
ISSN 1906 -1935 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 19
กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
www.nhso.go.th

วารสารเพื่อสร้างสรรค์...งานหลักประกันสุขภาพให้ก้าวไกล

บริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง

ก้าวสำาคัญในการลดปัญหา

ในระบบสุขภาพไทย

4 เครือข่าย



ISSN 1906 -1935 
ปที่ 4 ฉบับที่ 19
กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
www.nhso.go.th

วารสารเพื่อสรางสรรค…  งานหลักประกันสุขภาพใหกาวไกล

บร�การกลุมโรคที่มีอัตราตายสูง

กาวสําคัญในการลดปญหา

ในระบบสุขภาพไทย

4 เคร�อขาย

ISSN 1906 -1935 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 19

กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
www.nhso.go.th

8

20

14

18

(นพ.วินัย สวัสดิวร)
เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  มี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เราทุกคนมุ่งม่ัน 

  สร้างระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และทำาให้ 

ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย ตั้งแต่การลงทะเบียนให้กับคนไทยทุกคนที่ไม่ได้รับสิทธิ 

การรักษาพยาบาลจากประกันสังคม ราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ นับว่าเป็น

ความร่วมมือจากทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข แกนนำาภาคประชาชน หน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนเจ้าของสิทธิเองที่ได้ไปทำาหน้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ ทำาให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า

 การจดัสรรงบประมาณเพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดับรกิารสาธารณสขุในรปูแบบเหมาจา่ย 

รายหวั โดยใชฐ้านขอ้มลูความรูจ้ากการศกึษาวจิยัและผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยบริการในระบบ 

หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้การดูแลสุขภาพและการรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพ มาตรฐาน และ 

มีความถูกต้องคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่สามารถตรวจสอบได้

 นอกจากนี้ ยังดำาเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยการสนับสนุนส่งเสริม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่ เพื่อเป็น 

กลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ

คนในชุมชน

 คำาชื่นชมจากการรับบริการของผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และการยอมรับระบบ 

หลักประกันสุขภาพของไทยในเวทีนานาชาติ นับเป็นความสำาเร็จของการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งผมอยากให้ทุกท่านได้รับความยินดีร่วมกัน

 สิง่ทีท่า้ทายตอ่ไป คอื การสรา้งความเป็นเจา้ของ (Ownership) ระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเด็ก คนพิการ และ 

ผู้สูงอายุ ที่ยังมีปัญหาอีกมากครับ

หลังจาก

การเป็นเจ้าของระบบ
หลักประกันสุขภาพร่วมกัน

2	 เรื่องประจำ�ฉบับ
 4 เครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง
 ก้าวสำาคัญในการลดปัญหาในระบบสุขภาพไทย

6	 เรื่องจ�กปก
 ประโยชน์ที่มากมายของเครือข่ายบริการฯ

7	 ก้�วประทับใจ
 เปลี่ยนวิกฤติ...เป็นศรัทธา

8	 ดูหนังดัง	ชมหนังดี
 ความรู้ กับ ความอุตสาหะ

10	ก้�วนำ�คว�มคิด
 เรื่องเล่าจาก “โรคมะเร็ง” 

12	ก้�วใหม่ชวนคิด
 ก้าวต่อไปของเครือข่ายบริการ กลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง

14	ก้�วแห่งคุณค่�
 แอสคุลาพิอัส และ คาดูซิอัส

16	แวดวงหลักประกันสุขภ�พ

18	ก้�วไปด้วยกัน
 กองทุนสุขภาพ อบต.โพนทอง / อบต.บ้านยาง จ.ชัยภูมิ

20	ก้�วใหม่	ชีวิตใหม่
 เตียงนั้นสำาคัญไฉน

21	ก้�วประทับใจ
 บัตรทอง...คืนความหวังให้ผู้ป่วยเบาหวาน

22	เรื่องเล่�จ�กพื้นที่
 ถอดบทเรียนกองทุนฯ ฝายแก้ว กองทุนฯ นำาร่องจังหวัดน่าน
 รถจิตอาสา...นวัตกรรมแห่งสังคม เอื้ออาทร ที่ตำาบลรำาแดง

25	ก้�วทันโรค
 “ปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะตับวายแต่กำาเนิด
 เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

	 สิทธิบัตรทอง
 สร้างเกราะภูมิคุ้มกัน “ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

สารบัญ จากใจเลขาฯ

เจ้�ของ
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

คณะที่ปรึกษ�
นพ.วินัย	สวัสดิวร

นพ.ประทีป	ธนกิจเจริญ

นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ

นพ.พีรพล	สุทธิวิเศษศักดิ์

พญ.เรณู	ศรีสมิต

นพ.ปัญญ�	กีรติหัตถย�กร	

เจ้�น�ง	พญ.เขมรัสมี	ขุนศึก-เม็งร�ย

ภญ.เนตรนภิส	สุชนวนิช

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
ชื่นสุข	ฤกษ์ง�ม

ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
ธีระพันธ์	ลิมป์พูน

หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร
นิภ�พรรณ	สุขศิริ

กองบรรณ�ธิก�ร
ศิรประภ�ว์	ผลิสินเอี่ยม

อุษ�	ชีวจำ�เริญ

ภัทรกร	ติละกุล

พัณณิต�	ระลึก

สหรัฐ	สมสกุล

ธีระชัย	เจนสมบูรณ์

สุภ�พร	นิภ�นนท์

สุรก�นต์	ภิรมย์ข�ว

นักเขียนประจำ�คอลัมน์
นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

นพ.ประเสริฐ	ผลิตผลก�รพิมพ์

พญ.ชัญวลี	ศรีสุโข	

ออกแบบ/จัดพิมพ์และเผยแพร่
รักลูก	คอมมูนิเคชั่น	เซอร์วิส

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จำ�กัด

โทร.	0	2831	8400	

โทรส�ร	0	2831	8485

ก�รติดต่อสื่อส�ร
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เลขที่	120	หมู่	3	อ�ค�รรวมหน่วยง�นร�ชก�ร	

“ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�

5	ธันว�คม	2550”	ชั้น	2-4

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่

กรุงเทพมห�นคร	10210

โทร.	0	2141	4000

โทรส�ร	0	2143	9730

E-mail:	kaomai@nhso.go.th
* ข้อเขียนภายในฉบับเป็นความเห็น
 และทัศนะของผู้เขียนเพียงผู้เดียว

วารสาร “ก้าวใหม่ สปสช.” 



2 ก้�วใหม่	สปสช. 3ก้�วใหม่	สปสช.

การพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง
 โรคหลอดเลอืดสมอง เป็นโรคทีท่ำ�ใหเ้กดิคว�มพกิ�รในระดบัตน้ๆ 

เมือ่เกดิอ�ก�รโรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลนั ก�รรักษ�โดยใหย้�ละล�ย

ลิม่เลอืด (Thrombolytic Agents) ภ�ยใน 3 ช่ัวโมงหลงัเกดิอ�ก�ร จะชว่ย 

ลดอัตร�ก�รเสียชีวิต และทุพพลภ�พของผู้ป่วยได้ ก�รพัฒน�ระบบ 

เครือข่�ยโรคหลอดเลือดสมอง ต้ังแต่ปีงบประม�ณ 2551 จึงมุ่งเน้นพัฒน�

ศักยภ�พหน่วยบริก�รให้มีคว�มพร้อม และส�ม�รถรับดูแลรักษ�ผู้ป่วย

ครอบคลมุ 13 เขตพืน้ที ่สปสช. มหีนว่ยบรกิ�รเข�้รว่มทัง้สิน้ 769 หนว่ย

บริก�ร แบ่งเป็น หน่วยบริก�รแม่ข่�ย จำ�นวน 34 แห่ง หน่วยบริก�ร 

ลกูข�่ยทีส่�ม�รถใหย้�ละล�ยลิม่เลอืดได ้จำ�นวน 102 แหง่ หนว่ยบรกิ�ร

ลูกข่�ยที่ไม่ส�ม�รถให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดได้ (ส�ม�รถวินิจฉัยอ�ก�รได้) 

จำ�นวน 633 แห่ง ซึ่งผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รตั้งแต่ปีงบประม�ณ 2551-

2553 พบว�่อตัร�ก�รไดร้บัย�ละล�ยลิม่เลอืดทนัเวล�เพิม่ขึน้ และอตัร�

ก�รเสียชีวิตลดลง 

ยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ�้สว่น ST (Acute ST Elevated Myocardial infarction: 

STEMI) เปน็เครอืข่�ยนำ�รอ่ง เนือ่งจ�กในปจัจบุนัพบว�่มผีูป้ว่ยจำ�นวนม�ก

ที่เสียชีวิต โรคหัวใจที่มีภ�วะ STEMI และพบว่�ผู้ป่วยยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึง 

ย�ละล�ยลิ่มเลือดได้ จึงมีก�รขย�ยเครือข่�ยหน่วยบริก�รที่ส�ม�รถให้ 

ย�ละล�ยลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะ STEMI ให้เพิ่มมากขึ้น

 ก�รดำ�เนินง�นเริ่มต้นในปีงบประม�ณ 2552 โดยก�รพัฒน�ระบบ

เครือข่�ยบริก�รทั้งก�รส่งต่อและส่งกลับ พัฒน�ม�ตรฐ�นหน่วยบริก�ร 

และก�รกำ�กบัตดิต�ม แรกเริม่มหีนว่ยบรกิ�รทีเ่ข�้รว่มเครอืข�่ย ครอบคลมุ

จำ�นวน 13 เขตพืน้ท่ีสปสช. จำ�นวน 599 หนว่ยบรกิ�ร ในปงีบประม�ณ 2554  

มหีนว่ยบรกิ�รเข้�รว่ม 876 หนว่ย แบง่เปน็หนว่ยบรกิ�รแมข่�่ย จำ�นวน 24 แหง่  

หน่วยบริก�รลูกข่�ยท่ีส�ม�รถให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดได้ จำ�นวน 214 แห่ง 

และหน่วยบริก�รลูกข่�ยที่ไม่ส�ม�รถให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดได้ (ส�ม�รถ

วินิจฉัยอ�ก�รได้) จำ�นวน 638 แห่ง ผลก�รดำ�เนินก�รตั้งแต่ปีงบประม�ณ 

2552-2553 พบว่� อัตร�ก�รได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือดทันเวล�เพิ่มขึ้น และ

อัตร�ก�รเสียชีวิตลดลง

บริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง

ก้าวสำาคัญในการลดปัญหาในระบบสุขภาพไทย

4 เครือข่าย

 ปัจจุบันกลุ่มโรคที่มีอัตร�ต�ยสูง ไม่ว่�จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
และปัญห�ท�รกแรกเกดิน้ ำ�หนกันอ้ย ฯลฯ เปน็ปญัห�สำ�คญัในระบบสุขภ�พไทย สำ�นกัง�นหลักประกนัสุขภ�พ
แหง่ช�ต ิ(สปสช.) จงึไดส้นบัสนนุก�รพฒัน�เครอืข�่ยบรกิ�รกลุม่โรคทีม่อีตัร�ต�ยสงู ทัง้นีเ้พือ่เปน็ก�รเชือ่มโยง
ก�รบรกิ�รให้มปีระสทิธภิ�พ โดยเฉพ�ะระบบสง่ตอ่สง่กลบั ซึง่จะทำ�ใหผู้ป้ว่ยส�ม�รถเข�้ถงึบรกิ�รทีม่คีณุภ�พ 
ถูกต้องทันเวล� และได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง

การพัฒนาเครือข่ายบริการโรคมะเร็ง
 เครอืขา่ยบรกิารโรคมะเรง็ เปน็ก�รพฒัน�ตอ่ยอดจ�กก�รสนบัสนนุ

พัฒน�ระบบบริก�รระดับตติยภูมิ อันได้แก่ สถ�บัน/ศูนย์มะเร็ง หน่วย

มะเรง็ในโรงเรยีนแพทยแ์ละในโรงพย�บ�ลศนูยข์น�ดใหญ ่ใหเ้ชือ่มโยงก�ร

บรกิ�รกบัหนว่ยบรกิ�รใกลบ้�้นผูป้ว่ย ตัง้แตก่�รคดักรอง วนิจิฉยัเบือ้งตน้ 

ส่งต่อไปรักษ�ระดับสูงกว่� (หน่วยบริก�รตติยภูมิ) เมื่ออ�ก�รทุเล�ก็รับ

กลบัม�ดแูลอย�่งตอ่เนือ่ง จนถงึขัน้พ�กลบัไปพกัฟืน้เยยีวย�ระยะสดุท�้ย

ที่บ้�น 

 ง�นเครือข่�ยบริก�รโรคมะเร็งเริ่มต้นปีงบประม�ณ 2552 จ�ก

เครือข่�ยเคมีบำ�บัดพัฒน�เป็นเครือข่�ยบริก�รโรคมะเร็งในปีงบประม�ณ 

2553 ปัจจุบันครอบคลุมก�รดูแลแบบประคับประคองระยะสุดท้�ยด้วย 

ทำ�ให้ผู้ป่วยมะเร็งส�ม�รถเข้�รับบริก�รโรคมะเร็งในจังหวัดทุกจังหวัด

อย่�งทั่วถึง โดยเฉพ�ะก�รรักษ�ด้�นเคมีบำ�บัดส�ม�รถให้บริก�รได้ทันที  

ส่วนก�รรักษ�ด้�นรังสีรักษ�ส�ม�รถส่งเข้�รับก�รรักษ�ที่หน่วยตติยภูมิ

มีระยะเวล�รอคอยก�รรักษ�ไม่เกิน 2 เดือนเท่�นั้น แต่ห�กก�รบริก�ร

ล�่ช้�หรอืไมเ่หม�ะสม จะมคีณะกรรมก�รเครอืข่�ยบรกิ�รโรคมะเรง็ระดบั

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต (สปสช.เขต) ทำ�หน้�ที่บริห�ร

จดัก�ร กำ�กบัดแูลอย�่งตอ่เนือ่ง ตวัอย�่งเครอืข�่ยบรกิ�รโรคมะเรง็ ไดแ้ก ่

เขตนครสวรรค์ เขตอุบลร�ชธ�นี ฯลฯ

การพัฒนาเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด
 นโยบายการพฒันาเครอืขา่ยบรกิารโรคหวัใจและหลอดเลอืด เริม่ตน้

ท่ีเครอืข่�ยบรกิ�รผูป้ว่ยโรคกล�้มเนือ้หัวใจข�ดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิท่ีมกี�ร

 นอกจ�กนี ้สปสช. ไดใ้หก้�รสนบัสนนุก�รบรกิ�รด�้นเครือ่งมอื 

รักษ� ให้กับโรงพย�บ�ลจังหวัดครบทุกจังหวัด ทั้งยังสนับสนุนก�ร 

จัดตั้งศูนย์รังสีรักษ� 2 แห่ง ได้แก่ รพศ.ร�ชบุรี และ รพศ.สุรินทร์ 

ด้วยงบประม�ณ 160 ล้�นบ�ท ค�ดว่�จะส�ม�รถเปิดบริก�รได้

ในปี 2555 

โรคหลอดเลือดสมองอย่�งครบวงจร ในปีงบประม�ณ 2552 สนับสนุน

ก�รเข้�ถึงบริก�รเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือดได้ทันภ�ยในเวล�  

โดยจ่�ยชดเชยค่�บริก�รค่�ย�ละล�ยล่ิมเลือดสำ�หรับหน่วยบริก�รท่ีเข้�ร่วม

โครงก�ร พร้อมทั้งสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบเครือข่�ยบริก�ร เพ่ือให้ 

ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�อย่�งรวดเร็ว และมีก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง  

