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ค�าว่า “เรอืนจ�า”ส�าหรบัคนทัว่ไปจะนกึถงึทนัทว่ีาเป็นสถาน
ที่จอ งจ�าหรือกักขังบุคคลท่ีกระท�าความผิดให้ไร้ซึ่งอิสรภาพทาง
ด้านร่างกาย แต่ส�าหรบัอิสรภาพทางด้านจติใจและความรูส้กึนกึคดิ
นั้นถึงแม้ว่าจะมีก�าแพงสูงหนาล้อมไว้ท้ังสี่ทิศก็ไม่อาจกักขังพวก
เขาเหล่านั้นได้เลย

การได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นท่ีต่าง
ให้ค�า นิยามเรียกตนเองว ่า “คนหลังก�าแพง” มันเป็นอีก
ประสบการณ์หนึง่ทีภ่าษาต่างประเทศจะบอกว่า So Amazing แต่
ส�าหรับ ภาษาอีสานก็จะบอกว่า งึดหลาย กับประสบการณ์ชีวิต
สามเดือนที่เข้า ออก เรือนจ�าบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ใช่ในสถานะของผู้ต้อง
ขังที่มีค�าน�าหน้านามว่า นช. หรือ นญ. (นักโทษชาย/นักโทษหญิง)
แต่หากเ ป็นหน้าที่หนึ่งของหมออนามัยที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น
วิทยากร กระบวนการ “โครงการชุมชนบ�าบัดส�าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ�า จังหวัดบุรีรัมย์” โดยกิจกรรมหลักของโครงการคือการ
ค้นหาศกัยภาพและตวัตนของพวกเขาในสิง่ทีถ่กูต้อง สร้างพลงัและ
แรงบันดาลใจให้พวกเขาคิดดี ท�าดี เมื่อหลุดพ้นออกไปจากสถาน
ทีแ่ห่งนีแ้ล้วจะไม่กระท�าผดิกฏหมายครัง้แล้วคร้ังเล่าและหวนกลบั
มาอีกเป็ นวัฏจักรซึ่งสังคมภายนอกได้มอบโอกาสอันน้อยนิด

ในเรือนจ�า

ให้พวกเขาได้มีที่ยืนในสังคม....สังคมแห่งการให้ตราบาปพวกเขา
ว่า “ไอ้ หรือ อี ขี้คุก” ซึ่งค�านี้บรรดาคนหลังก�าแพงพูดเสมอว่า
เหมอืนสงัคมมองว่าพวกเขาไม่ใช่คน เป็นพวกทีห่าความดไีม่ได้เลย
ในชีวิตนี้.......

ความต่ืนเต้นมันเกิดทุกครั้งของทุกสัปดาห์ในวันพุธที่ฉัน
ต้องก้าวขาเข้าไปในเขตเรือนจ�า ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบอัน
แน่นหนาและรัดกมุตามระเบียบของเรือนจ�าตัง้แต่การเก็บสัมภาระ
ทุกอย่างไว้ข้างนอกซ่ึงมีล็อกเกอร์ส�าหรับเก็บของให้น�าเข้าไปได้
เพยีงกญุแจเท่านัน้ และการตรวจผ่านเครือ่งสแกนท่ีรดักุมแล้วเจ้า
หน้าทีน่อกประตเูข้าเรอืนจ�ากจ็ะวทิยสุือ่สารเรยีกเจ้าหน้าทีข้่างใน
มาเปิดประตูพาทีมวิทยากรเข้าไปสู่แห่งบ้านทรายทอง.....จากที่ดู
อารมณ์และความรู้สึกของพจมานในเวอร์ชั่นของพจมานยุคของ 
จารุณี สุขสวัสดิ์ แสดงเป็นพจมาน กับอารมณ์และความรู้สึกของ
ฉันท่ีเข้าสู่ประตูบ้านทรายทองแห่งเรือนจ�ามันต่างกัน.....ตัดภาพ
ไปท่ีพจมานจะมีความรู้สึกและอารมณ์ต่ืนเต้นถึงความโออ่า 
หรหูรา ไฮโซ....และแล้วกตั็ดภาพมาทีฉั่นทีก้่าวมาสูภ่ายในเรอืนจ�า 
อารมณ์และความรู้สึกมันต่างกันท�าให้ถึงหนังฝร่ัง เรือง Rocky 
หรือไม่ก็ Rambo ที่มี ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน เป็นพระเอกแบบบู๊
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ล้างผลาญในคกุ มันคนละเวอร์ชัน่กบับ้านทรายทองจรงิๆ การเดิน
เข้ามาของทมีวทิยากรเราต้องมีเจ้าหน้าทีภ่ายในเรือนจ�า 2 คนเดนิ
น�าและเดินตามท้ายแถว บรรยากาศข้างในเสียงค่อนข้างดังตลอด
ทางเดินที่พวกเราเดินผ่าน มีหลายกิจกรรมให้พวกเขาคนหลัง
ก�าแพงได้ท�าภายใต้พื้นที่อันจ�ากัดและคับแคบที่มีเนื้อที่เพียงไม่กี่
ไร่ส�าหรับสมาชกิของบ้านท่ีมกีว่า1,500 ชีวติ ในเวลาน้ันฉนัมคีวาม
รูสึกเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นี่ เพราะใส่เสื้อผ้า ไม่เหมือน
พวกเขาและเป็นหนึ่งในจ�านวนผู้หญิงสองคนท่ีก้าวล่วงเข้าไปใน
แดนของนักโทษชาย เดินผ่านกลุ่มไหนฉันจะมีความรู้สึกเสียวสัน
หลังแว๊บ กลัวจะโดนชาร์จ(ซึ่งในจินตนาการของฉันคือการถูกจับ
เป็นตัวประกันหรือถูกท�าร้าย) สายตาแทบทุกคู่มองมาที่ทีมพวก
ฉันเมื่อเดินผ่าน.....ฉันมองผ่านๆสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่ละ
กลุ่มมีกิจกรรมต่างกันตามตารางกิจกรรมท่ีถูกก�าหนดขึ้นจากเจ้า
หน้าที่พร้อมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าของแต่ละ
กิจกรรมซ่ึงเป็นนักโทษชั้นดีถึงดีเยี่ยมในการก�ากับดูแล เช่น การ
ฝึกอาชีพ การประกอบอาหารส�าหรับเพื่อนๆในเรือนจ�าในแต่ละ
วันจะมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันในแต่ละวัน พูดกันง่ายๆคือ
ผลดัเปลีย่นเวรท�าอาหาร ท�าความสะอาด ส่วนอกีบางกลุม่เชค็แถว
นบัจ�านวนสมาชิกแถวเตรยีมรบัประทานอาหารซึง่แบ่งออกเป็น 2 
กลุม่ในการรบัประทานอาหารกลางวนั คอืช่วงห้าโมงเช้า และช่วง
เที่ยงตรง ส่วนอาหารเย็นจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายสองโมง และสี่
โมงเยน็ หลงัจากนัน้เป็นเวลาข้ึนเรอืนนอน นีแ่หละคอืเหตุผลทีท่มี
เรามารู ้ภายหลังว ่าสิ่งที่คนหลังก�าแพงเหล่านี้ต ้องการและ
ปรารถนาที่จะได้เห็นนอกจากหน้าของครอบครัวและญาติพี่น้อง
ของตัวเองก็คือ ดวงจันทร์ เพราะหลังจากสี่โมงเย็นคือชีวิตใต้
หลังคาเรือนนอนที่จะไม่มีโอกาสได้ยลโฉมความงดงามของ
พระจันทร์เสี้ยวหรือพระจันทร์เต็มดวงได้เลย จนกว่าจะมีโอกาส
ได้รับอิสรภาพสู่โลกภายนอกก�าแพง 

