั่วโมงเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนตามจริง
เกริน่ ไว้ตอนต้นว่าแพทย์ระบาดวิทยาทัว่ ประเทศมีอยูเ่ พียง 183 คน ขณะทีเ่ มือ่ เทียบ
สัดส่วนจ�านวนประชากรกับภาระงานแล้วไทยต้องการแพทย์ระบาดวิทยามากถึง 700 คน
ส่วนใหญ่ของแพทย์ระบาดวิทยากระจุกตัวอยูใ่ นส่วนกลางคือในกระทรวงสาธารณสุข ท�าให้
นนทบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ แี พทย์ระบาดวิทยามากทีส่ ดุ กรุงเทพฯ รองลงมา ในขณะทีโ่ รคระบาด
เกิดขึ้นไม่เลือกจังหวัด แต่มีถึง 32 จังหวัดที่ไม่มีแพทย์ระบาดวิทยาประจ�า และมี 19 จังหวัด
ที่มีแพทย์ระบาดวิทยา 1 คน อีก 11 จังหวัดมี 2 คน หากการมาเยือนของ COVID 19 จะ
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีการผลิตแพทย์ระบาดวิทยาในประเทศไทยมากขึ้น ก็น่าจะถือเป็น
คุณูปการณ์ของ COVID 19 ต่อวงการระบาดวิทยาของไทยได้
แหล่งข้อมูล

https://www.sarakadeelite.com/faces/ﬁeld-epidemiology/?fbclid=IwAR1oPW9zKBuagv2yV0rxveFNzAp
vDzch7hQ5_y5Z1xxQ0lE2XMu889ahpBo
https://www.hfocus.org/content/2014/12/8922
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
โดย กองบินผีเสื้อ

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในงาน

long-term care

ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวสํ าหรับผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิง ต้องมีบุคลากรใน
วิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากมาย เพื่อให้สามารถออกแบบและดําเนินงานให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพราะการดูแลระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลสุ ขภาพ หากรวมถึง
การดูแลทางสั งคมด้วย บุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มการทํางานของวิชาชีพด้าน
สุ ขภาพได้เป็นอย่างดีคือนักสั งคมสงเคราะห์

แม้สถานบริการหลายแห่งจะตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ แต่
สถานบริการหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับชุมชน ไม่สามารถจ้างนักสังคมสงเคราะห์
ได้ เพราะไม่มีกรอบอัตราก�าลังเปิดให้ ตามข้อก�าหนดของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะโรง
พยาบาลระดับ M1 หรือ รพ.ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไปเท่านั้น ที่จะมีการเปิดกรอบอัตราก�าลังนักสังคมสงเคราะห์ให้
ได้ รพช. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ F1-3 จึงไม่มีกรอบการจ้าง และไม่มีงบประมาณมากพอที่จะ
จ้างบุคลากรเอง
แต่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช แม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์ M1
แต่มีการจ้างนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาประจ�า ท�าให้ รพช.เล็กๆ แห่งนี้มีข้อได้เปรียบในการ
ด�าเนินงานการดูแลระยะยาว (long-term care : LTC)
“เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงพยาบาลเลยที่มองว่าการดูแลคนไข้ 1 คน ไม่ใช่แค่การ
รักษาให้เสร็จไปในโรคที่เขาเป็น แต่จะต้องดูแลครอบครัวทั้งหมดและสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่
ด้วย เศรษฐกิจ สังคม ต้องดูให้หมด และนักสังคมสงเคราะห์กจ็ ะเข้ามาดูในประเด็นนอกเหนือ
จากเรื่องสุขภาพ” วรรณวิมล ชมโฉม นักสังคมสงเคราะห์แห่ง รพร. ฉวางกล่าว
วรรณวิมลพูดถึงจุดแข็งของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่มัยเรียนหนังสือ
ว่า “นักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ให้ได้เยอะกว่าวิชาชีพอื่นๆ” ทีมเยี่ยมบ้านของ
รพร.ฉวาง จึงมีวรรณวิมล ร่วมอยู่ด้วย โดยภาระรับผิดชอบหลักคือการท�าให้คุณภาพชีวิตใน
ทางสังคมของผู้ป่วยดีขึ้น อย่างน้อยต้องเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทุกอย่างที่รัฐจัดหาให้ หรือ
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อาจต้องช่วยหาค่าเดินทางให้ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยจ�าเป็นต้องเดินทางมารับบริการในสถานพยาบาล
“บางครั้งคนไข้ฉวางมีนัดต้องไปที่ รพ. มหาราช ญาติจะล�าบากมาก เพราะการเดินทาง
จากเราไปถึงที่นั่นต้องเหมารถทีละ 500 ทีละ 1,000 บาท ถ้าคนไข้ไม่มีเราก็ต้องหาหน่วยงาน
มาเสริมช่วยให้คนไข้เข้ารับการรักษาให้ได้ อาจจะประสานให้ อบต. เอารถไปส่ง แล้วขอให้
มหาราชเหมารถมาส่งคนไข้เราที่นี่ เพราะที่มหาราชเขาจะมีกองทุนสนับสนุนตรงนี้”
นอกเหนือจากการท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมถึงสิทธิและสวัดิการ
อันพึงมีพึงได้แล้ว นักสังคมสงเคราะห์ยังมีส่วนรับผิดชอบในกรณีการส่งคนไข้กลุ่มเปราะบาง
กลับไปพักฟนที่บ้าน
“นักสังคมสงเคราะห์ต้องลงไปเตรียมความพร้อมที่บ้านให้เหมาะสม ให้องค์ประกอบ
ต่างๆ ครบในการรับคนไข้กลับบ้าน เราต้อง support ทั้งคนไข้และครอบครัว เช่น ภรรยา พ่อ
แม่ เพื่อให้ครอบครัวผ่านวิกฤติไปได้ และต้องท�าต่อเนื่องจนกว่าครอบครัวจะผ่านวิกฤติ หรือ
บางครั้งอาจต้องดูแลกันตลอดชีวิต” นักสังคมสงเคราะห์แห่ง รพร. ฉวางกล่าว
นอกเหนื อ จากการอ� า นวยความสะดวกให้ ผู ้ ป ่ ว ยนอกสถานบริ ก ารแล้ ว นั ก
สังคมสงเคราะห์มีบทบาทในโรงพยาบาลด้วย กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ บ้านบางแค ซึ่งเป็นสถานบริบาลดูแลผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตียง ท�างานทั้งเชิงรุกและเชิงปองกัน และมีนักสังคมสงแคราะห์ปฏิบัติงาน กล่าว
ถึงบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ ว่าต้องเข้าไปมีบทบาทในมิติด้านสุขภาพด้วยในแง่ของ
การประเมินศักยภาพครอบครัว เพื่อให้เอื้อต่อการฟนฟูสมรรถนะของผู้สูงอายุ กรณีต้องการ
การดูแลระยะกลาง และอาจต้องเข้าไปมีบทบาทในการให้บริการการฟนฟูในช่วงระยะกลาง
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญมาก ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ท�า
หน้าที่เป็นศูนย์ฟนฟูคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนด้วย

หมายเหตุ เก็บความจากเวที บทบาทวิชาชีพใน LTC; Parallel session ของ
LTC Forum 2020 ก้าวไปด้วยกันสู่บริการสุขภาพระยะยาวที่ยั่งยืน วันที่ 17 พ.ย. 2563
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มองรอบโลก
โดย แม่พลอย

นักระบาดวิทยาในสหรัฐอเมริกา
หลัง COVID-19
่ นโฉมหน้า
การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกากําลังเปลีย
การทํางานของนักระบาดวิทยา จากเดิมที่ทํางานเงียบๆ แบบไม่มีใคร
่ ริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งต้องการตัว
รู้จัก กลายมาเป็นอาชีพทีบ

