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นานาสาระ

ผมมีความฝนวาระบบสาธารณสุขไทยตองเปน
ที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งในปจจุบันนั้นยังมีปญหา
มากมาย ทัง้ขาดแคลนกําลงัคน งบประมาณไมเพียงพอ 
โรงพยาบาลขาดสภาพคลองจาํนวนมาก ภาระงานท่ีหนกั
หนวง ผลการรักษาผูปวยหลายโรคยังไมผานเกณฑทีค่วร
จะเปนของประเทศ แลวในแตละป แตละรัฐบาลก็มีนโย
บายใหมๆ เพิ่มขึ้น มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานของ
แตละโรคมากขึ้น แตงบประมาณไมไดเพ่ิมมากข้ึนตาม
สัดสวนของงานที่เพ่ิมขึ้น 
 ผมจึงมีความฝนที่อยากใหเปนจริง คือ มีกําลังคน
ทีเ่พยีงพอ  งบประมาณทีเ่หมาะสมกับภาระงานทีเ่พ่ิมขึน้ 
เกณฑชีว้ดัของการรกัษาแตละโรคทีบ่งถงึความสามารถ
ของการรกัษาและงบประมาณ ผมเลยลองคดิวธิกีารทีจ่ะ
ทําใหความฝนของผมเปนจริง ดวยวิธีดังตอไปนี้
 1. การสรางความรูใหคนรุนใหม ดวยวิธปีฏบิตัจิริง 
โดยใหนักเรียนทุกระดับตองเรียนรูวิธีการดูแลสุขภาพ
ของตนเองต้ังแตเปนนกัเรยีน โดยการพัฒนารปูแบบการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับชวงวัยแตละอายุ เนนการ
ปฏิบัติจริงมากกวาการสอนในหองเรียน และเมื่อเขาสู
ผใูหญวยัทาํงาน กต็องมวีธิกีารใหความรูดานสุขภาพใน
รปูแบบท่ีจับตองไดจรงิ เชน การมีชัว่โมงใหทกุคนตองมา
เปนจิตอาสาในโรงพยาบาล เพ่ือไดรบัรถูงึปญหาการเจบ็
ปวยอยางแทจริง ผมเชื่อวา ถาคนเราไดรับรูดวยตาของ
ตนเอง และไดสัมผัสถึงความเจ็บปวยดวยตนเองน้ัน จะ
ตองมีการดูแลตนเองที่ดีขึ้นอยางแนนอน
 2. การสรางจิตสํานึกใหผูปวยท่ีเปนโรคจากการ
ทํารายตนเอง เชน โรคตับแข็ง โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ
เพราะด่ืมสรุา เปนตน ตองมาเปนจติอาสาในโรงพยาบาล
ดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพคลายตนเอง เพื่อใหเรียนรู
วา สิ่งที่เกิดข้ึนนั้นมันตองเปนภาระใหคนอ่ืนๆ เขาเดือด
รอนมากนอยแคไหน ผมเชือ่วานาจะเปนสวนหนึง่ในการ
สรางจิตสํานึกได และเปนการลงโทษแบบหนึ่งที่กอให
เกิดประโยชนกับสวนรวมไดเชนกัน ลองดูนะครับ
 3. การกําหนดนโยบายใหแตละชุมชนมีกองทุน
ดานสขุภาพ เพือ่สนบัสนนุการดูแลสขุภาพของประชาชน
และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลดวย เชน การตั้ง
กองทุนวันละ 1 บาทเพื่อสุขภาพ ลองดูนะครับถาแตละ
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ชมุชนมปีระชากร 10000 คน วนัละ 1 บาท ปละ 360 บาท
ตอคน ก็ไดกองทุนดานสุขภาพสูงถึง 3,600,000 บาท 
แลวครับ ผมวาสามารถนํามาพัฒนางานดานสุขภาพได
อยางดีเลยครับ
 4. การรวมมือกับรานสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย 
โดยใหรานสะดวกซื้อเปนศูนยกลางการเผยแพรขอมูล
ดานสุขภาพ เพราะประชาชนเขาถึงรานสะดวกซื้อได
ตลอดเวลา เชน การเผยแพรขอมูลดานสุขภาพ การคัด
กรองดานสขุภาพ การวัดความดนัโลหติ ลองดูครับผมวา
นาจะมีประโยชน
 5. การรวมมือกับบริษัทดานการสื่อสารทุกเครือ
ขายใหมีการลง แอพพลเิคชัน่ดานสขุภาพในโทรศพัททกุ
เครื่อง เพื่อใหประชาชนทุกคนไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล
ดานสุขภาพสะดวกมากยิ่งขึ้น เชน แอพพลิเคชั่น 1669, 
FAST TRACK เปนตน
 6. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของแพทยให
มีการฝกปฏิบัติงานใน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรง
พยาบาลจังหวัด เพ่ือใหแพทยมีความเขาใจในปญหา
สุขภาพท่ีเปนของจริง เพราะการเรียนเฉพาะในโรงเรียน
แพทยเพียงอยางเดียว ไมนาจะเพียงพอในการสราง
ความเขาใจในปญหาสุขภาพอยางแทจริง รวมทั้งการ
เรยีนตอเปนแพทยผเูชีย่วชาญ กค็วรตองมชีวงเวลาทีต่อง
ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่รับทุนการศึกษามาเรียน
ตอ เพ่ือใหทราบปญหาจรงิๆ จะไดนาํมาปรกึษาอาจารย
ในโรงเรียนแพทย เพื่อหาทางแกไขปญหาที่พบจริงๆ
 7. การเพ่ิมศักยภาพของ อสม. เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบตังิานไดตรงตามวตัถปุระสงคและปญหาสขุภาพใน
ปจจุบัน โดยการใหความรูที่เหมาะสมดานการคัดกรอง 
การดูแลสุขภาพเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ การดูแล
ตอเน่ืองระยะยาว เปนตน ซึ่งตองมีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานของ อสม. เปนระดับๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และมอบหมายงานไดตรง อยางมีประสิทธิภาพ
 8. การเพ่ิมศักยภาพของ รพ.สต. ใหมีความพรอม
มากยิง่ขึน้ในการดานหนาของสถานพยาบาลทีใ่กลชดิกบั
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เพราะครอบคลุมเกือบทุก
ตําบลในทุกๆ จังหวัด แตปญหาที่สําคัญตอนนี้ คือ การ
ขาดแคลนบคุลากรและงบประมาณในการเพิม่ศกัยภาพ
ของ รพ.สต. การเพ่ิมตําแหนงของแพทยลงไปที่ รพ.สต. 

คงเปนไปไดยากมากๆ เพราะปจจุบัน แพทยในโรง
พยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนยังมีไมเพียงพอ จึง
เปนสิ่งที่ตองปรับรูปแบบการจัดการของ รพ.สต. ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยใชงบประมาณท่ีมีอยอูยางจํากดั 
ใหเกิดประสิทธภิาพ เชน การจัดการระบบการแพทยทาง
ไกล เพื่อใหแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลจังหวัด โรง
พยาบาลศูนย โรงเรียนแพทย รวมท้ังการแพทยฉุกเฉินที่
พรอมใหคาํแนะนําในการดูแลผูปวยในพ้ืนท่ี และพัฒนา
ระบบการสงตอ สงกลับ เพื่อดูแลตอเนื่องไดอยางดี
 9. การลดภาระของโรงพยาบาลในการรักษาโรค
เร้ือรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ในผูปวยท่ีมี
อาการคงที่ ไมมีภาวะแทรกซอนใดๆ ก็นาจะมีการนําสง
ยาไปให รพ.สต. เพือ่ใหผปูวยในชุมชน โดยไมจําเปนตอง
เดินทางมาที่โรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งโรคระบบกลาม
เนื้อและขอ เชน ปวดหลัง ปวดขา ปวดเขา ควรเนนการ
สรางเสริมดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมมากกวาการใหการ
รักษาที่โรงพยาบาลเหมือนในปจจุบัน 
 10. การรวมระบบบริการของโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กเขากับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ เพ่ือเปน
การประสานงานดานการบรกิารเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ
สงูสดุ เชน การนาํแพทยของทัง้ 2 โรงพยาบาลมารวมกนั 
เพ่ือใหบริการนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลท่ีมแีพทย
ไมเพียงพอ เปนตน รวมทั้งการเปดบริการคลินิกเฉพาะ
โรคในโรงพยาบาลชุมชน โดยใหแพทยผูเช่ียวชาญใน
โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย รวมท้ังโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย เพ่ือมาใหการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ชมุชน เปนการลดภาระของผปูวยในการเดนิทางมารกัษา
ในโรงพยาบาลจังหวัด และลดคาใชจายของโรงพยาบาล
ชุมชนในดานการสงตอลงไดดวย
 ขอเสนอ 10 ประเดน็ท่ีผมนาํเสนอขางตนนัน้ ผมนํา
เสนอบนพ้ืนฐานท่ีนาจะเปนไปไดถาเรายอมปรับรปูแบบ
วิธีการทํางาน และเพ่ิมเครือขายการทํางานดานสุขภาพ 
โดยเนนใหสังคมรับรู และปรับเปล่ียนวิธีคิดวา สุขภาพ
เปนเร่ืองของคนทุกคน ไมใชเปนหนาทีเ่ฉพาะทีมสขุภาพ
เทานั้น
 ผมเชื่อม่ันวาความฝนของผมสามารถทําใหเปน
ความจริงได ถาทุกคนรวมมือกัน
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