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www.thaihealth.or.th

	 เปิดประเทศมาได้ระยะหนึ่ง	 หลายสิ่งหลายหลายอย่างก�าลังเคลื่อนไป
ในทิศทางที่ดี	 ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง	 วิถีชีวิต
เริม่เข้าใกล้ความเป็นปกตเิข้าไปเรือ่ยๆ	แต่สวมหน้ากากอนามัย		ล้างมอืบ่อยๆ
รกัษาระยะห่างยงัคงเป็นสิง่จ�าเป็น		หวังว่ากราฟความปกตเิช่นนีจ้ะพุง่สงูขึน้ไป
อย่างต่อเนื่อง	
	 ‘ผเีสือ้ขยบัปก’	ฉบบันีช้วนทกุท่านพเิคราะห์การสือ่สารในระบบสขุภาพค่ะ
ทั้งการสื่อสารในช่วงเวลาปกติ	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.กุลทิพย์	ศาสตระรุจิ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)	 มาร่วมตั้งข้อสังเกตและให้ค�าแนะน�าทักษะการสื่อสารเพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้รับบริการให้มากท่ีสุด	 และ
การสื่อสารของภาครัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด	 ตลอด	 2	 ปที่ผ่านมา
วงวชิาการด้านการสือ่สารมกีารศกึษาเรือ่งนีไ้ว้หลากหลายประเดน็		เรารวบรวม
มาให้มองเห็นภาพรวมคุณภาพ	 และประสิทธิภาพการสื่อสารในช่วงการแพร่
ระบาดของภาครัฐค่ะ	 หวังอย่างยิ่งที่จะเป็นการจุดประกายให้มีการทบทวน
แนวทางและวิธีการสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤติหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
ขึ้นอีกในอนาคต	
	 ช่วงนี้ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพก�าลังจัด	 webinar	
series	 เกี่ยวกับ	 Long-term	 care	 ในช่วงวิกฤติโควิด-19	 กองบรรณาธิการ
น�าเนื้อหาส่วนหนึ่งมาเผยแพร่ในที่นี้ด้วย	แต่สามารถติดตามรับฟังแบบเต็มรูป
แบบได้ที่เพจผีเสื้อขยับปกค่ะ

ผีเสื้อขยับปก
พฤศจิกายน	2564

06  มองห่างๆ อย่างห่วงๆ
 ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพืน้ที ่
 ยิง่แก้ยิง่วุ่น

08  รายงานพิเศษ
 สธ.ขายฝนั บรรจุข้าราชการรอบสอง
  ของขวัญปีใหม่บุคลากร

10  มองรอบโลก
 โควิด-19 กับวิกฤติจิตแพทย์
 ในอเมริกา

12  จากห้องวจิยั
 สถานการณ์และความต้องการ
 ก�าลังคนด้านสุขภาพ 
 ในสถานการณ์การระบาดของโควิด

14  เรื่องจากปก
 ส�ารวจการส่ือสารของรัฐ
 ในยุคโควิด-19

22 ปอกเปลือกความคิด
 การส่ือสารของแพทย์
 ในมมุมองนักวชิาการดา้นการส่ือสาร

30 รายงานพิเศษ
 ผลกระทบโควิด-19 
 กับระบบ LTC เขตเมือง



4  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  5

ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

ก.คลังอนุมัติแล้วใช้เงินบํารุง
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ช่วงโควิด-19 ได้

 หลังจากยืดเยื้อขามป กรณีงบประมาณสําหรับจาย
คาตอบแทนพเิศษบคุลากรสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานชวง
โควิด-19 ลาสุดวันที่ 16 พ.ย. 64 รองปลัดกระทรวงการ
คลังลงนามในหนังสือดวนที่สุดถึงกระทรวงสาธารณสุข
ใหสามารถใชเงินบํารุงจายคาตอบแทนพิเศษได
 ท้ังนี้จากการท่ี ครม. มีมติตั้งแตวันที่ 15 เม.ย. 
2563 เห็นชอบใหบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
สถานการณโควิด-19 กลุมผูปฏิบัติงานโดยตรงและผู
ปฏิบัติสนับสนุนใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษอัตราเดือนละ 
1,500 บาท และ 1,000 บาทตามลําดับ เปนระยะเวลา 
7 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 2562-30 ก.ย. 2563 แต
ติดปญหาวาไมสามารถนํางบประมาณรายจายประจําป
มาจายใหกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจาง
ชัว่คราว  เหมอืนท่ีจายใหกบัขาราชการ  พนกังานราชการ
และลูกจางประจําได กระทรวงการคลังจึงแกไขปญหา
ดวยการใหหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถนําเงินบํารุงของตนเองออกมาจายใหพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางชั่วคราวของตนเองได 

รพ.สต.โคราช 182 แห่ง 
พร้อมถ่ายโอนไป อบจ.

 นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา กลาวถึงผลการสํารวจความพรอมในการ
ถายโอน รพ.สต. ไปยังองคปกครองสวนทองถิ่นของ
จังหวัดนครราชสีมาวา มี รพ.สต. 182 แหง พรอมจะ
ถายโอนไปยงั อบจ. แลว ซึง่ อบจ. กพ็รอมรับการถายโอน
ทั้งหมด
 การถายโอน รพ.สต. ไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนการดําเนินการตามนโยบายกระจายอํานาจ 
และเปนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
โดยวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผานมาเพิ่งมีการประกาศ
หลกัเกณฑและขัน้ตอนการถายโอนภารกจิสถานอีนามยั
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.
ให อบจ. ออกมา อยางไรกด็ยีงัไมชัดเจนวาการถายโอน
รพ.สต. ท้ัง 182 แหงนั้นจะดําเนินการเม่ือไร รอง 
นพ.สสจ. นครราชสมีากลาวแตเพยีงวาหลงัการถายโอน
กระทรวงสาธารณสุขจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงและกํากับ
ดแูลมาตรฐานวชิาชีพของบคุลากรดานสาธารณสขุตอไป

ศูนย์ CHAMPS จุฬา 
รร.แพทย์แห่งแรกของไทย
ที่ผ่านมาตรฐานนานาชาติ

 ศูนยฝกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย หรือศูนย 
CHAMPS ของคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย ไดรบัการรบัรองมาตรฐานระดับนานาชาติ
จาก Society for Simulation in Healthcare (SSH) 
ของสหรัฐอเมริกา ถือเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกของ
ประเทศไทยที่ไดรับการรับรองนี้ 
 การไดรบัการรบัรองจาก  SSH  ทาํใหศนูย  CHAMPS
มีระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเทาศูนยฝกเสมือนจริง
ของโรงเรียนแพทยชัน้นาํของโลกซึง่ไดรบัการรับรองจาก
มีระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเทาศูนยฝกเสมือนจริง
ของโรงเรียนแพทยชัน้นาํของโลกซึง่ไดรบัการรับรองจาก
มีระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเทาศูนยฝกเสมือนจริง

สถาบันแหงน้ีเชนกัน เชน ศูนยฝกของโรงเรียนแพทย
แหงมหาวทิยาลยัฮาวารด  มหาวทิยาลยัจอนส  ฮอปกนิส
มหาวทิยาลยัเยล  และมหาวทิยาลัยการแพทยไทเป  การ
ไดรับการรับรองในครั้งนี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทัง้นีศ้นูย CHAMPS ถกูจดัตัง้ขึน้เปนแหลงฝกฝนทกัษะ
การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพแมนยํา  และสรางความพรอม
ใหนักศึกษาแพทยกอนจบไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
บริการ มีการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) มาใช และ
นอกจากการฝกทกัษะทางการแพทยแลวนกัศกึษาแพทย
ยังจะไดฝกทักษะดานการสื่อสาร การสนทนากับผูปวย 
และการจาํลองสถานการณตางๆ เร่ิมเปดดาํเนนิการตัง้แต
ยังจะไดฝกทักษะดานการสื่อสาร การสนทนากับผูปวย 
และการจาํลองสถานการณตางๆ เร่ิมเปดดาํเนนิการตัง้แต
ยังจะไดฝกทักษะดานการสื่อสาร การสนทนากับผูปวย 

เดือนกันยายน 2563

สปสช. เพ่ิม 4 บริการสุขภาพ
ในสิทธิประโยชน์บัตรทอง

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (บอรด 
สปสช.) มีมติในวันที่ 1 พ.ย. ที่ผานมา เห็นชอบใหเพิ่ม
บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4 รายการเปน
สทิธปิระโยชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ(บตัร
ทอง) โดย สปสช. จะออกหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไข
ของชุดสิทธิประโยชนใหมตอไป
 ชุดสิทธิประโยชนที่เพิ่มขึ้นมาไดแก 1.การคัดกรอง
ธาลัสซีเมียในคูของหญิงตั้งครรภ 2.การคัดกรองซิฟลิส
ในคูของหญงิต้ังครรภ  3.การตรวจวดัความดันโลหิตดวย
ธาลัสซีเมียในคูของหญิงตั้งครรภ 2.การคัดกรองซิฟลิส
ในคูของหญงิต้ังครรภ  3.การตรวจวดัความดันโลหิตดวย
ธาลัสซีเมียในคูของหญิงตั้งครรภ 2.การคัดกรองซิฟลิส

ตนเองทีบ่าน  และ 4.สายดวนเลิกบหุรี ่โดยสทิธปิระโยชน
ของ 3 บริการแรกจะสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค. 2565 สวนบริการสายดวนเลิกบุหรี่จะเริ่มให
บรกิารหลงัจากศนูยบรกิารเลิกบหุรีท่างโทรศพัทแหงชาติ
ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบบัตรทองแลว
บรกิารหลงัจากศนูยบรกิารเลิกบหุรีท่างโทรศพัทแหงชาติ
ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบบัตรทองแลว
บรกิารหลงัจากศนูยบรกิารเลิกบหุรีท่างโทรศพัทแหงชาติ
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โดย จับพลัดจับผลู