การจะมองเห็นนัยส�าคัญของประเด็นนี้เราต้องเริ่มต้นจากการท�าความรู้จัก
นักระบาดวิทยากันก่อน นักระบาดวิทยาคือแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนโรค หาต้นเหตุต้นตอของการระบาด แล้วตัดวงจรการ
ระบาดนัน้ นักระบาดวิทยาจะมี 2 กลุม่ คือ นักระบาดวิทยาคลินกิ กลุม่ นีเ้ น้นท�างาน
ในโรงพยาบาล ในห้องแลบ กับนักระบาดวิทยาชุมชน เน้นการท�างานนอกโรง
พยาบาล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเชื้อ ตัดวงจรการระบาดของโรค อเมริกาเป็นประเทศ
แรกที่มีการสร้างนักระบาดวิทยากลุ่มหลัง และไทยก็เป็นประเทศที่ 2 โดยไปศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรระบาดวิทยาชุมชนมาจากอเมริกาแล้วมาผลิตนักระบาดวิทยา
ชุมชนในประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว

10

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

การระบาดของ COVID-19 ท�าให้บริษัทใหญ่ๆ กลายเป็นสนามท�างานใหม่
ของนักระบาดวิทยา เพราะความจริงส�าคัญประการหนึ่งที่ชัดเจนว่า COVID-19 จะ
ยังไม่หายไปไหนจากสังคม ท�าให้บริษทั ต่างๆ ต้องหาวิธอี ยูก่ บั เชือ้ ตัวนีโ้ ดยไม่ให้เกิด
การระบาด และนั่นท�าให้พวกเขาต้องการนักระบาดวิทยา
“ภายใต้ new normal เราต้องเข้าไปช่วยเขาสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จะใช้
ลิฟท์อย่างไร ใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกันอย่างไร การดูแลท�าความสะอาดอาคารต้อง
ท�าอย่างไร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานควรต้องเป็นอย่างไร ในเมืองพวกเขา
ยังต้องกินข้าวเที่ยงด้วยกิน ดื่มกาแฟในห้องเดียวกัน ท�าอย่างไรมันถึงจะปลอดภัย”
พ.ญ.Kavita Trivedi นักระบาดวิทยา แห่งส�านักบริการสุขภาพและโรคติดเชื้อ รัฐ
แคลิฟอร์เนีย กล่าวถึงภาระงานใหม่ในฐานะที่ปรึกษาด้านระบาดวิทยาให้กับหลาย
บริษัท
พ.ญ.Trivedi กล่าวว่ากระแสความตื่นตัวของบริษัทหรือองค์กรภาคเอกชนที่
ต้องการค�าปรึกษาเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เกิดขึ้นมาประมาณ 6 เดือน
แล้ว ซึ่งส�าหรับนักระบาดวิทยาถือเป็นสัญญาณดีที่คนเริ่มมองเห็นความส�าคัญ
ของตนเองในการควบคุมโรคด้วยการแสวงหาการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตัดวงจร
การระบาดของโรค บางสัปดาห์ พ.ญ. Trivedi มีสัมมนาออนไลน์ (webinar) ให้กับ
บริษัทต่างๆ ถึง 5 ครั้ง รวมคนฟังกว่า 2,000 คน และมีหลายวันที่เธอและทีมต้อง
ลงไปดูพื้นที่จริง
“มันเป็นงานที่ต้องท�าในระยะยาว การต้องใส่หน้ากากตลอดเป็นระยะเวลา
นานจะต้องท�ายังไง เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมได้ยังไง เราต้องเอา
หลักการทางวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนวัฒธรรมองค์กร เช่นเมื่อพนักงานไอนิดหนึ่งก็
ต้องให้หยุดงานแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้” เธอกล่าว
การตื่นตัวของบริษัทเอกชนในการขอค�าปรึกษาจากนักระบาดวิทยา ท�าให้
แวดวงระบาดวิทยาของอเมริกาเริ่มมีความคึกคัก จากเดิมที่ท�ากันอย่างเงียบๆ ไม่
ค่อยมีคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของพวกเขาเท่าไรนัก กลายมาเป็นวิชาชีพที่น่าจับตา
มอง ข้อมูลจาก The Council of State and Territorial Epidemiologists ในปี
2017 พบว่ามีนักระบาดวิทยาทั้งประเทศอเมริกาประมาณ 3,370 คน กว่า 1 ใน 3
กระจุกตัวในเมืองใหญ่ และประมาณ 3 ใน 4 ของนักระบาดวิทยาจะเน้นการท�างาน
กับโรคติดเชือ้ สุขภาพแม่และเด็ก และโรคเรือ้ รัง ส่วนทีเ่ หลือกระจายไปในงานอืน่ ๆ
เช่น การเตรียมรับมือภัยพิบตั ิ งานข้อมูลสถิติ และสุขภาพสิง่ แวดล้อม งานทีต่ อ้ งการ
นักระบาดวิทยาแต่มีนักระบาดวิทยาสนใจท�าน้อยที่สุดคือ งานด้านสุขภาพจิต
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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การปองกันการบาดเจ็บ และการใช้สารเสพติด
COVID-19 นอกจากจะท�าให้ภาคธุรกิจเอกชนของอเมริกาให้ความส�าคัญ
กับนักระบาดวิทยาแล้วยังท�าให้สภาคองเกรสเปิดประตูต้อนรับบุคลากรกลุ่มนี้ด้วย
เดือนพฤษภาคม 2563 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาก�าลังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันปัญหาการชะงักงันทางเศรษฐกิจเริ่มส่งผลในวงกว้าง Caitlin Rivers
นักระบาดวิทยาผู้มีภูมิหลังด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ ได้รับเชิญให้ไปให้ข้อมูล
กับสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้ Rivers ซึ่งท�างาน
อยู่ที่ Johns Hopkins Center for Health Security ได้ให้ค�าแนะน�าผู้แทนราษฎร
ว่าการมีแผนระดับชาติเกี่ยวกับการทดสอบหาเชื้อ การสืบสวนเส้นทางการติดเชื้อ
และการสร้างความมัน่ คงให้กบั ระบบสุขภาพเป็นสิง่ จ�าเป็นทีจ่ ะสามารถลดอัตราการ
เสียชีวติ จากการระบาดของ COVID-19 ได้ ก่อนหน้านัน้ ในเดือนมีนาคม Rivers และ
ตัวแทนคณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนจาก American Enterprise Institute
ได้ร่วมกันวางเงื่อนไขเพื่อให้การเปิดท�าการของภาคธุรกิจมีความปลอดภัย ซึ่งหนึ่ง
ในเงื่อนไขที่เสนอในครั้งนั้นคือ ให้รอจนกว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ และการพูดกับสภาคองเกรสในเดือนพฤษภาคม

ว่าด้วยนักระบาดวิทยาในอเมริกา
มีจํานวนรวมประมาณ 3,370 คน คิดเป็น 1.04 คน ต่อแสนประชากร
เพือ่ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางระบาดวิทยาทีม่ มี ากขึน้ ต้องการนักระบาด
วิทยาเพิ่มประมาณ 40% หรือเกือบ 1,200 คน
สภาพสังคมและรูปแบบการระบาดของโรคทีเ่ ปลีย่ นแปลง อเมริกาต้องการนักระบาด
วิทยารุ่นใหม่ที่มีทักษะคิดเป็นระบบ ทักษะด้านการวิเคราะหข้อมูล และการสื่อสาร
การทํางานกับชุมชน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
เงินเดือนเฉลี่ยต่อปตํ่าสุดของนักระบาดวิทยาคือ 118,000 เหรียญ เงินเดือนสูงสุด
เฉลีย่ ต่อป 172,000 เหรียญ รายได้ตอ่ ปของนักระบาดวิทยาในภาครัฐมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละรับ เงินเดือนเริม่ ต้นตํา่ สุดอยูท่ ี่ 42,000 เหรียญ สูงสุดที่ 219,000 เหรียญ
รัฐที่ให้เพดานเงินเดือนตํ่าสุดคือ 84,000 เหรียญ ที่ได้สูงสุดคือ 291,000 เหรียญ

