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แพทย์อาสาฯ ปธพ. 

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์



 คำาว่าแพทย์อาสา เวลาพูดไปประชาชน

จะเข้าใจว่าหมอและบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน

ได้อาสาสมัครทำางานประจำาและออกไปพบปะ

กับประชาชน คนไข้นอกจากโรงพยาบาลของ

ตนเอง คลินิกของตนเอง ท้าวความแล้วแพทย์

อาสาเกิดข้ึนสมัยพระพันวษาสมัยรัชกาลที่ 5

ตอนนั้นรัชกาลท่ี 5 ทรงสร้างพระตำาหนักไว้ที่

เกาะสีชัง เพราะสมเด็จพระพันวษาเป็นโรคท่ี

เก่ียวกับทางปอดและหมอฝร่ังสมัยน้ันแนะนำาให้

ไปตากอากาศ ท่านก็เสด็จไปตากอากาศ แต่ว่า

ท่านสมเด็จพระพันวษาเป็นบุคคลท่ีน่ายกย่อง

คนหน่ึงในประวัติศาสตร์ไทย ท่านทรงริเร่ิมงาน

ต่าง ๆ ทางด้านสังคมและการแพทย์สาธารณสุข

ไว้เยอะมาก อันน้ีก็เป็นอีกอันหน่ึง ท่านต้ังโจทย์

ว่าถ้้าประชาชนท่ียากไร้แถ้วศรีราชา แถ้วชลบุรี

ถ้้าไม่สบายจะทำาอย่างไร เพราะตอนน้ันไม่มี

โรงพยาบาล จะเป็นอำาเภอ จังหวัด ยังไม่มี เพราะ

เราเพ่ิงเร่ิม สุดท้ายท่านก็เอาหมอหลวงที่ตาม

เสด็จใส่เกวียนและเอายาไปด้วย และตระเวน

ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในศรีราชา ชลบุรี ก็เป็น

ปฐมการณ์ของแพทย์อาสา ตอนหลังท่านก็โปรด

ให้สร้างโรงพยาบาล สมเด็จพระศรีราชา ซ่ึึ่งยังมีอยู่

ตอนน้ี สมเด็จย่าซ่ึึ่งเป็นพระสุนิสาหรือลูกสะใภ้

ท่านก็ทรงริเร่ิมแพทย์อาสาไว้เยอะเลย โดยเฉพาะ

พอสว. ท่ีเราคุ้นกัน พระเจ้าอยู่หัวซ่ึึ่งถื้อเป็นหลาน

ของท่าน และสมเด็จพระนางเจ้า และเจ้านายทุก

พระองค์พาเสด็จไปทรงงานต่างจังหวัดจะมีแพทย์

อาสาตามไปด้วย 

ความเป็นมาของแพทย์อาสา

 คำาว่าแพทย์อาสาในเมืองไทยริเร่ิมมาต้ังแต่สมัย

รัชกาลท่ี 5 มาจนกระท่ังบัดน้ี แพทยสภาต้ังข้ึนมาก็

ดูแลงานต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวกับมาตรฐานและคุณภาพ

ทางการแพทย์ และเร่ืองจริยธรรมของหมอด้วย รวมท้ัง

เร่ืองความมีนำ้าใจ ความเสียสละของหมอ งานแพทย์

อาสาถื้อเป็นงานหน่ึงของแพทยสภาท่ีสนับสนุนด้วย 

 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์หรือท่ีเราใช้

คำาว่า ปธพ. เกิดข้ึนเพราะว่าท่านนายกแพทยสภาและ

คณะกรรมการในแพทยสภาสมัยน้ันมองว่าเราน่าจะมี

กิจกรรมที่เปิดทางให้แพทย์ได้มองเห็นหลักการของ

ธรรมาภิบาล จริยธรรม ความมีนำา้ใจ และเรามีหลักสูตรข้ึน

และหลักสูตรน้ีเชิญชวนท้ังหมอ และท่ีไม่ใช่หมอ 

ข้าราชการผู้ใหญ่  เอกชนมาเรียนเพ่ือจะได้รับรู้ว่า

ขอบเขตของคำาว่าการแพทย์และสาธารณสุขมันไกล

มากเกินกว่าท่ีโรงพยาบาลและสาธารณสุข ไปถ้ึง

ประชาชนท่ัวประเทศ จึงได้มีหลักสูตรน้ีข้ึนมาและมี

กิจกรรมของแต่ละรุ่น กิจกรรมหน่ึงท่ีเราทำาประจำาคือ

แพทย์อาสา เพ่ือให้เข้าใจตรงกันหลังจาก         รัชกาลท่ี 5

มาจนถึ้งปัจจุบัน รวม 100 กว่าปี เราก็มีระบบการ

แพทย์สาธารณสุขท่ัวประเทศ สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

ด้านการแพทย์สาธารณสุขวางไว้ทุกตำาบล  ทุกหมู่บ้าน

  อำาเภอ จังหวัด ไม่เหมือนสมัยรัชกาลท่ี 5 เราอยากจะให้

ผู้ท่ีมาเรียนหลักสูตรน้ีได้ทำางานต้ังแต่ระดับเมืองหลวง 

ระดับจังหวัด ลงไปถึ้งระดับพ้ืนท่ี ลักษณะของแพทย์อาสา

ของนักศึกษา ปธพ.ทุกรุ่น จะกระจายในความคิดตรงน้ี 
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 เม่ือคนไม่สบาย ทำาอย่างไรให้คนไข้กับหมอ

เจอกัน มี 2 ทาง คือ ทางแรกคนไข้ไปหาหมอ

หมอต้ังรับท่ีโรงพยาบาล ท่ีคลินิก คนไข้ต้องไป

ให้ถึ้ง ถ้้าคนไข้สามารถ้ไปได้ เช่น มีสตางค์พอ

มีรถ้เอง หรือมีระบบคมนาคมพาไป มักจะไม่มี

ปัญหา แต่ปัญหาส่วนหน่ึงของเราคือคนไข้ท่ี

อยู่ไกล และไม่สามารถ้จะไปถ้ึงศูนย์การแพทย์

ช้ันหน่ึงได้ โรงพยาบาลท่ีผ่าตัดได้ เราต้องใช้กลไก

ท่ี สอง คือ หมอไปหาคนไข้ กลไกแรกคนไข้ไปหา

หมอ  กลไกท่ีสองหมอไปหาคนไข้ ถ้้าเราดูเม่ือ

ไม่ก่ีสิบปีก่อน หมอสมัยก่อนไปหาคนไข้ เวลา

คนไข้ไม่สบาย ลูกหลานก็จะว่ิงไปหาหมอ และ

หมอก็จะหาทางทำาอย่างไรก็ได้ไปหาคนไข้ให้ได้

อันน้ีไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือพวกเรา ทาง

ตะวันตกหมอต้องมีรถ้ม้าคันหน่ึงเวลาญาติคนไข้

มาตามก็ต้องขับรถ้ม้าไป ผมเคยเห็นหมอสมัย

ก่อนท่ีเชียงใหม่ คนไข้ไปตามหมอ หมอต้องถี้บ

จักรยานไปท่ีบ้านคนไข้ แต่ ปธพ. เราทำาในระดับ

ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของระบบปัจจุบัน เราจะ

ทำา 3-4 จุด คือ เร่ิมจากเราจะกำาหนดเป้าหมาย

ท่ีจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงและนัดหมายให้ดี และ

หน่ึงปีทำาคร้ังหน่ึง เช่น กำาหนดท่ีอยุธยา เพชรบุรี

ปีน้ีของ ปธพ.8 กำาหนดท่ีจังหวัดสุโขทัย ใครบ้าง

ท่ีจะไปหาคนไข้ คนไข้ต้องไปหาหมอ ก็เป็นหมอ

เก่ง ๆ จากศิริราช รามา จุฬา ราชวิถี้ โรงพยาบาล

เอกชน ก็ไปนัดหมายกัน และทำาคลินิกพิเศษท่ี

โรงพยาบาลหลัก ๆ ในสุโขทัย เช่น โรงพยาบาล

สุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก ให้หมอจากทาง

จังหวัดแถ้วน้ันได้เลือกคนไข้ท่ียาก ๆ และมาหารือ

หมอท่ีเก่ง ๆ  จากกรุงเทพฯ ตรงน้ีเราทำาประจำาทุกปี 

ต้ังแต่รุ่น 1 มา จนบัดน้ี

  เราไปในจังหวัดให้ประชาชนเข้าร่วม จะเป็น

คลินิกท่ีไม่ต้องรบกวนหมอของทางคณะแพทย์

ใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ แต่มีบ้างบางคนก็ไปร่วมด้วย

และให้ทางอำาเภอต่าง ๆ เราก็ไปอ่างทองกัน และ

ทำาขนาดเล็กลง เป็นต้น เช่น จะผ่าตัดต้อนัดมาเลย

หมอตาจะไปผ่าตัดให้ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วิธีน้ีคือ

หมอไปหาคนไข้

 เรายังมีอีกระบบหน่ึง จากอำาเภอและลงไปท่ี

ตำาบล หมู่บ้าน ซ่ึึ่งยังไม่ทำา แต่ท่ีเห็นเป็นตัวอย่าง

คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อำาเภอ

กัลยานิมิตรวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ คุณหมอท่ี

โรงพยาบาลอำาเภอ เสาร์ อาทิตย์  เขาจะลงไป

เย่ียมคนไข้  คนไข้ความดัน คนไข้เบาหวาน อาศัยอยู่

บ้านเลขท่ีอะไร เขามีแผนท่ีไว้หมด และเขาก็ไปหา

คนไข้เหมือนกัน ถ้้าเราดูจะมี 3 ระดับ เมืองหลวง

ไปเมืองใหญ่ เมืองใหญ่ไปอำาเภอเล็ก จากอำาเภอ

ลงไปท่ีตำาบลและหมู่บ้านได้ วิธีน้ีจะทำาให้คนไทย

ไม่เล็ดลอด ถ้้าไม่สบายจะมี 2 วิธี คนไข้ไปหาหมอ

หรือหมอไปหาคนไข้ ผมช่ืนใจเราทำาได้ดีมาก และ

รุ่น 8 มาเรียนตอนเรามีปัญหาโควิด-19 เป็นโรค

ระบาดจากเช้ือไวรัสท่ีไปท้ังโลกและมีผลกระทบ

ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองสุขภาพการเจ็บป่วย ผลกระทบ

เศรษฐกิจ ผลกระทบสังคม การศึกษา ทุกอย่าง
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สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารชั�นสูง 