 ในปีงบประม�ณ 2554 สปสช.ให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบ

เครือข่�ยบริก�รท้ังก�รส่งต่อส่งกลับ โดยมีหน่วยบริก�รเข้�ร่วมเครือข่�ย 

 ที่ผ่�นม�ก�รดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีอัตร�ต�ยสูง ยังมีปัญห�ของระบบก�รส่งต่อบริก�ร ทั้งก�รส่งต่อไปรักษ�ระดับเหนือกว่�  

และส่งกลับไปยังหน่วยบริก�รใกล้บ้�น ทำ�ให้ผู้ป่วยข�ดก�รดูแลรักษ�ท่ีต่อเน่ืองและไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รท่ีจำ�เป็นของแต่ละโรค  

ดังนั้นในปีงบประม�ณ 2552 สปสช. จึงมีนโยบ�ยสนับสนุนก�รพัฒน�ระบบเครือข่�ยบริก�รกลุ่มโรคที่มีอัตร�ต�ยสูง ได้แก่  

เครือข่�ยโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่�ยเคมีบำ�บัด และเครือข่�ยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง

ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ และในปีงบประม�ณ 2554 มีก�รพัฒน�เครือข่�ยเพิ่มเติม ได้แก่ เครือข่�ยบริก�รท�รกแรกเกิด 

และเครือข่�ยบริก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะ และขย�ยเครือข่�ยเคมีบำ�บัดเป็นเครือข่�ยโรคมะเร็ง โดยประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยบริก�ร 

ในพื้นที่ต่�งๆ ทั่วประเทศ

เรื่องประจำาฉบับ



  แม่ข่าย ชื่อเครือข่าย สปสช.เขต

  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 1 เชียงใหม่

  รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 1 เชียงใหม่

  รพท.เชียงคำา เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 1 เชียงใหม่

  รพท.แพร่ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 1 เชียงใหม่

  รพท.เพชรบูรณ์ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 2 พิษณุโลก

  สถาบันโรคทรวงอก เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 4 สระบุรี

  รพศ.ชลบุรี เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 6 ระยอง

  รพช.บางปะกง เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 6 ระยอง

  รพศ.พระปกเกล้า เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 6 ระยอง

  รพช.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด  เขต 7 ขอนแก่น

  รพช.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 7 ขอนแก่น

  รพศ.ขอนแก่น เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 7 ขอนแก่น

  รพช.อากาศอำานวย  เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 8 อุดรธานี

  รพช.กุมภวาปี เครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เขต 8 อุดรธานี

  รพร.ท่าบ่อ เครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ เขต 8 อุดรธานี

  รพท.สกลนคร เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด  เขต 8 อุดรธานี

  รพท.หนองบัวลำาภู เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 8 อุดรธานี

  รพ.มหาราชนครราชสีมา เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต 9 นครราชสีมา

  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

   หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI เขต 10 อุบลราชธานี

  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

   และหลังผ่าตัดหัวใจที่ได้รับยา Warfarin เขต 10 อุบลราชธานี

  แม่ข่าย ชื่อเครือข่าย สปสช.เขต

  รพท.ลำาพูน เครือข่ายบริการโรคมะเร็งเต้านม จ.ลำาพูน  เขต 1 เชียงใหม่

  รพศ.ลำาปาง โรคมะเร็งเม็ดเลือดเด็ก จ.ลำาปาง เขต 1 เชียงใหม่

  ศูนย์มะเร็งลพบุรี เครือข่ายโรคมะเร็ง เขต 3 นครสวรรค์ 

  ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี เครือข่ายดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เขต 10 อุบลราชธานี

  แม่ข่าย ชื่อเครือข่าย สปสช.เขต

  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 1 เชียงใหม่

  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร  เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 2 พิษณุโลก

  รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 2 พิษณุโลก

  รพท.เพชรบูรณ์ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 2 พิษณุโลก

  รพท.แม่สอด เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 2 พิษณุโลก

  รพศ.สระบุรี เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 4 สระบุรี

  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 4 สระบุรี

  รพศ.ระยอง เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 6 ระยอง

  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขต 7 ขอนแก่น

   แม่ข่าย  ชื่อเครือข่าย  สปสช.เขต

  รพท.แพร่ เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด  เขต 1 เชียงใหม่

  รพศ.ลำาปาง เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 1 เชียงใหม่

  รพท.นครพิงค์  เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 1 เชียงใหม่

  รพศ.พุทธชินราช เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 2 พิษณุโลก

  รพท.กำาแพงเพชร เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด  เขต 3 นครสวรรค์

  รพศ.สระบุรี เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 4 สระบุรี

  รพท.สกลนคร เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 8 อุดรธานี

  รพศ.อุดรธานี เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 8 อุดรธานี

   รพ.มหาราชนครราชสีมา เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เขต 9 นครราชสีมา

 เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด จำานวน 9 เครือข่าย

 เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง จำานวน 9 เครือข่าย

  เครือข่ายโรคมะเร็ง จำานวน 4 เครือข่าย

	 การพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง	นับเป็น

ก้าวสำาคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย	โดยเฉพาะการลดปัญหา

อัตราการตาย	และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่จำาเป็น	มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	อันจะนำาไปสู่การลดปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป	

4 ก้�วใหม่	สปสช. 5ก้�วใหม่	สปสช.

การพัฒนาเครือข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำาหนักน้อย
 ในกลุ่มทารกแรกเกิดโดยเฉพาะบริการทารกแรกเกิดที่มีน้ ำาหนักตัวน้อยกว่า  

1,500 กรัม ต้องอาศัยอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมี

ข้อจำากัดเรื่องการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ยังไม่สะท้อนต้นทุนเท่าที่ควร ทำาให้เกิด

ปัญหาเรื่องการส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาจึงมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มศักยภาพการจัดบริการ 

ของหนว่ยบรกิาร โดยการสนบัสนนุครภัุณฑก์บัหนว่ยบรกิารท่ีเขา้รว่มดำาเนนิการ สนบัสนนุ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร่วมกับชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย  

และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ โดยผ่านคณะทำางานพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ

เฉพาะด้านที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านระบบการบริหารจัดการระบบ 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และความร่วมมือภายในเครือข่าย และระหว่าง ตลอดจนการ

พัฒนาระบบส่งต่อส่งกลับ สำาหรับปีงบประมาณ 2554 มีหน่วยบริการเครือข่าย จำานวน

ทั้งสิ้น 663 หน่วยบริการ แบ่งเป็นหน่วยบริการแม่ข่าย จำานวน 26 แห่ง หน่วยบริการ 

ลูกข่าย จำานวน 637 แห่ง

เครือข่ายบริการที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำาปี 2554

 เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จำานวน 20 เครือข่าย



 คุณหนิง-ศรัยฉัตร กุญชรฯ จีระแพทย์ ดาราพิธีกรชื่อดัง ซึ่งควบตำาแหน่ง 

คุณแม่เวิร์กกิ้งมัมของน้องเบลล่า แสดงความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย

บริการฯ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกให้มีสุขภาพ

แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 “หนิงค่อนข้างเห็นใจคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วพบว่ามีปัญหา ไม่ว่า 

จะเป็นตัวเหลือง น้ ำาหนักน้อย อย่างปัญหาตัวเหลือง ตอนที่หนิงคลอดน้องเบลล่า  

มีเด็กตัวเหลืองเยอะมากและก็ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ไหนจะต้องเข้าตู้อบ 

และอะไรต่อมิอะไร เพื่อช่วยให้เด็กแข็งแรงขึ้น 

 “หนงิเขา้ใจความรูส้กึของแมดี่ เพราะตัวหนงิเองกเ็คยเปน็กงัวลเรือ่งน้ ำาหนกั

ตัวของลูกเหมือนกัน คือหนิงให้ลูกกินนมแม่มาตลอด 13 เดือน ช่วงแรกๆ น้ำาหนัก

ตัวลูกไม่เพิ่มเลย เป็นกังวลมาก ถึงขั้นต้องนำาเครื่องชั่งน้ ำาหนักมาชั่งหลังลูกกินนม

เสร็จ เพราะเราเป็นห่วงว่าลูกจะได้สารอาหารครบถ้วนหรือเปล่า อีกปัญหาหนึ่ง 

ที่เจอคือน้องเบลล่ามีอาการโคลิค ช่วง 2 ทุ่มถึงตีสี่ตีห้า ลูกไม่ยอมนอนเลย ทำาให้ 

หนิงกังวลมาก แต่จะว่าไปแล้วปัญหาของหนิงถือว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่เราก็กังวล

เอามากๆ เมื่อเทียบกับคุณแม่ท่านอื่นๆ ที่ลูกมีปัญหาแรกคลอดก็คงจะกังวล 

กว่าหนิงหลายเท่า เพราะจากข้อมูลที่ทราบมาปัญหาเด็กน้ ำาหนักน้อย ตัวเหลือง  

หรืออุณหภูมิต่ ำา ถ้าดูแลไม่ดีหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำาเป็น ทารกอาจจะ 

เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะ” 

 คุณหนิงยังบอกอีกว่า “ในฐานะที่เป็นคุณแม่คนหนึ่ง หนิงรู้สึกดีใจที่มี 

เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด เพราะโอกาสที่เด็กจะเกิดมานั้นมีไม่มาก แต่เมื่อ

เกิดมาแล้วน้ ำาหนักของทารกแรกเกิดมีความสำาคัญต่อโอกาสที่จะมีชีวิตรอด คือ

ทารกแรกเกิดต้องมีน้ ำาหนักไม่น้อยกว่า 1,500 กรัม ถ้าน้ ำาหนักน้อยกว่านี้ต้อง 

มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเครือข่ายบริการดังกล่าวน่าจะช่วยดูแลทารกแรกเกิด 

ที่มีปัญหาและลดการสูญเสียได้ อีกอย่างหนิงอยากฝากให้คุณแม่ดูแลลูกน้อย

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะให้ความสำาคัญในการ 

ให้ความรู้คุณแม่ด้วย เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่าง 

ถูกต้อง ต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์จนกระท่ังคลอดรวมไปถึงการ 

เลี้ยงดูลูกที่บ้าน

 “หนิงเข้าใจความสำาคัญของบุคลากรทางการแพทย์  

ก็ตอนที่คลอดลูกนี่แหละค่ะ ดูแล้วก็เห็นใจคุณหมอ คุณ

พยาบาล บางครั้งต้องให้คำาแนะนำากับคนไข้ในเรื่องเดิมๆ คือ

ต้องพูดเรื่องเดิมๆ อยู่ทุกๆ วันแต่ก็เป็นสิ่งสำาคัญและคุ้มค่า

มากๆ หนิงเองก็ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในระบบ

หลักประกันสุขภาพด้วยค่ะ ส่วนเรื่องการพัฒนาเครือข่าย

บริการในกลุ่มโรคอื่นๆ หนิงคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรทำานะคะ 

เพราะวา่ประชาชนจะไดป้ระโยชนจ์ากโครงการเหลา่นีม้ากมาย

เลยค่ะ” คุณหนิงกล่าวปิดท้าย 

ประโยชน์ที่มากมาย
ของเครือข่ายบริการฯ
	 “หนิงเห็นด้วยมากๆ	เลยค่ะ	ที่	สปสช.	ให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราการตายสูง	อย่างโรค

หัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคมะเร็ง	และปัญหาทารกแรกเกิด	เพราะ

มีประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย	โดยเฉพาะเครือข่ายทารกแรกเกิด	

เพราะปัญหาของเด็กแรกเกิดถ้าน้ำาหนักตัวน้อยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	

และหนิงเองในฐานะคุณแม่คนหนึ่ง	ก็เข้าใจหัวอกคุณแม่ด้วยกันค่ะ”

ท่�นส�ม�รถแบ่งปันเรื่องร�วดีๆ	ในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	ผ่�นคอลัมน์ก้�วประทับใจ	
เพียงส่งบทความและภาพถ่ายของท่าน รวมทั้งภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ มาที่ กองบรรณาธิการ 
วารสารก้าวใหม่ สปสช. (ที่อยู่ด้านหลังปก วารสารก้าวใหม่) ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก 
ทางกองบรรณาธิการ โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง6 ก้�วใหม่	สปสช. 7ก้�วใหม่	สปสช.

 ดิฉันเชื่อว่าความเชื่อมั่นและศรัทธา...จะเยียวยาความปวดร้าวและนำามาซึ่งกำาลังใจ อย่างในกรณีที่

ดิฉันได้ประสบมากับตัว...

 “คุณเลขา... โรงพยาบาลคุณนี่มันห่วยแตก รักษากันยังไงแม่ผมมีเลือดออกสมองถึงไม่รู้ ถ้าแม่ผม

ตายจะฟ้องให้เละเลย...” ปลายสายกรอกเสียงใส่โทรศัพท์ด้วยความขุ่นเคือง

 “...เรารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขอโอกาสให้เราได้ดูแลคุณแม่ของคุณก่อนได้ไหม...แล้ว

อย่างไรเราค่อยคุยกัน” อีกฝ่ายพยายามประนีประนอม

 “คุณจะทำาอะไรก็รีบทำาเถอะ...คุณเอาให้รอดนะ ถ้าแม่ผมตายละก็ เราเจอกันในศาลแน่นอน...” 

 คุณแม่ของผู้ร้องเรียน มาหาหมอหลังจากขี่จักรยานล้มหัวฟาดพื้นแต่ไม่สลบ ระหว่างอยู่ 

โรงพยาบาล ผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการปวดหัวและมึนศีรษะตลอดเวลา พยาบาลให้ยาแก้ปวด ตามแผน 

การรักษาของแพทย์ อาการทุเลาเล็กน้อย ญาติแสดงความกังวลและสอบถามเรื่อง CT-Scan พยาบาล

ให้ข้อมูลว่าแพทย์ไม่มีคำาสั่งรักษา แต่ถ้าอาการรุนแรงให้แจ้งพยาบาล จะได้รายงานหมอเพื่อพิจารณา 

การฉีดยา ต่อมาผู้ป่วยได้รับการฉีดยาบรรเทาปวดและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีก 3 วัน  

แพทย์จำาหน่ายกลับบ้านแต่ผู้ป่วยยังมีอาการมึนอยู่ จนกระทั่งญาติโทรมาแจ้งท่ีโรงพยาบาลว่าผู้ป่วย 

มีอาการเลือดออกในสมอง

 ทันทีที่ทราบข้อมูลเราได้ประสานงานและอำานวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเข้ารับ

การผ่าตัดสมองเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลพิจิตร แจ้งว่าจะส่งต่อ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นับว่าได้รับความเอื้ออาทรจากแพทย์ศัลยกรรมประสาท เปิดห้องผ่าตัด 

รอรับผู้ป่วย Subdural Hemorrhage การผ่าตัดลุล่วง หลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นดี

 การสื่อสารระหว่างศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกับญาติ เกิดขึ้นเป็นระยะ เพื่อเยียวยารักษาใจ และ 

ผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกับการส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจตรงกัน หลังผ่าตัดศัลยแพทย์

บอกว่าภาวะเลือดออกในสมองดังกล่าว น่าจะเกิดขึ้นภายหลังเกิดอุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นระหว่างอยู่ที่บ้าน 

ซึง่เปน็การคอ่ยๆ ซมึออกมาทีละนอ้ยจนมปีรมิาณมากและไปกดทับสมอง ไมน่า่เกดิขณะอยูท่ี่โรงพยาบาล 

หลังผ่าตัด 5 วัน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้

 ไมเ่พยีงโลง่ใจทีส่ถานการณว์กิฤตไิดค้ลีค่ลาย แตเ่รายงัดใีจทีไ่ดเ้หน็รอยยิม้เปือ้นหนา้ของผูป้ว่ยและ

ญาติอีกครั้ง...ดิฉันจึงมั่นใจว่า เราสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นศรัทธาได้จริงๆ 

ก้าวประทับใจ

สมพิศ แจ่มเงิน พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เปลี่ยนวิกฤติ...
       เป็นศรัทธา

“
ความเชื่อมั่น

และศรัทธา...