12

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

เธอก็ได้กระตุน้ ให้รฐั บาลเร่งท�าแผนชาติเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อจ�ากัดในการตรวจหาเชือ้
ซึ่งหากรัฐบาลอเมริกันเชื่อค�าแนะน�าของเธอสถานการณ์ในประเทศก็คงจะไม่เป็น
เช่นทุกวันนี้ที่ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนชาวอเมริกันที่
เสียชีวิตคิดเป็น 1 ใน 5 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก
ในฐานะนักระบาดวิทยาที่เติบโตมาจากสายมนุษยวิทยา Rivers ไม่ได้
ประณามการตัดสินปลดล็อคภาคธุรกิจโดยไม่ท�าตามค�าแนะน�าของเธอ เพราะเธอ
เข้าใจดีถึงแรงกดดันที่ฝ่ายนโยบายต้องรับผิดชอบเรื่องการฟนฟูเศรษฐกิจด้วยเช่น
กัน ถึงเวลานี้ภาคการเมืองเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของค�าแนะน�าของเธอ เช่น
เดียวกับประชาชนบนโลกทวิตเตอร์ที่ติดตามเธออยู่ถึงกว่า 140,000 คน มองเห็น
ความส�าคัญของการมีแผนระดับชาติในการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ และ Rivers
เริ่มมีความหวังที่จะเห็นการก่อตั้งศูนย์ระดับชาติเพื่อคาดการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อ ซึ่งเธอเคยเสนอรัฐบาลในปี 2015 แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง และเธอคิด
ว่า COVID-19 ท�าให้เธอมีความหวังที่จะเห็นการตั้งศูนย์นี้ได้จริง ทั้งนี้ที่ผ่านมาการ
ให้ความส�าคัญกับปัญหาภัยพิบัติหรือโรคระบาดมักจะเกิดขึ้นเป็นคราวๆ และเป็น
มาตรการระยะสั้น เพื่อตอบสนองปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีความยั่งยืน ซึ่งมีผลต่อ
การเติบโตของงานนักระบาดวิทยา เพราะท�าให้ต้องท�างานภายใต้สัญญาระยะสั้น
กับรัฐบาล และบ่อยครั้งที่งบช้าหรือถูกตัด
แม้ COVID-19 จะโหดร้ายกับอเมริกา อย่างน้อยก็สร้างความหวังที่จะท�า
นักระบาดวิทยาของที่นั่นมีที่ยืนที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

- 2017 Epidemiology Capacity Assessment Report เข้าถึงได้ที่ https://www.debeaumont.
org/wp-content/uploads/2019/04/Epidemiology-Capacity-Assessment-2017.pdf
- https://www.sciencemag.org/news/2020/09/ﬁght-covid-19-young-epidemiologistbridges-gulf-between-science-and-us-politics
- https://www.welcometothejungle.com/en/articles/covid-epidemiologist-consultants
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จ า ก ห้ อ ง วิ จั ย
โดย แม่พลอย

ชีวิตพยาบาลไทย
้ และ
ปัญหาจํานวนบุคลากรพยาบาลไม่สอดคล้องกับภาระงานในระบบสุ ขภาพเกิดขึน

ในครอบครัวที่เป็นพยาบาล คงต้องปรับทัศนคติ
และความคาดหวังใหม่เมื่อผลการส�ารวจพบว่า
ร้อยละ 80 ของพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างต้องท�างาน
ไม่สามารถไปดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยได้
งานศึกษาทัง้ 2 ชิน้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของ
งานศึกษาว่าด้วยภาระงานของพยาบาล ที่ล้วน
ออกมาในทางเดียวกันว่าพยาบาลไทยมีชั่วโมง
การท�างานจริงยาวนานกว่าที่กฎหมายก�าหนด
มากมายนัก รอแต่ฝ่ายบริหารว่าจะน�าข้อมูลเชิง
ประจักษ์ทไี่ ด้จากการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
อย่างไร เพราะคุณภาพชีวิตของพยาบาลรวมถึง
บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพคือ
คุณภาพของระบบการบริการสุขภาพ ของประเทศ
อย่างแท้จริง

ดํารงอยูใ่ นระบบบริการสุขภาพของประเทศมานานหลายทศวรรษ การทํางานเกินเวลาจึงเป็น
วิถป
ี กติของพยาบาล เกิดเป็นปัญหาต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ปี 2557 ทีมอาจารย์พยาบาล

จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นําโดย ทรียาพรรณ สุ ภามณี ได้ศึกษา
ความสั มพันธ์ระหว่างการปฏิบต
ั ง
ิ านเกินเวลากับผลลัพธ์ในการปฏิบต
ั ง
ิ านด้านการพยาบาล

โดยใช้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกิน 40 ชม. ต่อสั ปดาห์ ในโรงพยาบาลชุมชน สั งกัด

กระทรวงสาธารณสุ ข จํานวน 473 คน จาก รพ. 33 แห่งเป็นกลุม
่ ตัวอย่าง

การศึกษาเริม่ จากการดูลกั ษณะการปฏิบตั ิ
งานเกินเวลา ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างท�างานล่วง
เวลา 8 ชม.ต่อเวร โดยร้อยละ 79.95 เคยปฏิบัติ
งานติดต่อกัน 2 เวรในรอบ 1 เดือน ร้อยละ 81.12
เป็นการควบเวรเช้า บ่าย ร้อยละ 82.67 ถูกลงเวร
ล่วงเวลาล่วงหน้า และร้อยละ 82.18 ของกลุ่ม
ตัวอย่างท�างานเกินเวลาเฉลี่ย 19.39 ชม. ใน 1
สัปดาห์
เมือ่ ศึกษาต่อไปในด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง พบ
ว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพ
ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 54.70 โดยร้อยละ 50.25 บอกว่ามีการ
พักผ่อนและการนอนหลับอยู่ในระดับปานกลาง
ขณะทีร่ อ้ ยละ 50.25 มีอาการง่วงนอนขณะขับรถ
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.34
เคยได้รับบาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มต�า และร้อย
ละ 29.21 เคยถูกของมีคมทิ่มต�า ร้อยละ 25 เกิด
อุบัติเหตุอื่นๆ ร้อยละ 8.91 เคยเกิดการบาดเจ็บ
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ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ดีเมื่อ
ถามถึงความพึงพอใจพบว่าร้อยละ 57.92 บอก
ว่ามีความพึงพอใจการท�างานในภาพรวมระดับ
ดีมาก
ในส่ ว นของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
ปฏิบัติงานเกินเวลากับผลลัพธ์ด้านพยาบาล พบ
ว่าเมื่อพยาบาลปฏิบัติงานเกินเวลาบ่อยๆ ท�าให้
ต้องท�างานในปริมาณที่มากเกินก�าลัง รวมทั้ง
เมื่อต้องแข่งขันกับเวลาจะท�าให้พยาบาลมีความ
เหนื่ อ ยล้ า หากต้ อ งปฏิ บั ติ เช่ น นี้ ต ่ อ ไปนานๆ
จะท�าให้เกิดภาวะการพักผ่อนไม่เพยงพอ แต่
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้มีอายุ
ระหว่าง 22 – 33 ปี ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพใน
ระดับดีปัญหานี้จึงจังไม่เด่นชัดนัก
ปี 2562 กรมการแพทย์ ได้ท�าการส�ารวจ
ความคิดเห็นพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัด
กรมการแพทย์ โดยเป็นกลุม่ ตัวอย่างอายุระหว่าง
23-55 ปี เพื่อดูภาระงานและการท�างนานเกิน
เวลา พบว่าร้อยละ 80 ของพยาบาลกลุม่ ตัวอย่าง

ท�างานเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดคือ 40 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และมีร้อยละ 50 ท�างานติดต่อกัน
มากกว่า 24 ชั่วโมง ร้อยละ 90 ป่วยแต่ก็ยังต้อง
ท�างานหรือขึ้นเวร ในขณะที่หลายครอบครัวคาด
หวังว่าเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลจากสมาชิก

แหล่งข้อมูล

ทรียาพรรณ สุภามณี และคณะ. (2557). การปฏิบตั งิ านเกิน
เวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านพยาบาลในโรง
พยาบาลชุมชน. วารสารพยาบาล. 41 (ฉบับพิเศษ).
พฤศจิกายน
กรมการแพทย์ (2562). ภาระงานและเวลาท�างานบุคลากร
ทางการแพทย์.
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โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง

การดูแลผู้ตกอยู่ในภาวะพึ่ งพิ ง
ในภูมิทัศน์การเมือง
เพื่ ออนาคตของประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว
งานเขียนชิน
้ นี้ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ สุ ริชัย หวันแก้ว ผู้อํานวยการ
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียง

้ ใหม่จากปาฐกถาของตนเองชือ
่ พิง
่ ภาพหวังการดูแลผูส
ขึน
้ ู งอายุภาวะพึง

่ แสดงต่อเวที LTC FORUM 2020 ก้าวไปด้วยกัน
ของประเทศไทย ซึง
่ ั่งยืน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 งานนี้จัด
สู่ บริการสุ ขภาพระยะยาวทีย
้ ที่ รร.แกรนด์ ริชมอน สไตลิซ คอนเวนชัน
่ โดยสํานักงานวิจย
ขึน
ั และพัฒนา

กําลังคนด้านสุ ขภาพ (สวค.) ด้วยการสนั บสนุ นของสํ านั กงานกองทุน
สนั บสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) เพื่อเป็ นเวทีวิชาการและพื้นที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานการดูและระยะยาวของพื้นที่ถอดบทเรียน

ทั้ง 25 แห่งภายใต้โครงการการบริการจัดการกําลังคนด้านสุ ขภาพสํ าหรับ
การดูแลระยะยาว ของ สวค.
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1. การดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงของประเทศไทยในปัจจุบัน
ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าประชากรสูงอายุก�ำลังจะล้น
ประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุบอกว่าตอนนี้เรามีประชากรสูงอายุมากถึง
16.73% คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 10 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 28% คนอายุยืนมากขึ้น ยิ่งคน
รุ่นใหม่ยิ่งอายุยืนโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีมากขึ้น
แลผู้ตกในภาวะพึ่ งพิ งในโลกแห่งความเสี่ยง
2. การดู
และความผันผวน : โจทย์ของไทยและโลก
ภาวะสังคมสูงวัยมาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วและแน่นอนแล้ว และปัจจุบัน
นโยบายด้านนีข้ องประเทศไทยมีการพัฒนาขึน้ อย่างเข้มแข็งและจริงจัง  แต่จะเป็นความ
ผิดพลาดอย่างมาก ถ้าหากจะสรุปว่าภาวะสูงวัยกับภาวะพึ่งพิงเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้
เพราะภาวะพึง่ พิงเป็นภาวะทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้เสมอไป  สามารถเกิดขึน้ กับคนทุก
วัย  ทัง้ ผูส้ งู วัยคนวัยอืน่ ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุหรือจากการป่วยไข้จนน�ำสูค่ วามพิการทางกาย
หรือด้านอื่นที่ท�ำให้ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้อื่นได้
สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ  ผสู้ งู อายุมจี ำ� นวนมากขึน้ ทุกวัน  จนระยะหลังมีการมอง
ผู้สูงอายุในมิติอื่นที่มิใช่เพียง “ภาระ” แต่มองกลุ่มผู้สูงอายุ (ที่มีฐานะดี) ในฐานะเป็น
“ตลาดใหม่” ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธนาคารปัจจุบนั   ขณะเดียวกัน สปสช. กระทรวง
สาธารณสุข  และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและคุณภาพชีวติ ก�ำลังให้ความส�ำคัญกับ
ดูแลผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการการดูแลระยะยาว โจทย์ทท
ี่ า้ ทายยิง
่ ในสายตาของผม
ซึ่งเป็นนักสังคมศาสตร์คือ เราจะท�ำอย่างไรให้การดูแลผู้สูงอายุ
เป็ นเรื่องที่คนทุกรุ่นเข้ามามีส่วนร่วม การพิ จารณาเรื่องนี้จะไม่
ทอดทิ้งกลุ่มสูงอายุหรือผู้พ่ึ งพิ งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ท�ำอย่างไร
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบระบบการดูแล ซึ่งว่าไปแล้วคือ
การวางอนาคตของพวกเขา อย่างทีเ่ ราเห็นกันว่าภูมท
ิ ศ
ั น์การเมือง
เพื่ออนาคตคือการเปิดให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท
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พ้นไปจากตัวเลขและสถิติทางประชากรและหันมาพิจารณาบริบททางสังคมของ
ผู้สูงอายุให้มากขึ้น เราจะมองเห็นความเหลื่อมล�้ำของประชากรกลุ่มสูงวัย ไม่มีเงิน
ขาดคนดูแล มีตัวเลขจากหลายที่ที่แสดงให้เห็นว่าคนสูงวัยต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล�ำพังหรือ
อยู่คู่สมรส ขนาดของครอบครัวของสังคมไทยเล็กลงเรื่อยๆ ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติบอกว่าปี 2523 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีสมาชิก 5.2 คน และลดลงจนเหลือ
3.1 คนในปี 2553 ขนาดครัวเรือนไทยปี 2523 ของเรานี่พอๆ กับของญี่ปุ่นในช่วงเวลา
เดียวกัน ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง จ�ำนวนสมาชิกในบ้านลดลงท�ำให้คนที่จะดูแลผู้สูงอายุ
ในบ้านก็ลดน้อยลงด้วย ขณะที่ต้นทุนในการดูแลคนสูงอายุภาวะพึ่งพิงจะมากขึ้น
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มข้น และความคึกคักหลากหลายของงาน
3. ความเข้
เพื่ อรองรับผู้สูงวัย กับ ความเหลื่อมล�้ำ
มีความต้องการสูงและกว้างขวาง แต่การตอบสนองยังไม่ทัน ตลาดการจัด
โครงการรองรับเชิงธุรกิจขยายตัวไม่ทนั การขยายตัวของจ�ำนวนประชากรสูงอายุ  ทัง้ กลุม่
ที่มีภาวะพึ่งพิงและไม่มี
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลมากขึ้น ทั้งภาคราชการสาธารณสุขและส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคม (พม. แรงงาน ฯลฯ) รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท�ำให้การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มติดบ้านติดเตียงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพ แต่เป็น
เรื่องคุณภาพชีวิต
อสม. (กสธ.) และโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิง (มหาดไทยและอปท.) เข้าถึงคนชนบทมากกว่าคนเมือง
การเข้ามีสว่ นร่วมในการจัดระบบบริการของภาคเอกชนพร้อมกับการสนับสนุน
ด้านนโยบายจากรัฐบาล  เช่น  มติครม. วันที่ 8 พ.ย. 2559  รวมมาตรการทีใ่ ห้กรมธนารักษ์
เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการรามาฯ-ธนารักษ์ ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุครบวงจร1
ขณะเดียวกันก็มขี อ้ สังเกตว่าเป็นโครงการทีเ่ หมาะส�ำหรับมุง่ ตอบสนองความต้องการใหม่
คนมีเงินในเมืองมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม
จุดแข็ง และ จุดอ่อน แต่ละโครงการแต่ละหน่วยงานมีความเข้มแข็ง อ่อนแอ
แตกต่างกัน

เปิดอาณาจักรบ้านพักคนชรา 72 ไร่ “ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์” บางพลี. ประชาธุรกิจออนไลน์ วันที่ 8 ก.ค. 63
https://www.prachachat.net/property/news-487784
1
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น่ า ยิ น ดี ที่ ร ะบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ภ าวะพึ่ ง พิ ง มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายที่
สร้างสรรค์ทงั้ ๆ ทีก่ ารเมืองในระดับสูงยังค่อนข้างรวมศูนย์อยูม่ ากในตลอด 8 ปีทผี่ า่ นมา
โดยเฉพาะขอชื่นชมกับบทบาทเชิงรุกของ สปสช. และ สสส. ในเรื่องนี้และระยะหลังนี้
กระทรวงมหาดไทยที่ให้ความส�ำคัญกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผมไม่มีข้อมูลการ
ท�ำงานของท้องถิน่ ในส่วนนีแ้ ต่มนั่ ใจว่าท้องถิน่ จะมีความคล่องตัวในการดูแลได้ดกี ว่ารัฐ
ส่วนกลาง สถานการณ์ช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ท�ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
โอกาสของท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ขณะเดียวกันมีความตื่นตัวในวงวิชาการและวิจัยและโดยเฉพาะมีการตื่นตัว
ในวงการพระสงฆ์ นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ เช่น กลุ่มอาสาคิลานธรรม และงานวิจัยองค์
ความรู้เพื่อการตายดีตามแนวพุทธศาสนา