รุ่นที� 8 ที�กำาลังจะจบ ผมตั�งเจตนาไว้ว่า ความรู้ ประสบการณ์์ ความสำาเร็จ อุปสรรค

ที�ท่านได้้พบมาทั�งปี ผมเช่�อว่าจะหล่อหลอมให้ท่านเกิด้ทัศนคติเร่�องการแพทย์

สาธารณ์สุขแม้ว่าจะมีหมอ มีบุคลากรทางการแพทย์สาธารณ์สุขดู้แลเป็นหลัก

แต่เป็นเร่�องที�ทุกคนช่วยกันได้้ เร่�องที� 2 ระบบการแพทย์สาธารณ์สุขไม่จำาเป็น

จะต้องพูด้ว่าเป็นระบบที�เอ่�อคนที�มีสตางค์เท่านั�น เราสามารถหากลไกไปดู้แล

คนไข้ที�เขาอยู่ในถิ�นทุรกันด้ารที�ยากไร้ได้้ อยู่ที�เจตนาและนำ�าใจของพวกเรา

เร่�องที� 3 หวังว่าโด้ยเฉพาะนักศึกษาที�อยู่นอกวงการแพทย์ที�มาเรียนจะเข้าใจ

ถึงการทำางานของบุคลากรการแพทย์และสาธารณ์สุขในเร่�องการแพทย์และ

สาธารณ์สุขไทย หวังว่าได้้รับความร่วมม่อต่อไปอีก

กล่าวถึง ปธพ.8

“

”

 ตรงน้ีผมขอแสดงความช่ืนชม ปธพ.8 คือ ต้องเรียนตามหลักสูตร ต้องทำา

กิจกรรมแพทย์อาสา เขาต้องเพ่ิมภาระคือแสดงความมีนำ้าใจอะไรก็ได้ท่ีจะช่วยให้

ผ่อนเบาความทุกข์ยากเกิดจากโควิด-19 ของเพ่ือนร่วมชาติในประเทศไทย 

 รุ่น 8 เรียกว่ารุ่นโควิด-19 เราเคยได้ยินคำาพูดท่ีว่า สถ้านการณ์สร้างวีรบุรุษ

วีรสตรี ผมคิดว่าโควิด-19 เป็นสถ้านการณ์ท่ีสร้างวีรบุรุษ วีรสตรีให้กับ ปธพ.8

เหมือนกัน ขออนุญาตกราบเรียนว่าแพทย์อาสาเป็นส่ิงท่ีเราทำากันมาต้ังแต่ รัชกาลท่ี 5

และเจ้านายพวกเราด้วย ทำาตามจนถึ้งทุกวันน้ี ผมเช่ือว่าเร่ืองแพทย์อาสาจะอยู่กับ

เมืองไทยไปอีกนาน อยากให้คุณหมอ พยาบาล เภสัชกร ทันตกรรม รุ่นหลัง ๆ

ถ่้ายทอดกันไป แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีดีมาก 
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หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
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 สืบเน่ืองจากปัญหาวงการแพทย์ในอดีต 

ท่ีผ่านมา มีความซัึ่บซ้ึ่อนหลายประเด็นท่ีกระทบ

ต่อการให้บริการประชาชน อดีตคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์

คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์   

ไ ด้ นำา พ ร ะ ร า ชดำา รั ส ขอ งพระบาทสม เ ด็ จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถ้บพิตร ในหลวง รัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทาง

การแก้ปัญหาวงการแพทย์มาถ่้ายทอดให้กับคณะ

กรรมการแพทยสภา เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

ว่าแนวทางแก้ปัญหาให้แพทย์ไทยอ่อนน้อมถ่้อมตน

ทุกคนมีดี อย่าดูถู้กใคร แพทยสภาได้นำาแนวทางน้ี

มาพัฒนาปรับปรุงข้ึนเป็นหลักสูตรการเรียนการ

สอนเพ่ือนำาข้อเท็จจริงของวงการแพทย์ถ่้ายทอด

ให้กับแพทย์ท้ัง 4 เสาหลัก และภาครัฐ ภาคเอกชน

ซ่ึึ่งไม่ใช่แพทย์ นำามาแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ท่ัวกัน 

จึงเกิดเป็นหลักสูตรธรรมาภิบาลการแพทย์ข้ึนใน

ปี พ.ศ. 2555 โดยแพทยสภาร่วมกับสถ้าบัน

พระปกเกล้า

จุดกำาเนิด ปธพ. 

ผู้อำ�นวยก�รหลักสูตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ 

สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูงของแพทยสภ� ร่วมกับสถ�บันพระปกเกล้�

และเลข�ธิก�รแพทยสภ�

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

 เม่ือเกิดหลักสูตรข้ึน ส่ิงท่ีเรานำามาเป็นเรือธงใน

การเรียนรู้คือธรรมาภิบาล เพราะธรรมาภิบาลจะช่วย

แก้ไขปัญหาในการปฏิิบัติงานร่วมกันในสังคมได้เป็น

อย่างดี และเม่ือจบหลักสูตรทุกคร้ังจะน้อมนำา

พระราชดำารัสมาใช้ให้เกิดประประโยชน์ต่อประชาชน 

ในทางปฏิิบัติ คือมีการออกหน่วยแพทย์อาสาถ้วาย

พระองค์ท่าน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา

 หน่วยแพทย์อาสาท่ีจัดข้ึนน้ี ช่ือว่า โครงการ

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึึ่งจัดต่อเน่ืองมาต้ังแต่

ปี พ.ศ.2555 จนถึ้งปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี ต่อเน่ือง

โดยนำาบุคลากรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ท้ังท่ีเป็น

แพทย์และไม่ใช่แพทย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน ไปดูแล

ประชาชนเพ่ือถ้วายเป็นพระราชกุศล ท้ังหมดน้ีเป็น

ท่ีมาของหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ท่ีมุ่งเน้นท้ังการเรียนรู้ นำาไปสู่การ

ปฏิิบัติและช่วยเหลือประชาชน เป็นท่ีมาของหนังสือ

เล่มน้ี
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ความเป็นมาโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ 
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อ่อนน้อม 

ถ่อมตน 

ทุกคนมีดี 

อย่าดูถูกใคร

”

“

พระราชดำารัสนำามาซึ่งหลักสูตร

สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ไทย
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 ซ่ึึ่งแพทย์ท้ัง 4 เสาหลัก จะร่วมกันดูแลระบบสาธารณสุขไทย และประชาชน

ไทยท้ัง 68 ล้านคน ร่วมกับ 2 เสาคือ องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารท้ัง 6 เสา

จะมาเรียนรู้ระบบการแพทย์ไทยร่วมกันแบบบูรณาการ นำาข้อเท็จจริงในมุมท่ีต่าง

กันมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศร่วมกันด้วยกลไกของ

ธรรมาภบิาล โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาระบบการแพทยแ์ละสาธารณสขุไทยไปใน

ทิศทางท่ีสอดคล้องกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยีในปัจจุบันแบบยัง่ยืน (Sustainable Development)

 ปัจจุบัน หลักสูตรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ำาหรบัผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นหลักสูตรท่ีผ่านการอนุมัติตามมติกรรมการแพทยสภาและผ่านการ

พัฒนาโดยสถ้าบันพระปกเกล้า ซ่ึึ่งได้ดำาเนินการมาแล้ว 8 รุ่นและมีนักศึกษาท้ังสาย

การแพทยแ์ละสายอ่ืน รวมท้ังส้ิน 1,067 คน มูลนิธิฯ โดยท่านประธาน ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้เข้ามาดูแลต้ังแต่รุ่นท่ี 4 จนถึ้งปัจจุบัน และ

ขยายงานแพทย์อาสาและจิตอาสาไปหลายโครงการท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 หลักสูตรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ำาหรบัผู้บริหารระดบัสูง 

(ปธพ.) เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือสนองพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวท่ีพระราชทานแก่คณะกรรมการแพทยสภาว่า ในยุคท่ีบ้านเมือง

มีความขัดแย้งขอให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อม ถ่้อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถู้กใคร” 

แพทยสภาจึงได้น้อมนำาพระราชดำารัสดังกล่าวมาจัดหลักสูตรการศึกษาระดับสูงให้

ผู้บริหารทางสายการแพทย์เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ในหลายมิติเร่ิมจากการศึกษาร่วม

กันของแพทย์ซ่ึึ่งจบจากคณะแพทยศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันมี 23 แห่ง) 

และปฏิิบัติงานอยูใ่น 4 เสาหลักทางการแพทย์ไทย ได้แก่

 1. ครูแพทย์จ�กคณะแพทยศ�สตร์ทั�ง 23 คณะ  

 2. แพทย์สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข (77 จังหวัด) 

 3. แพทย์สังกัดภ�ครัฐอ่�น ๆ (ตำ�รวจ ทห�ร กทม.) 