ทีมวิทยากรเข้ามาถึงอาคารหลังเล็กๆซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับ
จัดกิจกรรม ภายในตัวอาคารถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็กส�าหรับเป็น
ห้องส�านักงานของเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดซ่ึงที่นี่ยังให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่ผู้ต้องขังบางคนที่ต้องการเรียน กศน.(การศึกษาตาม
อัธยาศัยในเรือนจ�า)ซึ่งมีหลายคนสามารถจบการศึกษาในนี้ มีวุฒิ
การศึกษาและความประพฤติดีก็สามารถสอบเลื่อนชั้นนักโทษข้ึน

เป็นระดับทีดี่ขึน้ สามารถยืน่เรือ่งขอลดหย่อนผ่อนโทษท�าให้ระยะ
เวลาในการอยู่ในสถานท่ีนี้ส้ันลง นอกนี้ภายในอาคารยังมีห้อง
ดนตรีเล็กๆท่ีมีเคร่ืองดนตรีตามศักยภาพและงบประมาณที่
ผู้บริหารเรือนจ�าสามารถจัดหาให้ได้ แต่หลักๆที่เห็น คือ กลองชุด
(ชุดเลก็ๆ) กตีาร์ เบส คย์ีบอร์ด แต่ทว่าคณุภาพและเสยีงของเครือ่ง
ดนตรีมันก้าวข้ามกับเคร่ืองดนตรีเก่าๆที่มีจริงๆ เพราะศักยภาพ
และความสามารถของนักดนตรีในนี้เสียงดีและร้องดีกว่านักร้อง
อาชีพบางคนที่ดังเปร้ียงป้างจากการขายหน้าตามาก่อนคุณภาพ
ของเสยีง แม้แต่นกัแต่งเพลงทัง้หมอล�า ลกูทุง่ เพือ่ชีวติ นัน้มีหลาก
หลายรวมทั้งสายแร๊พ สายร็อค มีครบวงจรในนี้และหาได้ไม่ยาก 
เพราะบางคนเคยท�างานสายบันเทิงด้านนี้มาก่อน หากวงการ
บันเทิงไม่ติดเงื่อนไขของการเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ามาก่อนและ
มอบโอกาสดีๆ ให้พวกเขา ฉนัคดิว่าวงการบนัเทงิสามารถมีนกัแต่ง
เพลง ศิลปินสาขาต่างๆประดับวงการบันเทิงได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 
ส่วนงานด้านเอกสาร คอมพิวเตอร์ต่างๆเจ้าหน้าท่ีในเรอืนจ�าจะคดั
สรรผูต้้องขงัระดบัดถีงึดเียีย่มทีม่ทีกัษะเชีย่วชาญด้านคอมพวิเตอร์
ไปช่วยงานซึ่งก็อีกนั่นแหละ.....หาได้ไม่ยากในนี้เช่นกัน