จะเยียวยา

ความปวดร้าว

และนำามา

ซึ่งกำาลังใจ

”

เรื่องจากปก



8 ก้�วใหม่	สปสช. 9ก้�วใหม่	สปสช.

ดูหนังดัง ชมหนังดี
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

 แต่เธอมีลูกชายสองคนที่กำาลังโต และต้องการความใส่ใจดูแล

จากแม่ ที่ไม่มีพ่อมาคอยช่วย

 ทุกคน แม้กระทั่งเพื่อนสนิทที่เป็นทนาย ไม่เชื่อว่าเธอจะเรียน

หนังสือจบ ไม่ต้องพูดถึงโอกาสประสบความสำาเร็จ ในการพิสูจน์ความ

บริสุทธิ์ของน้องชาย ในขณะที่เธอมองเห็นช่องโหว่เต็มไปหมด

 ตั้งแต่ตำารวจท่ีมาจับน้องชายเธอ ท่ีทำาโดยไม่มีหลักฐานชัดเจน 

แต่มีอคติกับนิสัยขี้โมโหของน้องชาย ความที่เป็นเมืองเล็กๆ ที่ทุกคน

แทบจะรู้จักกันไม่ยาก

 ไปจนถึงผู้หญิงที่มาให้การซัดทอด ซึ่งเอาเข้าจริง ก็ไม่ได้เห็น

อะไรชัดเจน แต่ศาลก็ให้น้ ำาหนักกับคำาพูดของเธอเอามากๆ แม้เธอ 

จะพร้อมให้การใหม่ แต่ก็ไม่มีน้ ำาหนักพอที่จะทำาให้เปิดการพิพากษา

ขึ้นมาใหม่

 ในระหว่างมองหาวิธีรื้อคดี เธออ่านพบว่า มีเทคโนโลยีตรวจ

ดีเอ็นเอจากหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ ท่ีมีคนเอามาใช้ประกอบการร้ือฟ้ืนคดี 

และสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนักโทษ ได้จำานวนมาก 

 เธอไม่รอช้าที่จะหาทางตรวจพิสูจน์ แต่ตอนที่เธอคิดจะรื้อคดี 

นอ้งชายเธอตดิคกุมาแลว้กวา่ 10 ป ีหมายความวา่หลกัฐานตา่งๆ มอีายุ

มากกวา่ 10 ป ีนอกจากจะไมแ่น่ใจวา่ จะมอีะไรเหลอืใหต้รวจ ยงัมปีญัหา

ที่สำาคัญกว่า คือ หลักฐานที่จะเอามาตรวจ มันไปเก็บอยู่ตรงไหน

 ทุกคนที่เกี่ยวข้องยืนยันกับเธอว่า ป่านนี้หลักฐานถูกทำาลาย 

ไปหมดแล้ว เพราะมันเป็นแค่คดีเล็กๆ ที่ไม่สลับซับซ้อน และปกติ  

เมืองเล็กๆ จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปเก็บรวมกันในคลังของเมืองใหญ่ 

โอกาสที่จะยังอยู่มีน้อยมาก

ความรู ้กับ 
ความอุตสาหะ

 ปีที่ผ่านมามีหนังคุณภาพที่ฟุบอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งอาจทำาให้หลายคนอยากเป็น

ทนายความเพิ่มขึ้นอีกอาชีพ และเกี่ยวพันกับ CSI ก็ตรงที่มันพูดถึง การใช้เทคนิคทาง

วิทยาศาสตร์ตรวจหลักฐานเพื่อสืบหาผู้ร้าย

 Conviction แปลว่า การพิพากษาลงโทษ ตรงข้ามกับคำาว่า Acquittal แปลว่า 

พิพากษายกโทษ

 หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทั้งสองส่วน แต่จะเป็นยังไงต้องไปตามดู 

 เรื่องราวในหนังมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในรัฐมิชิแกน เมื่อปลายทศวรรษ 70  

และเมื่อมีเทคโนโลยีตรวจหาดีเอ็นเอจากที่เกิดเหตุในช่วงกลางทศวรรษ 80 หรือราว  

10 ปีต่อมา ทำาให้เกิดการใช้หลักฐานใหม่ รื้อฟื้นคดีจำานวนมาก หนึ่งในนั้นมีคดีของ 

เคนเน็ธ วอเตอร์ส รวมอยู่ด้วย

 ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ว่า ผลการรื้อฟื้นคดีเป็นยังไง แต่อยู่ที่เรื่องราวการต่อสู้ 

ของผู้หญิงธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่ไม่ยอมสูญเสียศรัทธาในตัวน้องชาย 

 เบ็ตตี้ แอน วอเตอร์ส คือผู้หญิงคนนั้น เธอเป็นแม่บ้านลูกสอง มีชีวิตแบบ 

คนชั้นกลาง ระดับล่าง ในเมืองเล็กๆ แต่ชีวิตมาเปลี่ยนไป เมื่อน้องชายสุดที่รัก  

เคนเน็ธ วอเตอร์ส ถูกจับข้อหาฆ่าคนตายอย่างเลือดเย็น และถูกพิพากษาจำาคุกตลอดชีวิต 

หลังจากนั้นอีก 2 ปี

 ความท่ีน้องชายเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ร่วมสุข ต่อสู้ความยากลำาบาก ท้ังจากปัจจัย 

ในครอบครัว และปัจจัยภายนอก ทำาให้เบ็ตต้ีแอนเชื่อว่าน้องชายเธอไม่มีวันเป็นฆาตกร

เลือดเย็นอย่างที่ถูกกล่าวหา แต่เธอไม่รู้จะช่วยยังไง จนกระทั่งคิดได้ว่า ต้องหาความรู้  

เธอจึงลงทุนสมัครเรียนกฎหมาย เพื่อหาช่องทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องชาย

 ที่สุดด้วยความพยายาม ไม่เชื่อใครง่ายๆ ประกอบกับน้ำาใจจาก

คนทำางานท่ีไม่น่ิงดูดาย เธอได้หลักฐานเอามาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จนได้

 ความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งวาง

เป้าไว้ที่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ ำา ทำาให้มีโอกาส 

รับรู้เรื่องราวของคนธรรมดาๆ จำานวนมาก ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากกฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมเอง 

 เกิดคำาถามว่า ถ้าคนธรรมดาสักคนในเมืองไทย จะลุกขึ้นมา 

ทวงถามความยุติธรรม เพราะไม่เช่ือในคำาพิพากษา เขาจะทำาได้ไหม 

และต้องรอให้เขาไปลงทุนเรียนหนังสือเอง เพราะไม่มีใครเชื่อมั่นใน 

ตัวน้องชาย เท่ากับคนที่ใกล้ชิดกัน อย่างนั้นหรือ

 หลังจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เลยได้รู้ว่า ท่ีอเมริกามีโครงการ 

Innocence Project และเป็นกลไกที่ช่วยเบ็ตตี้แอน ในคดีด้วยอีก

แรงหนึ่ง ตามข้อมูลบอกว่า คดีเคนเน็ธ วอเตอร์ส เป็นคดีที่ 85 ที่ม ี

การเอาหลักฐานลักษณะนี้มาพลิกคดี

 ไม่ว่าเบื้องหลังความสำาเร็จจะมาจากอะไร สิ่งหนึ่งที่คนดูหนัง 

เรือ่งนีน้า่จะไดร้บัคอืแรงบนัดาลใจทีจ่ะเรยีนรูไ้มส่ิน้สดุ โดยไมด่ว่นตดัสนิ

ว่า เป็นไปไม่ได้

 เพราะความมุง่มัน่กบัการเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจงัเทา่นัน้ เปน็เครือ่งมอื 

สำาคัญที่ปัจเจกทุกคนสามารถจะมีได้ และต้องช่วยกันสร้างเพิ่มขึ้น  

โดยไม่ลืมช่วยกันสร้างกลไกสนับสนุน ช่วยเหลือ ในสิ่งที่ยังขาดอยู ่

อีกมากหลายในสังคมไทย 

เชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนหนังเรื่อง CSI ที่กลายเป็นตัวเพิ่มภาระงานห้องแล็บ 

ตรวจหลักฐานคดีอาชญากรรมในอเมริกา และอาจทำาให้หลายคนอยากเป็น

หมอพยาธิ หรือไม่ก็ตำารวจสอบสวน หรือไม่ก็พนักงานห้องแล็บ
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ก้าวนำาความคิด

 ฉันเองก็เป็นมะเร็ง ได้รับก�รวินิจฉัย ผ่�ตัดรักษ�ตัวม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 กระนั้นฉันก็ไม่เคยคุ้นกับ

โรคมะเร็ง พบเจอคนไข้เป็นมะเร็งระยะลุกล�มทีไรก็รู้สึกหดหู่และสงส�ร

  คาถาของการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีข้อที่หนึ่ง ก็คือค้นพบให้เร็วไว
 อ�จเพร�ะคว�มเป็นหมอ เมื่อมีอะไรผิดปกติ เร�ส�ม�รถค้นพบได้ วันที่ฉันสงสัยว่�ร่�งก�ยตนเอง 

จะผดิปกต ิมรีถคนัหน่ึงถอยม�ชนรถคนัใหมข่องฉนัท่ีจอดไว ้เมือ่หยดุพกัง�นตอนเท่ียง ฉนัไปท่ีรถจงึรู ้พอเหน็ 

กันชนรถบุบบิบบู้บี้ฉันรู้สึกโกรธม�ก รีบโทรศัพท์ไปบอกส�มี เท่ียวถ�ม รปภ. ถ�มผู้รู้เห็นเหตุก�รณ์ว่�เป็น 

รถใคร แตไ่มม่ีใครทร�บ ส�มซ่ึีงเป็นคนใจเยน็ใหอ้ภยัใครง�่ยๆ บอกฉนัว�่ อย�่ไปเทีย่วห�ว�่ใครชน ใหอ้ภยัเข� 

เอ�รถไปซ่อมเสีย ฉันยิ่งโมโหจนปวดท้อง เมื่อเข้�ไปถ่�ย พบว่�ไม่ได้ถ่�ยอุจจ�ระ แต่มีมูกเลือดหยดออกม� 

ทั้งที่ไม่ได้ท้องเสียและไม่ได้เป็นริดสีดวงทว�ร ฉันรีบป้�ยมูกเลือดไปส่องกล้องจุลทรรศน์ พบว่�เห็นแต่ 

เม็ดเลือดข�วเม็ดเลือดแดง ไม่มีอะไรผิดปกติ ตอนแรกฉันวินิจฉัยตนเองว่�เป็นลำ�ไส้อักเสบ กินย�ปฏิชีวนะ 

แต่ยิ่งกินยิ่งมีมูกเลือดออกม�กขึ้น ส�มีส่งฉันไปทำ�เอกซเรย์พิเศษสวนแป้งแบเรี่ยมเข้�ลำ�ไส้ จึงรู้ว่�เป็น 

มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

 ก�รจะค้นพบมะเร็งให้ไว นอกจ�กเฝ้�ระวังอ�ก�รผิดปกติแล้ว ก�รคัดกรองก็เป็นประโยชน์ม�ก เช่น 

ก�รคัดกรองมะเร็งป�กมดลูกที่รณรงค์ทำ�กัน ถือเป็นคุณูปก�รต่อประช�ชน จ�กที่ฉันเคยตรวจพบคนไข้มะเร็ง

ขั้นลุกล�มเป็นประจำ� กลับเจอระยะเซลล์ผิดปกติ ซึ่งส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยข�ดได้ เจอคนไข้เซลล์ผิดปกติทีไร 

ฉันรู้สึกดีใจว่�ได้ป้องกันไม่ให้คนไข้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งป�กมดลูกระยะลุกล�ม 

 คาถาของการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีข้อที่สองก็คือ รักษาให้ถูกวิธี
 คว�มท่ีเป็นหมอ ฉันเห็นคนไข้มะเร็งหล�ยคนปฏิเสธก�รรักษ� ไปกินย�หม้อ ซ่ึงโฆษณ�กันเหลือเกิน

และเหลอืจริง มะเรง็เกอืบทกุชนดินัน้มลีกัษณะพเิศษ คอืไมป่วดเมือ่เปน็ระยะแรกๆ คนไขม้ะเรง็เต�้นมคนหนึง่

ปฏิเสธก�รรักษ�แผนปัจจุบัน หันไปกินย�หม้อน�นถึงสองปี กลับม�ห�ด้วยอ�ก�รปวดทนไม่ไหว พบว่�มะเร็ง

กินทะลุโหว่เข้�ไปในปอด มองเห็นจ�กผนังหน้�อก คนไข้ยังพูดได้เดินได้ เธอบอกฉันว่�ตอนนี้พร้อมจะผ่�ตัด

แล้ว แต่ไม่มีใครผ่�ให้เธอได้ เธอเสียชีวิตหลังจ�กม�ห�หมอไม่กี่วัน

 ฉันเจอคนไข้โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เธอมีทั้งก�รศึกษ�และฐ�นะดี ขณะที่ก�รรักษ�ม�ตรฐ�น

เพื่อรักษ�และตรวจดูระยะของโรคคือ ก�รผ่�ตัดเปิดหน้�ท้อง ตัดมดลูกรังไข่ ตัดต่อมน้ ำ�เหลืองและรอยโรค

ที่น่�สงสัย ล้�งช่องท้องตรวจห�เซลล์มะเร็ง และตัดไขมันบุช่องท้อง (omentum) ร่วมด้วยในร�ยที่มีข้อบ่งชี้ 

เธอได้รับก�รผ่�ตัดผ่�นกล้อง มีรูแผลหน้�ท้องไม่กี่รู หลังผ่�ตัดต้องให้เคมีและฮอร์โมนบำ�บัด ต่อจ�กนั้นโรค

มะเร็งกลับคืนม� ลุกล�มอย่�งรวดเร็ว ไม่ถึงสองปีเธอเสียชีวิต

 สำ�หรับมะเร็งลำ�ไส้ของฉัน อ�จ�รย์แพทย์ผ่�ตัดเปิดช่องท้อง ตัดลำ�ไส้ใหญ่ออกครึ่งหนึ่ง ตัดต่อม 

น้ ำ�เหลือง ฯลฯ แผลผ่�ตัดหน้�ท้องย�วเหมือนท�งรถไฟ ย�วเท่�ไหร่ฉันก็ยินดี ขอให้โรคห�ย

 คาถาของการรกัษามะเรง็ใหไ้ดผ้ลดขีอ้ทีส่ามกค็อื นอกจากรกัษากายตอ้งรักษาใจ
 เมื่อเป็นมะเร็ง มนุษย์ปุถุชนธรรมด�เช่นฉัน ทั้งเครียด ทั้งวิตกกังวล บ�งคนมีโรคมะเร็งในบ้�น 

คนเดยีวแตป่ว่ยใจไปต�มๆ กนัทัง้บ�้น ก�รรกัษ�ใจไม่ใหป้ว่ยเปน็มะเรง็ใจไปดว้ยนัน้ เปน็เรือ่งย�ก แตเ่ปน็เรือ่ง

ที่ต้องฝึกฝน ซึ่งคนหล�ยคนฝึกฝนได้และเป็นตัวอย่�งที่ดี

 อ�จ�รย์แพทย์ท่�นหนึ่ง ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ กระจ�ยไปปอด กว่�แพทย์จะวินิจฉัยได้ก็ย�กลำ�บ�ก 

ต้องทั้งเจ�ะปอด ทั้งผ่�ตัดช่องท้อง เมื่อวินิจฉัยได้ ก�รรักษ�คือก�รผ่�ตัดและให้ส�รเคมีบำ�บัด ท่�นแพ้ 