4. สิ่งท้าทายด้านแนวคิด ด้านโครงสร้าง และด้านระบบ
ประเด็นวิวาทะของระบบการดูแลระยะยาวที่มีนักวิจัยกรุณาบอกเล่าให้ผมฟัง
อีกที ประการที่ 1 มีการถกเถียงกันว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือที่เรียกกันว่า CG – caregiver
ควรจะเป็นระบบจิตอาสาหรือระบบการจ้างงาน เราสามารถขยับออกมาให้กว้างไกล
ออกไปจะได้รวมมุมอื่นเข้ามาด้วยได้ เช่น แหล่งที่มาของ CG รวมทั้งมิติข้ามวัฒนธรรม
เราลองเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่มักพูดกันในแง่ถูกกฎหมาย (ผิดกฎหมาย)
เป็นไปได้ไหมที่จะน�ำแรงงานข้ามชาติเข้ามาช่วยงานในด้านนี้ หรือก่อนที่เราจะถกเถียง
กันว่าจะเอาใครไปดูแลคนแก่คนเฒ่าที่ติดเตียง เราลองย้อนกลับไปถามคนแก่คนเฒ่า
ตรงนั้นก่อนไหมว่าเขาอยากให้ใครดูแล ถามลูกถามหลานว่าอยากให้ใครดูแลพ่อแม่
ตัวเอง หรือดูแลตัวเองตอนที่ติดเตียง เพราะอย่างที่ผมบอกตอนต้นภาวะพึ่งพิงเป็น
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ภาวะทีค่ าดการณ์ไม่ได้  การศึกษาวิจยั ด้านความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติของผูเ้ กีย่ วข้อง
นั้นยังต้องการอีกหลายแง่มุม
ข้อถกเถียงประการที่ 2 เรือ่ งของการเงินการคลัง  ทุกวันนีก้ ารดูแลระยะยาวได้รบั
งบประมาณจากรัฐบาลทัง้ หมดผ่านมาทางส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผมว่า
เราต้องมองกันต่อไปในอนาคตว่าการเงินการคลังของประเทศมีความสามารถรองรับได้
เพียงไหน
ข้อถกเถียงประการทีส่ ามเรือ่ งความทัว่ ถึงหรือความครอบคลุมของระบบ  กล่าวคือ
การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงปัจจุบันยังมีปัญหาความทั่วถึง กล่าวคือตอบสนองเฉพาะ
สังคมชนบทแต่ส�ำหรับสังคมเมืองมีข้อจ�ำกัด เราต้องเชื่อมโยงไปให้ถึงประเด็นความ
เหลื่อมล�้ำระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เรื่องเหล่านี้ก็ต้องการการศึกษาวิจัยร่วม
กับหน่วยงานที่ปฏิบัติการในท้องถิ่นและในพื่นที่ด้วย

อาจมีบางท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถใช้อ�ำนาจใจการบริหารการ
่ สร้างสังคมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ปกครองของตัวเองเพือ
นั่นก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่รัฐส่วนกลางจะใช้อ�ำนาจเข้าไปแทรกแซง เรา
ต้องมีความหวังกับท้องถิ่น เพราะอ�ำนาจไม่สามารถสร้างอนาคต
ได้ มีแต่ความหวังเท่านั้นที่สร้างอนาคตได้

สิ่งส�ำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยหากจะเดินหน้าได้แก่ ข้อขัดแย้งเชิงค่านิยม (value
conflicts) ว่าประเด็น “ผู้สูงอายุ” และ “ผู้พึ่งพิง” นี้เป็นมองด้านลบหรือด้านบวก คือเรา
จะท�ำอย่างไรทีจ่ ะปรับมุมมองของคนในสังคมทีม่ องว่าประเด็นสุขภาพของผูส้ งู อายุเป็น
“ภาระ” แก่เศรษฐกิจและถ้ามองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ “พึ่งพิง” เป็นอคติก็สืบเนื่องมาจาก
การไม่เห็นประเด็นเชิงคุณค่า (values) สังคมที่มีความยั่งยืนจ�ำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่งการเห็นสังคมแห่งคนหลายช่วงวัย (intergenerational basis of sustainability)
ข้อวิวาทะเหล่านี้ ผมไม่มีค�ำตอบแต่จะขอชวนทุกคนลองมองในมุมสังคมศาสตร์
ทุกวันนี้การดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงของเราท�ำในลักษณะการสงเคราะห์มากกว่าการดูแล
รัฐมองตนว่าเป็นฝ่ายให้ และมองว่าประชาชนเป็นฝ่ายรับ ทัศนะผู้ให้ - ผู้รับแบบตายตัว
เช่นนี้ไม่น่าจะถูกต้อง อันที่จริงความคิดที่ว่าผู้สูงวัยคงเป็นผู้พึ่งพิงนั้นเป็นความเข้าใจที่
คับแคบ เพราะแนวทางที่ดีคือการส่งเสริมถึงสุขภาพและพลานามัยของผู้สูงวัยซึ่งเป็น
นโยบายส่งเสริมสุขภาพอยู่บ้างแล้ว การตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมันเป็นสถานการณ์ที่
้ กูลการ
เป็นข้อยกเว้นสุดวิสยั   ผมอยากเห็นการดูแลกลายเป็นระบบทีเ่ กือ
อยูร
่ ว
่ มกัน ภาวะพึ่งพิงเป็นความทุกข์ ท�ำอย่างไรให้การดูแลผูป
้ ว่ ย
ภาวะพึ่งพิงเป็นการร่วมทุกข์ของคนในสังคมโดยที่ทุกคนมีความ
สุขได้
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5. การเดินหน้าเรื่อง LTC กับการ “เปิด” โจทย์สาธารณะ
เราไม่สามารถให้เรื่องอนาคตเป็นเพียงแค่การเมืองเรื่อง “อ�ำนาจ” หรือ “การ
ปกครอง” หรือปล่อยให้ด�ำเนินไปเหมือนในปัจจุบันที่ใช่นโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบาย
ความมั่นคงรวมศูนย์เป็นนโยบายหลักนโยบายเดียว การเน้นอ�ำนาจรัฐรวมศูนย์ในช่วง
7 - 8 ปี  ทผี่ า่ นมาโดยไม่ยอมรับสถานภาพและบทบาทของภาคสังคมส่งผลแก่บรรยากาศ
การบริหารราชการมีความเกร็งและเป็นรัฐราชการมากเกินจ�ำเป็น  และท�ำให้ระบบตรวจ
สอบเคร่งไปทางเดียวกันและขาดแคลนมิติส่งเสริมความริเริ่มของภาคส่วนนอกราชการ
อีกด้วย โดยรวมแล้วส่งผลลบต่อบรรยากาศที่ต้องการวิธีท�ำงานด้านที่ต้องตอบสนอง
บริบทของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน จากนี้ไปต้องมีการขยับทิศทางบทบาทการกระจาย
อ�ำนาจและส่งเสริมภาคสังคมและบทบาทท้องถิน่ ตรงกันข้ามและควบคูก่ นั ไปกับการปรับ
บทบาทส่วนกลางเราต้องขับเคลื่อนให้นโยบายทางสังคมมีพื้นที่ในการขับเคลื่อนมาก
ขึ้น ด้วยการท�ำให้นโยบายทางสังคมมีพื้นที่ทางการเมือง เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในที่
สาธารณะมากขึ้น การท�ำให้ประเด็นนี้ก้าวข้ามพรมแดนงานเฉพาะหน่วยงานไปสู่การมี
พื้นที่ทางสาธารณะท�ำอย่างไร
เรื่องของการกระจายอ�ำนาจเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะลดความเหลื่อมล�้ำตรงนี้ พ.ร.บ.
กระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 มีบทบาทอย่างยิ่ง แต่รัฐส่วนกลางก็ต้องปรับมุมมองการ
ใช้อ�ำนาจของตนเองด้วย ทุกวันนี้ยังมีภาพของการใช้อ�ำนาจของรัฐส่วนกลางออกมา
ในลักษณะของการใช้อำ� นาจปกครองเพือ่ ให้คนกลัว  ภูมทิ ศั น์การเมืองในอนาคตต้องให้
ท้องถิ่นเข้ามาส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องระดับประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ และการใช้
อ�ำนาจของรัฐส่วนกลางต้องไม่ได้มุ่งให้คนกลัว แต่ต้องมุ่งเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ประเด็นที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องคือผลกระทบจากการรวมศูนย์อ�ำนาจในการบริหาร
อย่างต่อเนื่องท�ำให้พื้นที่นโยบายมีลักษณะส�ำคัญ 2 ประการคือค่อนข้างปิดและท�ำงาน
แนวไซโล  สายงานต่างๆ  ทำ� งานแบบ top-down (ตามการบูรณาการแบบแนวตัง้ )  คือตาม
แต่จะสัง่ ลงมา  ขณะที  ่ บรู ณาการทางแนวนอนขาดการสนับสนุนเป็นอย่างยิง่   สถานการณ์
นโยบายเช่นนี้ท�ำให้นวัตกรรมระดับย่อยในพื้นที่ เช่น ในด้านงาน LTC นี้ไม่ได้รับความ
ส�ำคัญและนวัตกรรมเล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ าดการสนับสนุนให้ขยายผลอย่างเป็นระบบ
มิหน�ำซ�้ำองค์การท้องถิ่นที่เข้มแข็งจริงใจกลับถูกก�ำกับโดยระบบตรวจสอบที่เพ่งเล็งแต่
ด้านคอร์รปั ชัน่   แม้มติ กิ ารควบคุมเช่นนีจ้ ะส�ำคัญแต่หากขาดการปรับเปลีย่ นนโยบายใน
ระดับสูงให้สนับสนุนการริเริม่ และส่วนร่วมของ อปท.ในด้านคุณภาพชีวติ เช่นนีแ้ ล้ว  ระบบ
ตรวจสอบเช่น สตง. และระบบตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน เช่น กพร. ย่อมกลายเป็น
อุปสรรคต่อนวตกรรมทางด้านงานสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวติ ในท้องถิน่ ได้อย่างฉกาจฉกรรจ์
การตอบโจทย์ผู้สูงวัยและผู้ตกอยู่ในภาวะพึ่ งพิ ง
เป็นการเรียนรู้เพื่ อความยั่งยืน
อ�ำนาจชนิดใดและ “คุณค่า” อะไรจะสามารถผนึกสังคมไทยมุ่งหน้าสู่อนาคตได้
เล่า? สังคมที่มุ่งความก้าวหน้าแต่ละเลยความยั่งยืนทางสังคมย่อมเผชิญโจทย์นี้อย่าง
ผะอืดผะอมเนื่องด้วย “มิติภาระ” หนักหนามากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การมุ่งอนาคตที่ขาด
คุณค่าของความยั่งยืนทางสังคมนั้นไม่อาจเป็นไปไม่ได้ การจะท�ำให้การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวเป็นระบบการดูแลที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์การเมืองเพื่ออนาคตมีความจ�ำเป็น
ที่เราต้องท�ำให้เรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก้าวข้ามพรมแดนเฉพาะด้านสาธารณสุขไปสู่การ
เป็นประเด็นทางการเมืองเรือ่ งอนาคต  เราคงต้องโยนโจทย์เข้าไปในพืน้ ทีส่ าธารณะทีใ่ ห้
ทุกฝ่ายได้มาร่วมกัน ซึ่งผมก็เห็นว่าได้มีความพยายามท�ำในส่วนนี้อยู่บ้าง แต่ยังน้อย
นิดเกินไปและหลายกรณีแม้มีนวัตกรรมที่ส�ำคัญแต่ก็โดยภาพรวมแล้วต้องการทั้งการ
ยกระดับโจทย์และการขยายฐานของเจ้าภาพ
การสร้างอนาคตร่วมกันของสังคมต้องปรับมุมมองหรือแนวคิดใหม่โดยการหาจุด
ร่วมกันระหว่างรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับโครงสร้างทางประชากรที่ผู้สูงอายุจะ
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ภาพอนาคตของประเทศจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องไปให้ไกลกว่าภาพทีร่ ฐั ผูน้ ำ� ไป
สู่การสร้างภาคีทางสังคม ขณะเดียวกัน โจทย์มิใช่เรื่อง Quick-win ภายใต้การเมืองรวม
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืน หากแต่เป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่ทางนโยบายใน
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เรือ่ งความยัง่ ยืนทางสังคมให้กว้างขว้างข้ามภาคส่วน  หากเราเห็นตรงกันโจทย์ทเี่ คยเป็น
“ภาระ” ก็จะกลายเป็น “กุญแจ” เปิดเวทีทเี่ ป็นการเชือ้ เชิญทุกรุน่ ทุกวัยร่วมการปูทางร่วม
กันสู่อนาคตได้
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพ็ญนภา หงษ์ทอง
ภาพ จินต์ณิภา ปัญญาวุ ฒไิ กร

จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร

กับการบุกเบิก

Telepharmacy
ในประเทศไทย

ต้นเดือนมิถุนายน 2563 สภาเภสั ชกรรมออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสั ชกรรม
่ เป็นหลักประกันให้แก่
ทางไกล (Telepharmacy) เพือ

ประชาชนที่ต้องการใช้บริการเภสั ชกรรมทางไกล หรือ

การรั บ บริ ก ารทางเภสั ช กรรมโดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไป
พบเภสั ชกรถึงร้านขายยาหรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็นวิถี
การรับบริการสุ ขภาพในยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยี

การสื่ อสารก้าวไกล ปลายปีมี web app เล็กๆ ชื่อว่า

PharmCare เปิดให้บริการ Telepharmacy อย่าง
เงียบๆ เป็นอิฐก้อนแรกๆ ให้กบ
ั การให้บริการเภสัชกรรม
ทางไกลในบ้านเรา มี อิง - จินต์นิภา ปัญญาวุฒิไกร

เป็นผู้ก่อตั้ง และให้เกียรติเป็นแขกสนทนากับ ‘ผีเสื้ อ
ขยับปีก’ ในฉบับส่ งท้ายปีเก่านี้
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สองคือ ตัวเองท�างานค่อนข้างใกล้ชดิ กับเภสัชกร
ด้วยความที่คุณแม่เป็นเภสัชกรและเป็นร้านยา
ในชุมชนที่ท�าเรื่องบริการสุขภาพมาแต่ไหนแต่ไร
เคยร่วมงานกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ กับกองทุน สสส. และสมาคมเภสัชกรรม
ชุมชน เพื่อมอบบริการสุขภาพต่างๆ กับคนใน
ชุมชนและละแวกใกล้เคียง พอโตมาเราก็รู้ว่า
ไม่ ใช่ แ ค่ ร ้ า นคุ ณ แม่ ร ้ า นเดี ย ว แต่ มี ร ้ า นยาอี ก
มากมายที่ท�าแบบนี้ กระจายตัวทั่วไป ให้บริการ
ด้านสุขภาพและค�าแนะน�าด้านสุขภาพที่ดีมาก
แก่ชุมชน เราเคยคิดว่าจะท�ายังไงให้ประชาชน
ได้รู้จักร้านยากลุ่มนี้ และเราก็อยากให้ประชาชน
มี family pharmacist ของตัวเอง เลยเข้ามาเพื่อ
เป็น platform กลางให้กับร้านยาเหล่านี้

ขอเริ่มด้วยคําถามว่าเป็นเภสัชกรหรือเป็น
นักธุรกิจคะ ถึงได้มาบุกเบิก startup ด้านระบบ
บริการยา
ไม่ได้เป็นเภสัชกรค่ะ จบด้าน Biochemistry
กับ Management เข้ามาท�า Telepharmacy ด้วย
2 เหตุผล เหตุผลแรกมาจากข้อมูลเชิงสถิติ เรา
พบว่ามีข้อมูลการเข้ารับบริการในร้านยาชุมชน
มากถึง 310 ล้านครั้งต่อปี แต่เราไม่สามารถ
ทราบได้เลยว่าใน 310 ล้านครั้งนั้น มีที่ได้รับค�า
ปรึ ก ษาจากเภสั ช กรกี่ ค รั้ ง ได้ พ บเภสั ช กรหรื อ
เปล่า หรือได้รับยาที่เหมาะสมหรือเปล่า เลยคิด
ว่าหาก 310 ล้านครัง้ นัน้ ถูกพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพได้
ให้สามารถตอบโจทย์สขุ ภาพของประชาชนจริงๆ
จะท� า ให้ ใ นระยะยาวประชาชนมี สุ ข ภาพดี ขึ้ น
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคเรื้อรังน้อยลง เหตุผลที่