 4. แพทย์สังกัดภ�คเอกชน 

 

8



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

2.  เพ่ือรวมใจแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ท้ังประเทศ แบบเป็นทางการ โดยแพทยสภา

3.  เพ่ือลดปัญหาการเข้าถึ้งการรักษาในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในพ้ืนท่ีใกล้เคียงจุดออกหน่วย

4.  เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนการกู้ฟ้ืนคืนชีพป้ัมหัวใจพ้ืนฐาน (Basic CPR) 

5.  เพ่ือสร้างระบบโรงพยาบาลสนาม จากหลายภาคส่วนรัฐ ร่วมกับเอกชน เพ่ือรองรับหากเกิดภัยพิบัติ

 ในอนาคต เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง โดยเตรียมโรงพยาบาล ต้นทาง โรงพยาบาลสนับสนุน 

 และหน่วยสนับสนุนอ่ืน

6.  เพ่ือส่งเสริมความมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชน ในการให้บริการแก่ประชาชน 

7.  เพ่ือสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากรในระบบสาธารณสุขไทย ในการบริการทางด้านสุขภาพกับประชาชน

หน่วยแพทย์อ�ส�เฉพ�ะท�งร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

1.  แพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่งและคณะแพทยศาสตร์ 23 แห่ง

2.  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 1- 8

3.  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

4.  กระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ และหน่วยงานในสังกัดอ่ืน 

5.  ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิ้น อบจ. อบต.

6.  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน

7.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ

8.  แพทย์ในภาคเอกชน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

9.  แพทย์ทหาร ตำารวจ และแพทย์สังกัดรัฐอ่ืน ๆ 

10. สถ้าบันพระปกเกล้า หน่วยงานในสังกัด สมาคม ชมรม และ นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปตท. ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเอกชนอ่ืนๆ

12. บริษัทเคร่ืองมือแพทย์ บริษัทยา และเวชภัณฑ์์

13. ความร่วมมือจากพันธมิตรจิตอาสาอ่ืน ๆ ตลอดจนบุคคลท่ัวไป
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6 เสาหลัก
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 โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรกว่า 500 คนจากหลายโรงพยาบาล 

อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี้, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สถ้าบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลเอกชนช้ันนำา ฯลฯ ตลอดจน 

มูลนิธิ พอ.สว. ราชวิทยาลัยแพทย์ แพทยสภา และประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน 

ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซัึ่บซ้ึ่อน ต่อผู้ป่วยท่ีมีคิวรอยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้ง 21 คลินิก 

 ประกอบด้วย

 1.  คลินิกหัวใจและหลอดเลือด

 2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร

 3. คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

 4. คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

 5. คลินิกสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR)

 6. คลินิกหู คอ จมูก

 7. คลินิกมะเร็งเต้านม 

 8. คลินิกกระดูกและข้อ

 9. คลินิกตรวจรักษาโรคท่ัวไป

 10. คลินิกจักษุ

 11. คลินิกศัลยกรรมท่ัวไปและทางเดินปัสสาวะ

 12. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

 13. คลินิกโรคผิวหนัง

 14. คลินิกทันตกรรม 

 15. คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์

 16. คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

 17. คลินิกรับบริจาคโลหิต

 18. คลินิกการเงิน

 19. คลินิกกฎหมาย

 20. คลินิกคัดกรองโรคปอด

 21. คลินิกคัดกรองผลเลือด

11



สุโขทัยธรรมราชา

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ้  เสด็จ

พระราชสมภพเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ภายหลังพระราชพิธีมหา

มงคลโสกันต์ใน พ.ศ. 2448   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศทรงกรมเป็น “สมเด็จพระเจ้�ลูกย�เธอ เจ้�ฟ้้�

ประช�ธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมร�ช�” 

 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำารงพระอิสริยศักดิ� 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ ทรงสำาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากองักฤษ  ทรงรบัราชการ

ทหารบก  เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในวันท่ี 25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่พร้อมกันกราบทูลเชิญเสด็จสืบสันตติ

วงศ์ข้ึนครองราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ 

เพ่ือประโยชน์แก่ปวงชน เม่ือพินิจในด้านการแพทย์สาธารณสุขน้ัน  เห็นได้ว่าสืบ

เน่ืองจากรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ้ และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช  ท่ีทรง

วางรากฐานไว้ ดังน้ี

วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์  

พระราชาผู้ทรงธรรมกับการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขไทย
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 นับแต่ พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว

ทรงพระราชดำาริว่าเมืองไทยขาดโรงพยาบาลของรัฐ สำาหรับ

ดูแลรักษาโรคต่าง ๆ   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้

ก่อตั้งโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และ

โรงพยาบาลริมป้อมมหาไชย  (โรงพยาบาลบูรพา)  เปิดให้

บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2431   โรงพยาบาลคนเสียจริต  โรงพยาบาล

บางรกั เปิดในปีต่อมา จากน้ันมี โรงพยาบาลเทพศริินทร์  และ

เปิดสอนวิชาแพทย์ (พ.ศ. 2433) วิชาผดุงครรภ์ (พ.ศ. 2441) 

ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช  

 แม้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลในระยะแรกเน้นการ

รักษาตามแผนตะวันตก เนื่องจากแพทย์แผนไทยยังคงเป็น

ที่นิยมในยุคสมัยนั้น  โรงพยาบาลศิริราชจึงมีการรักษาทั้ง

แผนตะวันตกและแผนไทย  ในโรงเรียนแพทยก็์สอนท้ังแพทย์

แผนปัจจุบันและแผนไทยด้วย ทำาให้นักเรียนเกิดความสับสน

ท่ีต้องเรียนท้ังสองระบบไปพร้อม ๆ กัน   จนถึ้ง พ.ศ. 2458  

จึงสอนวิชาแพทย์แผนตะวันตกเพียงอย่างเดียว
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ด้�นส�ธ�รณสุข       มีการระวังป้องกันโรคระบาด  ใน พ.ศ. 2441 

ออกพระราชกำาหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เพ่ือป้องกันกาฬโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น 

 กำาจัด้ขยะมูลฝอย

 การรักษาความสะอาด้เคหะสถาน   

 พร้อมทั�งขยายการสุขาภิิบาลออกไปยังหัวเม่อง

 ทหารได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง 

สภาอุณาโลมแดง มีวัตถุ้ประสงค์บรรเทาทุกข์ทหารเจ็บป่วย จัดส่งยาและเวชภัณฑ์์

ไปยังกองทหารต่าง ๆ สภาอุณาโลมแดงน้ีเป็นต้นกำาเนิดของสภากาชาดไทย 

เม่�อคว�มขัดแย้งท�งก�รเม่องระหว่�งประเทศฝรั�งเศสกับสย�ม...

ลุกล�มจนเกิดวิกฤตก�รณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 
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  พระเจ้�น้องย�เธอพระองค์น้ันจึงทรงชักชวนให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

 เจ้�ฟ้้�มหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขล�นครินทร์ ซ่ึึ่งเวลาน้ันทรงรับราชการทหารเรือ

ให้ทรงสนพระทัยด้านการศึกษาวิชาแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลศิริราช   สมเด็จ

เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงรับช่วยเหลือด้วยทรงทราบตระหนักถึ้งความ

สำาคัญของการแพทย ์เพ่ือใหท้รงรู้จริงในเร่ืองจะกระทำา จึงกราบบงัคมทลูขอลาออก

จากทหารเรือ แล้วเสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุข ณ  มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ พ.ศ. 2459  

 เม่ือ ดร. ไฮเซอร์ ผู้แทนมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์เดินทางมา

เมืองไทย มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู ่หัว กราบบังคมทูลพระกรุณาถึ้งความคิดเห็นเก่ียวกับ 

โรงเรียนแพทย์แห่งเดียวของไทย  

คำาตอบคือ  ยังล้�หลัง 

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในสภากาชาด

สยาม  จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินสมทบของพระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือ

เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว  เปิดทำาการ

เม่ือ พ.ศ. 2457  เป็นโรงพยาบาลท่ีทันสมัยท่ีสุดในเวลาน้ัน   สำาหรับโรงพยาบาล

ศิริราชและโรงเรียนแพทย์  “ร�ชแพทย�ลัย”  โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ 

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ �  กรมหมื ่นไชยนาทนเรนทร  เป็นผู ้บัญชาการ

ราชแพทยาลัย  ทรงจัดการทั้งส่วนโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ 

ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว...
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 รัฐบาลสยามติดต่อขอความร่วมมือจากมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์  สมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงสำาเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุขแล้ว เสด็จไป

ทรงเจรจาในฐานะผู้แทนรัฐบาล  มีข้อตกลงตามสัญญาความร่วมมือพัฒนาการแพทย์

ของไทย  ต้ังแต่ พ.ศ. 2466 ถึ้ง พ.ศ. 2472 ตามข้อตกลงมีกระบวนการปรับปรุงการ

ศึกษาวิชาแพทย์ ยกระดับหลักสูตรวิชาแพทย์ของไทยในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จากแพทย์ประกาศนียบัตรเป็นปริญญาเวชศาสตร์ เริ ่มรับนิสิตหลักสูตร

ปริญญาตั้งแต่ พ.ศ. 2466  ระยะเวลาเรียน 6 ปี  เท่ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรเดิม 

ช้ันเตรียมแพทย์ ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เรียนวิชาชีววิทยาท่ัวไป สัตววิทยา เคมีอนินทรีย ์ฟิสิกส์  

และภาษาอังกฤษ ท่ีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียน

แพทย์ชั้นปีที่ 1–4 ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล และเพิ่มเติมการฝึกหัด

รักษาผู้ป่วยอีก 1 ปี  

กระบวนก�รปรับปรุงก�รศึกษ�วิช�แพทย์นี� สืบเน่ืองมาในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึึ่งวิชาแพทย์จะพัฒนาได้ ต้องมีวิชาพ้ืนฐาน คือ วิทย�ศ�สตร์ และ

ภ�ษ�อังกฤษ ท่ีดีด้วย

เพ่�อพัฒน�โรงเรียนแพทย์ให้ถึงระดับม�ตรฐ�นส�กล...  
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 เพ่�อพัฒน�วิช�วิทย�ศ�สตร์ สร้างพ้ืนฐาน