ส�รเคมีบำ�บัดแทบเอ�ชีวิตไม่รอด มะเร็งที่เป็นนั้นก้�วร้�วม�ก ไม่ตอบสนองต่อส�รเคมีบำ�บัดทุกชนิด เมื่อถึง 

ท่ีสุด อ�จ�รย์แพทย์ท่�นน้ีหยุดรักษ�ทุกวิธี ตอนท่�นไม่ป่วยท่�นเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้�ย ท่�นไม่เพียงแต่ 

มีวิช�คว�มรู้ในก�รรับมือกับคว�มต�ย แต่ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ ท่�นป่วยก�ยแต่ไม่ป่วยใจ  

ในวันก่อนวันสุดท้�ยของชีวิต ท่�นยังอัดเสียงของตนเองเพื่อเข้�ร่วมประชุมท�งก�รแพทย์สอนแพทย์รุ่นน้อง 

ในวันประชุม ตอนที่นำ�เสียงของท่�นม�เปิด ท่�นได้เสียชีวิตไปแล้ว 

เรื่องเล่าจาก “โรคมะเร็ง”
 มะเร็งเป็นสาเหตกุารตายอนัดับหนึง่ของประชากรชาวไทย รองลงมาคืออบุติัเหตแุละ

โรคหวัใจ อาจเพราะสภาพสิง่แวดล้อมและภูมต้ิานทานของคนเราลดลง จงึเจอมะเรง็มากขึน้ๆ 

จนแทบจะไม่มีใครที่จะไม่มีคนรู้จักหรือญาติป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

 มคีนไขห้ล�ยคนทีฉ่นัเจอ กล�้ห�ญตอ่ก�รเผชญิคว�มต�ย ถอืว�่คว�มต�ยเปน็เรือ่งธรรมด�ของชีวิต  

คนไข้ร�ยหน่ึงเป็นมะเร็งเต้�นม กระจ�ยไปท่ีต่อมน้ำ�เหลือง เธอหัวเร�ะเม่ือฉันถ�มเธอว่� ทำ�ไมจึงทำ�ใจได้  

ไม่เครียด เธอตอบว่�ในเมื่อเร�รักษ�อย่�งเต็มที่แล้วยังเป็นเช่นนี้ ก็ถือว่�เป็นเรื่องโชคชะต�ลิขิต คนไข้อีกร�ย

เป็นมะเร็งตับ รักษ�ตัวม�ได้สองปี ยิ้มและบอกว่� หมอเคยบอกจะอยู่ได้ 6 เดือน นี่อยู่ม�ตั้ง 2 ปี กำ�ไรไม่รู้ 

เท่�ไหร่ คนไข้อีกคนเป็นมะเร็งป�กมดลูกระยะสุดท้�ย เธอบอกว่� ต�ยไม่กลัวกลัวเจ็บปวด ขออย่�ให้เจ็บปวด 

ก็พอใจ คนไข้อีกร�ยหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองกระจ�ยไปที่ปอด เธอบอกว่� ห�กเร�ได้ทำ�ทุกอย่�งที่เร� 

อย�กจะทำ�แล้ว ต�ยก็ไม่เห็นต้องอ�ลัยอ�วรณ์อะไร

 แต่...คนไข้อีกหล�ยคนท่ีเจอ กลัวคว�มต�ยม�ก คนไข้คนหน่ึงเป็นมะเร็งป�กมดลูกระยะสุดท้�ย  

เธอขอรับก�รผ่�ตัด ยกมดลูก กระเพ�ะปัสส�วะ ลำ�ไส้ส่วนทว�รหนักออก ขับถ่�ยอุจจ�ระปัสส�วะท�ง 

หน้�ท้อง เธอคิดว่�ก�รผ่�ตัดนั้นจะทำ�ให้รอดพ้นคว�มต�ย ตอนเจอเธอฉันสลดใจม�ก เพร�ะเธอบอกฉัน 

ขณะที่เหนื่อยหอบว่� หมอต้องช่วยฉัน จะผ่�ตัดฉันอีกก็ได้ ขอให้ฉันรอดชีวิต

 ฉันเองผู้ซึ่งกลัวตายเหมือนกัน ได้คิดว่าความตายเป็นธรรมชาติและเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะ 

กลัวตายหรือไม่ ไม่ช้าก็เร็ว คนเราทุกคนต้องตายทั้งนั้น ต่างกันแต่ว่าเราจะเลือกความตายที่สงบสง่างาม  

หรือทุรนทุราย ซึ่งการเลือก ยากที่จะทำาได้หากไม่มีการฝึกฝนเตรียมตัวตายก่อนถึงวันตาย 

เมื่อเป็นมะเร็ง มนุษย์ปุถุชนธรรมด�เช่นฉัน 

ทั้งเครียด ทั้งวิตกกังวล บ�งคนมีโรคมะเร็ง

ในบ้�นคนเดียวแต่ป่วยใจไปต�มๆ กันทั้งบ้�น
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 ขณะท่ี รศ.นพ.สมภพ พระธานี คณะกรรมก�รเครือข่�ย 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ทัศนะเกี่ยวกับก�รพัฒน�เครือข่�ยโรค

หัวใจว่� ก�รบริก�รที่มีประสิทธิภ�พที่สุด คือก�รบูรณ�ก�รระบบ

เครอืข�่ย ซึง่นอกจ�กจะเขยีนเปน็ตวัหนงัสอือย�่งชดัเจนแลว้ ยงัตอ้ง 

มกี�รประชมุรว่มกนัระดมสมอง ว�งแนวท�งในก�รดแูลระบบสขุภ�พ

คนไข้ว่�ปัญห�คืออะไร จะมีก�รดูแลร่วมกันระหว่�งแม่ข่�ยกับลูกข่�ย 

อย่�งไร จึงจะเกิดเป็นเครือข่�ยที่ยั่งยืน คือมีก�รร่วมกันพัฒน� 

ทั้งแม่ข่�ยและลูกข่�ย สร้�งแนวท�งในก�รรักษ�คนไข้ร่วมกัน ใช้

ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 รศ.นพ.สมภพกล่�วต่อว่� “ในเบื้องต้นเร�เน้นสร้�งเครือข่�ย

โรคที่เป็นส�เหตุก�รเสียชีวิตม�กที่สุด ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 

และคนไข้ท่ีเปน็โรคหัวใจและตอ้งให้ย�ละล�ยลิม่เลอืด 2 กลุม่นีถ้�้ห�ก

แมข่�่ยผ�่ตดัแลว้ จะมกี�รสง่กลบัไปยงัลกูข�่ย เพือ่ใหก้�รดแูล ใหย้�

ที่สมควร ให้ Health Education ด้�นสุขภ�พว่� ทำ�อย่�งไรจะยืดอ�ยุ

หรือเพิ่มคุณภ�พชีวิตได้ มีก�รติดต�มผลก�รดูแลรักษ�อย่�งดี หรือ

กรณท่ีีมกี�รผ�่ตดัแลว้ จะให้คว�มรูเ้รือ่งก�รปฏบิตัติวัแกค่นไข้อย่�งไร 

นีค่อืระบบเครอืข�่ยทีจ่ะเปน็ตวัอย�่งในโรคทีเ่ปน็กลุม่เสีย่ง และหวงัว�่

ในอน�คตโรคใดๆ ก็ต�มที่ส�ม�รถจัดเข้�อยู่ในระบบเครือข่�ยได้ ผม

ว�่ควรจะทำ� เพร�ะประสทิธภิ�พก�รรกัษ�จะดขีึน้ ผลประโยชนจ์ะเกดิ

กับประช�ชน ถ้�เร�แข็งขันจริงๆ ผมคิดว่�จะต้องนำ�ไปสู่ก�รป้องกัน

โรคหัวใจที่ป้องกันได้ในที่สุด” 

 ด้�น นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ในฐ�นะคณะกรรมก�รเครือข่�ย

โรคหลอดเลือดสมอง กล่�วว่� “ในก�รรักษ�โรคหลอดเลือดสมอง ย� 

ท่ีไดป้ระโยชนม์�กและเห็นผลคอ่นข�้งชดัเจนคอืย�ละล�ยลิม่เลอืด ซึง่ตอ้ง

ให้ภ�ยใน 3 ช่ัวโมงหลังจ�กเริ่มมีอ�ก�ร ทั้งนี้ต้องให้เวล�สถ�นพย�บ�ล

ประม�ณสัก 1 ชั่วโมงในก�รเตรียมตัว หม�ยคว�มว่�ผู้ป่วยมีเวล�เพียงแค่ 

2 ช่ัวโมงหลงัจ�กเริม่มอี�ก�รในก�รไดร้บัย� ประเดน็คอืตอ้งใหผู้ป้ว่ยไดร้บั

ย�อย่�งรวดเร็ว แต่ปัญห�คือเร�ไม่มีแพทย์ที่มีคว�มชำ�น�ญและส�ม�รถ

ให้ย�ได้ กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศไทย แพทย์ที่มีคว�มชำ�น�ญมีอยู่เฉพ�ะ

โรงพย�บ�ลใหญ่ๆ ประช�ชนท่ีอยู่ห่�งไกล จ�กโรงพย�บ�ลศูนย์หรือโรง

พย�บ�ลจังหวัดที่ส�ม�รถให้ย�ละล�ยลิ่มเลือด จึงส�ม�รถเข้�รับบริก�ร

ได้โดยผ่�นระบบเครือข่�ย ที่ได้จัดทำ�ไปแล้ว สำ�คัญคือต้องรวดเร็ว และ

ต้องรีบส่งต่อไปยังโรงพย�บ�ลท่ีส�ม�รถให้ย�ได้ หลังจ�กให้ย�เรียบร้อย

แล้ว ก็ส�ม�รถส่งกลับไปยังโรงพย�บ�ลปฐมภูมิ นี่ถือว่�เป็นหัวใจสำ�คัญ

ในก�รทำ�เครอืข�่ยโรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่จะส�ม�รถลดอตัร�ก�รต�ยได ้ 

เพร�ะฉะนั้นเวล�ที่เริ่มเป็นตั้งแต่โรงพย�บ�ลลูกข่�ย ไปถึงโรงพย�บ�ล 

แม่ข่�ย ทุกอย่�งต้องเร็วช้�ไม่ได้เลย 

 นพ.สุรัตน์ยังบอกถึงทิศท�งก�รพัฒน�เครือข่�ยในอน�คตว่� 

“ปัจจุบันคนไข้ท่ีไปโรงพย�บ�ลลูกข่�ย จะเสียเวล�เดินท�งไปยังโรงพย�บ�ล

แม่ข่�ยเพื่อให้ย� ก�รเดินท�งใช้เวล�ร่วม 1 ชั่วโมง แต่ก�รให้ย�ละล�ย 

ลิม่เลอืดยิง่เรว็เท�่ไรยิง่ด ีใหท้ี ่1 ชัว่โมงประโยชนท์ี่ไดม้�กกว�่ 1 ชัว่โมงครึง่  

ให้ที่ 1 ชั่วโมงครึ่งประโยชน์ที่ได้ม�กกว่� 2 ชั่วโมง ในอน�คตก�รพัฒน�

โรงพย�บ�ลลูกข่�ยให้ส�ม�รถฉีดย�ได้ โดยเฉพ�ะโรงพย�บ�ลที่มีเครื่อง 

CT Scan เป็นเรื่องจำ�เป็น เมื่อฉีดย�แล้วค่อยส่งม�ยังโรงพย�บ�ลแม่ข่�ย  

เพื่อให้ก�รตรวจวินิจฉัยว่�มีอ�ก�รเลือดออกในสมองหรือเปล่� ต้องมีก�ร 

ผ�่ตดัหรอืไม ่รวมถงึใหก้�รดแูลเรือ่งโรคแทรกซอ้นโดยเฉพ�ะ 2-3 วนัแรก 

หลังจ�กน้ันถ้�คนไข้ปลอดภัยดี จึงส่งกลับไปยังโรงพย�บ�ลลูกข่�ย 

เพร�ะฉะน้ันในอน�คตก�รพัฒน�ให้โรงพย�บ�ลลูกข่�ยส�ม�รฉีดย�ได้  

โดยเฉพ�ะลูกข่�ยท่ีมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นประโยชน์ 

กับประช�ชนยิ่งขึ้น เพร�ะจ�กก�รศึกษ�พบว่�เฉพ�ะ Stroke อย�่งเดียว 

ทำ�ให้คนไข้ลดจ�กคว�มพิก�ร และเสียชีวิตได้เกือบ 30% ก�รผ่�ตัด

ที่เร็วไม่ปล่อยให้ก้อนเลือดออกม�กขึ้น หรือก้อนเลือดที่ออกไม่ไปกด 

ก้�นสมองน�นเกินไป ก็จะมีประโยชน์กับผู้ป่วยท่ีเป็นหลอดเลือดอุดตัน 

และหลอดเลือดแตก” 

 เชื่อว่าหากมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนเกิดความ

เข้มแข็ง ย่อมส่งผลดีต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง ให้ได้รับบริการ 

ที่จำาเป็นอย่างทันท่วงที นำาไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ 

 รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รตัดสิน 

ร�งวัลเครือข่�ยบริก�รดีเด่น และคณะกรรมก�รเครือข่�ยบริก�รท�รก

แรกเกิด กล่�วว่� เครือข่�ยท�รกแรกเกิดเริ่มต้นจ�กปัญห�ในก�รดูแล

ท�รกแรกเกิดที่มีน้ ำ�หนักน้อย รวมทั้งเด็กที่มีปัญห�ในระยะเวล�แรกเกิด  

ไม่ว่�จะเป็นเด็กตัวเหลือง มีอุณหภูมิต่ ำ� ซึ่งเป็นปัญห�ที่พบในขั้นตอน

ของก�รดูแลในโรงพย�บ�ลชุมชน ซ่ึงบุคล�กรมีขีดจำ�กัด ดังนั้นเมื่อ 

มีก�รส่งต่อม�ที่โรงพย�บ�ลแม่ข่�ย ทำ�ให้แม่ข่�ยได้เห็นปัญห�ของเด็ก  

แม่ข่�ยจงึไมอ่ย�กหยดุอยูเ่พยีงแคก่�รรักษ�ใหค้นไข้ห�ยเท�่น้ัน แตแ่มข่�่ย 

มีคว�มคิดว่� ทำ�อย่�งไรจะป้องกันไม่ให้ปัญห�เหล่�น้ีเกิดข้ึนซ้ ำ�อีกใน

อน�คต จงึเปน็ทีม่�ของก�รสร้�งเครือข�่ยโดยโรงพย�บ�ลแมข่�่ยไดล้งไป

ในพื้นที่เพื่อพัฒน�บุคล�กร เครื่องไม้เครื่องมือ มีก�รฝึกอบรม พร้อมทั้ง

จดัระบบสง่ตอ่ทีร่วดเรว็ ลดปญัห�คว�มเสีย่งเรือ่งภ�วะแทรกซอ้นในท�รก

แรกเกดิ จนกระทัง่ส�ม�รถพฒัน�เครือข�่ยไดอ้ย�่งครบถว้น นอกจ�กนีย้งั

มีก�รพัฒน�เครือข่�ยให้ชัดเจนม�กขึ้น คือมีระบบส่งต่อที่ทุกคนส�ม�รถ

เข้�ถึงข้อมูลได้ ไม่ว่�จะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบอื่นๆ เพื่อให้เด็ก

ทั้งหล�ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มีปัญห�ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ตัวเหลือง 

ตัวเล็ก ตัวเขียว ฯลฯ ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้

อัตร�ก�รเจ็บอัตร�ก�รต�ยลดน้อยลง เรียกว่�เร่ิมสร้�งเครือข่�ยกันด้วยใจ

เนื่องจ�กเห็นปัญห�ของเด็กก่อน ขณะเดียวกัน สปสช. ก็เห็นคว�มสำ�คัญ

เรื่องนี้และมีก�รสนับสนุนในก�รจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหม�ะสมกับสถ�นภ�พ 