กับกิจกรรมละลายพฤติกรรมในวันแรกของโครงการ 
เป็นการค้นหาศักยภาพของคนหลงัก�าแพง แรกเริม่ของการคัดกลุม่
เป้าหมายโดยความสมัครใจจาก 1,500 คนให้เหลือเพียง 200 คน 
มันไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายซะทีเดียว แค่เพียงการก�าหนดเงื่อนไข
และสิทธิพิเศษในการได้รับสิทธิ์เยี่ยมและพบญาติใกล้ชิดในเรือน
จ�าซ่ึงหนึ่งปีจะมีไม่กี่คร้ัง ไม่ใช่การเยี่ยมเหมือนปกติที่ได้พบหน้า
พูดคุยกันเพียงเราะมีกระจกหรือก�าแพงขวางกั้นเหมือนทุกครั้ง 
แน่นอนละกลุม่เป้าหมายเหล่านีส่้วนมากแล้วจะเป็นกลุ่มท่ีเพิง่เข้า
มาซึง่มคีวามต้องการพบญาตอิย่างใกล้ชดิทีย่งัโหยหาอ้อมกอดของ
ครอบครัว หรือไม่ก็กลุ่มที่เข้าๆออกๆหมายถึงพ้นโทษไปไม่นาน
แล้วหวนกลบัเข้ามาอกีตามวฏัจกัรของเรอืนจ�า ส่วนอกีกลุม่คอืนกั
กจิกรรมทีม่วุีฒภิาวะของความเป็นผูน้�าและอกีกลุม่ก็คอืเป็นสาวก
ของกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นหมายถึงตามเพื่อนมา เพ่ือนชวนมา 
แน่นอนละศักยภาพของคนรุ ่นใหม่ไฟแรงซึ่งอายุเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 22-30 ปี เป็นวยัทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาชาตบ้ิาน
เมืองหากเพียงแต่พวกเขาเข้ามาอยู ่ผิดที่เท่านั้นเอง พูดถึง
ประสบการณ์ชีวิตของคนกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึงทักษะชีวิตค่อนข้าง
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โชกโชนส่วนมากเป็นเรื่องการท�าผิดกฎหมาย พรบ.
ยาเสพติด การใช้ชีวิตประจ�าวันของคนหลังก�าแพงที่นี่
ถ้าจะเปรียบเทียบกับทหารเกณฑ์แล้วไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันเท่าไร เพราะระเบียบวนิยัถกูฝึกคล้ายๆกนั 
จะต่างกันเพียงสถานะและหน้าที่และการได้รับการ
ยอมรับในสังคม...ทั้งท่ีตามทฤษฎีแล้วมนุษย์ทุกคนมี
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แต่จะท�ายังไงได้มันต่างกรรมต่าง
วาระกนัก็เท่าน้ันเอง ส่วนเรือ่งการค้นหาศกัยภาพด้าน
การเป็นผูน้�าและความสามารถพเิศษของพวกเขาเหล่า
นี้ทีมวิทยากรเองถึงกับAmazingเรือนจ�ากับสิ่งที่พวก
เขาม ีตัง้แต่รปูร่างหน้าตาทีบ่างคนอาจจะสามารถเป็น
ได้ถงึระดบั Super model หรอืถ้าจะตัง้วงเกาหลบีอย
แบนด์สไตล์ลูกทุ่งหรือสตริงยังได้ ในด้านทักษะชีวิต
และความคิดสร้างสรรค์นั่นก็เหลือล้น จนฉันอดพูดไม่
ได้ว่า “ศักยภาพและความสามารถของพวกคุณเหลือ
ล้นทีส่ามารถจะช่วยกนัพฒันาประเทศชาตใิห้ก้าวไกล
ทัดทียมกับอารยประเทศได้...เพราะเหตุใดพวกคุณ
ต้องมาอยูใ่นทีแ่ห่งน้ี...เพยีงเพราะพวกคณุใช้มนัผดิ
ทางและปิดโอกาสของพวกคุณเท่านัน้เอง” จากค�า
พูดประโยคนี้เอง...ทุกคนเงียบและมองมาที่ฉัน
(สงสยัตวัเองว่าตกลงเราพดูด่า ชม รว่ึาประชดพวก
เขากัน...ฉันพูดผิดมั้ย...มันคือค�าถามในใจในขณะ
น้ัน) เสียงสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งตอบมา “ขอบคุณที่ให้
ก�าลังใจและชมพวกผมครับ มันจริงอย่างที่หมอพูดทุก
อย่าง” ฉันรู้สึกโล่งใจเพราะรู้สึกกลัวขึ้นมาเป็นนัยๆว่า
จากค�าพูดประโยคนี้...วันนี้ฉันจะได้ออกจากเรือนจ�า
โดยสวัสดิภาพมั้ย....

การแบ่งกลุ่มและเลือกหัวหน้ากลุ่มพร้อมกับ
การตัง้ช่ือและค�าขวญัของกลุม่...แน่ละส�าหรบัความคดิ
สร้างสรรค์และศักยภาพของพวกเขาใช้เวลาไม่
ถงึ20นาท ีระหว่างกจิกรรมอบอวลไปด้วยเสยีงหวัเราะ 
พูดคุยจากความคุ้นเคยที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกันในพื้นที่
ส่ีเหล่ียมที่มีก�าแพงสูงสีขาวล้อมรอบมานาน การ
ละลายพฤติกรรมให้เป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่ท้ังหมด 
ทมีวทิยากรไม่เรยีกพวกเขาว่าผูต้้องขังหรอืนักโทษชาย
ทีฟั่งแล้วมนัเหมอืนการตอกย�า้รดิรอนศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ที่พึงมีพึงได้โดยเท่าเทียมกัน เราสร้างพลัง
แห่งหัวใจพองโตและความหวังของเขาที่เรียกและฟัง