ท่ีแข็งแกร่งให้แก่การศึกษาวิชาแพทย์ และสร้าง

ความรู้ที่พิสูจน์เหตุและผลได้  พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์เป็นพระบรมราชูปถั้มภ์เฉพาะนิสิต

แผนกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้คะแนนเป็นท่ี 3 ให้ได้รับทุนพระบรมราชูทิศ

เล่าเรียนหลวง 

 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2471 แพทย์ปริญญา

รุ่นแรกจากคณะแพทยศาสตร์สำาเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวเสด็จ

พระราชดำาเนินไปพระราชทานปริญญาเป็น

คร้ังแรกของไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 บัณฑิ์ตแพทย์

ท้ังรุ่น 1 และรุ่น 2 เข้ารับพระราชทานปริญญา

พร้อมกัน

 ก�รปรับปรุงหลักสูตรวิช�แพทย์ ส่งผลถ้ึง

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล ซึ่ึ่ งมูลนิธิ

ร็อกกิเฟลเลอร์วางโครงการก่อสร้างอาคารหลายหลัง

ในโรงพยาบาลศิริราช กำาหนดให้รัฐบาลสยามสมทบ

งบประมาณค่าก่อสร้างด้วย แต่เน่ืองจากภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจทำาให้รัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ

สนับสนุนการก่อสร้าง  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยการพัฒนาคณะ

แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศิริราช จึงพระราชทาน

พระราชทรัพย์จำานวน 179,999.36 บาท สร้างตึก

ตรีเพ็ชรและจุฑ์าธุช เป็นหอผู้ป่วยสำาหรับสูติ-นรีเวช

เช่นเดียวกับ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์

ทรงรับภาระเร่ืองค่าก่อสร้างอาคารหลายหลังในศิริราช

เช่น 

 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  (ตึกมหิด้ลบำาเพ็ญ) 

 และตึกอำานวยการ (ค่าก่อสร้างในส่วนของรัฐบาล)
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 ในกรุงเทพฯ  มีสถ้านพยาบาลหลายแห่ง  เช่น 

โรงพยาบาลศิริราช  สังกัด กระทรวงธรรมการ โรงพยาบาล

กลาง โรงพยาบาลคนเสียจริต  สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

วชิรพยาบาล สังกัดกระทรวงนครบาล โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดสยาม   

 ต่างจังหวัดมีโรงพยาบาลกระจายตามภูมิภาค เช่น โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี 

พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า เม่ือคร้ังทรงดำารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 

พระบรมราชเทวี  โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถ้านพยาบาลสำาหรับประชาชน

ในภาคตะวันออก โรงพยาบาลแห่งน้ีเปิดเม่ือวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2445 ท้ังยัง

โปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีนำาแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์์เป็นกองเกวียน

ออกไปในชนบทห่างไกล เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการรักษาท่ีท่ัวถึ้ง  

 นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ 

พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ  และโรงพยาบาลเอกชนท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น 

โรงพยาบาลเนอสซ่ิึ่งโฮม กรุงเทพฯ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู�ก จังหวัดเชียงราย ฯลฯ  และ

โรงพยาบาลแมคคอรมิ์ค จังหวัดเชียงใหม่  ท่ีสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครนิทร์เสด็จ

ไปทรงปฏิิบัติงานเป็นแพทย์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2472

 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว...
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 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่

หั วและสมเ ด็จพระนาง เจ้ารำา ไพพรรณี

พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี  ท ร ง ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร

สภากาชาดสยาม ซึ่ึ่งดำาเนินภารกิจเพ่ือการ

ประชาสงเคราะห์ และการรักษาพยาบาล

เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ดำา เ นิ น ไ ป ท ร ง ป ฏิิ บั ติ

พระราชกรณียกิจหลายครั ้ง
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  แม้ว่า  กรมสาธารณสุข ต้ังข้ึนเป็นหน่วยงาน

ใหม่ ต้ังแต่ พ.ศ. 2461 แต่มีเหตุทำาให้ไม่สามารถ้ดำาเนินการได้

จนถึ้งปีแรกของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กรมสาธารณสุข จึงดำาเนินงานได้ตามโครงสร้างใหม่ ซ่ึึ่งมี

โรงพยาบาลในการดูแล ประกอบด้วย  โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลคนเสียจริต จัดการเก่ียวกับ

โรคติดต่อ ท้ังการตรวจและการปอ้งกันโรค เช่น อหิวาตกโรค 

กาฬโรค ไข้ทรพิษ และโรคระบาดต่าง ๆ 

 พ.ศ. 2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังสภาการสาธารณสุข

ประจำาชาติ  เน่ืองด้วยการผดุงและสงวนไว้ซ่ึึ่งอนามัยของ

ประชาชน เป็นกิจการสำาคัญสำาหรับชาติ การสาธารณสุข

ประกอบด้วย การสุขาภิบาล การบำาบัดโรค การป้องกันและ

ปราบปรามโรคระบาด และโรคร้ายแรงบางชนิด การอนามัย

พิทักษ์ การอนามัยศึกษา ฯลฯ  แต่มีหน่วยงานท้ังของรัฐ

และเอกชนดำาเนนิการตา่งฝ่ายต่างทำา   สภาการสาธารณสขุ

ประจำาชาติท่ีต้ังข้ึนน้ีทำาหน้าท่ีประสานระหว่างหน่วยงาน

แบ่งปันหน้าท่ีมิให้ซัึ่บซ้ึ่อนก้าวก่าย วางแผนป้องกันปราบ

ปรามโรคระบาดโรคร้ายบางชนิด และการบรรเทาทุกข์

สาธารณภัย อธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นสภานายกโดย

ตำาแหน่ง มีกรรมการจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ด้�นส�ธ�รณสุข

โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2477
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  หิว�ตกโรค ระบาดคร้ังใหญ่ในพระนคร  พ.ศ. 2469    พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชการ 

บริษัทห้างร้าน และเอกชน ร่วมกันต่อสู้โรคร้าย มีการจัดต้ังโรงพยาบาลช่ัวคราวเพ่ือรับผู้ป่วยไว้รักษา 

ดังเช่น พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมขุนไชยนาทนเรนทร อดีตอธิบดีกรมสาธารณสุข ประทานวังเดิมให้เป็นโรง

พยาบาลช่ัวคราว  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า พระราชทานยา

ไอซึ่าลสำาหรับพ่นทำาลายเช้ือในส่ิงขับถ่้ายท่ีออกมาจากผู้ปว่ยแกโ่รงพยาบาลช่ัวคราว และโรงพยาบาล

บางรัก สภากาชาดสยาม  ให้วัคซีึ่นป้องกันอหิวาตกโรคแก่กรมสาธารณสุข  ให้ยืมรถ้ยนต์พยาบาล

รับส่งผู้ป่วย มีบริษัทห้างร้าน ข้าราชการให้ยืมรถ้ยนต์ เรือยนต์สำาหรับรับส่งผู้ป่วย มอบเคร่ืองพ่นยา

ไอซึ่าล และเคร่ืองทำาลายเช้ือโรคแก่กรมสาธารณสุข

เหตุก�รณ์สำ�คัญที�เกี�ยวเน่�องกับก�รแพทย์ก�รส�ธ�รณสุขในรัชก�ล

 ด้้วยความร่วมมือของหม่่ชนทุุกระด้ับ ทำาให้กรมสาธารณ์สุข

สามารถควบคุมโรคระบาด้ครั�งนั�นได้้รวด้เร็วมีประสิทธิภิาพ

อ

 ก�รป้องกันไข้ทรพิษ ในช่วงเวลาท่ีไข้ทรพิษเป็นปัญหาทางสาธารณสุข กรมสาธารณสุขจ่าย

หนองฝีแก่เจ้าพนักงานไปจัดการปลูกป้องกันตามท้องท่ีต่าง ๆ ในรัชสมัย เม่ือ พ.ศ. 2570 เพ่ือจัดการ

ป้องกันไข้ทรพิษขยายครอบคลุมไปถึ้งมณฑ์ลอุดร  

 การกำากับตรวจตราคนต่างด้าวเข้าประเทศสยาม กำาหนดโรคของคนต่างด้าวทำาให้เป็นคนไม่พึง

ปรารถ้นา คือ โรคเร่�อน (Leprosy) ริดสีดวงต� (Trachoma) วัณโรค (Tuberculosis) และก�มโรค

(Venereal Diseases) นอกเหนือจากบุคคลซ่ึึ่งยังมิได้ปลูกฝีป้องกันทรพิษ และไม่ยอมปลูกฝีตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไว้  หรือเป็นผู้มีร่างกายพิการหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคซ่ึึ่งทำาให้

ไม่สามารถ้ประกอบการหาเล้ียงชีพได้  ให้ส่งไปควบคุมไว้ยังโรงพยาบาล ซ่ึึ่งนายแพทย์จะได้กำาหนด

ให้เพ่ือจัดการต่อไป หรือจะส่ังให้กักไว้ในยานพาหนะทางนำ้าซ่ึึ่งนำาคนต่างด้าวผู้น้ันเข้ามา หรือจะส่ังให้

กลับออกไปโดยยานพาหนะทางนำ้าน้ันก็ทำาได้ แล้วแต่จะเป็นสมควร 
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 สภากาชาดสยามทำาการบำาบัดโรคและการอนามัย   

หน่วยงานเอกชน เช่น  

         คณ์ะมิชชันนารีทำาการบำาบัด้โรคเร่�อน 

      และเปิด้สถานพยาบาล 

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 รัฐบาลขอโอน

โรงพยาบาลโรคเร้ือนท่ีพระประแดง ในสังกัดสภากาชาด

สยาม เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ตามท่ีรัฐบาลเห็นว่ารัฐให้

เงินอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่  สภากาชาดจงึโอนงานและสำานัก

คนป่วยโรคเร้ือนท่ีพระประแดงพร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ี และเงิน

ค่าใช้จ่ายส่วนการโรคเรื้อน ให้กระทรวงมหาดไทยรับไป

ดำาเนินการ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2477

  �เสพติดให้โทษ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 

รัฐควบคุมการนำาเข้ามา ขายไป และจำานวนคงอยู่ และ

รายงานไปยังสันนิบาตชาติเป็นประจำาปี ยาเสพติดดังกล่าว

ได้แก่ มอร์ฟีน  โคคะอีน  เฮโรอิน  ฝิ�นยา  โคเดอีน  และ

ไดโอนีน   ยาเสพติดให้โทษน้ีหากมีปริมาณท่ีลักลอบนำาเข้า

ผิดกฎหมาย  ให้กรมศุลกากรยึดส่งกรมสาธารณสุข

นอกเหน่อจ�กง�น

สาธารณสุข
ในคว�มรับผิดชอบ

ของรัฐบ�ล...  