สนับสนุนก�รอบรม สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำ�ให้เกิดก�รสื่อส�รได้อย่�ง

เหม�ะสม นับเป็นคว�มร่วมมือที่สำ�คัญซึ่งจะช่วยพัฒน�เครือข่�ยท�รก

แรกเกิดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ด้�น ศ.พญ.ลักษณา โพชนกุล รองประธ�นคณะกรรมก�รตัดสิน 

ร�งวัลเครือข่�ยบริก�รดีเด่น และคณะกรรมก�รเครือข่�ยโรคมะเร็ง ให้

คว�มเห็นว่� ก�รพัฒน�เครือข่�ยโรคมะเร็งเป็นเรื่องท่ีสำ�คัญและมีคว�ม

จำ�เปน็อย�่งม�ก เนือ่งจ�กไมส่�ม�รถสร�้งศนูยฉ์�ยแสงไดท้กุแหง่ เพร�ะ

ต้องใช้งบประม�ณจำ�นวนม�ก คือประม�ณ 200 ล้�นบ�ทในก�รตั้งศูนย์ฯ 

ดังนั้นก�รพัฒน�เครือข่�ยส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภ�พจึงเป็นท�งเลือก

ที่เหม�ะสม 

 “สำ�หรับทิศท�งในก�รพัฒน�เครือข่�ยโรคมะเร็ง ส่วนตัวเห็นว่�

เครือข่�ยต้องให้คว�มสำ�คัญเร่ืองก�รส่งต่อส่งกลับ ก�ร refer โดย Fax 

เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพร�ะทำ�ให้ทร�บข้อมูลที่จำ�เป็น ทั้งประวัติคนไข้ ผลก�ร

ตรวจ เป็นต้นว่�พบมะเร็งชนิดใด ผลก�รผ่�ตัดเป็นอย่�งไร รวมถึงพย�ธิ

วิทย� เหล่�น้ีเป็นประโยชน์ในแง่ของก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�รนัด

หม�ยคนไข้ต่อไป จึงอย�กให้เครือข่�ยให้คว�มสำ�คัญและมีก�รเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่�งกัน ไม่ใช่ส่งม�แล้วก็ห�ยไป นอกจ�กนี้อย�กให้ยึดคนไข้

เป็นศูนย์กล�ง คือศูนย์มะเร็งไม่ควรจำ�กัดว่�จะรับคนไข้ส่งต่อเฉพ�ะพ้ืนท่ี 

รอบๆ แต่อย�กให้คนไข้มีโอก�สตัดสินใจ ถ้�ห�กเข�มีคว�มสะดวกที่จะ

ไปรับบริก�รท่ีไหน หรือไม่อย�กไปท่ีไหนก็ต้องยอมรับในก�รตัดสินใจ 

เพร�ะคนไข้อ�จจะมีเหตุผลส่วนตัว เช่น มีคนดูแลอยู่ใกล้กับศูนย์ฯ นั้นๆ 

หรือบ�งแห่งรอน�นเกินไป ฯลฯ ห�กค่�ใช้จ่�ยไม่ต่�งกันก็ควรให้อิสระ

คนไข้ ขณะเดียวกัน สปสช. ควรให้คว�มสำ�คัญกับตัวชี้วัดต่�งๆ ในกรณี 

ที่คนไข้ไม่อย�กม�รับบริก�รในบ�งแห่งบ�งศูนย์ฯ นั้น เป็นเพร�ะอะไร 

ควรพัฒน�จุดไหนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งคุ้มค่� 

ที่สุด” ศ.พญ.ลักษณ�กล่�ว 

	 ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง	นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	2552 

จนถึงปี	2554	ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	และเป็นที่มาของการมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น 

ปี	2554	4	กลุ่มโรค	ได้แก่	เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด	เครือข่ายโรคมะเร็ง	เครือข่ายโรคหัวใจ	และเครือข่าย 

โรคหลอดเลือดสมอง	 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน	 ได้ร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทาง 

ในการพัฒนาเครือข่ายฯ	ไว้อย่างน่าสนใจ

กลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง
ก้าวต่อไปของเครือข่ายบริการ

...อย�กให้เครือข่�ย
ให้คว�มสำ�คัญ

และมีก�รเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่�งกัน 

ไม่ใช่ส่งม�แล้วก็ห�ยไป 
นอกจ�กนี้อย�กให้ยึด
คนไข้เป็นศูนย์กล�ง

12 ก้�วใหม่	สปสช. 13ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวใหม่ชวนคิด



14 ก้�วใหม่	สปสช. 15ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวแห่งคุณค่า
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

 รถพยาบาลและรถการแพทย์ฉุกเฉินวิ่งบนท้องถนน 

 มากมาย รถสองคนัใชส้ญัลกัษณต์า่งกัน...สญัลกัษณ์

ของสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาตเิปน็รปูงหูนึง่ตวัพนัคทา

เรียกว่า Rod of Aesculapius

 แอสคุลาพิอัส (Aesculapius หรือ Asclepius) เป็นเทพแห่ง

ก�รรักษ�พย�บ�ล เป็นบุตรของอพอลโล (Apollo) และน�งเคอะโรนิส 

(Coronis) ซึง่เปน็ธดิ�ของกษตัรยิเ์ฟลจอิสั (Phlegyas) กษตัรยิเ์ฟลจอิสั 

และธิด�เคอะโรนิสเดินท�งไปยังเอพิเด�รัส (Epidaurus) แล้วกำ�เนิด

ท�รกน้อยระหว่�งท�ง เคอะโรนิสนำ�ท�รกไปทิ้งไว้บนภูเข� ท�รกได้

น้ ำ�นมจ�กแพะเป็นอ�ห�รและสุนัขเฝ้�ฝูงสัตว์คอยดูแล มีอีกตำ�น�น

หนึ่งเล่�ว่�น�งเคอะโรนิสเมื่อตั้งครรภ์กับอพอลโลแล้วยังสมสู่กับอิสคิส 

(Ischys) ก�สีข�ว (คือนกราเวน-ผู้เขียน) นำ�เรื่องที่น�งคบชู้ไปเล่�ให้

อพอลโลฟัง ด้วยคว�มโกรธอพอลโลจึงส�ปก�เป็นสีดำ�นับแต่น้ัน แล้ว

สังห�รน�งเคอะโรนิสและอิสคิส

 อพอลโลฉวยเอ�ท�รกน้อยจ�กครรภ์ของน�งเคอะโรนิสแล้ว 

ส่งมอบให้เซ็นทอร์ไครอน (Chiron) เป็นผู้เลี้ยงดู (ไครอนเป็นเซ็นทอร์ 

ที่ทวยเทพมักเอาบุตรธิดามาให้สอนวิทยาการต่างๆ เสมอ-ผู้เขียน)  

ไครอนเอ�ท�รกไปเลี้ยงไว้ในถ้ ำ�ที่ภูเข�เพลิอัน (Pelion) และให้ศึกษ�

วิช�ก�รรักษ�พย�บ�ลจนส�ม�รถรักษ�โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกชนิด 

 แอสคุล�พิอัสไม่เพียงคิดรักษ�ผู้ป่วยอย่�งเดียวแต่คิดชุบชีวิต

คนต�ยให้ฟื้นด้วย เทวีอธีน� (Athena) จึงมอบขวดแก้วเล็กๆ สองขวด 

ที่บรรจุโลหิตของกอร์กอน (Gorgon) ให้แก่แอสคุล�พิอัส ขวดหนึ่งใช้ 

ชบุชวีติคนต�ย อกีขวดหนึง่ทำ�ใหค้นสิน้ชวีติ อกีตำ�น�นหนึง่ว�่งตูวัหนึง่ 

เป็นผู้บอกแอสคุล�พิอัสถึงสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้ชุบชีวิตคนต�ยได้

 เทพซสูไมพ่อใจท่ีแอสคลุ�พอัิสชบุชวีติคนต�ยได ้จงึขว�้งส�ยฟ�้

สังห�รแอสคุล�พิอัส ทำ�ให้อพอลโลเคืองบิด�เป็นอันม�ก แต่ทำ�อะไร 

ไม่ได้จึงหันไปสังห�รพวกไซคลอปส์ (Cyclops) ซึ่งเป็นผู้สร้�งอ�วุธ

ส�ยฟ้�ให้เทพซูส อพอลโลถูกลงโทษให้ลงม�รับใช้มนุษย์น�นหนึ่งปี  

สว่นแอสคลุ�พอิสัถกูเทพซสูนำ�ไปประดบัเปน็กลุม่ด�ว Ophiuchus หรอื

ผู้ถืองูและได้รับก�รยกย่องเป็นเทพแห่งก�รรักษ�พย�บ�ล ช�วโรมัน

นำ�รูปปั้นของเทพแอสคุล�พิอัสในรูปงูยักษ์จ�กเอพิเด�รัสม�ยังโรม 

เพื่อรักษ�โรคระบ�ด งูจึงมีคว�มผูกพันใกล้ชิดกับประเพณีบูช�เทพ 

แอสคุล�พิอัสตลอดม� [ดวงตา สุพล. ประมวลชื่อและศัพท์จากเทว

ตำานานกรีกและโรมัน เล่ม 1, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.]

 เมื่อคิดว่� หน่วยแพทย์ฉุกเฉินต้องทำ�หน้�ท่ีชุบชีวิตคนหยุด

ห�ยใจหรือหัวใจหยุดเต้น จึงเหม�ะสมอย่�งยิ่งที่จะใช้สัญลักษณ์ของ 

แอสคุล�พิอัสเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยง�น

 ส่วนสัญลักษณ์งูสองตัวพันไม้ถือที่มีปีกประดับอยู่ตอนบน เรียก

ว�่ คาดซูอิสั (Caduceus) เปน็คท�ประจำ�ตวัของเทพเฮอรเ์มส (Hermes) 

โรมันเรียกว่�เมอร์คิวรี (Mercury) เฮอร์เมสเป็นผู้ส่งส�ส์นของซูส 

และเป็นผู้นำ�ดวงวิญญ�ณไปส่งยมโลก ตำ�น�นว่�เฮอร์เมสถือกำ�เนิด

เมื่อรุ่งส�ง และก่อนค่ำ�เข�ก็ขโมยฝูงสัตว์ของอพอลโลไปเสียแล้ว  

เฮอร์เมสจึงเป็นเทพแห่งโจรด้วย เมื่อซูสรู้คว�มเข้�จึงสั่งให้เฮอร์เมส 

คืนฝูงสัตว์ให้แก่อพอลโลไปเสีย เฮอร์เมสประดิษฐ์พิณท่ีทำ�จ�กกระดองเต่�

ถว�ยให้อพอลโลทำ�ให้อพอลโลห�ยโกรธ และมอบคท�ค�ดูซิอัสนี้ให้แก่ 

เฮอร์เมสเป็นก�รตอบแทน เฮอร์เมสจึงเป็นเทพแห่งพ่อค้�ด้วย  

[นพมาส แววหงส.์ ปกรณมัปรมัปรา ตำานานเทพและวรีบุรษุ กรกี-โรมนั-

นอร์ส, สำานักพิมพ์อมรินทร์, 2549]

 เฮอรเ์มสเปน็เทพชว่ยเหลอืผูเ้ดนิท�ง ง�นประตมิ�กรรมมกัแสดง

รูปเฮอร์เมสเป็นช�ยหนุ่มสวมรองเท้�ส�นมีปีกและหมวกมีปีก หน้�ที ่

นำ�ดวงวิญญ�ณไปส่งยมโลกเป็นหน้�ที่รอง นอกจ�กนี้ยังถือว่�เป็น 

แอสคุลาพิอัส และ คาดูซิอัส
 มี

เทพแห่งค�รมคมค�ย เทพแห่งก�รกีฬ� และเทพแห่งคว�มเร็วอีกด้วย 

[ดวงตา สุพล. ประมวลช่ือและศัพท์จากเทวตำานานกรีกและโรมัน เล่ม 1, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.]

 หน่วยแพทย์ทหารของสหรัฐอเมริกาใช้คาดูซิอัสเป็นสัญลักษณ์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ด้วยความเข้าใจผิดของนายทหารคนหนึ่ง หลัง

จากนั้นจึงกระจายไปทั่วอเมริกาเหนือเป็นเวลานานหลายสิบปี จากการ

สำารวจในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 62 ของหน่วยแพทย์ในอเมริกาใช้คทา 

ของแอสคุลาพิอัสเป็นสัญลักษณ์แล้ว ขณะที่ร้อยละ 76 ของหน่วยงาน 

แพทย์เอกชนยังใช้คาดูซิอัสอยู่ [Friedlander, Walter J (1992).  

The Golden Wand of Medicine: A History of the Caduceus symbol 

in medicine. Greenwood Press.]

 เข้าใจว่ายังไม่มีการสำารวจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

“เมื่อคิดว่า หน่วยแพทย์ฉุกเฉินต้องทำาหน้าที่ชุบชีวิตคน

หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้

สัญลักษณ์ของแอสคุลาพิอัสเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน”



 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554”  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างเครือข่าย 
สุขภาพชุมชน และความเข้มแข็งของระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำาบลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

 คณะกรรมการพิจารณารางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำา
ปี 2554 ดำาเนินการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  
ณ ห้องประชุม สปสช. เพื่อสรุปผลรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น 4 ด้าน
ได้แก่ เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายโรคมะเร็ง เครือข่าย
โรคหลอดเลือดสมอง และเครือข่ายบริการทารกแรกเกิด 

 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. และ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลงนาม 
โครงการความร่วมมือทางการแพทย์เพ่ือพัฒนาต้นแบบการบริการ CAPD  
ในรูปแบบ PD Service and Training Center เพื่อเป็นต้นแบบในการบริการ 
ล้างไตทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นสร้างเครือข่ายบริการ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขต 4 สระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ฯ 
จ.นครนายก 

 พธิมีอบวฒุบิตัร “หมออนามยัตดิปกี รุน่ที ่1” และ “พนกังานสขุภาพชมุชนชายแดน 
รุ่นที่ 4” โดยความร่วมมือระหว่างสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กร 
ไออารซ์ปีระเทศไทย (แมส่อด) (International Rescue Committee) คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ โรงแรมเวียงตาก 
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก 

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ร่วมกับสำานัก
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมิน
กระบวนการ (Process) บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุม
โรคประจำาปี 2554 ณ ห้องประชุมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมี  
นพ.ธำารงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์ 9 เป็นประธานการประชุม 

 ประมวลภาพกระบวนสรรหาและคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข ผู้แทนสภา
วิชาชพี/ราชวิทยาลยัแพทย ์ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชพี/ผู้ประกอบโรคศลิปะ เพือ่เสนอชือ่เป็นคณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาตแิละคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดย สปสช. ดำาเนินการทุก 4 ปี ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ  สปสช. จัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากร  

ประจำาปี 2554” โดยมี นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. 
เป็นประธานปิดการอบรม ณ ห้องประชุม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 

 สำานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

ดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร่วมกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ถวายความรู้ให้พระนักเทศน์ 
กว่า 180 รูป ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ 
เพือ่นำาขอ้มลูขา่วสารสูป่ระชาชนใหไ้ดรั้บทราบและนำาไปปฏบิตั ิ
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 3 นครสวรรค ์รว่มกบัสำานกังาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โรงเรียนการบริหารการ
เงินการคลังสุขภาพ (CFO)” โดยมี นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

16 ก้�วใหม่	สปสช. 17ก้�วใหม่	สปสช.

แวดวงหลักประกันสุขภาพ



18 ก้�วใหม่	สปสช. 19ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวไปด้วยกัน

19ก้�วใหม่	สปสช.