28

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

อยากให้ฉายภาพกว้างๆ ของ PharmCare
ที่ทําอยู่
ขอเริ่มที่การท�าความเข้าใจกับ Telepharmacy ซึง่ มีหลายองค์ประกอบ เบือ้ งต้นคือการให้
บริการเภสัชกรรมออนไลน์ ทีส่ ามารถแตกออกไป
เป็นการให้บริการเภสัชกรรมภายใต้โรงพยาบาล
ซึ่งจะเป็นเรื่องของเภสัชกรในโรงพยาบาล และ
การให้ บ ริ ก ารของเภสั ช กรที่ ร ้ า นยาชุ ม ชน ซึ่ ง
ของเราจะเน้นมาที่ร้านยาชุมชน และภายใต้การ
บริการเภสัชกรรมในร้านยาชุมชนก็ยังแบ่งย่อย
ลงไปได้อีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มของการรับใบสั่งยา
และจัดยารวมถึงให้ค�าปรึกษาการใช้ยา โดยอยู่
บนพื้นฐานของใบสั่งยาที่แพทย์จ่ายให้ และกลุ่ม
ของการให้บริการโดยไม่มีใบสั่งยา คล้ายกับการ
รับบริการในร้านขายยาที่คนไข้ walk in เข้าไปพบ
เภสัชกร ขอค�าปรึกษา และรับยากลับบ้าน ส่วน
ทีอ่ งิ เข้ามาพัฒนาเกิดจากความต้องการท�าให้การ

เราจะพยายามผลักดันให้เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรใน
ร้ า นขายยา เป็ น เภสั ช กรที่ส นใจงานด้ า นสุ ข ภาพ และ
สามารถให้คําปรึกษาด้านสุขภาพเรื่องยา ในเชิง family
pharmacist ให้ประชาชนทั่วไปได้

ให้บริการเภสัชกรรมชุมชนมีความยั่งยืน เพราะ
เรามองว่าการให้บริการสุขภาพหรือบริการอื่นๆ
ในยุคสมัยนี้ที่มีแนวทางการพัฒนาไปในรูปแบบ
ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีตัวช่วยตัวไหน
จะมาพัฒนาในส่วนของเภสัชกรรมชุมชนได้มาก
เลยมองว่าเป็นโอกาสทีจ่ ะท�าให้เภสัชกรรมชุมชน
มีช่องทางเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
แล้ว PharmCare ทํางานอย่างไร
ของเราเป็น web application หน้าตาจะ
เหมือน app แต่ไม่ตอ้ งดาวน์โหลด คนไข้สามารถ
เข้าไปในเวบไซต์ app.pharmcare.co ได้เลย พอ
เข้าไปแล้วจะมีบริการให้เลือก ตอนนีม้ ี 2 รูปแบบ
คือ เข้าไปค้นหาเครือข่ายร้านขายยาของเราได้
เลย โดยเรามีเครือข่ายร้านขายยาทัง้ ทีเ่ ป็นร้านยา
คุณภาพและร้านยาชุมชนอบอุ่น รวมถึงร้านยา
ที่แนะน�ามาให้เราโดยชุมชนต่างๆ เราจะมุ่งเน้น
ไปที่ร้านยาคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ
โดยสภาเภสัชกรรม และร้านยาชุมชนอบอุ่นซึ่ง
อยู ่ ภ ายใต้ สปสช. เพราะเราเชื่ อ ในบริ ก ารที่

มีคุณภาพของร้านยา 2 กลุ่มนี้ และอยากให้
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าถึงเกสัชกรที่อยู่
ภายใต้ร้านยา 2 กลุ่มนี้ ซึ่งตอนนี้เรามีร้านยาทั้ง
2 กลุ่มเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วประมาณ 160 แห่ง
เราต้องการเห็นประชาชนโดยเฉพาะในเขต
เมืองเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเรามอง
ว่าร้านยาคุณภาพและร้านยาชุมชนอบอุ่นเป็น
หน่วยให้บริการปฐมภูมิที่ดีมากๆ ตัวเภสัชกรก็
มีคุณภาพ สามารถให้บริการด้านสุขภาพที่ดีกับ
ประชาชนทั่วไป
คํ า ว่ า เภสั ช กรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพมี
ความหมายอะไรเป็นพิเศษไหม
เรามองว่าภาพของร้านยาในไทยมีหลาย
รูปแบบ อาจจะมีร้านที่เน้นขายยา ซึ่งคนไทย
ทั่วไปอาจจะคุ้นเคยในลักษณะว่าเข้าไปหายา
เช่น อาจจะอยากได้ antibiotic ก็อาจจะได้ Amoxy
กลั บ บ้ า นมากล่ อ งหนึ่ ง โดยที่ ไ ม่ มี ก ารพู ด ถึ ง
อาการหรือปัญหาสุขภาพในขณะนั้น แต่สิ่งที่เรา
อยากจะพัฒนาและเรามองว่าเป็นสิ่งที่จะท�าให้
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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เภสัชกรในร้านขายยาประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน แทนที่จะเป็นการจ่ายยา เราควรหันมา
โฟกัสเรื่องบริการ การรับยาจะเป็นการจ่ายยาที่
จ�าเป็นสมเหตุสมผล ไม่เน้นการเรียกหายา เรา
เลยคิดว่าเราจะเป็น platform ให้เภสัชกรได้โชว์
ศักยภาพการให้บริการของเขา และหากกลุ่ม
เกสัชกรทั่วไปที่ยังไม่ได้ให้บริการด้านสุขภาพใน
ระดับเดียวกัน เขาจะได้เห็นเป็นตัวอย่างและ
สามารถปฏิบัติตามได้ เราจะพยายามผลักดันให้
เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในร้านขายยา เป็น

เภสัชกรที่สนใจงานด้านสุขภาพ และสามารถ
ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพเรื่องยา ในเชิง family
pharmacist ให้ประชาชนทั่วไปได้
คนไข้หรือประชาชนทั่วไปเมื่อหากต้องการ
ใช้บริการ Telepharmacy ผ่าน PharmCare
ต้องเริ่มต้นยังไง
ก็เข้าไปที่ web app ของเราได้เลย สามารถ
เลือกได้ว่าจะใช้บริการจากเภสัชกรร้านยาไหน
หรือจากร้านยาไหนก็ได้ที่สามารถให้บริการได้

เรามีการระดมสมองกับเครือข่ายเภสัชกรที่ทํางานใกล้
ชิดกับเรา ทุกท่านทํางานด้วยใจและเห็นด้วยว่าการคิด
pharmacist fee เป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับ
บริการสุขภาพจากเภสัชกรอาจไม่เห็นความสําคัญ เป็น
เหตุผลที่เราจึงยังไม่เริ่มเก็บค่าบริการในส่วนนี้เพื่ อเป็น
การสร้างการเข้าถึงเพื่ อก่อให้เกิดความเข้าใจในอนาคต
อันใกล้

ณ ตอนนั้น จากนั้นมีช่องให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสุขภาพ การปรึกษากับเภสัชกรจะท�าผ่าน
วิดีโอคอล ซึ่งเภสัชกรจะซักถามอาการ แนะน�า
ยา แนะน�าการใช้ยา เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา
เภสัชกรจะคีย์ข้อมูลเข้าไปไว้ในระบบในฝังของ
เภสัชกรซึ่งเชื่อมต่อกับ personal health proﬁle
ของคนไข้ จะมีข้อมูลเช่น ให้ค�าแนะน�าอะไรไป
บ้าง การบรรเทาอาการเบื้องต้นโดยการไม่ใช้ยา
หรือใช้ยาอย่างไรได้บา้ ง คนไข้สามารถเลือกได้วา่
จะเอารายการปรึกษาเภสัชกรตรงนี้ไปซื้อยาเอง
ที่ร้านขายยาหรือจะขอรับจากเภสัชกรที่เป็นคน
ให้ค�าปรึกษาโดยใช้บริการ messenger ซึ่งเปรียบ
เสมือนตัวแทนของคนไข้ไปรับยาให้ก็ได้
อันนี้เป็นระบบของการ walk in เหมือน
การ walk in เข้าไปในร้านขายยา อีกระบบหนึ่ง
ของเราคือการเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพ
ของเอกชน ซึ่งเขามีเครือข่ายแพทย์ของเขาเอง
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ให้บริการในลักษณะ Telemedicine เมื่อแพทย์
ให้ค�าปรึกษาเสร็จ วินิจฉัยโรคเสร็จ จะส่งใบสั่งยา
เข้ามาในระบบของ Pharm Care เราก็จะบริหาร
จัดการใบสั่งยานั้น โดยจัดส่งใบสั่งยาไปให้ถึงมือ
เภสัชกร เภสัชกรจะเป็นผูจ้ า่ ยยาและให้คา� แนะน�า
การใช้ยาให้แก่คนไข้ผ่านช่องทางออนไลน์
มีมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนตัวของผู้มาใช้บริการอย่างไร
เราท�าตามหลัก PDPA Personal Data
Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางปีที่
ผ่านมา ข้อมูลที่เราเก็บมีไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการคนไข้เท่านัน้ ต้องแจ้งให้คนไข้ทราบเลย
ว่าการเก็บรักษาข้อมูลคนไข้เป็นสิ่งส�าคัญมาก
ทุกครั้งก่อนมีการแชร์ให้ใครก็ตามจะต้องแจ้ง
คนไข้ก่อนล่วงหน้า เช่น ก่อนที่เขาจะรับบริการ
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพของบุคคลากรสาธารณสุข
ไม่ใช่แค่สาํ หรับการเติบโตของ Telepharmacy แต่มอง
ว่าสําหรับทุกๆ สาขาวิชาชีพที่ต้องการให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์เลยค่ะ ทุกสาขาวิชาชีพมีความสําคัญและเป็น
เหมือนจิ๊กซอว์ของกันเเละกัน การประสานงานกันจะทํา
ให้คนไข้ได้รับคุณภาพของบริการที่ดีที่สุด