ย
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 คร้ังท่ีพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไป

ทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในภาคเหนือ เม่ือเสด็จฯ ถึ้งจังหวัดเชียงใหม่ 

ใน พ.ศ. 2469 ทรงเยีย่มโรงพยาบาลแมคเคน สถ้านพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือน และ

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โอกาสน้ี นายแพทย์ อี. ซีึ่. คอร์ท ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

แมคคอร์มิคกราบบังคมทูลแสดงความห่วงใยที่ประชาชนใช้หางนำ้านมเลี้ยง

ทารกอย่างกว้างขวาง   ซ่ึึ่งก่อเกิดโทษต่อการเติบโตและสุขภาพของเด็ก จึงมี

พระราชบัญญัติหางนำ้านม พุทธศักราช 2471 เป็นกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดทำาหรือ

นำาเข้ามาหรือขายหางนำ้านมในประเทศสยาม กฎหมายฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึ้งการ

ให้ความสำาคัญของคุณภาพชีวิตเด็กและทารก

กล่าวได้ว่า... 

“การแพทย์การสาธารณสุขในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องจากรากฐานที่มัน่คงในรัชกาล

ก่อน ๆ  

 

	 พระบรมวงศ์์ทุรงมีบทุบาทุสำาคัญในการพัฒนา

การแพทุย์การสาธารณสุข	 รวมทัุ�งหน่วยงาน

รัฐ-เอกชน	ข้าราชการ	และประชาชน	

 นับเป็นยุคสมัยแห่งการบุกเบิกให้การแพทย์การ

สาธารณสุขไทยเป็นปึกแผ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็น

ที่ประจักษ์ในสังคมโลกสืบมา ”
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สุโขทัย
เกี�ยวกับจังหวัดสุโขทัย
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มรด้กโลกลำ�าเลิศ กำาเนิด้ลายส่อไทย

เล่นไฟลอยกระทง ด้ำารงพุทธศาสนา

งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ์

สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณ์แห่งความสุข

คำ�ขวัญประจำ�จังหวัด
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ประวัติิเมืองสุโขทัุย

สุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 711 ปีที่แล้ว 

คำาว่า “สุโขทุัย” มาจากสองคำา คือ “สุขะ” และ “อุทุัย”	หมายความว่า 

  “รุ่งอรุณแห่งความสุข”

ข้อมูลทั�วไปของจังหวัดสุโขทัย
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 รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จาก...

อุทุยานประวัติิศ์าสติร์สุโขทุัย 
และ 

ศ์รีสัชนาลัย
 ซ่ึึ่งเป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ

 ประวัติสุโขทัย เร่ิมในป ีพ.ศ. 1811 เม่ือพระยา

ศรีนาวนำาถ้ม พระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมือง

สุโขทัยเร่ือยมาจนส้ินพระชนม ์ขอมสมาดโขลญลำาพง

ข้าหลวงจากอาณาจักรขอมได้เข้ายึดครองเมืองขุน

บางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดได้ยึด

เมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยข้ึนเป็นราชธานี มีขุน

บางกลางหาวพระนามใหม่ว่า “พ่อขุนศ์รีอินทุราทิุติย์”

เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักร

แห่งแรกของประเทศไทย

 ในสมัย พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

โอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักร

ออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด

 บ้านเมืองเจริญทุกด้านไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์

 ย ุทธศาสตร์  กฎหมายการปกครอง เศรษฐกิจ

ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะอย่าง

ยิ ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ ้นเมื ่อ พ.ศ. 1826

อักษรไทยที ่ทรงประดิษฐ ์น ี ้ ได ้จาร ึกไว ้ในแผ่น

ศิลามากมาย ศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำาคัญ

ให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น 

 ในศิ ล�จ�รึ กบอกถ้ึ งความรุ่ ง เรื อ งของ

อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชว่า

มีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่าน 

และหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตก

จรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ 

“พ่อปกครองล่ก” ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิ

เสรีภาพดั่งคำาจารึกว่า...
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ไพร่ฟ้าหน้าใส

ในน้ำามีปลา 

ในนามีข้าว

เพื่อนจูงวัวไปค้า 

ขี่ม้าไปขาย

ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า 

ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ”

“
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 สมัยน้ันชาวสุโขทัย ทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก 

อาศัยนำ้าท่ีมีอยู่บริบูรณ์ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ มีการ

สร้างเข่ือนเก็บกักนำ้าไว้ใช้หน้าแล้ง เรียกว่า “ทุำานบ

พระร่วง”	ซ่ึึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษาพบถึ้ง 7 แห่ง

 สุโขทัยเป็นศูนยก์ลางการค้าและการผลิตเคร่ือง

ถ้้วยชามท่ีเรียกว่า “สังคโลก” ส่งขายยังต่างประเทศ 

เช่น มาเลเซีึ่ย อินโดนิเซีึ่ยและบอร์เนียว นอกจากน้ัน

ยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้้วยชาม และ

ผ้าไหม เพ่ือขายในประเทศและส่งต่อต่างประเทศ

ด้วย หลักฐานท่ีสะท้อนให้เห็นความเจริญม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีได้

รับการบูรณะข้ึนเป็น อุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย

และมรดกโลกในปัจจุบัน 

 ใน ปี พ.ศ. 1890 กรุงศรีอยุธยา มีอำานาจมากข้ึน

และเป็นศูนย์กลางแห่งอำานาจแทนสุโขทัย แต่สุโขทัยก็

ยงัมีพระมหากษัตริยป์กครองติดต่อมาอีก 2 พระองค์ 

จึงส้ินราชวงศสุ์โขทัยและได้รวมเข้ากับราชอาณาจักร

กรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่

เมืองพม่าคร้ังท่ี 2 และ พ.ศ. 2324 สมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรด

เกล้าให้พระวิเชียรบุรี ดำารงตำาแหน่งพญาสุโขทัย

 เม่�อวันที� 1 เมษ�ยน พ.ศ. 2482 กระทรวง

มหาดไทยในยุครัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงคราม

เล็งเห็นว่าเมืองสุโขทัยในอดีตมีความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีชัดเจนกว่าเมืองสวรรคโลกจึงออก

พระราชกฤษฎีกาให้จัดต้ัง จังหวัดสุโขทัย ข้ึนใหม่

อีกคร้ังหน่ึง และยุบจังหวัดสวรรคโลกให้เหลือเพียง

อำาเภอสวรรคโลก โดยให้เป็นเขตการปกครองท่ี

ข้ึนกับจังหวัดสุโขทัยตราบจนถึ้งปัจจุบันน้ี
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สภาพภ่มิศ์าสติร์

ขน�ดและที�ตั�ง

 จั งหวัดสุ โขทัยตั้ งอยู่ ภาคเหนือตอนล่ างของ

ประ เทศไทย ห่างจากกรุ ง เทพมหานครตามระยะ

ทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี

ป ระมาณ  6 , 596 . 092  ต า ร า ง กิ โ ล เ มตร  ห รื อ

ประมาณ 4,122,557 ไร่

อ�ณ�เขต

 จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 

ดังน้ี

ทิุศ์เหนือ เขตอำาเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อำาเภอวังช้ิน 

อำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอำาเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์้

ทิุศ์ใต้ิ เขตอำาเภอคีรีมาศ และอำาเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ

อำาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำาแพงเพชร และอำาเภอ

บางระกำา จังหวัดพิษณุโลก

ทิุศ์ติะวันออก เขตอำาเภอกงไกรลาศ อำาเภอศรีสำาโรง และ

อำาเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอำาเภอพรหมพิรามอำาเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำาเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์้

ทิุศ์ติะวันติก เขตอำาเภอบ้านด่านลานหอย และอำาเภอ

ทุ่งเสล่ียม ติดต่อกับ อำาเภอเมืองตาก อำาเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก และอำาเภอเถิ้น จังหวัดลำาปาง

ลักษณะภูมิประเทศ

 จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นท่ีราบสูงมีภูเขา

ทอดแนวยาวมาทางทิศตะวันตก พ้ืนท่ีตอนกลางเป็นท่ีราบและตอนใต้เป็นท่ีราบสูง

มีแม่นำ้าไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดยผ่านพ้ืนท่ีอำาเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสำาโรง

เมืองสุโขทัย และอำาเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร จังหวัด

สุโขทัยมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ เขาหลวง ซ่ึึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับ

นำ้าทะเล
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ประชากร

จำ�นวนประช�กรของจังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ์ 30 มิถุนายน 2562)

ประช�กรกล�งปี จำ�แนกต�มหมวดอ�ยุและเพศ จังหวัดสุโขทัย (ข้อมูล ณ์ 30 มิถุนายน 2562)

 ประชากรในจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่สืบเช้ือสาย

มาจากชาวไทยด้ังเดิม ท่ีอาศัยอยู่ในดินแดนน้ีนานมา

แล้ว โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอด

จนสำาเนยีงภาษาพดูเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง จะมคีน

อพยพมาจากท้องถ่ิ้นอ่ืนบ้างไม่มากนัก

 นอกจากน้ียังมี ชนกลุ่มน้อย เป็นชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง

ม้ง เย้า และลีซึ่อ ซ่ึึ่งส่วนหน่ึงอาศัยอยูใ่นดินแดนแถ้บน้ีมานาน

แล้ว และอีกส่วนหน่ึงอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด

ลำาปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน

ชาวเขาเหล่าน้ีอาศัยอยู่ในเขตตำาบลบ้านแก่ง และตำาบลแม่สิน 

ตำาบลแม่สำา ในอำาเภอศรีสัชนาลัย

(ที�มา : ที�ทำาการปกครองจังหวัด้สุโขทัย)

(ข้อมูลจาก : ปกครองจังหวัด้สุโขทัย มหาด้ไทย

49,707

23,958

27,869

31,377

45,378

33,896

40,321

12,624

24,311

104,216
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25,160
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75+ 12,211 (2.05)
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23,982 (4.02)

23,437 (3.93)

20,694 (3.47)

19,335 (3.24)

20,296 (3.40)

18,872 (3.16)

17,205 (2.88)

17,116 (2.87)

15,905 (2.67)

12,884 (2.16)

13,956 (3.18)

10,897 (1.83)

16,970 (2.85)

20,743 (3.48)

26,207 (4.39)

27,533 (4.62)

25,597 (4.29)

23,963 (4.02)

20,270 (3.40)

18,551 (3.11)

19,734 (3.31)

18,945 (3.18)

15,634 (2.62)

15,745 (2.64)

15,014 (2.52)

12,210 (2.05)

30,000.00            20,000.00           10,000.00             0.00             10,000.00             20,000.00            30,000.00
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การปกครอง

การบริหารราชการ

 จังหวัดสุโขทัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำาเภอ 84 ตำาบล 843 หมู่บ้าน 

มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิ้นในพ้ืนท่ี จำานวน 91 แหง่ ประกอบดว้ย องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำาบล 18 แห่ง และองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล 69 แห่ง

 จังหวัดสุโขทัย มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำานวน 35 หน่วยงาน

และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิ้น จำานวน 92 แห่ง ประกอบด้วย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำาบล 18 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนตำาบล 69 แห่ง

(ที�มา : ที�ทำาการปกครองจังหวัด้สุโขทัย)

ต�ร�งทำ�เนียบก�รปกครองจังหวัดสุโขทัย

49,707 54,509

23,958 23,946

27,869 28,896

31,377 32,882

45,378 47,567

33,896 37,065
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581.474 9

586.192 13
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 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดิมเรียกว่า

“อนามัยจัังหวัด้” มีท่ีทำาการเดิมอยู่ท่ี ศาลากลาง

จังหวัดสุโขทัย (ประวัติเดิมไม่สามารถ้ระบุได้แน่ชัด) 

โดยในปี พ.ศ. 2549 นายแพทย์ชะลอ จันทสุวรรณ

เป็นอนามัยจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบ

ประมาณก่อสร้างท่ีทำาการอนามัยจังหวัดหลังใหม่ 

ซ่ึึ่งอาคารดังกล่าวต้ังอยู่ท่ี ถ้นนนิกรเกษม  ตำาบลธานี

อำาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในขณะน้ัน นายแพทย์

ชนะ คำาบุญรัตน์ เป็นอนามัยจังหวัด

 ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปล่ียนช่ือจากท่ีทำาการอนามัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ 26,500,000 บาท

เพ่ือก่อสร้างอาคารสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ทดแทน (อาคารสำานักงานหลังปัจจุบัน) ซึ่ึ่งอาคาร

ดังกล่าวต้ังอยู่บริเวณทุ่งคุยทอง ตำาบลบ้านกล้วย 

อำาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้ย้ายเข้าทำางานเม่ือ

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2543 โดยไดท้ำาพธิเีปดิสำานกังาน

อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

1.   ขุนอรุณเวชรักษ์

2.   นายแพทย์เปล้ือง เสาวคนธ์

3.   ขุนนิยมสุขกิจ

4.   นายแพทย์ชลอ จันทสุวรรณ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2494 - 2496

5.   นายแพทย์ชนะ คำาบุญรัตน์  ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2496 - 2511

6.   นายแพทย์มนูญ ฤทธิ�สิทธิ�  ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2511 - 2517

7.   นายแพทย์พงศ์ชัย สุคนธวยัคม์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2517 - 2528

8.   นายแพทย์นิวัติ โกศลานันท์  ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2528 - 2530

9.   นายแพทย์พงษ์ศักดิ� เทียมสอาด ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2530 - 2535

10. นายแพทย์ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2535 - 2536

11. นายแพทย์ธำารงค์ สมบุญตนนท์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2536 - 2540

12. นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2540 - 2550

13. นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2550 - 2552

14. นายแพทย์พูลสิทธิ� ศีติสาร  ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2552 - 2553

15. นายแพทย์ชิโนรส ล้ีสวัสดิ�  ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2553 - 2556

16. นายแพทย์สมศักดิ� นุกูลอุดมพานิชย์ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ.2556 - 2561

17. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

ร�ยน�มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอน�มัยจังหวัดหร่อน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลทั�วไปสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสุโขทัย
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สถานบริการสาธารณสุข

จำานวนสถ้านบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน จังหวัดสุโขทัยจำาแนกเป็นรายอำาเภอ ดังน้ี

จำานวนบุคลากรสาธารณสุขและจำานวนเตียงผู้ป่วย : ประชากร

ข้อมูลจาก :  แบบสำารวจจำานวนบุคลากรที�ปฏิิบัติงานจริง ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

   สำานักงานสาธารณ์สุขจังหวัด้สุโขทัย ณ์ ปี 2562

หมายเหตุ :  จำานวนเตียงโรงพยาบาลเอกชน

   1. โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย จำานวน 60 เตียง

   2. โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย จำานวน 50 เตียง

   3. สถานพยาบาลหมออาคม  จำานวน 23 เตียง

1/320 3/133

1/30 -

1/50 -

1/30 -

1/307 -

1/120 -

1/30 -

1/60 -

1/30 -

9/977 3/133

14

15

12

8

19

16

9

20

5

118

77

25

8

11

31

31

22

26

11   

242

151 1 : 3,950

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

977 1 : 610

1,110 1 : 537
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ข้อมูลสถ�นะสุขภ�พ

ที�มา : ข้อมูลการตาย จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณ์สุข

6596.09

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

977 1 : 610

1,110 1 : 537

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

977 1 : 610

596,410

216,730

90

3

5.72

9.54

29.26

3.80

0.71

2/627

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

977 1 : 610

1,110 1 : 537

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

977 1 : 610

1

1

1

4

118

3

239

68

17

50 1 : 11,928

76 1 : 7,848

1,079 1 : 553

4

7

8
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รายงาน	10	อันดั้บโรค

 จำานวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุโขทัย

จำาแนกตามกลุ่ม 21 กลุ่มโรค (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)

ที�มา : ข้อมูลการตาย จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณ์สุขจำาแนกโรคโด้ย ICD 10

  และตัด้รหัส R 54, R55 ออกแล้ว

1 900 150.90

2 874

3 542

4 492

5 400

6 297

7 268

146.54

90.88

82.49

67.07

49.80

44.94

29.51

29.34

7.88

8 176

9 175

10 47
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รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ท่ีพบบ่อยในจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562

รายงาน	10	อันดั้บโรค

รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกท่ีพบบ่อยในจังหวัดสุโขทัย 

ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ดังน้ี

ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลระบบงาน HDC ณ์ ปี 2562

ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลระบบงาน HDC ณ์ ปี 2562

1 17,556

2

3

4

5

6

7

11,021

6,870

6,316

4,280

4,161

3,740

3,739

3,684

3,647

8

9

10

1 633,631 608,970

2 530,466

3 237,028

4 222,971

5 193,563

6 156,252

7 76,767

513,115

244,128

225,558

223,300

153,004

70,841

67,714

56,212

47,696

631,940

514,177

255,544

273,682

247,040

176,032

69,442

74,525

81,110

51,598

8 65,283

9 58,041

10 46,552
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รายงานการให้บริการของหน่วยบริการในจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี

ข้อม่ลการให้บริการ

ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลระบบงาน HDC ณ์ ปี 2562

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

605,505

535,541

204,720

290,402

288,812

426,160

393,656

124,484

238,003

3,107,283

254,766

175,752

116,724

150,558

167,637

253,650

205,976

41,445

114,981

1,481,489

0.73

0.49

1.33

1.08

1.38

1.47

1.10

0.50

0.93

5.81

7.55

4.27

5.12

4.49

4.59

4.7

4.78

4.81

5.21 0.91

960.93

985.72

241.08

383.13

331.99

472.63

514.19

227.50

337.05

4454.23

350,739

359,789

87,996

139,844

121,175

172,510

187,680

83,039

123,022

1,625,794
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รายงานการให้บริการของหน่วยบริการในจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 ดังน้ี

ข้อม่ลการให้บริการ

ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลระบบงาน HDC ณ์ ปี 2562

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

54,509

23,946

28,896

32,882

47,567

37,065

43,513

13,431

25,160

306,969

320

307

35

40

34

70

111

31

43

991

254,766

175,752

116,724

150,558

167,637

253,650

205,976

41,445

114,981

1,481,489

72.07

69.66

49.39

80.09

86.63

70.47

79.15

39.73

65.01

CMI

1.2668

1.4902

0.8898

0.5868

0.6856

0.5506

0.6924

0.6321

0.7677

7.562 612.2

Total
AdjRW

960.93

985.72

241.08

383.13

331.99

472.63

514.19

227.50

337.05

4454.23

350,739

359,789

87,996

139,844

121,175

172,510

187,680

83,039

123,022

1,625,794
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พิธีเปิดโครงการ

40



ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ
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ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายวิรุฬ พรรณเทวี

“

”

คำากล่าวรายงาน

 ในนามตัวแทนของประชาชนจังหวัดสุโขทัย

รู้สึกปลาบปล้ืมและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้

ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  แพทยสภา 

กระทรวงสาธารณสุข สถ้าบันพระปกเกล้า นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 8 เพ่ือร่วม

จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563” ขึ้นในพื้นที่จังหวัด

สุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาล

สุโขทัย 

 โดยได้ร ับเก ียรติจากศาสตราจารย์  ดร. 