 ผลง�นของก�รส่งเสริมสุขภ�พของ อบต.โพนทอง พิสูจน์ให้เห็นว่� 
เมื่อเจ็บป่วยบ�งโรคไม่จำ�เป็นต้องไปโรงพย�บ�ล ทุกคนดูแลรักษ�ตัวเองได้
ภ�ยใต้กระบวนก�รรวมกลุ่มแล้วแสวงห�องค์คว�มรู้ด้�นก�รแพทย์ ผู้ป่วย
ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปโรงพย�บ�ล ทำ�ให้สุขภ�พจิตของผู้ป่วย
ดีขึ้น
 สว่นในพืน้ทีข่อง อบต.บ�้นย�ง อ.เกษตรสมบรูณ ์ไดจ้ดัโครงก�รสง่เสรมิ 
สุขภ�พเช่นเดียวกับ อบต.โพนทอง แต่ที่นี่จัดโครงก�รส่งเสริมภูมิปัญญ�
ท้องถิ่นด้วยก�รนวดแผนไทย เริ่มในปี  2551 โดยใช้งบประม�ณจ�ก สปสช. 
จัดอบรมม�ทั้งหมด 3 รุ่น รวมแล้ว 75 คน พร้อมเปิดรับสมัครหมอนวด 
ที่มีจิตอ�ส�ม�นวดผู้พิก�ร ซึ่งมีผู้สมัครม� 19 คน เหล่�จิตอ�ส�จะได้ 
ค่�ตอบแทนครั้งละ 20 บ�ทต่อก�รนวดผู้ป่วย 1 ครั้ง
 “เพร�ะสงส�รเข� เห็นเข�ป่วยม�เป็น 10 ปีเดินไม่ได้เพร�ะรถมอเตอร์ไซค์ 
พอม�นวดแล้วเข�ดีขึ้น เร�ก็ดีใจภูมิใจ” นางสีไพร ฤทธิ์กำาลัง จิตอ�ส� 

ชุมชนจัดการสุขภาพกับนวัตกรรมดูแลผู้ป่วย
กองทุนสุขภาพ อบต.โพนทอง/อบต.บ้านยาง จ.ชัยภูมิ

 เช่ือว่าใครท่ีคิดถึงจังหวัดชัยภูมิ...ย่อมต้องคิดถึงภาพทุ่งดอกกระเจียว 

ท่ีบานอวดดอกท่ามกลางมวลหมอกยามเช้าเป็นแน่แท้ 
  ทุ่งดอกกระเจียวสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนหน้าของจังหวัดชัยภูมิ มี 2 แห่ง คือท่ีอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 

อ.เทพสถิต เหมาะกับผู้ท่ีต้องการความสบายและสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน และยังสามารถเท่ียวชม

ลานหินธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกตาได้อีกด้วย แต่ถ้านิยมธรรมชาติเอามากๆ แนะนำาให้ไปห่มหมอก 

หยอกกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง เพราะนอกจากเดินเท่ียวชมดอกกระเจียวแล้ว บริเวณอุทยาน

แห่งชาติไทรทองยังมีเส้นทางสำาหรับปั่นจักรยานเที่ยวอีกด้วย สำาหรับทริปชมดอกกระเจียวนี้ ควรเดินทาง

ไปช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะในการเที่ยวชมความสวยงาม ดอกกระเจียวสีชมพูหวานตัดกับ 

ใบหญ้าเขียวขจี ยิ่งวันไหนมีหมอกลอยเรี่ยใบหญ้า นับว่าเป็นภาพที่สวยงามและคุ้มค่าในการเดินทางสุดๆ... 

 จบทริปชมทุ่งดอกกระเจียวยามเช้า ช่วงบ่ายหากยังไม่รีบเดินทางกลับ อาจจะขับรถต่อไปเที่ยวชม

มอหินขาว ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ลักษณะเป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ 3 กลุ่ม ที่ขึ้นชื่อคือกลุ่มหินกลุ่มแรก

ที่มีเสาหินขนาดใหญ่ 5 ต้นเรียงรายกันอยู่ เสาหินเหล่านี้มีความสูงราว 12 เมตร ต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดต้อง

ใช้คนโอบไม่น้อยกว่า 20 คน หลายคนยกให้กลุ่มหินยักษ์เหล่านี้เป็นสโตนเฮนจ์เมืองไทยกันเลยทีเดียว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทรศัพท์ 0 4489 0105

  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา โทรศัพท์ 0 4481 0902-3

ห่มหมอก หยอกกระเจียว 
เที่ยวชมสโตนเฮนจ์เมืองไทย ที่ชัยภูมิ

 “ความดนั ความดนั เบาหวาน ชา่งแสนรำาคาญเมือ่เกดิการเจบ็ป่วย พวก
เรามาทำาตามนี้ เพื่อให้ชีวีอยู่ดีมีสุข เราต้องงดเค็มงดหวาน เพิ่มปริมาณทาน
ผักสีเขียว ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีๆ ให้พวกเรานี้หมั่นออกกำาลังกาย”
 เสยีงเพลง รำ�วงเบ�หว�น คว�มดนั ทีเ่หล�่ อสม. (อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสุข
ประจำ�หมู่บ้�น) และผู้ป่วยเบ�หว�น ช�วตำ�บลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
ชว่ยขบัข�นเพ่ือตกัเตอืนตวัเองใหด้แูลอ�ห�รก�รกนิเพือ่บรรเท�โรคเบ�หว�น 
อ�จเรียกได้ว่�เป็นวิธีเยียวย�โรคอีกท�งหนึ่ง
 อบต.โพนทองได้จัดตั้ง โครงก�รพัฒน�เครือข่�ยผู้ป่วยเบ�หว�นและ
คว�มดันโลหิตสูง ในรูปแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้งบประม�ณของ 
กองทนุหลกัประกนัสขุภ�พตำ�บล จ�กสำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิ
(สปสช.) ม�ดำ�เนินโครงก�ร คิดเป็นร�ยหัว หัวละ 40 บ�ทต่อประช�กรใน
พื้นที่ 8,862 คน และใช้งบ อบต. สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 10 เปอร์เซ็นต์
 นายศานิต กล้าแท้ น�ยก อบต.โพนทอง เล่�ว่� อบต.โพนทองจัดทำ�
โครงก�รสง่เสรมิสขุภ�พและปอ้งกนัโรค ม�ตัง้แตป่ ี2551 ไมว่�่จะเปน็โครงก�ร
ส่งเสริมและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีร�งวัลให้ 2,000 บ�ท สำ�หรับแม่ที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน และโครงก�รพัฒน�เครือข่�ยผู้ป่วยเบ�หว�นและ
คว�มดนัโลหติสงู ถอืว่�เปน็โครงก�รเดน่ ทีผู่ป้ว่ยไดร้บัประโยชนอ์ย�่งสงู ทัง้นี้
จะช่วยลดจำ�นวนผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพ�ตในท้องถิ่น ถ้�ช�วบ้�นรู้ว่�ร่�งก�ยมี
สัญญ�ณม�จ�กคว�มดันโลหิตสูง
 “ตัวเลขของผู้ป่วยเบ�หว�นและคว�มดันของพื้นที่ มีจำ�นวน 228 ร�ย 
เพร�ะพฤติกรรมก�รบริโภคของช�วบ้�นเปลี่ยนไป ไม่ออกกำ�ลังก�ย เปลี่ยน
ม�ใชส้�รเคมทีำ�ก�รเกษตรทำ�ใหร้ะบบของร�่งก�ยเปลีย่นไปดว้ย” น�ยก อบต.
โพนทองวิเคร�ะห์ถึงปัญห�อ�ก�รของก�รเจ็บป่วยในชุมชน

 สำ�หรับวิธีก�รดูแลผู้ป่วยเบ�หว�นและคว�มดัน เริ่มตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม
เพือ่นช่วยเพือ่น ด้วยก�รนำ� อสม. และตวัแทนผูป้ว่ยม�ถ�่ยทอดคว�มรูใ้หแ้ก่
กัน ไปอบรมคว�มรู้จ�กโรงพย�บ�ล นำ�ม�ประยุกต์เพื่อรักษ�โรค นวัตกรรม
แรกสร�้งท�งเดนิล�นหนิ เพือ่กระตุน้ระบบเสน้ประส�ทบรเิวณปล�ยเท�้ทำ�ให้
ระบบไหลเวยีนเลอืดดขีึน้ ก�รแชม่อื เท�้ในน้ำ�สมนุไพรใบมะข�มตม้กบัตะไคร ้
ทั้งนี้ผู้ป่วยเบ�หว�นจะมีอ�ก�รช�ที่มือและเท้� ไม่รับรู้ถึงคว�มเจ็บปวดเมื่อ
เดินไปชนกระแทกของมีคมต่�งๆ ทำ�ให้เกิดแผลได้ง่�ย วิธีนี้จะช่วยกระตุ้น
ระบบประส�ทที่เท้�ได้
 ผู้ป่วยและ อสม. จะนัดม�รวมตัวกันที่วัดสัปด�ห์ละ 2 ครั้ง ม�แช่เท้�
ด้วยสมุนไพร หลังจ�กนั้น อสม. จะใช้เครื่องวัดคว�มรู้สึกของเท้� แนะนำ�
อ�ห�ร วัดคว�มดัน ออกกำ�ลังก�ยร่วมกันด้วยก�รรำ�วง โดยใน 1 เดือนจะมี 
แพทย์จ�กโรงพย�บ�ลม�วัดระดับน้ำ�ต�ลของผู้ป่วยและจ่�ยย�โดยที่ผู้ป่วย 
ไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไปรับย�ที่โรงพย�บ�ลอีกต่อไป
 นางไกรทอง ธงทอง ผู้ป่วยเบ�หว�นบ้�นน�เม้ง หมู่ที่ 3 เล่�ว่� ป่วย
ด้วยเบ�หว�นม� 10 ปี หลังจ�กเข้�ร่วมโครงก�รม�แล้ว 1 ปี ระดับน้ ำ�ต�ล
ลดลงจ�ก 200 กว่� ตอนนี้เหลือแค่ 130 แล้ว วิธีนี้ทำ�ให้ไม่รู้สึกเครียด จ�ก
เดิมท่ีหมอนัดไปรับย�ท่ีโรงพย�บ�ลทุกเดือน เมื่อรู้ว่�จะต้องไปโรงพย�บ�ล
จะเครียด ระดับน้ำ�ต�ลในเลือดก็จะขึ้นตลอด
 “ม�เจอเพื่อนที่ป่วยเหมือนกัน พอหมอตรวจเพื่อนน้ำ�ต�ลลด ถ้�เร� 
ไม่ลดเร�ก็อ�ยเข� อ�ยหมอด้วย เพร�ะหมอม�จ�กโรงพย�บ�ลในตำ�บล 
ปกติเจอหน้�ประจำ� แต่ก่อนไปห�หมอในเมือง หมอบอกห้�มกินโน่นกินนี่ 
เร�ไม่เชื่อเถียงในใจ ก็หมอไม่ได้ทำ�น�ทำ�สวนอย่�งเร� แต่ม�เดี๋ยวนี้เร�ได้ 
พดูคยุกบั อสม. ซึง่เข�ม�ดูแลโดยไมร่งัเกยีจ มอีะไรเร�กแ็บง่กนักนิ” คว�มรูส้กึ 
ของผู้ป่วยเบ�หว�นที่มีต่อระบบก�รรักษ�แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ในวัย 60 ปีที่ม�นวดให้ผู้พิก�รในชุมชนปีกว่� จนเริ่มนั่งได้ กินข้�วเองได้  
และส�ม�รถเลี้ยงหล�นวัยซน 6 คนได้ จ�กเดิมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็น 
ภ�ระของภรรย�ตลอดม�
 นายณรงค์ เที่ยงคำา น�ยก อบต.บ้�นย�ง บอกว่� เลือกใช้วิธีจิตอ�ส� 
ม�ดูแลผู้ทุพพลภ�พจะช่วยสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีให้กับผู้ป่วยระหว่�งที่นวด 
จะพูดคุยกันไปด้วย ทำ�ให้ผู้ป่วยมีกำ�ลังใจดีขึ้น ขณะเดียวกันจิตอ�ส�ไม่มอง 
เรื่องเงินเป็นที่ตั้ง ซึ่ง อบต. จะให้กำ�ลังใจเหล่�จิตอ�ส�ด้วยก�รประก�ศ 
คุณคว�มดีในท่ีส�ธ�รณะทุกคร้ังท่ีมีโอก�ส ขณะท่ีบ�งคนอบรมจบแล้วนำ�วิช� 
คว�มรู้ไปประกอบอ�ชีพเล้ียงตัวเองก็ช่วยเพ่ิมร�ยได้ให้ช�วบ้�นได้อีกท�ง
 ด้�นนายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลข�ธิก�ร สปสช. กล่�วว่�  
เป้�หม�ยของก�รดำ�เนินกองทุนสุขภ�พตำ�บล ต้องก�รให้เห็นว่�ก�รดูแล
สขุภ�พเปน็เรือ่งของชมุชน ลดภ�ระของโรงพย�บ�ล และกอ่เกดินวตักรรมใหม ่
เทียบกับโรงพย�บ�ลใหญ่ในกรุงเทพฯ ยังไม่มีระบบดูแลผู้ป่วยเบ�หว�น
เหมือน อบต.โพนทอง องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกในก�รพัฒน�ระบบ
สุขภ�พคนไทยได้ ซึ่งล่�สุดมีเทศบ�ล อบต.เข้�ร่วมจัดตั้งกองทุน 7,425 แห่ง 
จ�กทั่วประเทศ 7,776 แห่ง ดูแลประช�กร 51 ล้�นคน โดย สปสช. ให้เงิน
สมทบ 2,075 ล้�นบ�ท และท้องถิ่นสมทบ 423 ล้�นบ�ท
 กจิกรรมสง่เสรมิสขุภ�พและปอ้งกนัโรคมหีล�ยแนวท�งทีช่มุชนส�ม�รถ
ทำ�เองได้ อ�ทิ ก�รป้องกันโรคทั้งโรคหัวใจ โรคไต เอดส์ ก�รดูแลสุขภ�พ
ฟัน ก�รดูแลโภชน�ก�รเด็ก เป็นต้น ย้อนไปคือเร่ืองอ�ห�รก�รกินและก�ร
ออกกำ�ลังก�ยเป็นสำ�คัญ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบ�ทและมีศักยภ�พที่

จะทำ�ได้เพียงแค่...เริ่มต้น 

ตามไปดู
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ท่�นส�ม�รถแบ่งปันเรื่องร�วดีๆ	ในระบบหลักประกัน

สุขภ�พถ้วนหน้�	ผ่�นคอลัมน์ก้�วประทับใจ	เพียงส่ง

บทความและภาพถ่ายของท่าน รวมทั้งภาพกิจกรรมความ 

ประทับใจต่างๆ มาที่ กองบรรณาธิการ วารสารก้าวใหม่ สปสช. 