แล้วสมาร์ทกว่า...ว่า... “นวิแมน(New man)” ซึง่หมายถงึ คนใหม่
ที่ออกจากสถานที่แห่งนี้ไปเขาจะเป็นคนใหม่และไม่หวนกลับเข้า
มาอกี แค่เพียงกจิกรรมของวนัแรกท่ีมรีะยะเวลาสองชัว่โมงทีส่ร้าง
ความคุ้นเคยเสมอเหมือนว่าทีมวิทยากรคือเพื่อนและเป็นพวก
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เดียวกันกับพวกเขา ให้คุณค่ากับพวกเขา มองเขาเป็นคนหนึ่งที่มี
สิทธิ์ยืนในสังคม มันหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วม
มือในกิจกรรมของสัปดาห์ต่อๆไปจนสิ้นสุดโครงการตลอดระยะ
เวลา 3 เดอืน ซึง่ตอนต่อไปโปรดตดิตามชวีติของคนหลงัก�าแพงซึง่
เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตของคนนอกก�าแพงอาจจะยังไม่รู้และ
สงสัย...แต่กน็ัน่แหละไม่มใีครปรารถนาอยากเข้าไปสมัผสัและเรยีน
รู้มันในฐานะของผู้ต้องขัง...ส�าหรับฉันโอกาสแบบนี้กับการเรียนรู้
และสัมผัสอีกแง่มุมของชีวิต แนวคิดของคนหลังก�าแพงในฐานะ
ของหมออนามัย...ที่มีโอกาสเสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้
พวกเขาเหล่านี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีหมออนามัย...ไม่
หลายคนที่จะมีโอกาสเช่นนี้...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ.......
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การจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์

ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข้อ ช (5) ก�าหนดว่า “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้
มีการประกาศคณะกรรมการฯว่าด้วยการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของปี 2561 โดยให้มีค่าบริการ
สาธารณสุขเพิ่มเติมส�าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ�าครอบครัว หรือ Primary care cluster : PCC 
จ�านวน 240 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
เพือ่จะท�าให้เกดิการเข้าถงึบรกิารระดบัปฐมภูมเิพิม่มากขึน้ทัง้บรกิารในหน่วยบรกิารและบรกิารในชมุชนในเขต

และนอกเขตกรงุเทพมหานคร เป้าหมาย คือ จ�านวนบรกิารผู้ป่วยนอกในลักษณะคลินกิหมอครอบครัว ทีเ่พ่ิมขึน้ไม่น้อย
กว่า 642,173 ครั้ง โดยมีเป้าหมายนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 543,473 ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 108,700 ครั้ง 

ผลผลิตของการด�าเนินงานพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
การขึ้นทะเบียนหน่วย	PCC	และการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจัดตั้งหรือเกณฑ์ประชากร	

ได้มีการประกาศรับขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ตามเกณฑ์ 3S (Staff/Structure/ System) โดยส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ท�าการประเมินและรับรองผ่านเกณฑ์จ�านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1/2561 เดือนตุลาคม 2560 กับรอบที่ 2/2561 เดือน
เมษายน 2561 

การขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 มีคลินิกหมอครอบครัวผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 553 ทีม แยกเป็นผ่านเกณฑ์แบบที่ 1 คือ ผ่าน
เกณฑ์ 3S จ�านวน 296 ทีม กับผ่านเกณฑ์แบบที่ 2 คือผ่าน 3S แต่ประชากรอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 10,000 คน (+- 20%) จ�านวน 
257 ทีม โดยการจัดสรรงบประมาณได้จัดสรรให้ PCC ผ่านเกณฑ์แบบที่ 1 ทีมละ 210,000 บาท และผ่านเกณฑ์แบบที่ 2 ทีมละ 
70,000 บาท

ประจ�าครอบครัวหรือ Primary Care Cluster : PCC ปี 2561
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ส�าหรับการขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 มีคลินิกหมอครอบครัวผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 833 ทีม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามจ�านวนเป้าหมาย PCC ทีมละ 96,385 บาท 

ตารางแสดงผลการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวปี	2561และการจัดสรรงบประมาณแยกรายเขต

ด้านผลงานบริการ
การให้บรกิารของคลนิิกหมอครอบครวั ในกรอบของผลงานบรกิาร PCC Visit หมายถงึ การเข้ารบับรกิารในคลนิกิหมอครอบครวั 

ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการผู้ป่วยนอก(OP Visit / NCD visit) การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP Visit) และ Commu-
nity visit มีผลการให้บริการและการจัดสรรงบประมาณคลินิกหมอครอบครัว โดยมีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน ทั้ง 2 
รอบ ดังนี้

  -จ�านวนครั้งการให้บริการ OP visit ของ PCC (25%)  วงเงิน 10 ล้านบาท
  -จ�านวนครั้งการให้บริการ OP DM+ HT ของ PCC (25%)  วงเงิน 10 ล้านบาท
  -จ�านวนครั้งการเยี่ยมบ้าน Community visit PCC (50%)  วงเงิน 20 ล้านบาท
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แสดงผลการให้บริการ	PCC	visit	และการจัดสรรงบประมาณรอบที่	1/2561	แยกรายเขต
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ตารางแสดงผลการให้บริการ	PCC	visit	และการจัดสรรงบประมาณรอบที่	2	/2561	แยกรายเขต
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ผลงานให้บริการ PCC Visit ของคลินิกหมอครอบครัวนอกเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 2 รอบ พบว่ามีผลงานบริการในชุมชน รวม
ทั้งสิ้น 321,107 ครั้ง PCC OPD = 9,695,731 ครั้ง และ PCC NCD = 2,297,692 ครั้ง เมื่อเทียบกับเป้าหมายในการขอตั้งงบประมาณ 
คือ 543,473 ครั้ง (ที่มา ระบบ 43 ข้อมูล สสป.สป.สธ.)