ม อ ง ห่ า ง ๆ 
อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

	 โดยปกติถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบใดๆ	
ก็ตาม	 ย่อมต้องเป็นไปเพื่อให้ระบบใหม่ท่ีถูก
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานั้นสามารถปิดจุดอ่อนของ
ระบบเดิมที่ด�ารงอยู่ได้	 แต่การปรับเปล่ียนระบบ
การจัดสรรแพทย์จบใหม่ลงสู่โรงพยาบาลชุมชน

ฉลากแบบออนไลน์	 ให้แพทย์จบใหม่กรอกข้อมูล
ลง	google	form	และจบัฉลากโดยใช้การสุม่ตวัเลข
จากบตัรประชาชน		ซึง่กเ็กดิปัญหาว่า	ระบบ	google
form	ไม่	real	time	ท�าให้ไม่สามารถเห็นได้ว่าใคร
เลอืกพืน้ทีไ่หนบ้าง		หรือโรงพยาบาลไหนท่ีมจี�านวน
แพทย์ใช้ทุนครบแล้ว	 โรงพยาบาลไหนที่ยังขาด
บ้าง	 ซึ่งในคร้ังนั้น	 ก็มีเสียงจากผู้บริหารอย่าง
นพ.ชวศกัดิ	์	กนกกัณฑพงษ์		ผูอ้�านวยการส�านกังาน
บรหิารโครงการร่วมผลติแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท	
(สบพช.)		ออกมาบอกว่าจะให้มกีารปรบัปรงุระบบ
การจับฉลากของปนี้ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมมากขึ้น	 แต่แล้วระบบใหม่ของปนี้กลับให้มี
แพทย์กลุ่มหนึ่งมีสิทธิได้เลือกโรงพยาบาลเพื่อใช้
ทุนก่อน	
	 ยงัไม่ต้องน�ามาใช้จรงิ		ทกุคนกต้็องคาดเดา
ผลล่วงหน้าได้ว่าแพทย์จบใหม่	425	คนทีไ่ด้คะแนน
สอบ	NL	สงูทีส่ดุย่อมไม่มใีครเลือกไปท�างานใช้ทนุ

เพื่อท�างานในฐานะแพทย์ใช้ทุนในครั้งนี้	 ไม่ว่าจะ
มองมุมไหนก็ไม่เห็นทางว่าจะเป็นการปิดจุดอ่อน
ของระบบเดิมได้
	 อย่างท่ีรู้กนัว่าโรงพยาบาลชุมชนในประเทศ
นี้มีจ�านวนหลายแห่งท่ีแพทย์จบใหม่ไม่อยากไป
ท�างาน	 ท้ังด้วยเหตุผลทางกายภาพ	 ท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลความเจริญ	 เดินทางไม่สะดวก	 ไกล
บ้าน		ทัง้ด้วยเหตผุลด้านการท�างาน		เช่นโรงพยาบาล
ท่ีขึ้นชื่อเร่ือง	 staff	 หรือแพทย์รุ่นพี่ท่ีท�างานอยู่
ก่อนโหด		ชอบทิง้เวรให้แพทย์จบใหม่		แถม	consult
ล�าบาก	หาตัวไม่ค่อยเจอ	และอื่นๆ	อีกมากมาย	
การจบัฉลากโรงพยาบาลท่ีจะได้ไปใช้ทุน		จงึถกูน�า
มาใช้เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการเลอืกจดัสรร
แพทย์จบใหม่ลงไปใช้ทุนมากที่สุด	 คือทุกคนไม่มี
สิทธิเลือกเท่ากัน	 ต้องพึ่งกับบุญกรรม	 หรือโชค
วาสนาของตนเองเพยีงอย่างเดยีว		ทกุปเมือ่ฤดกูาร
จับฉลากแพทย์ใช้ทุนมาถึงเราจึงได้เห็นหลายคน
หลัง่น�า้ตาเมือ่จบัฉลากได้โรงพยาบาลทีม่คีณุสมบตัิ
ข้างต้น		บางคนถงึขัน้ขอลาออกจากการเป็นแพทย์
ใช้ทุน		และชดใช้เงนิ	400,000	คืนให้กบัรัฐบาลเพือ่
ไม่ต้องไปท�างานในพืน้ท่ีท่ีไม่เป็นท่ีปรารถนาอย่าง
รุนแรงเหล่านั้นเลย		
	 ปท่ีแล้วระบบการจับฉลากมีเสียงบ่นและ
ร้องเรียนมากถึงความไม่เป็นธรรม	 เพราะต้องจับ

 ต้องเรียกว่างงไปตามๆ กัน ท่ีเมื่อจู่ๆ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็
กําหนดเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน
ของปี 2565 ออกมาว่าจะให้แพทย์จบ
ใหม่ทีม่ีคะแนนสอบ NL หรือการประเมิน
รบัรองความรูใ้นการประกอบวิชาชพีสูงสุด 
425 คนแรก มีสิทธิได้เลือกพื้นที่ใช้ทุน
ก่อน แทนระบบจับฉลากเหมือนที่เคย
เป็นมาทุกปี

ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพ้ืนที่ 
ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ในโรงพยาบาลทีม่คีณุสมบตัไิม่พงึปรารถนาตามที่
กล่าวมา	 แล้วแพทย์ที่เหลือก็ค่อยมาจับเลือกโรง
พยาบาลท่ีไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น	 เหตุใดระบบ
การจัดสรรแพทย์ลงไปท�างานใช้ทุนจึงกลายเป็น
ระบบที่เอื้อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนได้ขนาดนี้	 ที่ผ่านมา
ปัญหาแพทย์จบใหม่ลาออกเพราะไม่อยากใช้ทุน
ก็เป็นปัญหาหลักที่หนักหนาสาหัสพอแล้ว	เพราะ
ท�าให้ระบบต้องสญูเสียแพทย์ออกไปตัง้แต่ต้นทาง	
การให้อภสิทิธิแ์พทย์ท่ีสอบได้คะแนนดีเลอืกพืน้ที่
ได้ก่อนจะไม่ยิง่ท�าให้ปัญหาการลาออกของแพทย์
จบใหม่รุนแรงขึ้นหรือ	
	 หากไม่สามารถคิดค้นระบบที่จะท�าให้ทุก
อย่างดีขึ้นได้	ก็ควรกลับไปใช้แบบเดิมก่อน	อย่าง
น้อยก็ไม่ท�าให้สถานการณ์ท่ีเลวร้ายอยู่แล้ว	 เลว
ร้ายลงไปมากขึ้นอีก	

 เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนประจําปี 2565
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โดย กองบนิผีเสื้อ
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

	 การบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19	 รอบแรก
ผ่านพ้นไปก่อนหน้านี้พร้อมเสียงร้องเรียนว่า
ไม่มีความเป็นธรรมส�าหรับบุคลากรบางกลุ่มที่มี
การลงต�าแหน่งงานผิดพลาดท�าให้ไม่สามารถ
บรรจไุด้		ล่าสดุกระทรวงสาธารณสขุโดยนายอนทุนิ
ชาญวีรกลุ		รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสขุ		ได้มนีโยบายขอบรรจตุ�าแหน่ง
ข้าราชการโควิดรอบ	 2	 รวมกว่า	 38,000	 อัตรา	
ครอบคลุม	71	สายงาน	จากทั้งหมด	78	สายงาน
ของกระทรวงฯ	 โดยแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม
ภารกิจหลัก	 กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ	 และ
กลุ่มภารกจิการบรหิารจดัการ	ซ่ึงรวม	back	office	
ด้วย	 โดยขณะนี้มีรายชื่อบุคลากรที่รอบรรจุแล้ว	
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบจ�านวน	 คุณวุฒิ	
หลักเกณฑ์	ภารกิจที่ปฏิบัติงาน	และการจ้างงาน
ให้ตรงกัน	

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะเป็นภาระงานทีห่นักสําหรับบุคลากร แต่ก็มีข่าวดี
แฝงฝงัอยู่ เพราะภาระงานที่หนักอึง้เดินทางมาพร้อมโอกาสในการได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการของบุคลากรด่านหน้าหลายวิชาชีพ

	 อย่างไรก็ดีการขอเสนอบรรจุข้าราชการ
ในรอบนี้	 ยังคงมีบางสายงานที่ไม่เข้าเกณฑ์	 ซึ่ง
กระทรวงได้เปิดโอกาสให้บุคลากรยื่นอุทธรณ์
ได้	 นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยังได้มีแผน
ขยายกรอบอัตราก�าลังบุคลากรในป	 2565	 โดย
นพ.สรุะ	วเิศษศกัด์ิ	รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ
เนื่องจากปัจจุบันกรอบอัตราก�าลังของบุคลากร
ท้ังหมดของกระทรวงสาธารณสขุ		อยู่ท่ี	450,000	คน
เนือ่งจากภาระงานทีเ่พิม่ขึน้กระทรวงสาธารณสขุ
จึงจะขอขยายกรอบอัตราก�าลังพยาบาลเพิ่มอีก
กว่า	4,000	อัตรา		โดยให้เป็นการจ้างงานในลกัษณะ
พนักงานราชการ	โดยในครั้งนี้จะมีการเพิ่มกรอบ
อัตราของแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขเพ่ิม
วิชาชีพละ	 500	 ต�าแหน่งด้วย	 ส�าหรับวิชาชีพ
พยาบาลจะมีการผลักดันเรื่องความก้าวหน้าใน
สายงานให้สามารถเล่ือนล�าดับช�านาญการพิเศษ
ได้โดยไม่ต้องยุบต�าแหน่งอื่นด้วย	