(ที่อยู่ด้านหลังปก วารสารก้าวใหม่) ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก

จากทางกองบรรณาธิการ โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

เพื่อสะดวกในการจัดส่ง
20 ก้�วใหม่	สปสช. 21ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

ก้าวประทับใจ

บัตรทอง...
คืนความหวัง

ให้ผู้ป่วยเบาหวาน
 จากก�รสำ�รวจของกองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงส�ธ�รณสขุ 

พบว�่ในป ีพ.ศ. 2553 มโีรงพย�บ�ลรฐับ�ลทัง้สิน้ประม�ณ 1,000 แห่ง 

ในจำ�นวนนีม้เีตยีงไวร้บัรกัษ�ผูป้ว่ยประม�ณ 120,000 เตยีง ขณะที่โรง

พย�บ�ลเอกชนมีประม�ณ 300 กว่�แหง่ มเีตยีงประม�ณ 27,000 เตยีง 

รวมๆ แล้วทั้งรัฐและเอกชนมีเตียงอยู่ประม�ณ 150,000 เตียง เทียบ

สัดส่วนประช�กร 66 ล้�นคนแล้ว เท่�กับ 1: 440 ประช�กร คำ�ถ�ม

ก็คือแล้วสัดส่วนที่เหม�ะสมควรจะเป็นเท่�ไร ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�ร

ส�ธ�รณสุขท่�นหนึ่งอธิบ�ยไว้ว่� ม�ตรฐ�นจำ�นวนเตียงต่อประช�กร 

ควรจะไม่ต่ ำ�กว่� 1:2,000 แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทยมีจำ�นวนเตียงใน

สัดส่วนที่พอเพียง แล้วเหตุไฉนจึงยังมีปัญห�เตียงเต็ม คนไข้ล้น เตียง

ไม่พอ ให้เห็นอยู่เนืองๆ ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่�

 (1) เตียงในโรงพย�บ�ลของรัฐบ�ล มีอัตร�ก�รครองเตียงที่สูง

ม�ก เนื่องจ�กมีก�รกระจุกตัวไปใช้บริก�รของประช�ชน โดยเฉพ�ะผู้

ป่วยบัตรทอง ส่วนเตียงในโรงพย�บ�ลสังกัดเอกชน มีอัตร�ก�รครอง

เตียงที่ต่ ำ�ประม�ณ 50-70% คว�มจริงก็คือ มีเตียงว่�งอยู่จำ�นวนม�ก

ในโรงพย�บ�ลเอกชนที่ประช�ชนเข้�ไม่ถึง

 (2) โรงพย�บ�ลรฐับ�ลมกี�รกระจ�ยตวัอยู่ในกรงุเทพมห�นคร  

ปรมิณฑลและจังหวดัใหญ่ๆ  อกีทัง้จงัหวดัใหญ่ๆ  ทีม่ปีระช�กรหน�แนน่

อย่�ง สมุทรปร�ก�ร นนทบุรี แต่แนวคิดที่โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัด

มีจังหวัดละ 1 แห่งนั้น (ซึ่งเป็นเรื่องล้�สมัยม�กๆ) ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดใน

ก�รขย�ยอ�ค�รและเพิ่มจำ�นวนเตียงสำ�หรับบริก�รประช�ชน

 (3) เตียงในโรงพย�บ�ลรัฐบ�ลนั้น มีทั้งเตียงส�มัญและเตียง

พิเศษ โดยเฉพ�ะเตียงพิเศษเป็นที่ต้องก�รม�กเพร�ะสะดวกสบ�ย 

ผอ.โรงพย�บ�ลก็มีคว�มต้องก�รเพ่ิมสัดส่วนจำ�นวนเตียงพิเศษ ห้อง

พิเศษ เพร�ะเป็นช่องท�งที่สะดวกในก�รห�ร�ยได้เข้�โรงพย�บ�ล 

 (4) ก�รบริห�รเตียงในโรงพย�บ�ลนั้น ในต่�งประเทศถือเป็น

ศ�สตร์และศิลป์รูปแบบหนึ่ง ถึงขั้นมีหลักสูตรเปิดสอนในระดับหลัง

ปริญญ� (Post graduation) กันทีเดียว เข้�ใจว่�ในประเทศไทยก็มีก�ร

บรรจเุนือ้ห�เรือ่งนี ้เข�้ไปในหลกัสตูรอบรมผูบ้รหิ�รโรงพย�บ�ลอยูบ่�้ง

เช่นกัน ซึ่งก�รบริห�รเตียงนั้นมีมิติมุมมองได้หล�ยลักษณะ เช่น ก�ร

บรหิ�รเตยีงในเชงิประสทิธภิ�พก�รใชป้ระโยชน ์ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัจำ�นวน

ม�กทีป่ว่ยเปน็โรคอมัพ�ต อมัพฤกษ ์จะครองเตยีงอยูเ่ปน็เวล�น�น หรอื

ก�รบริห�รเตียงในโรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัย จะมีคว�มซับซ้อน เพร�ะ

จะต้องมีเตียงท่ีกันไว้ต�มโควต�อ�จ�รย์ เตียงท่ีสงวนไว้เพื่อก�รเรียน

ก�รสอน และเตียงท่ีสงวนไว้ด้วยเหตุผลพิเศษท่ีไม่ส�ม�รถอธิบ�ยได้  

นี่ก็เป็นอีกปัญห�หนึ่งเช่นกัน

 มคีว�มจรงิอย�่งหนึง่ท่ีกระทรวงส�ธ�รณสขุควรไดร้บัก�รชมเชย 

คอืถ�้มเีหตจุำ�เปน็จรงิๆ เชน่ เปน็โรคอนัตร�ยร�้ยแรงถงึแกช่วีติ ผูป้ว่ย

และญ�ติไม่มีที่ไปแล้ว โรงพย�บ�ลมีที่นอนให้ผู้ป่วยเสมอ ทั้งเตียง

เสริม เตยีงแทรก หรือแม้กระทัง่นอนต�มระเบยีง เรยีกไดว้่� ไม่มคีำ�ว่� 

เตียงเต็ม อันนี้ถือเป็นเครดิตแบบไทยๆ ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นเท่�ไรนัก

ที่ประเทศอื่นๆ ระยะหลังในต่�งจังหวัดมีคนทำ�โครงก�รโรงพย�บ�ล  

2,000 เตียงบ้�ง 20,000 เตียงบ้�ง คนฟังทีแรกก็ตกใจว่�เป็นไปได้อย่�งไร 

คว�มจริงคือมีก�รพัฒน�ระบบบริก�รใกล้บ้�นใกล้ใจให้ผู้ป่วยและญ�ติ

ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข ดูแลผู้ป่วยที่บ้�นได้ ถือเอ�เตียงในบ้�น

ของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริก�รส�ธ�รณสุข ซึ่งผมมอง

ว่�เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกจริตช�วบ้�นและลดภ�ระของรัฐบ�ล 

ได้อย่�งม�ก...

 สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิสำ�รวจพบว�่ผูป้ว่ย

ท่ีใช้บริก�รรักษ�พย�บ�ลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีถูกส่งต่อ

ม�ในกรุงเทพฯ ประสบกับปัญห�เตียงเต็ม ทำ�ให้ผู้ป่วยและญ�ติ 

เดือดร้อน ต้องวิ่งวนห�เตียงว่�ง บ�งครั้งก็ถูกปฏิเสธ หล�ยครั้ง 

ท่ีผู้ป่วยอ�ก�รทรุดหนักลง จึงได้พัฒน�ระบบท่ีเรียกว่� “ศูนย์

ประส�นเตียง” ข้ึนโดยผ่�นระบบก�รโทรศัพท์ติดต่อหม�ยเลข 1330

 ระบบดงักล�่ว ไดช่้วยเหลอืให้ผูท่ี้ประสบปญัห�ในเรือ่งก�ร

ห�เตียงไม่ได้ ให้ได้รับคว�มสะดวกและบรรเท�คว�มเดือดร้อน 

ไปได้ ประม�ณ 65-75% จ�กสถิติใน 6 เดือนที่ผ่�นม�มีปริม�ณ 

ผู้ป่วยท่ีต้องใช้ระบบศูนย์ประส�นเตียง แก้ปัญห�ประม�ณ 2,113 ร�ย  

คิดเป็นร�ยวัน เฉลี่ย 44 ร�ยต่อวัน ซึ่งบ�งครั้งมิได้แก้ปัญห�

ให้แต่เฉพ�ะผู้ป่วยบัตรทองเท่�นั้น แต่ยังได้ช่วยแก้ไขปัญห�ให้ 

ผู้ป่วยบัตรประกันสังคมที่ถูกโรงพย�บ�ลโยนกลองไม่รับไว้รักษ� 

โดยอ้�งว่�เกินศักยภ�พไว้ด้วย สำ�หรับผู้ป่วยอีก 25-35% ที่ 

ไม่ส�ม�รถห�เตียงให้น้ัน ส่วนใหญ่จะลงเอยด้วยผู้ป่วยและญ�ติ

ต้องควักกระเป๋�จ่�ยให้กับโรงพย�บ�ลเอกชน หรือโรงพย�บ�ล

รัฐบ�งแห่งที่เปลี่ยนท่�ที เมื่อผู้ป่วยยินดีจะออกค่�ใช้จ่�ยเอง  

นี่เป็นคว�ม “ไม่เป็นธรรม” อีกรูปแบบหนึ่งที่เร�ยังพบเห็นกันอยู่ 

ในระบบบริก�รส�ธ�รณสุข

 มปีญัหาเรือ่งเตยีงในโรงพยาบาลเตม็ หาเตยีงไม่ได ้ตดิตอ่ 

1330 นะครับ... 

 “ถ้าไม่มีบัตรทองก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมารักษาตัว ถ้าไม่มีบัตรทอง 

กค็งไมม่โีอกาสรกัษาโรคทีเ่ป็นอยูน่ีไ้ดเ้ลย” ขวญัตา อมัพวนั วยั 53 ป ีกลา่วถงึความ

รูส้กึของเธอหลงัจากไดใ้ชส้ทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ รกัษาอาการปว่ยจากโรค

เบาหวานและพิการจากโรคโปลิโอ 

 ขวัญตาเป็นชาวตำาบลอัมพวัน อำาเภอพิมาน จังหวัดสตูล เป็นผู้ป่วยโรค

เบาหวานและพิการจากโรคโปลิโอ ที่มีบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

เธอเล่าว่า ขณะนี้อาศัยอยู่กับแม่ พี่ชายและพี่สาว ซี่งฐานะทางบ้านค่อนข้างลำาบาก 

เนื่องจากสมาชิกที่บ้านไม่มีอาชีพที่แน่นอน เม่ือก่อนมีพี่ชายเป็นเสาหลักของ

ครอบครัว ทำาอาชีพประมง ลากอวนมาจุนเจือครอบครัวได้ แต่เดี๋ยวนี้พี่ชายป่วยเป็น

โรคไต ไม่สามารถออกทะเลหาปลาได้แล้ว จึงมีเพียงเบี้ยยังชีพและอาศัยงานรับจ้าง

เล็กๆ น้อยๆ มาประทังชีวิตเท่านั้น 

 “ดิฉันเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เกิด ทำาให้เดินไม่ได้ ต้องใช้รถเข็นโยก และยังเป็น

โรคเบาหวาน กับความดันโลหิตสูงมา 2 ปีแล้ว ตอนนี้มีอาการหน้ามืด เนื้อตัวบวม 

ตอ้งไปโรงพยาบาลทกุ 3 เดอืน เมือ่กอ่นไมม่บีตัรทอง ตอ้งเสยีเงนิรกัษาเอง ครอบครวั

ก็ลำาบากมาก พอคุณหมอที่โรงพยาบาลสตูลแนะนำาให้ทำาบัตรทอง ไม่ต้องเสียค่า 

ใช้จ่ายในการรักษาเลย คุณหมอก็ดูแลอย่างดี นัดไปตรวจทุกๆ 3 เดือน แต่ถ้ามี 

อาการอะไรท่ีผิดปกติก็สามารถไปหาคุณหมอได้ทันที ถ้าไม่มีบัตรทองดิฉัน 

และครอบครัวก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาไหนมารักษา รู้สึกขอบคุณบัตรทองจริงๆ ถ้าไม่มี

บัตรทอง คงไม่มีโอกาสรักษาโรคที่เป็นอยู่นี้เลย แต่ตอนน้ีมีบัตรทองแล้วสบายใจ 

ขึ้นมากเพราะไม่ต้องรบกวนใครอีก” 

“เมื่อก่อนไม่มีบัตรทอง	 ต้องเสียเงินรักษ�เอง	

ครอบครัวก็ลำ�บ�กม�ก	พอคุณหมอที่โรงพย�บ�ล

สตูลแนะนำ�ให้ทำ�บัตรทอง	 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน

การรักษาเลย คุณหมอก็ดูแลอย่างดี”เตียงนั้นสำ�คัญไฉน
	 เรื่องท่ีจะพูดถึงต่อไปนี้	 เป็นเรื่องเก่ียวกับของส่ิงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องใช้	 ไม่ว่�ย�กดีมีจน	 

เพศ	 อ�ยุ	 หรือชั้นวรรณะใดๆ	 ก็ล้วนแต่ต้องใช้สิ่งนี้	 นั่นก็คือ	 “เตียง”...และขอโทษทีนะครับ	

เรื่องเตียงที่ว่�นี้มิได้เกี่ยวข้องใดๆ	 กับเร่ืองเตียงหักของบรรด�คู่ส�มีภรรย�	 โดยเฉพ�ะเหล่�

ศิลปินด�ร�ที่สื่อมวลชนชอบนำ�ม�โหมประโคมกันแต่ประก�รใด...แต่เป็นปัญห�อย่�งหนึ่งของ 

ช�วบ้�นร้�นถิ่นที่พบเจอเวล�เจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเข้�โรงพย�บ�ล	 ก็คือ	 “เตียงเต็ม” ซึ่งเป็น 

ปัญห�ใหญ่ม�กของโรงพย�บ�ลรัฐบ�ลทุกวันนี	้



 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ตำาบลฝายแก้ว อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นกองทุนฯ ที่จัดตั้งตาม 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเข้าเป็นกองทุน 

หลักประกันสุขภาพตำาบลต้ังแต่ปี 2549 และเป็นกองทุนฯ นำาร่อง 

ของจังหวัดน่าน มีองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้วเป็นผู้ดำาเนินการ

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ผ่านกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำาบลฝายแก้ว 

 สำาหรับแหล่งที่มาของงบประมาณกองทุนฯ ในการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ 1) เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณ

จาก อปท. ตามเกณฑ์ที่กำาหนด 3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุน

ชุมชน โดยทางกองทุนฯ จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุน

สวัสดิการชุมชน (กองทุนเดือนละบาท) ซึ่งงบประมาณซึ่งได้เริ่มต้นเก็บ 

ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 ฯลฯ บางหมู่บ้านได้มีการจัดเก็บเป็นรายปี/คน  

บางหมู่บ้านไม่ได้มีการจัดเก็บเงินสวัสดิการชุมชน แต่อาจจะใช้กองทุน 

SML กองทุนหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ เงินที่ประชาชนผู้มีฐานะในชุมชน 

มีจิตศรัทธาบริจาค ฯลฯ และ 4) รายได้อื ่นๆ หรือทรัพย์สินที่กองทุนฯ  

ได้รับมาในกิจการของกองทุน เช่น ดอกเบี้ยธนาคาร

 การดำาเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลฝายแก้ว ส่วน

ใหญ่ได้ร่วมกันจัดทำาแผนการดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ซึ่งเรียกว่า “แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตำาบลฝายแก้ว” ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านสุขภาพขององค์กร 

คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้วมีการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

กล่าวคือ จากการดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในพ้ืนท่ีส่งผล 

ให้ผู้บริหารและบุคลากรใน อบต.ฝายแก้ว มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ

ประชาชนมากขึ้น และให้ความสำาคัญกับงานด้านการจัดสวัสดิการด้าน

การดแูลสขุภาพประชาชน โดยให้ประชาชนในพืน้ท่ีไดร้บับรกิารสขุภาพ

ที่เหมาะสมเป็นภารกิจหลักที่สำาคัญยิ่ง 

 นอกจากนี้ยังมีการทำางานเป็นทีม ในการดำาเนินงานกองทุนการ

ทำางานร่วมกันในหลายภาคส่วน ระหว่าง อสม. สาธารณสุข ผู้นำาชุมชน 

เครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ส่งผลให้เกิดพลัง บวกกับการ

จัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ท่ีมีความครอบคลุมทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการดูแล 

ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการครอบครัวสายใยรักษ์ ฯลฯ เหล่านี้เป็น 

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้กองทุนฯ ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการ  

ส่งผลให้ปี 2550 กองทุนฯ ฝายแก้วได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ 

สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ให้เป็นกองทุนพื้นที่ต้นแบบ จำานวน  

20 แห่งของประเทศ ที่มีแนวนโยบายการกระจายอำานาจด้าน 

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนผ่านทางมติของชุมชน  

และการบริหารจัดการกองทุนฯ เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน 

สุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยมูลนิธิ 

สาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากน้ียังได้รับรางวัลนวัตกรรมสุขภาพ 

ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปี 2551-2553 โดย สปสช., สสจ.น่าน  

รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2551-2552  

โดย สปสช. รางวัล อปท. ท่ีมีผลการดำาเนินงานโครงการบูรณาการ 

สุขภาพจิตและจิตเวช โดยเครือข่ายสู่ชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดปี 2552 

โดยกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ และรางวลัชนะเลศิการสง่เสรมิ

งานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน จังหวัดน่าน ประจำาปี 2553 สสจ.น่าน

 ย่ิงไปกว่าน้ัน จากการสำารวจพบว่าประชาชนมีความต่ืนตัว 

ในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ 

การป้องกันโรคมากข้ึนอย่างชัดเจน ทั้งยังตระหนักในปัญหาสุขภาพ 

ของตนเอง และตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ส่ิงน้ีคือ 

รางวัลแห่งความสำาเร็จท่ีมีคุณค่าเหนือกว่ารางวัลใดๆ 

 รถจิตอาสา…นวัตกรรมแห่งสังคม

เอื้ออาทร ที่ตำาบลรำาแดง

22 ก้�วใหม่	สปสช. 23ก้�วใหม่	สปสช.