การด�าเนินการ	PCC	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การจัดบริการ PCC ในเขตกรุงเทพมหานครปี 2561 ด�าเนินการน�าร่องใน 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง ลาดพร้าว บางกอกน้อย 

จอมทอง ผลงาน PCC ของ กทม.จะแบ่งเป็นผลงานบริการและคุณภาพบริการ พบว่า

ด้านผลงานบริการ จ�านวน 11,861 ครั้ง โดยเป็นชุดบริการ 
DM = 4,008 ครั้ง, HT = 4,327 ครั้ง หน่วยร่วมบริการด้านเวชกรรม (2 แห่ง) 215 ครั้ง และทันตกรรม (4 แห่ง) = 3,311 ครั้ง 

การจ่ายตามคุณภาพบริการ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	
ด้านที่	1	ความครอบคลุมบริการ
% ประชากรได้รับการส�ารวจภาวะสุขภาพ (Health survey)
% ประชากร อายุ>15 ปี ที่ Health survey ได้รับการตรวจคัดกรอง Metabolic
% ผู้ป่วย DM/HT ที่ Health survey ได้รับการดูแลแบบองค์รวม
% ผู้สูงอายุ ที่มีคะแนนจากการประเมิน ADL น้อยกว่า 12 คะแนน ได้รับการเยี่ยมดูแล

ด้านที่	2	คุณภาพบริการ
การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ด้วยภาวะที่ควรควบคุมได้ด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) ในผู้ป่วย DM

ด้านที่	3	การบริหารจัดการของ	Area	manager
มีการประชุมร่วมระหว่าง ศบส. (Area Manager) และหน่วยบริการในพื้นที่
มีการนิเทศหน่วยบริการในเครือข่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
มีการแบ่งประชากรเป้าหมายในพื้นที่ชัดเจน
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หมออนามัยกับการประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน

ซึ่งเป ็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยมาตรา 3 ได้บัญญัติ
ไว้ว่าวชิาชพีนีเ้ป็นการกระท�าต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม
ในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคุมโรค การตรวจประเมิน และการบ�าบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟู
สภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน�าหลัก
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เมื่อมีกฎหมายเข้ามาควบคุมการท�างานของ
หมออนามยัให้มมีาตรฐาน ก็ไม่ได้บอกว่าเมือ่ก่อนทีท่�า
หน้าที่นี้กันมาไม่ได้มีมาตรฐานนะ อาจจะมากกว่า
มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ด้วยซ�า้ไป ดงันัน้ พระราชบัญญตัิ
นีจ้งึต้องก�าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานเป็นไปอย่าง
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการยก
ระดับมาตรฐานและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการเกิดโรค อัน
จะน�าไปสู่การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนของ

ประชาชน โดยมีสภาการชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ท�าหน้าที่ส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพ ก�าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมและควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ ให้การพัฒนาวิชาชีพ
สาธารณสุขให้มีศักยภาพและความ
ทัดเทียมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
ได้อย่างมีคุณภาพเช่นวิชาชีพอื่น

อีกทั้งในปัจจุบันโลกใบนี้นี้มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ท�าหน้าที่ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนก็เปลี่ยน
บทบาทกันไปอย่างมาก มีบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสขุมาปฏบิตัิ
งานในระดับปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น การ
เคลือ่นทีข่องโรคจากทวปีหนึง่ไปยงัทวปี
หนึ่งก็มรมากขึ้น และมีการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วอกีด้วย ดังนัน้ ในปัจจบัุนนี้
แทบจะไม่ต้องมาถามกนัแล้วว่าโรคเหล่า
นี้มีการระบาดมาจากหมู่บ้านใด หมอ
อนามยัคอืบคุลากรกลุม่แรกท่ีต้องเผชิญ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับหมออนามัยในตอนน้ีถ้าไม่ใช่
เรื่องการกระจายอ�านาจการท�างานของหมออนามัยให้ไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็คงเป็นเร่ืองของการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนของหมออนามัย
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กับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระดับปฐมภูมิ ดังนั้น จึงต้องมีความ
ม่ันใจว่าหมออนามยัจะต้องปฏิบตัหิน้าทีเ่หล่านีไ้ด้อย่างมคีณุภาพ
และมาตรฐานที่เป็นน่าเชื่อถือให้กับประชาชน ตลอดจนบุคลากร
วชิาชพีด้านสขุภาพอืน่ ๆ  อาท ิพยาบาลเวชปฏบิัต ิทีป่ฏบิตังิานใน
ระดับปฐมภูมิด้วยกัน 

จึงขอท�าความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพของหมออนามัย
ก่อนว่าคืออะไร มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หมายถึง 
ข้อก�าหนดคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบ
วชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีการสาธารณสุข
ชุมชนต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบ
วิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจาก
วิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี 2) มาตรฐานการปฏบิติังาน 3) มาตรฐาน
จรรยาบรรณ 