สธ.ขายฝัน
บรรจขุ้าราชการรอบสอง
ของขวญัปีใหม่บุคลากร

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจาํปีงบประมาณ 2563

วชิาชพี

แพทย์

ทันตแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลเทคนิค

นักเทคนิค
การแพทย์

นักรังสี
การแพทย์

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

นักกายภาพบําบัด

นักจิตวิทยา

นักวิชาการสถิติ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

เจ้าพนักงาน
เวชสถิติ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

แพทย์แผนไทย

จาํนวนรวม

 19,370

 5,581

 117,942

 630

 4,481

 1,553

 2,159

 2,862

 386

 228

 35,380

 1,600

 6,328

 1,989

 13,169

 2,901

ข้าราชการ

 19,232

 5,578

 115,944

 620

 4,621

 1,528

 792

 2,568

 290

 108

 26,016

 1,010

 5,163

 1,315

 11,576

 1,117

พนักงาน
ราชการ
 -

 -

 59

 -

 72

 8

 730

 53

 53

 62

 715

 135

 4

 43

 106

 79

ลกูจา้ง
ชัว่คราว
 112

 3

 1,289

 10

 63

 4

 49

 66

 10

 1

 3,447

 5

 372

 261

163

378

พนง กระทรวง
สาธารณสุข
 26

 -

 650

 -

 85

 13

 588

 175

 33

 55

 5,202

 450

 789

 370

 1,324

 1,327

ที่มา กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล
https://www.bangkokbiznews.com/news/960582
https://www.hfocus.org/content/2021/11/23611
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลให้
ภาระงานของจิตแพทย์ในทุกประเทศเพิ่มข้ึน
อย่างมาก	 ประชาชนไม่ว่าจะติดเช้ือหรือไม่ติด
เชื้อ	ต่างใช้ชีวิตกับความเครียดกลัวติดเชื้อ	กลัว
ตาย	ทีอ่เมรกิาความต้องการจติแพทย์รนุแรงมาก
ถึงขนาดกล่าวกันว่าโควิด-19	 ท�าให้สุขภาพจิต
ของชาวอเมริกันมีคุณภาพต�่าสุดในรอบ	 20	 ป	
ผลทีต่ามมาคือจติแพทย์เองต้องประสบกบัภาวะ	
burn	out	เพราะภาระงานที่หนักเกิน	
	 Dr.	Georgia	 Gaveras	 จิตแพทย์ผู้ร่วม
ก่อตั้ง	 Talkiatry	 สถานบริการเฉพาะทางด้าน

 จิตแพทย์เองเม่ือนอกเวลางานก็ต้องขอคําปรึกษาจากจิตแพทย์คนอื่น เพราะภาระ
งานที่มากขึ้นทําให้จิตแพทย์เองไม่มีเวลาดูแลตัวเอง สภาพจิตดําดิ่งกับการทํางานที่
ยาวนานและบางคนอาจต้องถูกกักตัวเพราะโควิด-19

จิตเวชชื่อดัง	 ในนิวยอร์กเขียนบทความลง
นติยสาร	Insider	ในช่วงต้นปทีอ่เมรกิาเผชญิหน้า
กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	 อย่าง
รุนแรงว่าวิกฤติโควิดท�าให้จิตแพทย์ต้องท�างาน
หนักขึ้นเพราะจ�านวนคนไข้มากขึ้นจนท�าให้งาน
ของจิตแพทย์ที่ควรเน้นเร่ืองการให้เวลาดูแล
อารมณ์และสภาพจติคนไข้		กลายเป็นงานบรหิาร
จัดการมากขึ้น	 งานของจิตแพทย์ที่ปกติก็มาก
อยู่แล้ว	 ล้นมือยิ่งขึ้น	 กลายเป็นความเครียด
สะสม	 Dr	Gaveras	 ระบุว่าอัตราการฆ่าตัวตาย
ของจติแพทย์สงูกว่าวชิาชพีอืน่ถงึ	2	เท่า	อย่างไร

โควิด-19 
กับวกิฤติจติแพทย์ในอเมรกิา

แหล่งข้อมูล
https://www.businessinsider.com/worst-mental-
health-crisis-last-two-decades-psychiatrists-burning-
out-2021-1

เพื่อให้ตารางงานของจิตแพทย์ยืดหยุ่นมากขึ้น	
นอกจากนี้สถานบริการเอกชนหลายแห่งก�าลัง
ปรับระบบ	 back	 office	 ให้มีระบบการบันทึก
ประวัติผู้ป่วยทาง	 electronic	 ช่วยลดขั้นตอน
ยุง่ยาก		ตดัความอุย้อ้ายของระบบ		อกีทัง้น�าระบบ
อัตโนมัติมาใช้กับงานธุรการ	ท�าให้จิตแพทย์และ
บุคลากรที่ท�างานด้านการดูแลสุขภาพจิตของ
ผู้ป่วยมีเวลาเพิ่มมากขึ้น	
	 ส�าหรบับคุลากรด่านหน้าทีรั่บมอืกบัอาการ
ทางกายของผู้ติดเช้ือ	 เมื่อพ้นช่วงวันแห่งการ
ระบาด	 อาจหมายถึงเวลาหยุดพัก	 แต่ส�าหรับ
จิตแพทย์ภาระงานไม่ได้หมดไปหรือลดน้อยลง
ตามจ�านวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง	 เพราะสภาพจิต
และอารมณ์ของผู้คนในสังคมเป็นสิ่งท่ีต้องการ
การดูและระยะยาว	

 

  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  11

ก็ดีเขาไม่ได้ระบุตัวเลขสถิติการฆ่าตัวตายของ
จิตแพทย์ในช่วงการระบาดของโควิด-19	
	 สัดส่วนเฉลี่ยของประชากรต่อจิตแพทย์
ในอเมริกาอยู่ที่จิตแพทย์	 30	 คน	 ต่อประชากร	
1	แสนคน	(ในไทย	1.34	คน	ต่อประชากร	1	แสน
คน)	 ประเด็นส�าคัญคือจิตแพทย์เองเมื่อนอก
เวลางานกต้็องขอค�าปรกึษาจากจติแพทย์คนอืน่	
เพราะภาระงานทีม่ากขึน้ท�าให้จติแพทย์เองไม่มี
เวลาดูแลตัวเอง	 สภาพจิตด�าดิ่งกับการท�างาน
ที่ยาวนานและบางคนอาจต้องถูกกักตัวเพราะ
โควิด-19	
	 ความต้องการจติแพทย์มากขึน้ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	 ท�าให้สถานการณ์การ
ท�างานทีย่�า่แย่อยูแ่ล้วเพราะจ�านวนบคุลากรไม่ได้
สัดส่วนกับจ�านวนคนไข้	ต้องแย่ลง	Dr	Gaveras
ระบวุ่าตวัเขาเองต้องลาออกจากการเป็นจติแพทย์
ประจ�าห้องฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึง่ในเมอืง	
เพราะเขาต้องรบัภาระงานทีห่นกัมาก		บางครัง้สงู
ถงึ	100	ชม.	ต่อสปัดาห์ทีเดยีว	ท�าให้เขาไม่รู้สกึว่า
ได้ท�างานตามหน้าทีข่องตนอย่างสมบรูณ์		“ทกุวนั
ผมต้องมานัง่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า		ท�างานบริหาร
จัดการที่น่าเบื่อ	 และก็ต้องคอยตัดข้ันตอนการ
ท�างานที่ยุ่งยาก	ชักช้า	เพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้ของ
ผมจะได้รับการดูแล”	
	 เพื่อแก้ปัญหาภาระงาน
ที่หนักเกินไปของจิตแพทย์	
โรงพยาบาลหลายแห่งได้
เริ่มใช้ระบบจิตแพทย์
ทางไกล	(telepsychiatry)	
มาใช้ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19	
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

	 การศึกษาครั้งนี้วางกรอบประเด็นไว้ที่การ
วิเคราะห์ศักยภาพและส่วนขาดด้านบุคลากร
ระดับปฐมภูมิในการรับมือกับการแพร่ระบาด
ของโควิด-19	 ตามระดับความรุนแรงของการ
ระบาด	ศึกษาบุคลากร	4	วิชาชีพ	ได้แก่	แพทย์
พยาบาล		นกัวชิาการสาธารณสขุ		และเจ้าพนกังาน
สาธารณสขุชมุชน		ประเมนิงานบรกิาร	6	ประเภท	
ได้แก่	บรกิารผูป่้วยนอก	บรกิารฝากครรภ์	บรกิาร
วัคซีน	บริการยาเม็ดคุมก�าเนิด	บริการยาฉีดคุม
ก�าเนิด	และบริการคัดกรองโรคเรื้อรัง	ในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19		รอบแรกคอืเดอืนมกราคม-
มิถุนายน	 2563	 เปรียบเทียบกับช่วงก่อนการ
ระบาดคือปงบประมาณ	2561-2562	และเดือน
มกราคม-มิถุนายน	 2562	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความรุนแรงของการระบาด	 โดยแผนก�าลังคน
ส�ารองนี้ควรมีทั้งระดับเขต	 และระดับประเทศ	
และควรอยู ่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
สาธารณสขุ		และต้องท�าให้มีศักยภาพในการรับมอื
สถานการณ์การระบาดของโรคหรือสถานการณ์
ฉุกเฉินอื่นๆ	ของแต่ละจังหวัด

สถานการณ์และความต้องการ
กําลังคนด้านสุขภาพ
ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ

  ปฏเิสธไม่ได้วา่กาํลังคนด่านหน้าทีสํ่าคญัในการลดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19
คือบคุลากรในหน่วยบรกิารสุขภาพระดับปฐมภมิู  หรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตาํบล (รพ.สต.) ท่ีตอ้งเรง่ตดิตามผูสั้มผัสผูป้ว่ย  และคน้หาเชงิรกุในชมุชน  รวมถงึ
การกักตัวกลุ่มเส่ียงที่เดินทางจากพื้นที่แพร่ระบาดเข้าไปยังชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่
มักไม่แสดงตัวหรือปกปิดประวัติ ทําให้ในช่วงการแพร่ะระบาดของโควิด-19 
บุคลากรระดับปฐมภูมิมีภาระงานที่หนักขึ้นมาก นพ.พินิจ ฟา้อํานวยผล ศึกษา
สถานการณ์และความต้องการกําลังคนดา้นสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ 
https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/
5383/hs2684.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

วางแผนเตรียมความพร้อมก�าลังคนที่เหมาะสม	
เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ		โดยไม่ท�าให้มผีลกระทบ
กับการให้บริการปฐมภูมิด้านอื่น	
	 ผลการศึกษาพบว่ามี	 รพ.สต.ประมาณ	
750-1,000	แห่ง	หรือประมาณร้อยละ	10	ของ	
รพ.สต.	ทั้งหมด	ไม่มีชั่วโมงการท�างานหลักหลัง
หักภาระงานขั้นต�่าท่ีจะสามารถน�ามาใช้ในการ
ติดตามผู้สัมผัสหรือค้นหาเชิงรุกได้	 จึงอาจต้อง
น�าชัว่โมงการท�างานส่วนอืน่มาใช้		และร้อยละ	50
สามารถตดิตามผูส้มัผสัหรอืค้นหาเชงิรกุได้วนัละ	
21-50	ราย	และร้อยละ	25	สามารถท�าได้วันละ	
51-80	ราย	ส่วนศักยภาพในระดับอ�าเภอพบว่า
อ�าเภอทีส่ามารถตดิตามผูส้มัผสัหรอืค้นหาเชงิรกุ

ได้ต�่าสุดต่อวันคือ	4	ราย	และมีประมาณ	160-
240	 อ�าเภอ	 หรือประมาณร้อยละ	 20-25	 ของ
อ�าเภอทั้งหมด	 อีกร้อยละ	 50	 สามารถติดตาม
ผู้สัมผัสหรือค้นหาเชิงรุกได้วันละ	201-500	ราย	
มีประมาณร้อยละ	 25	 ท่ีสามารถท�าได้วันละ	
501-800	ราย		สะท้อนให้เหน็ว่าอ�าเภอส่วนใหญ่
สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์การระบาดได้	หาก
ต้องการติดตามผู้สัมผัสหรือค้นหาเชิงรุกในช่วง
ระหว่าง	201-800	รายต่อวันในพื้นที่ของตนเอง	
	 การศึกษาคร้ังนี้ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การจัดท�าแผนก�าลังคนส�ารอง	 (surge	 capacity
plan)	 เพื่อวางแผนรองรับหากต้อมมีการระดม
บุคลากรในระดับอ�าเภอ	และระดับจังหวัด	 เพื่อ
สนบัสนนุบคุลากรในระดบัปฐมภมูติามสถานการณ์

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้บุคลากรปฐมภูมิมีภาระงานหนักขึ้น
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เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษท์อง

 ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีของการแพร่ระบาดของโควิด-19 มี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของรัฐบาลดังขึ้นในหลากหลายมิติ หน่ึงในน้ันคือการส่ือสารที่ 
หลายต่อหลายครั้ง มีเสียงสะท้อนแสดงให้เห็นถึงความขาด
ประสิทธิภาพ เชน่ “ไมอ่า่นไลน์กลุม่” เมือ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให้
ข้อมูลไม่เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  หรือ “เอา 15 นาทีคืนมา” เมือ่
พบว่าแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งตารอกลับไม่มีเน้ือหา
สาระทีต่นเองอยากฟงั 
 ‘ผีเส้ือขยับปีก’ ฉบับน้ี ชวนทุกท่านส�ารวจการส่ือสารและ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล ผ่าน
การวิจัยศึกษาของบรรดานักวิชาการ และนักวิชาชีพ เพื่อให้เสียง 
สะทอ้นการบรหิารจดัการสถานการณ์การแพรร่ะบาดดา้นการส่ือสาร 
ดังขึ้นบนฐานของการศึกษาอย่างมีวิทยาศาสตร์ และมีหลักทั้ง 
ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ใช่เพียงการวิพากษ์ด้วยอารมณ์

ส�ำรวจกำรสื่อสำร
ของรัฐในยุคโควิด-19
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อินโฟกราฟฟกของ ศบค.
“การออกแบบที่มีปญหา
ในเชิงการสื่อสารขอมูล”

	 อินโฟกราฟฟิกเป็นสื่อส�าคัญที่มีบทบาทโดดเด่นมากในการสื่อสารของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับโควิด-19	ทั้งการน�าเสนอข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อ	อัตราการครองเตียง	ไปจนถึง
ผู้เสียชีวิต	และการน�ามาใช้ในลักษณะสื่อรณรงค์	และประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่เพื่อลดการแพร่ระบาด	สิโรดม	มณีแฮด	และสรัญญา	เชื้อทอง	(2563)	
ได้ศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารสุขภาพของกรมควบคุมโรค	 โดยใช้เรื่องเล่าอินโฟกราฟฟิกใน
สถานการณ์โควิด-19	 โดยวิเคราะห์ตัวบทในสื่ออินโฟกราฟฟิกในสถานการณ์โควิด-19	
ของกรมควบคุมโรค	 ที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการในเวบไซต์กระทรวงสาธารณสุข	 (www.
moph.go.th)	 ระหว่างวันที่	 5	 มกราคม-30	 เมษายน	 2563	 เลือกเฉพาะอินโฟกราฟฟิก
ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง	 3	 ด้าน	 คือด้านสื่อ	 ด้านการเล่าเรื่อง	 และด้านการสื่อสุขภาพ	
รวมจ�านวน	 31	 ชิ้น	 ท�าการวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารสุขภาพ	 (Heath	
communication)	 และทฤษฎีการเล่าเร่ือง	 (Narrative	 theory)	 พบว่าองค์ประกอบของ
อินโฟกราฟฟิกที่กรมควบคุมโรคใช้ในสถานการณ์โควิด-19	 ประกอบไปด้วย	 ตัวเลข	 ตัว
อักษร	 ข้อความ	 สัญรูป	 เรขาคณิต	 แผนภูมิภาพ	 การ์ตูน	 ภาพถ่าย	 สีวรรณะเย็น	 และสี
วรรณะร้อน	 ส่วนการเล่าเรื่องพบว่าในอินโฟกราฟฟิกแต่ละชิ้นจะประกอบไปด้วยส่วนน�า	
เนื้อหา	 และส่วนสรุป	 เล่าเรื่องโดยใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา	 มีทั้งการเล่าเรื่อง
ผ่านตัวบุคคล	 ตัวแทนบุคคล	 สถานที่	 หรือสิ่งของที่ปรากฏในสถานการณ์โควิด-19	 เพื่อ
ถ่ายทอดข่าวสาร	 นอกจากน้ียังพบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาท่ีเป็นวาระทางสุขภาพ	 ได้แก่	
วาระสุขภาพด้านการให้ข้อมูลทั่วไป	 ด้านการส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง	 ด้านการสร้าง
ความตระหนัก	ด้านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม	และด้านการเปิดรับฟังความคิดเห็น	

	 น่าเสียดายท่ีงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารการสื่อสารมวลชน	 คณะการ
สื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มุ ่ง
เพียงจ�าแนกคุณลักษณะของอินโฟกราฟฟิก	
ไม่ได ้วิเคราะห์ลึกไปถึงเนื้อหาข้อมูลและ
ประสิทธิภาพของสื่อชนิดนี้	อย่างไรก็ดีสมาคม
นักออกแบบเรขศิลปไทย	 (ThaiGa)	 แหล่งรวม
ของบคุลากรทีท่�างานด้านศลิปะเพ่ือการสือ่สาร
โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยข้อมูลภาพหรือ
อินโฟกราฟฟิก	 ได้เผยแพร่ความเห็นของ
สมาคมต ่ออินโฟกราฟฟิกท่ีศูนย ์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรนา	2019	(ศบค.)	ใช้	ผ่านทางผ่านเพซบุ๊ก	
ThaiGa	 ว่า	 “เป็นงานออกแบบกราฟฟิกที่มีปัญหาในเชิงการสื่อสารข้อมูล”	 ตั้งแต่ล�าดับ
ความส�าคัญของการให้ข้อมูล	ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร	ตัวเลขที่เป็น	italic	(ตัวเอียง)	
ชุดสีที่เลือกใช้	รวมไปถึงปริมาณข้อมูลในภาพหนึ่งที่มากเกินความจ�าเป็น

“การรับรู้ข้อมูลกราฟิกสถานการณ์โควิด 19 ที่ผลิตโดยทีมงานของ ศบค.
เป็นประจ�าทกุวนัน้ันมโีอกาสเป็นอย่างมากทีจ่ะท�าให้ผู้รบัข้อมลู  ซึง่กค็อืประชาชน
ชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในประเทศ เกิดความสับสน ท�าให้เข้าใจสถานการณ์
คลาดเคล่ือน  ไปจนถงึท�าให้ไม่ตืน่ตวั  เฉยชา
และถงึข้ันไม่ได้รู้สึกถงึความจ�าเป็นเร่งด่วน
และความอันตรายที่เกิดขึ้น”	 สมาคมนัก
ออกแบบเรขศิลปไทย	 กล่าวในแถลงการณ์
ของสมาคมที่เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก	 ThaiGa	 ใน
วันที่	12	กรกฎาคม	2564	
	 สมาคมนกัออกแบบเรขศลิปไทยแนะน�า
ศบค.	ให้ปรบัเปลีย่นการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
ในหลายประเด็น	 เช่น	 ให้ใช้ตัวปกติแทนตัว
เอียงเพ่ือแสดงความหนกัแน่นของข้อมลูตวัเลข	
เปลี่ยนสีพ้ืนหลังของช่องตัวเลขให้เป็นสีโทน
ร้อนเพ่ือดึงสายตาและกระตุน้ให้รูส้กึตืน่ตวักบั
สถานการณ์	ตัดข้อมูลที่ไม่จ�าเป็นออกไป
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สื่อรณรงคสูโควิด-19
ยิ่งสื่อสารมากยิ่งไมบรรลุผลมาก
สื่อรณรงคสูโควิด-19
ยิ่งสื่อสารมากยิ่งไมบรรลุผลมาก
สื่อรณรงคสูโควิด-19