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ถอดบทเรียนกองทุนฯ ฝายแก้ว 

กองทุนฯ นำาร่องจังหวัดน่าน
โดย จรินทร์ สารทอง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต.ฝายแก้ว

โดย กิตติพงษ์ มุสิกะพันธุ์ ผอ.รพ.สต.รำาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 ตำาบลรำาแดง เป็นตำาบลหนึ่งในจำานวน 11 ตำาบล ของอำาเภอ

สิงหนคร ที่ตั้งอยู่ใจกลางของอำาเภอซึ่งสามารถติดต่อได้ทุกตำาบล เรียกว่าเป็นไข่แดง

ของไขด่าวกว็า่ได ้แตก่ารคมนาคมของตำาบลรำาแดงในอดตีไมม่ถีนนตดัผา่น สว่นใหญ่

ใช้คลองสทิงหม้อเป็นหลัก โดยมีเรือรับส่งผู้โดยสาร ไปยังตัวจังหวัดสงขลา ต่อมา 

ใน ปี 2529 จึงมีถนนลาดยางตัดผ่านจากบ้านปะโอ-สทิงหม้อ แต่ก็ยังไม่มีรถประจำาทาง 

วิ่งผ่าน จนถึงปัจจุบัน ประชาชนจะต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากบ้าน

เพื่อไปขึ้นรถที่ถนนใหญ่ ซึ่งค่าโดยสารนับวันจะสูงขึ้นตามราคาน้ ำามันเชื้อเพลิง

 ยิง่ไปกวา่นัน้ประชาชนวยัแรงงานสว่นใหญ ่ซึง่มอีาชพีรบัจา้งจะออกไปทำางาน

โรงงานนอกพื้นที่ จึงมีเพียงผู้สูงอายุและเด็กอยู่ที่บ้าน แม้ที่นี่จะมี รพ.สต. หนึ่งแห่ง 

มีประชาชนมาใช้บริการวันละ 10-20 คนต่อวัน แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายต้องส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาลชุมชน ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ปัญหาก็คือโรงพยาบาลไม่ได้ 

อยู่ติดกับถนนใหญ่ หากผู้ป่วยจำาเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน จะต้องขึ้น

รถ 3 ต่อ คือ จ้างรถจักรยานยนต์จากบ้านไปขึ้นรถประจำาทางที่ถนนใหญ่ เพื่อต่อรถ 

ไปลงหน้าที่ว่าการอำาเภอ แล้วค่อยต่อรถจากหน้าอำาเภอไปโรงพยาบาล รวมค่าใช้จ่าย

ประมาณ 100 บาท ไปกลับประมาณ 200 บาท ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงไม่อยากไป

รักษาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องไปรับยาทุกเดือน ทำาให้มีการขาดยา

เนื่องจากขาดคนไปส่ง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างมาก ทำาให้ผู้ป่วย

บางรายมีอาการป่วยมากข้ึน และเป็นภาระต่อครอบครัว แต่ก็ยังน่ายินดีที่ในชุมชน 

มีการช่วยเหลือกัน คือเมื่อมีเพื่อนบ้านหรือพระเจ็บป่วย ก็จะเรียกเพื่อนบ้านที่มีรถ 

ให้ไปส่งยังโรงพยาบาล ไม่ว่าเวลาใดจะช่วยกันเป็นปกติ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  

มีน้ ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันเสมือนญาติพี่น้อง แม้บางราย 

อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตเลยก็ตาม



	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 	 มีมติ เห็นชอบการ 

เพิ่มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะตับวายแต่กำาเนิด	 

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต	 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงเจริญพระชนมายุ	 84	 พรรษา	 คาดว่า 

ในปีแรกจะใช้งบ	40	ล้านบาท	และเพิ่มเป็น	200	ล้านบาทในปีที่	70	

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กเป็นโรคท่อน้ ำ�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด มีอุบัติก�รณ์ประม�ณ 1 ใน 15,000  

ของท�รกคลอดมีชีวิต (0.007%) และจ�กก�รประม�ณก�รพบว่� มีเด็กแรกเกิดในประเทศไทย

ร�ว 60-80 คนต่อปี ที่ป่วยเป็นโรคท่อน้ ำ�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด ในจำ�นวนนี้ ร้อยละ 50 ที่มีคว�ม 

จำ�เป็นต้องได้รับก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยตับ กล่�วคือ ประม�ณ 40 ร�ยต่อปี (รวมทุกสิทธิ) ซึ่งก�ร 

ผ่�ตัดปลูกถ่�ยตับในเด็ก เป็นวิธีก�รรักษ�ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ป่วยโรคท่อน้ ำ�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด ห�ก 

ไม่ได้รับก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยตับ เด็กจะตับแข็งและเสียชีวิตในที่สุด ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กที่เป็น 

ท่อน้ำ�ดตีบีตนัจำ�นวนม�กท่ีรอรบัก�รผ�่ตดัปลกูถ�่ยตบั แตไ่มส่�ม�รถเข�้ถงึก�รรกัษ�ได ้เนือ่งจ�ก

ปัญห�ค่�ใช้จ่�ยที่สูงม�ก และก�รข�ดแคลนอวัยวะ โดยเฉพ�ะผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภ�พ

ถ้วนหน้�ที่มีฐ�นะย�กจน ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รที่มีร�ค�แพงนี้ได้

 ทั้งนี้ ก�รเพิ่มสิทธิประโยชน์ก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยตับในเด็กอ�ยุไม่เกิน 18 ปี สำ�หรับ 

ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคท่อน้ ำ�ดีตีบตันแต่กำ�เนิดที่ทำ�ให้เกิดภ�วะตับว�ย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 

2554 เป็นต้นไป เป็นก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: ผ่าตัด 

ปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะตับวายแต่กำาเนิด เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตและภาระค่าใช้จ่าย 

ของครอบครัว” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงเจริญ 

พระชนม�ยุ 84 พรรษ� และจ�กก�รวิเคร�ะห์ภ�ระงบประม�ณ คำ�นวณจ�กเด็กต้องก�รปลูกถ่�ย

ตบั 40 ร�ยตอ่ป ีพบว�่จะมภี�ระค�่ใช้จ่�ยในปแีรกโดยรวมประม�ณ 40 ล�้นบ�ท ปทีี ่30 ประม�ณ  

137 ล้�นบ�ท และปีท่ี 70 ประม�ณ 201-202 ล้�นบ�ท ปัจจุบันมีโรงพย�บ�ลระดับตติยภูมิ 4 แห่ง 

ทีส่�ม�รถใหบ้รกิ�รผ�่ตดัปลกูถ�่ยตบัในเดก็ไดร้วมประม�ณ 40 ร�ย/ป ีประกอบดว้ย รพ.มห�ร�ช

นครเชียงใหม่ รพ.จุฬ�ลงกรณ์ รพ.ร�ม�ธิบดี และ รพ.ศิริร�ช

 ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่�วว่� โครงก�รนี้  

จะทำ�ให้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พของระบบบริก�รเฉพ�ะด้�นก�รปลูกถ่�ยตับและพัฒน�วิช�ก�ร 

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต 

 “ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเป็นธรรม เนื่องจากกุมารแพทย์จะมีแนวทาง 

เวชปฏิบัติชัดเจน หากพบผู้ป่วย จะส่งต่อเพื่อรับการรักษาเฉพาะทาง จะไม่รักษาเองหรือ 

ไม่ส่งต่อเพราะความไม่รู้ และส่วนใหญ่พ่อแม่พร้อมบริจาคตับให้ลูก ซึ่งช่วยลดปัญหาการ 

ขาดแคลนอวัยวะได้” นายกสมาคมฯ กล่าว 
24 ก้�วใหม่	สปสช.
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หนังสือ “HSPG2 แนวทางการรักษาผู้ป่วย 
ด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
ชนิดรับประทาน 2553”
: พบแนวทางการรักษาผู้ป่วย

ด้วยยาวอร์ฟาริน (Warfarin)

หนังสือ “เงินทองเป็นของมายา”
: รวมบทความวิเคราะห์ปัญหา

สภาพคล่องในโรงพยาบาล

คู่มือ “คู่มือหลักประกันสุขภาพ 
สำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข”

: รวมความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิ 

ในระบบหลักประกันสุขภาพ และ

บทบาทของ อสม. พร้อมแบบทดสอบ
Tip

เม่ือยเท้�เม่ือใด ให้กะล�ช่วย!
 “กะลา” ที่ว่าไม่เกี่ยวกับศิลปินนักร้องแต่ประการใด แต่เป็นกะลามะพร้าวนั่นเอง! วิธีการบรรเทาอาการปวดเมื่อยจาก
กะลานั้นก็ไม่ซับซ้อน เพียงแค่หากะละมะพร้าวมา 1 ซีก นำามาวางคว่ ำาบนพื้นอาจเลือกวางไว้ใกล้ผนังหรือฝาบ้าน หรือเสา
บ้านก็ได้ตามสะดวก เพื่อจะได้เป็นที่เกาะพยุงตอนที่ขึ้นเหยียบกะลา (โดยไม่ต้องทิ้งน้ ำาหนักตัวลงไปทั้งตัว) ระหว่างยืนบน
กะลาควรกดเท้าให้ทั่ว เริ่มจากปลายนิ้วไปจนถึงส้นเท้า จากนั้นตะแคงข้างๆ กดลงไปให้ทั่วทั้ง 2 เท้า จะรู้สึกตึงๆ ทั้งขา 
เหมือนกำาลังถูกบีบนวด หากจะให้ดีควรทำาในตอนเช้า...เท่านี้ก็จะลดอาการเมื่อยเท้าได้ด้วยตนเอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

“ปลูกถ่ายตับในเด็ก 
 ที่มีภาวะตับวายแต่กำาเนิด
  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

 เมื่อมีเวทีพบปะพูดคุยกันของแกนนำาชุมชน จึงมีการเสนอปัญหาการขาดยาของผู้ป่วยเรื้อรังและการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อ 

ในขณะที่ อบต.รำาแดงเองก็มีแนวคิดที่ไม่ต้องการรับรถส่งต่อที่ทาง อบจ.มอบให้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง อบต.รำาแดงจึงให้ 

ความสำาคัญกับทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ และมีแนวคิดว่าน่าจะนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ จึงได้เกิดแนวคิดรถจิตอาสาขึ้น

 สิ่งที่เห็นได้จากโครงการรถจิตอาสา คือ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีเหตุการณ์ที่หญิงชราวัย 80 กว่าเดินมาจากบ้านประมาณ 11 โมงเช้า 

มาดว้ยอาการเวยีนศรีษะหนา้มดื หลงัจากใหน้ัง่พกัวัดความดนัโลหิตพบวา่ ความดนัโลหิตมคีา่ 220/100 จงึบอกยายวา่ตอ้งไปโรงพยาบาล 

ยายบอกว่าไม่ไปเพราะไปไม่ถูก และที่บ้านก็ไม่มีใคร จึงได้โทรเรียกรถจิตอาสาในหมู่บ้านของยายนำาส่งโรงพยาบาล ประมาณ 5 โมงเย็น 

เจ้าของรถโทรกลับมาบอกว่า หมอให้ยายกลับบ้าน ตอนนี้ผมพามาส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้ว...คิดอยู่ในใจว่าหากรอให้ยายไปเอง ไม่รู้ยาย

จะไปเมื่อไรเหมือนกัน เหตุการณ์นี้ทำาให้ทางชมรมผู้สูงอายุตำาบลรำาแดงเห็นประโยชน์จากโครงการฯ ดังกล่าว จึงได้เชื่อมต่อกับกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพตำาบลรำาแดง โดยขอลงหุน้กบักองทนุฯ ในการจดัรถรบัสง่ผูป้ว่ยสงูอายทุีแ่พทยน์ดั และลกูหลานมกีจิไมส่ามารถพาไป

โรงพยาบาลได้ เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ทาง รพ.สต.ประสานกับ รพช.สิงหนคร จัดคิวนัดผู้ป่วยของตำาบลรำาแดงให้ตรงกันทุกเดือน

 ทุกวันนี้โครงการจิตอาสาก็ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง บนรอยยิ้มและความสุขของทุกคน สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

เอื้ออาทรตามวิถีชีวิต ช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสินจ้างรางวัล เพียงเพื่อให้เพื่อนบ้านพ้นทุกข์จากความเจ็บป่วย แม้จะมีค่าตอบแทน

ให้เป็นค่าน้ ำามันรถ แต่คงเทียบไม่ได้กับความมีน้ ำาใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 



4 ก้�วใหม่	สปสช.

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

คือ คนไทยที่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ตามกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้ 

สายด่วน สปสช.

สร้�งเกร�ะภูมิคุ้มกัน
“ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

 ผู้ป่วยเรื้อรัง	7	โรค	ได้แก่	
    โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

    โรคหอบหืด	

    โรคหัวใจ 

    โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง 

    โรคไตว�ย

    โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่�งก�รได้รับย�

	 	 	 เคมีบำ�บัด	

    โรคเบ�หว�น	

 ผู้สูงอ�ยุ	ตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป

 ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นโรคติดต่อที่เกิดข้ึนในฤดูฝนและฤดูหน�ว	 ซ่ึงส�ม�รถติดต่อได้ง่�ย	 และมีโอก�ส
เกิดภ�วะแทรกซ้อนต่อระบบท�งเดินห�ยใจ	 ระบบหัวใจ	 และระบบอื่นๆ	 ที่อ�จถึงขั้นเสียชีวิตได้	 เพื่อป้องกันก�รระบ�ดของ 

ไข้หวัดใหญ่	สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	(สปสช.)	และกรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จึงให้บริก�รวัคซีนป้องกัน

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 3	 ส�ยพันธุ์	 คือ	 ชนิด	 A	 (H1N1),	 ชนิด	 A	 (H3N2),	 ชนิด	 B	 แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 

และประช�ชนกลุ่มเสี่ยงที่อ�จได้รับอันตร�ยจ�กไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล	ดังต่อไปนี้

 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
ได้ที่	โรงพย�บ�ลของรัฐบ�ลทั่วประเทศ	

เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่วันที่	

1	มิถุน�ยน	ถึง	31	สิงห�คม	2554

สอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0	2590	3333

กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

ติดต่อขอรับบริก�ร	วัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล