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ข้อ
ก�าหนดส�าหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และ
มปีระสบการณ์วชิาชพีเพยีงพอทีจ่ะประกอบวชิาชพีจงึจะสามารถ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) 
กลุม่ส่งเสรมิสุขภาพ และอนามยัชุมชน 2) กลุม่ป้องกนัโรค ควบคุม
โรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3) กลุ่ม
ตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และ
การส่งต่อ 4) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) บริหาร
สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข

2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
พร้อมกับมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิความช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความช�านาญเฉพาะด้านและความ
ช�านาญตามระดบัคณุภาพของมาตรฐานการปฏบัิตงิาน ครอบคลมุ 
5 ด้าน คือ 1) กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน 2) กลุ่ม

ป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้าน
สาธารณสุข 3) กลุ่มตรวจประเมิน บ�าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วย
เหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 4) กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 5) บริหารสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข ทั้งนี้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะไม่ได้รวมอยู่ในการวิจัยครั้งนี้

3) มาตรฐานจรรยาบรรณ หมายถงึ ข้อก�าหนดเก่ียวกับการ
ประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการ
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรี
แห่งวชิาชพี ตามแบบแผนพฤตกิรรม ตามจรรยาบรรณของวชิาชพี
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะก�าหนดเป็นข้อบังคับต่อไป 

ซึ่ ง  “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 
หมายความว่า การกระท�าการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

(๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน�าและให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การ
บ�าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม

(๒) การประยกุต์หลกัวทิยาศาสตร์ โดยการกระท�าด้านการ
อาชวีอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม เพ่ือการควบคุมป้องกันปัจจยั
ทีท่�าให้เกิดโรค และลดความเส่ียง การเจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครวั 
และชุมชน

(๓) การตรวจประเมินและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น การดูแล
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ก�าหนด

(๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้
ป่วยเพ่ือการส่งต่อตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด

เหน็หรอืยงัว่าวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชนของหมออนามัย
นัน้บ่งบอกถงึความมคีณุภาพและมาตรฐาน ในการปฏบิตังิาน รวม
ทัง้จรรยาบรรณทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานแห่งวชิาชพีนี ้มคีวามส�าคญั
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่ก�าเนิดขึ้นมาก่อน 
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นั้นแสดงว่าประชาชนก็จะได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวชิาชีพจากหมออนามยัโดยไม่มข้ีอกงัขาใด ๆ  ต่อไป

นัน้คือแนวทางในการปฏบัิตงิานทีบ่่งบอกว่าจะมมีาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ แต่ถ้ามองในอีกด้านหน่ึงท่ีหมออนามัยปฏิบัติไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนบ้างละจะเกิดอะไร
ขึ้นกับหมออนามัย ก็ต้องกลับมาดูข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ในหมวด 7 บทก�าหนด
โทษ ในมาตรา 47, 48 และ 49 ที่มีทั้งโทษปรับ โทษจ�าคุก หรือ
โทษทั้งจ�าทั้งปรับ เพราะหลักของกฎหมายบอกไว้ว่าจะต้องมีบท
บงัคบัและบทลงโทษไว้ในกฎหมายเสมอ ซึง่เป็นดาบสองคมส�าหรบั
ผู ้ประกอบวิชาชีพนี้  ดังน้ัน ใครท่ีจะประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสขุชมุชนจะต้องขอขึน้ทะเบียนและรบัใบอนญุาตต้องเป็น
สมาชกิแห่งสภาการสาธารณสขุชมุชน และต้องได้รบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาด้านการสาธารณสุข รวมทั้งมี
คุณสมบตัแิละต้องผ่านการสอบความรูต้ามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั
สภาการสาธารณสุขชุมชน (มาตรา 29) ทั้งนี้ ใบอนุญาตให้มีอายุ
ไม่เกนิห้าปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และต่ออายไุด้ครัง้ละเท่ากบั
อายใุบอนุญาตตามทีก่�าหนดในข้อบังคบัสภาการสาธารณสขุชมุชน
แต่ไม่เกินครั้งละห้าปี (มาตรา 28) 

นัน่ก็ว่ากนัไปตามหลกัของมาตรฐานแห่งวิชาชพี แต่กไ็ม่ง่าย
นักกับการจัดการที่จะท�าให้หมออนามัยมีใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสขุชุมชน เพราะยงัมหีมออนามยัอกีเกอืบครึง่หรอือาจจะ
เกินด้วยซ�้าไปที่ยังไม่เป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงไม่
ต้องพดูถงึเลยว่าจะได้มาสอบวดัความรูต้ามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั
ของสภาการสาธารณสขุชมุชน นอกจากนีย้งัต้องไปเกีย่วข้องกบัผู้
ผลิตคือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่มีความหลากหลายในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน มี
ความหลากหลายในอัตลักษณ์และสมรรถนะของบัณฑิตที่ส�าเร็จ
การศกึษา ที่มีทัง้วทิยาศาสตร์ และสาธารณสขุศาสตร์ จงึเป็นทียุ่ง่
ยากใจในการรับเข้าไปปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตไม่ว่าจะเป็นโรง
พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ (รพ.สต.) หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แม้แต่บณัฑติเองกย็งัแปลกใจในความแตกต่างของผูร่้วมวชิาชพีที่
ส�าเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