	 ผศ.อภิญญ์พัทร์	 กุสิยารังสิทธิ์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์	 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	 ศึกษาเกี่ยวกับส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาด
โควิด-19	 เพื่อพิเคราะห์ประสิทธิผลด้านการเข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน	 ผล
การศึกษาพบว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดรัฐเลือกส่งข้อมูลข่าวถึงประชาชนแบบเป็น
ล�าดับชั้นในลักษณะบนลงล่าง	(top-down)	สิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งสื่อสารมากเท่าใด	ยิ่งไม่บรรลุ
ผลมากเท่านั้น	 เพราะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งออกมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ความเชือ่และธรรมเนยีมปฏบัิตขิองประชาชนได้		แม้ต่อมาการสือ่สารของภาครฐัจะเปลีย่น
รูปแบบเป็นการสื่อสาร	2	จังหวะ	(two-step	flow	of	information)	ด้วยการน�าเนื้อหาจาก
ภาครัฐผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้น�าความคิดเห็นในชุมชน	(opinion	 leader)	แต่ก็ยังมีลักษณะ
บนลงล่างเช่นเดิม	จึงเป็นการสื่อสารที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการรณรงค์อยู่ดี	
	 อย่างไรก็ดีการสื่อสารเพื่อรณรงค์สู้โควิด-19	 ของภาครัฐใช่ว่าจะไม่เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเลย	 เพราะผลการศึกษาของ	ผศ.อภิญญ์พัทร์	พบว่าอย่างน้อยการสื่อสารของรัฐก็
ท�าให้สังคมไทยรู้จักและตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคย

“แม้ว่าเนือ้หาทีร่ฐับาลเลอืกใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับประชาชนอาจ
จะไม่น่าสนใจ และไม่ครอบคลุมเนื้องานทั้งหมดของการรณรงค์เพื่อปองกันโรค
โควิด-19 มากนัก แต่ผลสรุปของการศึกษาก็พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนักรู้และจดจ�าของประชาชนในสังคมได้	 ส่ิงสะท้อนท่ีส�าคัญของการรณรงค์
เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19	 ในครั้งนี้คือการที่คนไทยรู้จักการเว้นระยะห่างทางสังคม	
การล้างมือที่บ่อยขึ้น	การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน”	
	 ในฐานะนักวิชาการ	ผศ.อภิญญ์พัทร์	เสนอแนะรัฐบาลถึงแนวทางการท�าสื่อรณรงค์
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคว่าต้องเน้นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ
ภาครัฐ	และการสื่อสารต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	และเปิดช่องให้ประชาชนทราบถึงการ
ด�าเนินงานของรัฐบาล

เสียงจากผูรับสาร 
“ขอมูลที่ไดรับไมชัดเจน”
เสียงจากผูรับสาร 
“ขอมูลที่ไดรับไมชัดเจน”
เสียงจากผูรับสาร 

	 รศ.ดร.วิริชดา	 ปานงาม	 และคณะ	 จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด	
ท�าการศึกษาข้อคิดเห็นและทัศนคติประชาชนต่อการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19	
ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล	 ไม่ก�าหนดกลุ่มประชากร	 เปิดกว้างให้
คนท่ัวไปตอบโดยไม่เปิดเผยตัวตน	 เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม	 2563	 มีผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ�านวน	1,020	คน	และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	พบว่าสื่อที่ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19	 ของรัฐบาลมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์	
วทิย	ุ	และหนงัสอืพิมพ์		โดยเฉพาะการรายงานสถานการณ์สดผ่านทางสถานโีทรทัศน์ในช่วง
เที่ยงของทุกวัน	 แม้สื่อโทรทัศน์จะได้รับความนิยมสูง	 แต่ช่องทางการรับชมสื่อโทรทัศน์
พบว่าส่วนใหญ่จะรับชมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของสื่อนั้นๆ	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	 หรือ
แอพพลเิคชัน่ไลน์		งานวจิยันีย้งัได้ศกึษาลกึลงไปถงึความชดัเจนในข้อมลูข่าวสารท่ีประชาชน
ได้รับพบว่า	ร้อยละ	59	ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ�านวน	1,020	คน	ตอบว่าได้รับ
ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ชัดเจน	 ยังคง
สับสนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ	 แต่ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกนัและการควบคุมโรค		เช่น		แนวทางการเว้นระยะห่างทางสงัคม		การจัดการตนเอง
เมื่อเกิดอาการ	 และความเสี่ยงจากการติดเชื้อ	 พบว่าได้รับข้อมูลด้านนี้มากพอเมื่อเทียบ
กับข้อมูลด้านอื่นๆ	 ผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์โควิด-19	 ไว้ว่า	 การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	แม่นย�า	ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อ
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	 และเพื่อ
ย�้าเตือนให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามมาตรการการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค	 การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายโดยแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้	 สม�่าเสมอ	 เรียบง่าย	
และชัดเจน	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรค	 เนื่องจากข้อความเชิงบวก
หรือลบล้วนมีอิทธิพลต่อสาธารณะ
	 การศึกษาข้อคิดเห็นและทัศนคติประชาชนต่อการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค
โควิด-19	 ครั้งน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา	 “มุมมองเชิงสังคม	 จริยธรรม	 และความ
เปล่ียนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นและทัศนคติ
ประชาชนต่อมาตรการยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ไม่ใช่มาตรการทางการ
แพทย์	 และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19”	 ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทาง	 วารสาร	
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Wellcome Open Research	(https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-245)	
	 ในขณะเดียวกันเจษฎา	นกน้อย	และวรรณภรณ์	บริพันธ์	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ	
ได้ศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารของ	 ศบค.	 ในกลุ่มประชาชนชาวสงขลา	 400	 คน	
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความน่าเชื่อถือของการสื่อสารของ	ศบค.	น้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับด้านอื่นๆ	 เช่น	 ความสม�่าเสมอของการสื่อสาร	 เนื้อหาสาร	 ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม	ความแจ่งแจ้งของข่าวสาร	และช่องทางการสื่อสาร		

ขอเสนอแนะจากนักวิชาการ
	 จะเห็นได้ว่าภาพรวมของผลการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารของ	 ศบค.	 หรือรัฐบาล

ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ออกมาในเชิงลบมากกว่าบวก	 ซึ่งบรรดา
นักวิชาการหลายส�านักต่างผลิตข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลน�าไปปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	ในที่นี้ขอเลือกน�าเสนอข้อเสนอแนะของ	สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	โดย	ดร.ณัฐนันท์	วิจิตรอักษร	นักวิจัยที่ปรึกษารับเชิญ	
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	และโชคชัยชาญ	วิโรจน์สัตตบุษย์	นักวิจัย	
TDRI	 ได้เขียนข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิดเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของ	TDRI	อย่างน่าสนใจ	ดังนี้		
	 1.	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงทิศทางของนโยบายและ
	 	 มาตรการในการแก้ไขและป้องกันโควิด	 -19	 ของรัฐบาล	 โดยรัฐบาลต้องแน่ใจ
	 	 ว่าการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผ่านหน่วยงานต่างๆ	 ต้องเป็น
	 	 ไปอย่างสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกัน	 และต้องมั่นใจว่าระบบต่างๆ	 ท่ีจัดเตรียม
	 	 ไว้น้ันพร้อมให้บริการประชาชนหลังจากท่ีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
	 	 ข่าวสารออกไป
	 2.	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลต้องสร้างความ	 “ตระหนัก”	 ไม่ใช่
		 	 “ตระหนก”	ต่อประชาชน	โดยควรต้องสื่อสารให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของ
	 	 มาตรการต่างๆ	 เช่น	 การสวมใส่หน้ากากอนามัย	 การเว้นระยะห่างทางสังคม
		 	 หรือการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด	และควรต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	
	 3.	 นอกเหนือจากการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนท่ัวไปแบบ
	 	 ครอบจักรวาลแล้ว	 รัฐบาลควรมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเฉพาะและออกแบบสื่อให้ตรง
	 	 ตามกลุ่มนั้นๆ	ด้วย	โดยรัฐบาลต้องวิเคราะห์บทเรียนในแต่ละช่วงการระบาดที่

	 	 เกิดขึ้นแล้วน�าบทเรียนท่ีได้มาออกแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตรง
	 	 ตามกลุ่มเป้าหมาย	 การสื่อสารกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านก็ควรใช้ภาษา
	 	 ถิ่นของประเทศนั้นๆ	 ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ใช้อย่างแพร่หลาย	 หรือการสื่อสาร
	 	 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนก็ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 ว่าต้องการส่งสารถึงประชากรกลุ่มใดก่อนที่จะท�าการสื่อสาร
	 4.	 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต้องกระชับและกะทัดรัด	 โดยการออกแบบการ
	 	 สื่อสารต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน	 และต้อง
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

    คลิปการปะทะกันทางวาจาระหว่างหมอกับญาติผู้ป่วยที่
พาผู้ป่วยลงมาจากดอยตอนดึกแล้วถูกหมอไล่กลับบ้านด้วย
เหตุผลว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน สะท้อนให้เห็นปญัหา
ทางการส่ือสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยกับ
ญาติหรือนัยหน่ึงกับสังคมโดยรวมอย่างชัดเจน แม้จะเป็น
ปญัหาที่พูดถึงมานาน แสวงหาการแก้ไขมานาน แต่ก็ยังคง
ด�ารงอยู่ ‘ผีเส้ือขยับปีก’ ฉบับน้ีเชิญทุกท่านร่วมติดตามการ
วิเคราะห์ปญัหาการส่ือสารที่ฝงัรากในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทยกับ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อาจารย์รับเชิญสอนทักษะการ
ส่ือสารใหบ้คุลากรทางการแพทยใ์นสถานบรกิารของกระทรวง
สาธารณสุขหลายแห่ง

การส่ือสารของแพทย์
ในมุมมองนักวชิาการ

ด้านการส่ือสาร

ภาพ คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ นิด้า
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ในความสัมพันธ์ระหว่าง
หมอกับคนไข้ มันมีบริบท
ของ personal เยอะมาก

แล้วหมอต้องดูแลคน
ดูแลชีวิตของคน จะท�ายังไง

ให้คนมาให้ความร่วมมือ
มันต้องเป็น personalize

ใช่ไหม แต่หมอ
ไม่ personalize หมอ mass 

เพราะหมอไม่มีเวลา
คนไข้มันเยอะ

 ขออนุญาตเปิดประเดน็ด้วยการให้อาจารย์ 
พูดถึงการท�างานร่วมกับบุคลากรทางการ
แพทย์ก่อนเลยค่ะ
	 เป็นอาจารย์ค่ะ	เขาเชิญให้ไปสอนทักษะ
การสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรง
พยาบาลชลบุรี	 สอนวิธีการพูดท�าอย่างไรให้
คนไข้และญาติอุ่นใจในบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล	เป็นการไปสอนเป็นครั้งๆ	ค่ะ	
แล้วแต่เขาเชิญมา	 แล้วก็มีช่วงหน่ึงที่คุณหมอ
สุรเชษฐ์	 (นพ.สุรเชษฐ์	 สถิตนิรามัย	 เมื่อคร้ัง
ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนันโยบายและ 
ยุทธศาสตร์)	 เชิญไปบรรยายให้กับแพทย์ที่จะ 

ยอมรับ	 ต้องบริหารความคาดหวังของผู้ป่วย
และญาติด้วย

 อาจารย์ก�าลังพูดถงึการส่ือสารความเส่ียง
	 ไม่ใช่แค่	risk	แต่มันคอืการสือ่สารระหว่าง
บุคคล	 วาทวิทยา	 มันมีหลายอย่าง	 ต้อง	 role	
play	นิดหนึ่ง	การใช้ภาษาในการสื่อสาร	บางที
เรื่องซีเรียส	หมออาจไม่ต้องพูดเอง	อาจให้คน 
ที่เขาไว้ใจพูดก็ได้	 ซึ่งตรงนี้หมอไม่ได้ถูกเทรน 
มา	 หลายเรื่องหมอไม่กล้าพูดก็ให้พยาบาล
หรือญาติผู้ป่วยมาฟังตรงนี้ก่อน	 ท้ายที่สุดเรา
ต้องการให้คน	 happy	 กับการตัดสินใจร่วมกัน	
แล้วตอนนีท่ี้หมอยิง่เครยีดเพราะมีการฟ้องร้อง	
หมอก็จะไม่กล้า	 สุดท้ายหมอก็จะ	 play	 safe	 
ทุกคนก็ต้องสวมหมวกว่าถ้าคนนั้นเป็นพ่อแม ่
เรา		ญาตเิรา		คนทีเ่รารกัเราจะดแูลเขายงัไง		เรือ่ง 
ของ	empathy	เป็นเรื่องใหญ่ในยุคนี้	ไม่เฉพาะ
กับบุคลากรทางการแพทย์หรอืหมอ		แต่ส�าหรบั
แทบทุกคน	
	 การสือ่สารระหว่างแพทย์กับคนไข้หลกัๆ	
แล้วคือการส่งต่อความรู้ของแพทย์ไปให้คนไข	้
ความรู ้ที่จะส่งต่อมันก็ต้องถูกออกแบบ	 ถูก
จัดการ	 มันเหมือนเราก�าลังท�า	 content	 ของ 
การส่ือสาร		จะส่ือสารยงัไง		ด้วยข้อมูลแบบไหน	
ด้วยวิธีการสื่อสารแบบไหน	 ต้องไม่ลืมว่าโลก 
ยุคใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยน	 ความรู้ไม่ได้แค่อยู่
ในมอืหมอเหมอืนเดมิแล้วนะ	ก่อนมาหาแพทย์ 
เขาค้นมาหมดแล้ว		ความรูเ้ขามีอยูแ่ล้วประมาณ 
หนึง่		เพราะฉะนัน้แพทย์ไม่ใช่ผู้มีความรู้คนเดยีว 
อีกต่อไป	 ความรู้ของแพทย์ก็เป็นความรู้ของ
แพทย์ในแบบหนึ่ง	 แต่ประชาชนเขาก็มีความรู ้

ข้ึนเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	 ซึ่งจะเป็น 
ผู้บริหารระดับ	9	ค่ะ

 จากประสบการณ์อาจารย์มองเห็นปัญหา
ทางการส่ือสารของบุคลากรทางการแพทย์
อย่างไรบ้างคะ
	 ต้องมองแยกเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรกคือ	
personality	 ของแพทย์แต่ละคน	 แต่ละคนก็
จะมีบุคลิกมีวิธีการสื่อสารท่ีแตกต่างกันไป	 อีก
ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญและต้องใส่ใจคือความเป็น	
specialist	 ของแพทย์	 แพทย์มีความรู้เยอะ	 มี
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 ตรรกะในการสื่อสาร
ก็จะเป็นแบบใช้เหตุใช้ผล	แต่เราเป็นนักสื่อสาร
นกันเิทศศาสตร์		เราจะรู้เลยว่าการส่ือสารมนัไม่
ได้ใช้แค่เหตุและผลเพียงอย่างเดยีว	การส่ือสาร
เป็นเรื่องของวิธีการที่จะท�าให้ผู้รับสารมีความ
เข้าใจ	มีความสุขการการได้สื่อสาร	เวลาเราไป 
หาหมอคือไปหาหมอวินิจฉัยว่าเราป่วยเป็น
อะไร	 มันเหมือนเป็นการไปหาที่ปรึกษาเราก็
คาดหวังไปแบบหนึ่ง	 แต่หมอก็จะตอบเรามา
ด้วยเหตุและผลแบบหมอ	 “เอ้า	 เป็นโรคนี้นะ	
ต้องกินยานี้	ท�าตัวแบบนั้นนะ”	มันก็เหมือนสั่ง 
เหมือนกับอยู่ดีๆ	 มาบอก	 คุณเป็นมะเร็งนะ 
ต้องท�าคโีมนะ		มนักช็็อค		เพราะฉะนัน้ส่ิงส�าคญั 
ที่มองเห็นในสายตานักนิเทศศาสตร์คือแพทย์
ไม่รู้จัก	 audience	 ของตนเอง	 ไม่ได้วิเคราะห์
ผู ้รับสารของตนเอง	 ยังไม่รู ้จักการใช้จังหวะ
และเวลาในการสื่อสาร	คุณก�าลังบอก	fact	แต่	
fact	นั้นมัน	negative	ต่อผู้รับสาร	วิธีการที่เรา
จะคุยก็ต้องรู้ว่าเราจะคุยกับใครจุดไหนยังไง	
เพื่อให้	solution	มันซอฟท์ที่สุด	ให้เขาฟัง	และ
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แบบข้อมูลข่าวสารของเขาอีกแบบหนึ่ง	 คุณ 
ดูสิสมัยน้ีการไปพบแพทย์มันต้องมี	 second	 
opinion	 ตลอดนะ	 เมื่อก่อนเราเชื่อแพทย์ 
คนเดียว	 แต่เด๋ียวนี้ก่อนจะผ่าตัดเราต้องหา
ข้อมูลแล้ว	 ผ่าที่ไหนดี	 มันต่างกันยังไง	 หมอ 
คนไหนดี	คนไหนมีประสบการณ์	 เก่งด้านไหน	 
มีเพื่อนคนไหนเคยเป็นโรคน้ีบ้าง	 ทุก	 subject	 
ทีเ่กีย่วกบัโรคเป็นข้อมลูความรูท้ีไ่ม่ได้อยูท่ีห่มอ
คนเดียวแล้ว	อันนี้แพทย์ต้องยอมรับ

เชื่อหมอ	 บางคนกินยาน�้าไม่ได้	 ให้ไปก็ตั้งท้ิง	 
พ่อเพือ่นครบูางคนต้องคนนีค้นเดยีวถึงจะยอม
ให้เจาะเลือด	 ส่งคนอ่ืนมาไม่ยอมเลย	 คุณจะ
เห็นว่าในความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข	้
มันมีบริบทของ	personal	เยอะมาก	แล้วหมอ
ต้องดูแลคน	ดูแลชีวิตของคน	จะท�ายังไงให้คน
มาให้ความร่วมมือ	 มันต้องเป็น	 personalize	 
ใช่ไหม	 แต่หมอไม่	 personalize	 หมอ	 mass	 
เพราะหมอไม่มีเวลา	 คนไข้มันเยอะ	 จริงๆ	 
อยากให้นักเรียนแพทย์ได้เห็นภาพ	 OPD	 โรง
พยาบาลต่างจังหวัดเช้าวันจันทร์	 มันยังแน่น	
คิวยาวอยู่เลยนะ	 แล้วคนเป็นหมอจะท�ายังไง 
สัดส่วนแพทย์กับคนไข้ก็ยังไม่ดี	 อัตราการ 
ครองเตียงสูง	แพทย์ก็เครียด	เขาเจอแรงกดดัน
แบบนี	้	แล้วเขาก็เอาความเครยีดมาใส่คนทีค่อย 
เขา	 ซึ่งมันไม่ใช่	 มันก็ต้องท�าให้เขารู้ว่าถ้าเจอ
สถานการณ์แบบนี้จะสื่อสารยังไง	
	 ถ้าจะให้การส่ือสารระหว่างแพทย์กับ
คนไข้มปีระสิทธภิาพ		หมอต้องเอาตวัเองไปอยู่
ในบริบทคนไข้เลย	 เคสที่คนไข้พาแม่ลงมาจาก 
ดอยแล้วหมอไล่กลับบ้านเพราะไม่ใช่ปัญหา 
เร่งด่วนสะท้อนภาพนี้ได้ดี	 นั่นเขาลงมาจาก 
ดอยเลยนะ	มันต้องค่อยๆ	พูด	ค่อยๆ	สื่อสาร	
ให้เขายอมรับได้	ไม่ใช่ใส่ฉับๆๆ	ไปเลย	

 ตรงนีส้ามารถน�าเทคโนโลยทีางการสือ่สาร
เข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้างไหมคะ
	 ช่วยได้	 แต่ต้องดูว่าเราใช้	 IT	 กันยังไง	
ตอนนี้มีบุคลากรและหน่วยบริการจ�านวนมาก
ใช้	social	media	แต่	social	media	มันก็มีทั้ง
เรื่องจริงเรื่องเท็จ	และมันเป็น	community	พอ

 อาจารย์คดิว่าทกัษะการส่ือสารควรต้องใส่
ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแพทย์ไหมคะ
	 ถูกต้อง	มาใส่กันตอนนี้ครูว่าช้าไป	สังคม
ไทยยอมรับใช่ไหมว่าคนเข้าโรงเรียนแพทย์ได้
คือคนเก่ง	 ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะ	 แล้วคน
เก่งเป็นยังไง	 อีโก้ไหม	 มีแนวโน้มเอาตัวเอง 
เป็นศูนย์กลางไหม	 ปกติคนเก่งก็จะมีแนวโน้ม
เอาหลักการ	วิธีการ	concept	ที่ตนเองร�่าเรียน
มาเป็นหลักในการ	 diagnose	 หรือสอนคนอ่ืน 
ช้ันมคีวามรู้แบบนี	้	ช้ันอยากสอน		เธอต้องฟังช้ัน 
เธอต้องเข้าใจชั้น	 ถ้าแพทย์รู้จักวิธีการสื่อสาร
ตัง้แต่ในโรงเรียนแพทย์		เขาจะสือ่สารได้ดกีว่านี ้
เท่าที่สังเกตดูพบว่าแพทย์ที่สื่อสารกับผู้อื่นได้
ดี	 ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแพทย์ที่ท�ากิจกรรม	
ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนมาก่อน	 แพทย์ท่ีเป็นเด็ก
เรียนอย่างเดียว	 มุ่งในการสร้างความรู้ความ
เช่ียวชาญก็จะล�าบาก	 เพราะว่ามันมุ่งเกินไป	 
มุ่งท�า	 research	 ท�าอะไรทุกอย่าง	 แต่เวลาจะ 
ไปสอน	 หรือไปบอก	 มันเหมือนกับเติมเต็ม
ความรู้อยู่ในตนเอง	 แต่มันไม่ได้ถ่ายทอด	 มัน
ไม่เหน็มติอิืน่		บรบิทของความหลากหลายของ
ผู้คนในยุคนี้	

 ท�าอย่างไรให้หมอสื่อสารกับคนอื่นได้
	 อย่างท่ีบอก	 ต้องเทรนต้ังแต่โรงเรียน
แพทย์	 และเมื่อไปท�างานแล้วก็ต้องมี	 on	 the	
job	training	สิ่งส�าคัญคือต้องเข้าใจคนป่วย	คือ
คนที่มาฟังความรู้ท่ีหมอจะถ่ายทอดว่ามาจาก
หลากหลายบริบท	 บางคนกว่าจะมาหาหมอนี่
ผ่านอะไรมาเยอะ	คอืรกัษาทีอ่ืน่มาจนมาถงึมอื
หมอนีย่บัเยนิมาแล้ว		บางคนเช่ือกเิลสมากกว่า

ส�าคัญเลยต้องมองว่า
แพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์เป็น end user 

ถามเขาว่าอยากได้อะไร
ในการตรวจ ในการท�างาน

ในการสื่อสารกับคนไข้
แล้วออกแบบ IT ตามที่

เขาต้องการ ไม่ใช่ออกแบบมา 
จากข้างบน จากแผนก IT
แล้วโยนโครมลงมาให้เขาใช้
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เป็น	community	มันก็	echo	chamber	คือเรา
อยูต่รงไหนกช่ื็นชมตรงนัน้จนหน้ามดืตามวั		มนั
ไม่ใช	่ โลกยุคน้ีมันต้องเท่าทัน	 มันต้อง	 global	
ปัญหาส�าคัญคือสังคมไทยยังไม่เข้าใจการใช้	
social	media	ที่ถูกวิธี	 จริงๆ	มันอาจไม่มีวิธีที ่
ถูกหรอก	 เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
คุณดูสิเพจหมอบางคนก็	drama	มาก	บางคน
พอเป็น	 influencer	 ก็กลายเป็นการตลาดจน 
เสยีหายไปเลย		มนัมบีางเพจทีใ่ห้ข้อมลูดอ่ีานได้ 
ตอนน้ีเวลาเช็คข้อมลูทางการแพทย์อย่างตวัเอง 
ก็จะไปที่	 official	 page	 เลย	 ศิริราช	 รามา	 
มหิดล	 หรือไม่ก็เอกชนไปเลย	 ของกระทรวงนี่
ไม่เข้าเลยมันราชการเกิน	

 จะท�าอย่างไรให้กระทรวงสามารถน�า IT 
มาสนับสนุนการท�างานของแพทย์ได้ 
	 ส�าคัญเลยต้องมองว่าแพทย์	 พยาบาล	
และบุคลากรทางการแพทย์เป็น	 end	 user	 
ถามเขาว่าอยากได้อะไรในการตรวจ	 ในการ
ท�างาน	 ในการสื่อสารกับคนไข้	 แล้วออกแบบ	
IT	 ตามที่เขาต้องการ	 ไม่ใช่ออกแบบมาจาก 
ข้างบน	จากแผนก	IT	แล้วโยนโครมลงมาให้เขา
ใช้	คุณลองดูสิไปโรงพยาบาลเอกชน	เอกซเรย์
เสร็จกลับไปหาหมอนี่คือฟิล์มเอกซเรย์ไปรอ
ที่ห้องหมอแล้ว	 เอามาคุยกับเราได้แล้ว	 จริงๆ	
ระบบแบบนีม้นัท�าได้นะ	เพียงแต่เราต้องคยุกบั
หมอท่ีเป็น	end	user	หมอในต่างจงัหวัดอาจจะ
ต้องการระบบที่มันส่งข้อความไปเตือนคนไข้ที่
อยูห่่างไกลได้		วนัพรุง่นีม้นีดักบัหมออย่าลมืนะ 
สปัดาห์หน้าต้องมาตรวจนัน่	นีน่ะ	แล้วเรากต้็อง
ท�าให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีของเรา	 ลองตั้ง
ค�าถามสิท�าไม	app	บางอันเราใช้เยอะ	บางอัน 
เราไม่ใช้	 เราใช้	 app	 ธนาคารบ่อยเพราะมัน
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา	 มันเช่ือมต่อกับเรา	
กระทรวงกต้็องท�าให้ข้อมลูเกีย่วกบัสขุภาพของ 
ประชาชนมีความเชื่อมต่อกับตัวเขา	 จริงๆ	 
ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19	 ท�าให้คนเริ่มชิน
กับการใช้เทคโนโลยีแล้ว	 เรามีหมอพร้อม	 มี
ไทยชนะ	สแกน	QR	code	กันได้หมดแล้ว	มัน
ต้องเร่งใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์	 มันควรต้อง
ท�าให้	engage	กับคนใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	การ
ออกแบบ	IT	จงึต้องเข้าใจสิง่ทีเ่รยีกว่า	customer	
journey	ต้องรู้	journey	ของหมอและของคนไข้	
แล้วเอามา	match	กัน	