สุขภาพ เราจะให้เขาคอนเฟิร์มว่าอันนี้ข้อมูล
ประวัติสุขภาพล่าสุดของคุณ ถูกต้องหรือเปล่า
เพื่อให้เภสัชกรสามารถบริการได้อย่างมีคุณภาพ
เราจะเน้นเรือ่ งการให้บริการเป็นหลัก ข้อมูลทัง้ หมด
ทีเ่ ราเก็บไว้เพือ่ การให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพเพือ่
ให้คนไข้ได้ประโยชน์สูงสุด

เน้นการให้บริการด้านสุขภาพและให้ค�าปรึกษา
เรือ่ งการใช้ยา แทนทีเ่ ราจะโฟกัสการขายยา เราจึง
มี pharmacist fee 150 บาทต่อครั้ง แต่ปัจจุบัน
เนื่องจากเราต้องการให้ประชาชนเข้าถึงได้ และ
เป็นการแนะน�ารูปแบบการรับบริการ เราจึงยังไม่
เริ่มคิดเงินตรงนี้

คือมีระบบที่จะไม่ทําให้ข้อมูลคนไข้หลุดไป
อยู่ในมือบริษัทยา หรืออื่นๆ ภายนอก web
app นี้
ใช่คะ่ ฐานข้อมูลของเราไม่สามารถเข้าถึงได้
โดยบริษัทหรือองค์กรใดๆ หากไม่ได้เป็นการแชร์
โดยตัวคนไข้เอง

Pharmacist fee อาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับ
สังคมไทย ไม่เหมือน doctor fee ที่คนคุ้นเคย
คิดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ Telepharmacy ในประเทศไทยไหม
คิดค่ะ เรามีการระดมสมองกับเครือข่าย
เภสัชกรที่ท�างานใกล้ชิดกับเรา ทุกท่านท�างาน
ด้วยใจและเห็นด้วยว่าการคิด pharmacist fee
เป็นสิ่งที่คนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับบริการสุขภาพ
จากเภสัชกรอาจไม่เห็นความส�าคัญ เป็นเหตุผล

ผู้รับบริการต้องเสียค่าบริการอย่างไรไหม
เนื่องจากเราเป็น platform ของเภสัชกรที่
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ที่เราจึงยังไม่เริ่มเก็บค่าบริการในส่วนนี้เพื่อเป็น
การสร้างการเข้าถึงเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
อนาคตอันใกล้
การขอคําปรึกษาเภสัช ผ่านทาง Pharm
Care จะทดแทนการไปหาหมอได้เลยหรือ
การพบแพทย์หรือการไปโรงพยาบาลเป็น
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการวินิจฉัยโรค เราไม่
ต้องการเป็นส่วนที่ทดแทนการพบแพทย์ค่ะ การ
รับบริการจากเภสัชกรร้านยาเป็นการให้บริการ
แบบปฐมภูมิ ตามอาการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
อาการ อาจจะเป็นแค่กลุ่มโรคเบื้องต้น เจ็บไข้
ได้ป่วยทั่วไป หรือเป็นกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ เป็นต้น
เป็นการท�าให้เขาเข้าสู่บริการสุขภาพปฐมภูมิได้
ง่ายขึ้น ย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้บอกไว้ว่ามีคน
ใช้บริการร้านยาขายยาปีละกว่า 310 ล้านครั้ง
คนกลุ่มนี้ส่วนมากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและ
เลือกเดินเข้าร้านยา Pharm Care จึงเป็นส่วน

ที่เข้ามาอ�านวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพ
ของบริการให้คนกลุ่มนี้ แน่นอนว่าหากพบว่า
ใครมีอาการหรืออยู่ในภาวะที่ควรต้องพบแพทย์
เภสัชกรก็จะแนะน�าให้ไปพบแพทย์ทันที
จริงๆ Telepharmacy สามารถเข้ามาเสริม
ความเข้ ม แข็ ง ให้ บ ริ ก ารปฐมภู มิ ใ นเมื อ งได้
เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
สาธารณสุขหรือ สปสช. บ้างไหม หรือต้องการ
การสนับสนุนอะไรบ้างหรือไม่
ถ้าเป็นไปได้ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้บริการปฐมภูมิในรูปแบบออนไลน์ เพราะ
ปัจจุบันบริการปฐมภูมิทั้งหมดเป็นบริการที่ต้อง
ไปรับที่สถานบริการ คนเมืองอาจมี life style ที่
ค่อนข้างมีเวลาน้อย อาจท�าให้เขามีโอกาสในการ
เข้ารับบบริการน้อยลง เราก็เลยมองว่าหากเป็นไป
ได้เราอยากเป็นปฐมภูมิรูปแบบดิจิทัล ออนไลน์
ที่จะท�าให้บริการปฐมภูมิเข้าถึงได้มากขึ้น
ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก
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ภาวะติดเตียง
ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะผู้ป่วย
แต่เป็นปัญหาของญาติด้วย
หน่วยงานที่เข้ามาดูแล
ต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและญาติ
งาน long-term care
จึงจะประสบความส�ำเร็จ
สุวัฒน์ จันทร์สุข

ในเบื้องต้นเราอยากสร้างความเชื่อมั่นให้
กับบริการของเภสัชกรในชุมชนก่อน แล้วหลัง
จากนั้นหากกระทรวงฯ เล็งเห็นประโยชน์ของเรา
อาจมีความร่วมมือกันในส่วนของการเชือ่ มต่อกับ
โรงพยาบาล เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริการภาครัฐ
มองว่าอุปสรรคหรือความท้าทายที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในการที่ Telepharmacy จะต้องผ่านให้ได้
เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่เติบโต
หรือได้รับความนิยมในเมืองไทยเหมือนใน
ตปท. คืออะไร
คิดว่ามี 2 ประเด็น ประเด็นแรกความร่วม
มื อ ระหว่ า งวิ ช าชี พ ของบุ ค คลากรสาธารณสุ ข

34

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

ไม่ใช่แค่ส�ำหรับการเติบโตของ Telepharmacy
แต่มองว่าส�ำหรับทุกๆ  สาขาวิชาชีพทีต่ อ้ งการให้
บริการรูปแบบออนไลน์เลยค่ะ ทุกสาขาวิชาชีพ
มีความส�ำคัญและเป็นเหมือนจิก๊ ซอว์ของกันเเละ
กั น การประสานงานกั น จะท� ำ ให้ ค นไข้ ไ ด้ รั บ
คุณภาพของบริการที่ดีที่สุด
ประเด็ น ที่ 2 การเข้ า ถึ ง และการสร้ า ง
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บริ ก ารเภสั ช กรรม โดย
เฉพาะเภสัชกรรมชุมชน ให้ประชาชนทราบว่า
ตนสามารถคาดหวังระดับมาตรฐานบริการใน
รูปแบบใด และปฏิเสธบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

นายอ�ำเภอ อ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
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