จากการท่ีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรทางด้าน
สาธารณสขุและวทิยาศาสตร์สขุภาพ ทีม่คีวามแตกต่างกนัมากของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการ
ศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สภาการ
สาธารณสขุชมุชนจะต้องก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีการสาธารณสุข
ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
(มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์
รวมท้ังเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก�าหนดด้วยก�าหนดด้วย จากเหตุผลดังกล่าว 
สภาการสาธารณสขุชมุชน และเครอืข่ายสถาบนัการศกึษาทีม่กีาร
ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกัน
จัดท�ามาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัท�าโครงสร้างมาตรฐานคณุวฒุปิรญิญาตรสีาขาสาธารณสขุ
ศาสตร์ และสาขาทีเ่กีย่วข้อง (มคอ.1) และสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกันของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้องใน
แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 

ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
สาธารณสขุศาสตร์ในระยะแรกนี ้จะมุง่เน้นผลติบณัฑติเพือ่ให้เป็น
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
เน้นการใช้หลกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการส�ารวจตรวจสอบ 
ตรวจประเมิน การฟื้นฟูสุขภาพ การบ�าบัดโรคเบื้องต้น การ
ประเมินสถานการณ์จัดการความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
สุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการ
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ การน�าผลการวิจัยพัฒนามา
ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิการประสานแผนงานโครงการ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ และเลือกล�าดับความส�าคัญของปัญหา ในการน�ามาใช้



พัฒนาชมุชนต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบและองค์รวม การท�างานทกุขัน้
ตอน กระบวนการค�านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรการผลิตดังกล่าวก็
ยังอยู่ในกรอบมาตรา 3 คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคมุโรค การตรวจประเมนิ และการบ�าบดัโรคเบือ้งต้น การ
ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชวีอนามยัและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังว่าจะได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คือ 1) มีค่านิยมร่วม จิตอาสา ตระหนักและยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางของการท�างาน 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3) 
เป็นผู้เรียนรู้ ฉลาดรู้ มีปัญญา และมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก และ 4) เป็นผู้มีความ
สามารถสูงในการพัฒนาสุขภาพ จัดบริการหรือกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ โดยบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการ
วิจัย มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม คือ 1) มีจิตอาสา อดทน อดกลั้น มีความเสีย
สละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ 2) มี
จิตส�านึกในการธ�ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหวังมากไปหรือไม่กับคุณสมบัติของคนที่
จะมาท�าหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนใน
อนาคต คาดหวังในคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับมาตรฐานด้าน
คณุธรรม จริยธรรม เป็นประเดน็หลกัทีส่�าคญัก่อน เพราะมาตรฐาน
ด้านองค์ความรูน้ัน้ไม่น่าจะต่างกันมากนกัและสามารถเรยีนรูไ้ด้อยู่
เรื่อย ๆ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ 

เอาไว้ในคราวต่อไปจะได้น�าข้อมูลของความก้าวหน้าใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของ
หมออนามัยมาให้อ่านกันอีกนะครับ
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ให้ ความรกั เสมอืนหน่ึง ซึง่ด่ังญาติ

บรกิาร ด้วยมุง่มาด สุดวาดหวงั

ด้วย อดุมการณ์ สรา้งความดี มพีลงั

หัว ใจยงั สู้ทน เพือ่คนไท

ใจ ดวงน้ี แด่คนไข ้ได้หลดุพน้

ท่ี ทกุขท์น หมน่หมอง ร�ารอ้งไห้

เปน็ ออ้มแขน โอบกอด ใหป้ลอดภัย

มนุษย ์ใน โลกา ค่าเท่ากัน.

(ไท = มีอสิระ มศัีกดิศ์ร)ี

นางจงกลณี นวลทา 
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

รพ.สต. โนนแดง ต. บ้านตูม อ. นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

“หัวใจมนุษย์”
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กะเทาะเปลือก รพ.สต.
คิดถึง..............

กว่า30ปีที่ท�างานสาธารณสุขมา เริ่มแรกจบชั้นมัธยม ไม่รู้
หรอกว่า สถานีอนามัยหรอืสาธารณสขุเป็นยงัไง..พ่อบอกว่า เรยีนๆ
ไปอะไรก็ได้ที่ได้ท�างานเร็วๆไปเรียนเถอะ..ตัดสินใจไปก็ไป..พอ
เรียนจบเลือกลงท�างาน ณ สถานีอนามัยอ�าเภอชายแดน อยาก
ท�างานอยู่ที่ห่างไกล ได้ท�างานร่วมกับพี่พนักงานอนามัย (พอ.) ทั้ง
สถานีอนามัยมีกันแค่ 2 คน ท�างานร่วมกันสุขบ้าง ทุกข์บ้างเพราะ
ถนน หนทางล�าบาก ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เดินเวลาออก
หมู่บ้าน พอ.รับผิดชอบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เน้น การสร้าง
ส้วมให้ชาวบ้าน ส่วนผดุงครรภ์อนามยั(ผด.) รบัผดิชอบงานด้านส่ง
เสริมและรักษาพยาบาล เน้นการท�าคลอด