	 ประเด็นส�าคัญของระบบ	IT	สาธารณสุข
ของเราคือเราไม่มีฐานข้อมูลกลาง	 กรมแต่ละ
กรมมีข้อมูลตัวเองนะ	 แต่ไม่เอามาเชื่อมกัน 
เป็นข้อมูลกลาง	 เอาง่ายๆ	 ตอนนี้เรามีระบบ
ฐานข้อมูลธนาคารเลือดไหม	 คิดว่ายังไม่มีนะ 
จังหวัดไหน	 โรงพยาบาลไหนมีสต็อกเลือด 
เท่าไร		กรุป๊ไหนยงัไง		ถ้าต้องการเลอืดฉกุเฉนิจะ 
ขอจากจังหวัดไหนได้บ้าง	การส่งเลือดระหว่าง
พื้นท่ีท�าอย่างไร	 เอาแค่ให้มันเป็นระบบข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์กับการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ก่อน	 ยังไม่ต้องพูดไปถึงการท�า 
ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 ตรงนี้เรายังท�า 
ไม่ได้เลย	 ระบบต้องตอบสนองแพทย์	 ต้อง 
เสริมการท�างานของเขา	 ต้องรู้ว่าหมอผ่าตัด
ต้องการอะไร	 เราก็ท�าฐานเทคโนโลยีขึ้นมาให้
ตรงกับความต้องการของเขา	 กระทรวงต้อง
ท�าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตัวเอง
มีความเข้มแข็งก่อน	 ท�าให้บุคลากรมีความสุข
ก่อน	 เขาถึงจะไป	 deliver	 ความสุขให้คนไข้	
ระบบหลังบ้านมันต้องเอื้อให้หมอท�างานใน
ยุคดิจิทัลได้ด้วย	 เด็กที่เป็นหมอยุคนี้เขาโตมา
กับเทคโนโลยีกันหมดแล้ว	 จะท�ายังไงท่ีหมอ 
รุ่นเก่าจะสื่อสารกับหมอรุ่นใหม่ให้เขารู้สึกว่า
แผ่นเสียงไม่ตกร่อง	 ไม่อย่างนั้นเขาไม่ฟังหมอ 
รุน่เก่านะ		รกัษาเขาไว้ในระบบไม่ได้หรอก		แต่มัน 
ก็กลับมาสู่ค�าถามว่าจะท�าให้	 IT	ของกระทรวง
สาธารณสุขเข้มแข็งเหมือนของเอกชนได้ยังไง	
ในเมื่อค่าตอบแทนแผนก	IT	ยังเป็นราชการอยู่	

กระทรวงต้องท�าให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของตวัเองมคีวามเข้มแขง็ก่อน
ท�าให้บุคลากรมีความสุขก่อน 
เขาถึงจะไป deliver ความสุข

ให้คนไข้ ระบบหลังบ้าน
มันต้องเอื้อให้หมอ

ท�างานในยุคดิจิทัลได้ด้วย
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โดย กองบนิผีเสื้อ
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

ท�าให้ไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน	 และปัญหาจะรุนแรงขึ้นเมื่อพบว่าผู้สูงอายุ
ก็ติดเชื้อด้วยแต่ไม่สามารถเข้าสู่การรักษาหรือการกักตัวในระบบได้	 ก็ต้องนอนติดเชื้อ
อย่างเดียวดายในบ้านพัก	 บางกรณีพบว่าผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นฝ่ายปฏิเสธ
การเข้ารับบริการในสถานบริการ	 เพราะจะต้องห่างไกลคนในครอบครัว	 เมื่อเข้าสู่ระบบ
จะไม่มีใครสามารถไปเย่ียมได้	 หรือบางคนรู้ตัวว่าจะเสียชีวิตแน่นอนก็ขอเลือกอยู่บ้าน
กับครอบครัวและเสียชีวิตที่บ้านแทน
 2.	 กรณีที่พักอาศัยในสถานบริบาลหรือสถานสงเคราะห์	 พบว่ายังคงมีความ
เสี่ยง	เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงต้องเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์จากระบบ
ตามปกติ	 หลายกรณีพบว่าผู้สูงอายุได้รับเชื้อจากการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขจาก
สถานบริการภายนอก	บางกรณีได้รับเชื้อจากญาติที่เข้ามาเยี่ยม	
 3.	 โควิด-19	ท�าให้ประชากรกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ติดโควิดต้องได้รับผลกระทบในด้าน
อืน่โดยเฉพาะการไม่สามารถรบับรกิารทางสขุภาพทัว่ไปทีเ่คยได้รบั		เนือ่งจากสถานบรกิาร
ไม่สามารถเปิดให้บรกิารโรคทัว่ไปได้ตามปกต	ิ	ท�าให้หลายคนทีม่โีรคประจ�าตวัต้องขาดยา
หรือห่างไกลการปรึกษากับบุคลากรในระบบสาธารณสุข	 นอกจากนี้พบว่าจ�านวนหนึ่ง
ต้องมีคุณภาพชีวิตต�่าลง	เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวต้องตกงานหรือขาดรายได้	ท�าให้
ไม่มีเงินดูแลหรือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น	 เช่น	ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป	หรืออาหาร
ปัน	 ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงหลายราย	 แม้จะไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจาก
โควิด-19	 ทางตรงแต่ได้รับทางอ้อม	 โดยเฉพาะการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต	 หลายคน
เกิดอาการ	depress	

     มาตรการแก้ไขท่ีเกิดขึ้น
	 จากสภาพปัญหาข้างต้นพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง	 โดยเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุ	 และส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	
ได้ด�าเนินการแก้ปัญหา	 ในลักษณะของ	 learning	 by	 doing	 เพราะการแพร่ระบาดของ
โควิด-19	เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	ให้การรับมือเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้
ไปในขณะทีรั่บมอืกบัโรคและการแพร่ระบาดของโรคไปด้วย		การเตรียมการรับมอืจึงไม่เคย
มีการวางแผนมาก่อน	ต้องเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์
 1.	 ในช่วงแรกของการระบาดมาตรการแก้ไขหรือการช่วยเยียวยาสถานการณ์
เกิดขึ้นจากฝังของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครทั้งมูลนิธิต่างๆ	 และ

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบ LTC ในพืน้ที่
เมืองเพราะเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ปว่ยภาวะพึ่งพิงมักพักอาศัยอยู่ตามลําพังคนเดียว 
อยู่ตามลําพังกับคู่สมรสที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน ‘ผีเส้ือขยับปีก’ รวบรวม
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อระบบ LTC มาให้ดังน้ี

    ผลกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วย LTC
 1.	 กลุ่มผู้ท่ีพักอาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียวหรือตามล�าพังกับคู่สมรส	 พบว่า
หากได้รบัการตดิเชือ้จะมแีนวโน้มของการไม่ได้รบัการดแูล	หรอืการเข้าถึงระบบบรกิารต�า่
เนื่องจากไม่มีคนรู้เห็น	 ส่วนใหญ่คนที่แจ้งข่าวการติดเชื้อของคนกลุ่มนี้จะเป็นเพื่อนบ้าน
ข้างเคยีงทีส่งัเกตเหน็ความเปลีย่นแปลง		มีหลายกรณทีีก่ว่าเพือ่นบ้านหรอืสงัคมภายนอก
จะรับรู้ถึงการติดเช้ือของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็เข้าสู่ภาวะรุนแรง	 บางกรณีพบว่าเสียชีวิตอยู่
ในบ้านเป็นเวลาหลายวันแล้ว	 กรณีพักอาศัยกับครอบครัว	 ปัญหาท่ีพบคือสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นคนดูแลได้รับเชื้อ	 และต้องเข้าสู่ระบบการรักษาหรือการกักตัว	 14	 วัน	

ผลกระทบโควิด-19 
กับระบบ LTC เขตเมือง
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กลุ่มอาสาเส้นด้ายที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์โควิด-19	 หน่วยงานหลักทั้งกรมกิจการ
ผูสู้งอายุและส�านกัอนามยัต่างยอมรบัว่ากลุม่อาสาสมคัรช่วยเข้ามาปิดจุดอ่อนของระบบ	
LTC	ได้เป็นอย่างดี	
 2.	 มีระบบสร้างความเข็มแข็งด้านความรู้และทักษะการแพทย์เบื้องต้นให้กับ
ทีมอาสาเส้นด้าย	 ซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญที่เข้าถึงผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในระดับ	 individual	
ได้ดีที่สุดในช่วงการระบาด	เพราะมีครบทั้งคน	เงิน	และอุปกรณ์โดยได้รับจากการบริจาค
ของประชาชนท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวกว่าหน่วยงานภาครัฐ	 สิ่งที่
กลุม่อาสาเส้นด้ายขาดคอืความรูแ้ละทกัษะทางการแพทย์		ซึง่คณะแพทย์ศาสตร์		รามาธบิดี
ได้เข้ามาเสรมิจดุอ่อนตรงนีด้้วยการจัดอบรมความรูแ้ละทกัษะให้กลุม่อาสาเส้นด้าย	เพือ่
ให้สามารถให้การดูแลประชาชนได้ถูกต้อง	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
 3.	 กรมส่งเสรมิกจิการผู้สงูอายจุดัท�าคูม่อืการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านและการดแูล
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์แจกให้แก่ผู้สนใจ	เพื่อกระจายองค์ความรู้	สร้างให้สมาชิกใน
ครอบครัวและสาธารณะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงได้	 ทดแทนข้อจ�ากัดของ
ก�าลังคนภาครัฐ
 4.	 กรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคประชาชนจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน	
แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงเตียง	และการไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้	ช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดการแพร่กระจายของเชือ้ในบ้าน	และท�าให้ผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการได้อยูภ่ายใต้การดแูล
ของบุคลากร	
 5.	 กระทรวง	 พม.	 อบรมความรู้เพิ่มด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (อพม.)	 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุเทียบเท่า	caregiver	ของระบบ	LTC	

 

หมายเหตุ 
เก็บความจาก Webinar LTC Forum 2021 ครั้งที่ 1/11 วันที่ 11 พ.ย. 2564 “โควิด-19 กับระบบ LTC เขตเมือง” 
จัดโดย สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
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 ภาครัฐเวลาเดินไปมันโดดเดี่ยว 
แต่พอกลุ่มอาสาเส้นด้ายยื่นมือมา 
แล้วเรายื่นมือออกไปจับ มี พม. มา 
สปสช. มา แล้วเดินไปด้วยกัน 
มันทําให้ทุกอย่างคลี่คลาย 
มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครหลับตาเลย 
ทุกคนลืมตามองปัญหาแล้วพยายาม
ยื่นมือออกไปช่วยกัน อันนี้ชื่นชมจริงๆ 

วรรณา งามประเสริฐ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
: LTC Webinar Forum ครั้งที่ 1/11 Covid -19 กับระบบ LTC เขตเมือง 11 พ.ย. 2564
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