ตืน่เช้าต้องท�าความสะอาดสถานอีนามยั เพราะสมยันัน้ไม่มี
คนงาน เช้าบรกิารคนไข้ บ่ายๆออกเยีย่มบ้าน ชัง่น�า้หนกั เด็ก0-5ปี 
ส�ารวจบัญชี 1-7 บางวัน ออกฉีดวัคซีน สมัยนั้นต้องตามไปฉีดถึง
บ้าน บางวันไปท�าคลอดแล้วแต่ คนไข้จะมาตาม ท�าคลอดเสร็จ 
ชาวบ้านจะ เอาดอกไม้ เทียน ใส่จาน มาให้ แทนการขอบคุณที่
ท�าคลอดให้ สิ่งนั้นแสนที่จะทรงคุณค่า ตราตรึงในใจ ปล้ืมใจจน
หายเหนือ่ย ตกเยน็พกัที ่บ้านพกัอยูห่ลงั สถานอีนามยั เปิดบรกิาร 
24 ชม. โดยไม่รู้จัก เวร on call เรียกได้ ใช้คล่อง จึงไม่แน่ใจว่า
เริ่มรู ้สึกรักในอาชีพนี้ตอนไหน รู ้แต่ว่ามีความสุขทุกคร้ังที่ได้
ท�าคลอดเห็นเด็กเกิด เห็นพ่อแม่ยิ้มได้ ได้ดูแลคนไข้ตามก�าลัง

ความรู้ความสามารถที่มี พอสิ้นเดือนท�าระเบียนรายงานส่ง สสอ. 
ไม่กี่อย่างก็เสร็จ เราก็อยู่กันได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 

พอเปลี่ยนผ่านจาก สถานีอนามัย เป็น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
และท้ายสดุเป็นชือ่ รพ.สต. หรอื โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 
ยุคสมัยเปลี่ยนไป เป็น ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน งานเกือบทุก
อย่างต้องลงคอมพิวเตอร์ มโีปรแกรมสารพัดสารเพ ผดุขึน้มาอย่าง
กะดอกเห็ด ไม่น่าเชื่อท่ีรพ.สต.เราก็ท�าตามได้ทุกอย่าง...ช่างน่า
อัศจรรย์

เมื่อบริบทของสถานีอนามัย เปลี่ยนไป..ต่าง หน้าด�าคร�่า
เครียดกับการคีย์ข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมาย ให้มีผลงานตาม KPI ที่
กระทรวงก�าหนด..การลงหมูบ้่านเยีย่มบ้าน เริม่ห่างหาย มีเรือ่งงบ
ประมาณ สารพัดตัวย่อตามมา จบที่ fixed cost มาเกี่ยวข้อง ทุก
กลุ่ม ทุกงานมีไลน์ ตามงานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากที่ไม่เคยรู้ เร่ืองความเหลื่อมล�้าค่าตอบแทน หมอ
อนามัยไม่มี พ.ร.บ. วิชาชีพ ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาท�างาน ช่วย
เหลือตนเอง ให้ก้าวผ่านตัวชี้วัด เพื่อจะได้รับการประเมิน รพ.สต.
ในระดับต้นๆ...

ไม่รู้ว่าความสุขของหมออนามัย โบยบินจากไปตอนไหน..
รู้แต่ว่า..ทุกวันนี้ที่ท�างานแสนจะคิดถึง สถานีอนามัย 2 ชั้น น้อยๆ
หลังนั้น จับใจ...
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คณะที่ปรึกษาวารสารหมออนามัย
นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีทุกกรม 

นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์อ�าพล จินดาวัฒนะ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุณยไพศาลเจริญ

ผู้อ�านวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์  

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทุกแห่ง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง 

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

นายกสมาคมหมออนามัย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

บรรณาธิการวิชาการ
นายแพทย์ชูชัย ศรช�านิ

ผู้ช่วยบรรณาธิการวิชาการ
ผศ.ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต  
ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง 

บรรณาธิการอำ�นวยการ
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการอำ�นวยการ
นายปริญญา ระลึก

วัตถุประสงค์ขอำงวารสารหมอำอำนามัย
๑. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ และทบทวนความรู้เดิม ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติส�าหรับหมออนามัย

๒. เป็นเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหมออนามัย

๓. เพื่อสร้างการยอมรับในสังคมและขวัญก�าลังใจแก่หมอนามัย

๔. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารระหว่างหมออนามัยด้วยกันเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วารสารหมออนามัย ด�าเนินการโดยมิได้มุ่งหวังผลก�าไรทางการค้า มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในชนบทให้มากที่สุด บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารหมออนามัย ยินดีให้ทุกท่านน�าไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน 

แต่ไม่อนุญาตให้น�าไปเผยแพร่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการค้า

ส�นักงานขอำงวารสารหมอำอำนามัย
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 โทรสาร 02 1439730

กอำงบรรณาธิการ
ดร.นายสฤษดิ์ ผาอาจ   นายเสถียร ปวงสุข  นายวันชัย บ่อเงิน  นางจงกลณี นวลทา

  นายธีระพงษ์ ธรรมโชติ   นายยุทธศาสตร์ สารธิมา  นายชัยวัฒน์ ภู่ทอง  นายบุญเรือง ขาวนวล   นายเกริกก้อง พลพิชัย
นางอมรวรรณ บัวขจร   นายพีระพลศิลป์ ท่วมไธสงค์   นางสาวพรรณรี ชวนนอก   

นางวันเพ็ญ เถาว์ทุมมา   นางจุฑาทิพย์ สิทธิเสนา  นายอดิเรก  เร่งมานะวงษ์ 
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