นายแพทย์ประสิทธ ิ �   ว ัฒนาภา   รองประธาน

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์   เป็นประธาน

โครงการฯ และ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล สภานายก

พิเศษแพทยสภา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานร่วม

 ขอต้อนรับจิตอาสาทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

เพ่ือมอบโอกาสทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน

จังหวัดสุโขทัย ให้มีโอกาสรับการรักษาและคัดกรอง

โรคท่ีมคีวามยากและซึ่บัซ้ึ่อน โดยแพทยผู้์เช่ียวชาญ

ซ่ึึ่งโรคเหล่าน้ีผู้ป่วยจะต้องรอคิวแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

ยาวนาน  

 โครงการน้ีนำามาซ่ึึ่งโอกาสในการมีชีวิต

ยืนยาวของผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการมี

สุขภาพพลานามัยท่ีดี สร้างขวัญกำาลังใจแก่สมาชิกใน

ครอบครัว และช่วยเหลือครอบครัวท่ีขาดโอกาสใน

การเข้าถึ้งแพทยเ์ฉพาะทางจำานวนหลายพันครอบครวั

ท่ีสำาคัญนับเป็นการรวมผนึกกำาลังเป็นจิตอาสาจาก

หลากหลายหน่วยงานเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ และเป็นโอกาสของ

ชาวสุโขทัยท่ีจะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ

ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษา และคัดกรอง

โรคต่าง ๆ  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โรงพยาบาล

และชุมชน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการดำาเนินงานทาง

ด้านสาธารณสุข ท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ือสุขภาพ

พลานามัยท่ีดีของประชาชนต่อไป            
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 ในนามของนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

รุ่นที่ 8  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่  “โครงการ

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั ้งที ่ 4 ประจำา

ปี 2563”  ซึ่ึ ่งจัดโดยนักศึกษา  ปธพ.รุ ่นที ่  8

เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ล ะ น้ อ ม รำา ลึ ก ใ น

พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี

ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ถ้ือเป็นการแสดงพลังการรวมใจแพทย์ การ

ผนึกกำาลังของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดทั้ง

จิตอาสาจากภาครัฐและภาคเอกชน หลายหน่วย

งานจากท่ัวประเทศคร้ังใหญ่ เพื ่อลดการรอคอย

ของผู ้ป่วยที ่ต้องได้รับการรักษาและคัดกรอง

โรคที ่ยากและซึ่ับซึ่้อนในจังหวัดสุโขทัยและ

พื้นที ่ใกล้เคียง                            

 ท้ังน้ีได้มีการเตรียมการมากว่า 6 เดือน เร่ิม

จากสำารวจความเจ็บป่วยและความต้องการใน

พ้ืนท่ีก่อนวางแผน โดยไดจั้ดคลินิกตรวจโรค แพทย์

เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จำานวน  19 คลินิก และ

คลินิกท่ีไม่ใช่การแพทย์ จำานวน 2 คลินิก โดย

แพทย์ผู ้ เช ี ่ ยวชาญร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

กว่า 1,000 คน 

ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ. 8)

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล

“

”

   จากหลายโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี้ 

สถ้าบันประสาท และโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาหลาย

แห่งท่ีมาตรวจรักษาให้แก่ประชาชนจำานวน 54,759  

คน อีกท้ังยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน

คุณธรรมอีกจำานวน 51 คน ทางคณะนักศึกษาต้อง

ขอขอบคณุจิตอาสาทุกท่านท่ีร่วมในกิจกรรมคร้ังใหญ่

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจนสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 เกิดข้ึนได้โดยได้รับการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

การบริการทางดา้นสาธารณสขุอยา่งครบวงจรโดย

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางของแพทยสภา และ

บุคลากรทางสาธารณสุข

 เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคิวเข้ารับการ

รักษา และคัดกรองโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ตามโรค

ท่ีสำารวจความต้องการพ้ืนท่ีมาล่วงหน้า      

 โดยครั ้ งนี ้ โครงการได้จัดคลินิกแพทย์

เฉพาะทางต่าง ๆ  จำานวน 19 คลินิก และคลินิก

ท่ีไม่ใช่การแพทย์อีก 2 คลินิก รวมจำานวน 21  

คลินิก ได้แก่ คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิก

ส่องกล้องทางเดินอาหาร คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน คลินิก

สอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) คลินิก

หู คอ จมูก  คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกกระดูก

และข้อ คลินิกตรวจสุขภาพท่ัวไป คลินิกจักษุ 

คลินิกศัลยกรรมท่ัวไปและทางเดินปัสสาวะ คลินิก

โรคผิวหนัง คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคหลอดเลือด

สมอง คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์  คลินิก

ส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิก

คัดกรองโรคปอด คลินิกคัดกรองผลเลือด คลินิก

การเงิน  และคลินิกกฎหมาย เป็นต้น 

 โดยในเดือนมกราคมถึ้งเดือนสิงหาคม ได้

ดำาเนินการตรวจรักษาล่วงหน้าไปแล้ว คือ คลินิก

สอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 2,000 ราย  

ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ

นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

“

”

คลินิกศัลยกรรมท่ัวไปและทางเดินปัสสาวะ  11 ราย

คลินิกจักษุ  264 ราย คลินิกทางเดินอาหาร 175 ราย 

คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป คลินิกคัดกรอง

โรคปอด 45,000 ราย และคลิ นิก คัดกรอง

ผลเลือด 3,000 ราย รวมจำานวนท้ังส้ิน  50,950 ราย

ซ่ึึ่งยังไม่นับรวมกับประชาชนท่ีมารักษาในวันท่ี 7-8 

พฤศจิกายน 2563  ซ่ึึ่งกำาหนดไว้ จำานวน 5,224 ราย

รวมท้ังส้ินในการดแูลรักษาผู้ปว่ยในโครงการ ปี 2563  

จำานวน 52,681 ราย ที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสุขภาพ

พลานามัยที่ดีของประชาชนต่อไป

 นอกจากน้ีแล้วยังมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การ

แพทย์แก่ผู้พิการ (รถ้เข็นจำานวน 20 ราย ขาเทียม 

จำานวน 10 ราย)  กิจกรรมมอบแผนท่ีสำาหรับผู้พิการ

ทางสายตา จำานวน 5 ราย เปิดตาผู้ป่วยท่ีได้รับการ

ผ่าตัดต้อกระจก กิจกรรมมอบแว่นตาเด็ก จำานวน 10 

ราย อีกด้วย และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนคุณธรรม อีกจำานวน 51 ราย
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 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 ท่ีประธาน ปธพ.8 ได้

กล่าวไปแล้วว่า ภารกิจท่ีสำาคัญ นอกจากการให้

บริการตรวจรักษาและคัดกรองโรค เพ่ือลดคิวการ

รอคอยให้เหลือเป็นศูนย์ ในการดำาเนินโครงการฯ

ยังมีกิจกรรมจากอีกหลายหน่วยงาน ท่ีผนึกกำาลัง

ร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุน 

 โดยผู้ท่ีมารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ท้ังส้ิน ในการจัดเตรียมสถ้านท่ี กิจกรรมบนเวที 

อาหาร เคร่ืองด่ืม การเดนิทาง ท่ีพัก การจดังานพธีิ

เปิด การประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ

การประเมินผลโครงการ เป็นภารกิจของนักศึกษา

ในหลักสูตร ปธพ.8  ฝ่ายสนับสนุนแพทย์อาสา ซึ่ึ ่ง

ประกอบไปด้วยผู ้บริหารทั ้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมด้วย

ช่วยกันดูแลจนสามารถ้บริการทางการแพทย์ให้กับ

คนไข้นับ 52,681 ราย ได้ครบถ้้วน

 กิจกรรมจิตอาสาในคร้ังน้ีนับเป็นโอกาสท่ีดี

ของชาวจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงท่ีจะ

ได้รับการดูแลสุขภาพจากแพทย์เฉพาะทาง โดยไม่

จำาเป็นต้องเดินทางไปรักษายังศูนย์การแพทย์ใหญ่

ในกรุงเทพฯ ท้ังยังเป็นการผนึกกำาลังของบุคลากร

ทางการแพทย์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ถื้อเป็น

ปรากฏิการณ์ท่ีแสดงออกถ้ึงสัญญาณแห่งความรัก 

ความสามัคคี และพลังของจิตอาสาในกลุ่มคนไทย

 ท้ังน้ีภายในโครงการยังมีกิจกรรมจิตอาสา

จากหลายองค์กรเข้ามาร่วมอาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. 

จำากัด ธนาคารออมสิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

โรงพยาบาลบางปะกอก โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นต้น  อีกท้ังมีกิจกรรม

จากหน่วยสนับสนุนท่ีร่วมใจมอบส่ิงของ  อุปกรณ์

เครื่องใช้ให้กับประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายใด ๆ เช่น กิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่

ผู้พิการ (รถ้เข็น 20 ราย ขาเทยีม 10 ราย)  กิจกรรม

ประธานหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสาฯ

นายสุรงค์  บูลกุล

“

”

มอบแผนท่ีสำาหรับผู้พิการทางสายตา จำานวน 5 ราย 

เปิดตาผู้ปว่ยท่ีได้รับการผา่ตัดต้อกระจก จำานวน 5 ราย 

กิจกรรมมอบแว่นตาเด็ก จำานวน 10 ราย กิจกรรม

การมอบหน้ากากผู้เด็ก จำานวน 20,000 ช้ิน  กิจกรรม

การมอบชุดนักเรียนสำาหรับนักเรียนประถ้มศึกษา

จำานวน 400 ชุด กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

จำานวน 51 ทุน อีกท้ังยงัมีกิจกรรมโรงทาน อู่ข้าว อู่นำ้า

กิจกรรมบูธนิทรรศให้ความรู้ต่าง ๆ  กิจกรรมบนเวที 

มอบของท่ีระลึก เป็นต้น

 คณะนักศึกษา ปธพ.8 ขอขอบคุณแพทย์และ

เจ้าหน้าท่ีจิตอาสาทุกท่าน ท่ีสละแรงกาย แรงใจ ในการ

เตรียมงานล่วงหน้าสำาหรับโครงการน้ีกันอย่างดี

เยี่ยมขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของทุกหน่วย

ราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย  ทุกโรงพยาบาล ทหาร 

ตำารวจ เทศบาล คณะส่ือมวลชน ตลอดจนบริษัท 

ห้างร้าน และภาคประชาสังคม ต่างร่วมผนึกกำาลังกัน 

อำานวยความสะดวก และร่วมส่ือสารให้แก่ประชาชน

ได้รับทราบถึ้งกิจกรรมน้ีอย่างเต็มท่ี 

                          

QR 
code
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 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 เป็นโครงการต่อเน่ือง

ของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ท่ีได้รับ

พระราชานุญาตให้ดำาเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นท่ี 8 โดยจะจัดข้ึนปีละ 1 จังหวัด

ตามแนวคิดภายใต้หลักการนำาหมอไปหาคนไข้ 

โดยนำาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจากเมืองไป

ต่างจังหวัดท่ีขาดแคลน ให้ตรงตามความต้องการ

ของชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึ้งการรักษาของ

ผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้ายังเมือง

และนำาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปถ่้ายทอด

ให้กับแพทย์ในต่างจังหวัดพร้อมท้ังการนำาเคร่ืองมือ

ระดับสูงต่าง ๆ ไปพ้ืนท่ีขาดแคลน เพ่ือลงไปช่วย

ในการวินิจฉัย ตรวจรักษาและคัดกรองโรค และ

นำาไปสู่ความเช่ือมโยงประสานงานความช่วยเหลือ

แบบเครือข่าย ท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน แต่คนละ

สังกัด ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน กับ 4 เสาหลัก

ทางการแพทย์ในหลักสูตร ปธพ. คือ 1) อาจารย์

โรงเรียนแพทย์ 2) แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข

3) แพทย์ทหารตำารวจ และภาครัฐอ่ืน และ 

4) แพทย์ภาคเอกชน โดยนักศึกษาแต่ละรุ่นจะดูแล

รุ่นละจังหวัด ปัจจุบันได้มีการออกหน่วยแพทย์

อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้ว 

8 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดอยุธยา  2) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 3) จังหวัดกาญจนบุรี 4) จังหวัด

นครราชสีมา  5) จังหวัดปราจีนบุรี  6) จังหวัดลพบุรี 

7)  จังหวัดเพชรบุรี คร้ังน้ีเป็นจังหวัดท่ี 8) จังหวัด

สุโขทัย มีคนไข้ไ ด้ รับการดูแลรักษาไปแล้ว 

กว่า 50,000 ราย

“

 โดยในแต่ละโครงการ จะมีคลินิกเฉพาะทาง

แตกต่างกันตามความต้องการของพ้ืนท่ี ท่ีจะออกสำารวจ

และประเมินผลก่อน 6 เดือน และมีการติดตามผลต่อ

ภายหลัง โดยหลายกรณีมีการส่งตัวเข้ารักษาเข้าผ่าตัด

ในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเอกชนท่ีร่วมโครงการแล้วส่งตัวกลับไป 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีการร้องขอเพ่ิมเติมในภายหลัง

ว่าจังหวัดท่ีได้รับการดูแลต้องการการสนับสนุนเร่ือง

ใด ก็จะมีการจัดหน่วยไปช่วยอย่างต่อเน่ืองภายหลัง

นอกจากน้ี มูลนิธิยังมีโครงการอ่ืนท่ีดำาเนินการ อาทิ

 1. การออกหน่วยไปยังโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดเล็ก เรียกว่า แพทย์อาสา ปธพ.สัญจร

 2. การออกหน่วยไปยังจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือ

ช่วยผ่าตัดท่ี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดย

อาจารย์แพทย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย

 

รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
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 3. โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID ท่ีนักศึกษา ปธพ.จัดทีมแพทย์อาสาไปช่วยกันดูแล

รักษาประชาชนอีกท้ังยังมี โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID) 

 4. การจัดทำาโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ให้กับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ โดยเฉพาะนอก

กระทรวงสาธารณสุข จำานวน 400 โรงพยาบาล เช่ือมโยงกัน 

 5. โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ถ้วายความรู้ ตลอดจนสนับสนุนวิชาการ

ทางการแพทย์ให้พระคุณเจ้า นำาไปปฏิิบัติ เพ่ือสุขภาพท่ีดี พร้อมท้ังถ่้ายทอดไปยังญาติโยมต่อไป 

หากอาพาธ ในระยะเร่ิมต้น ได้ส่งแพทย์ไปรักษา

 6. โครงการจัดอบรมถ้วายความรู้ทางวิชาการของผู้ป่วยวาระสุดท้ายให้พระภิกษุสงฆ์กลุ่ม

อาสา “คิลานธรรม”เพ่ือนำาไปร่วมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลร่วมกับ ทีมแพทย์และ

พยาบาล

 7. โครงการตู้สะพานบุญเพ่ือผู้ป่วยวาระสุดท้าย การมอบ “ตู้สะพานบุญ” ให้โรงพยาบาล

ต่าง ๆ ในห้องอุบัติเหตุ เพ่ือเติมบุญโดยรับบริจาคเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งหน้าศพ หนังสือธรรมะ 

อุปกรณ์ทางศาสนา อุปกรณ์ให้ผู้เสียชีวิตท่ีไม่ได้ต้ังตัวในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ

 โครงการน้ีเป็นโครงการต้นแบบ เป็นโครงการท่ีงดงาม ท่ีนำาองค์ประกอบหลัก 3 ประการใน

ระบบบริการสุขภาพมาเจอกันในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงในประเทศไทย คือ 1) การเข้าถึ้งของประชาชน 

โครงการน้ีเป็นตัวอย่างไม่ใช่นำาประชาชนไปถึ้งแพทย์ แต่นำาแพทย์มาเข้าถึ้งประชาชน มีคนจำานวน

ไม่น้อยในประเทศไทยท่ีไม่สามารถ้เดินทางไปพบแพทย์ และขณะน้ีโครงการน้ีทำาให้โอกาสและ

ความหวังเกิดข้ึน 2) คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ ไม่ใช่แค่นำาแพทย์ไปพบชาวบ้าน แต่นำา

แพทย์เฉพาะทางเข้าไปหาบุคคลท่ีต้องการความชำานาญการของแพทย์เฉพาะทาง 3) เร่ืองค่า

ใช้จ่าย โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีงดงามด้วยตัวเอง ด้วยเงินบริจาคของตัวเอง

 เราทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วมีเศรษฐานะท่ีเหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้รับการรักษา

พยาบาล โครงการน้ีนำาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังแพทย์และไม่ใช่แพทย์และท่ีสำาคัญหล่อ

หลอมนำา้ใจของคนไทยท้ังหมดมาเป็นดวงเดียวกันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และอยากให้โครงการน้ีมีต่อเน่ือง เพราะไม่ได้นำาแค่สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปสู่ประชาชน แต่ยัง

ยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้ดำาเนินการ จิตใจท่ีงดงามแบบน้ี ไม่สามารถ้เกิดข้ึนได้ ถ้้าไม่

ได้เกิดจากจิตอาสา เกิดข้ึนไม่ได้ถ้้าเราไม่เปิดใจเรียนรู้ซ่ึึ่งกันและกัน และเกิดข้ึนไม่ได้ถ้้าไม่มีคำาว่า

เราเป็นคนไทยด้วยกัน ”
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รองนายกรัฐมนตร ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และสภานายกพิเศษ แพทยสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 นับเป็นการจัดหน่วย

แพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศท่ีมี  “แพทยสภา”  

เป็นแกนนำา  โดยให้โรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุขและเครือข่ายของระบบสาธารณสุข

โดยร่วมบูรณาการกันท้ัง 5 กระทรวง บริหาร

จัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

รุ่นที่ 8 เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรง

ร่วมใจของแพทย์ ท้ัง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   จากกระทรวงสาธารณสุข 

จากภาครัฐ คือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ  และ

กรุงเทพมหานคร รวมท้ังผู้บริหารแพทย์จาก

โรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดงพลังการรวมใจของ

บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาภาครัฐและ

ภาคเอกชน

 อีกท้ังในคร้ังน้ียังมีการการมอบทุนการศึกษา

สำาหรับเด็กมีคุณธรรม สำาหรับงบประมาณในการ

ออกหน่วยแพทย์ และการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ข้างต้นน้ัน ได้มาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8  

ร่วมกับงบประมาณของโรงพยาบาล และจังหวัด

สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสการเข้าถ้ึง

การรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับ

ชาวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดคิว

ของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน ลดการเดินทาง

เข้าสู่โรงเรียนแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาใน

ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ให้ได้รับบริการจบ

“

ในข้ันตอนเดียวในพ้ืนท่ี โดยการนำาแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

ออกไปรักษา ซ่ึึ่งได้ออกหน่วยเป็นประจำาทุกปี 

 การดำาเนินการทั้งหมดในโครงการนี้เกิดจาก

พลังจิตอาสา โดยงบประมาณในการออกหน่วย

แพทย์ และการดำาเนินกิจกรรมต่างๆครั้งนี้ ได้มาจาก

การบริจาค การจัดกิจกรรมระดมทุนของนักศึกษา 

ปธพ. รุ่นที่ 8 ร่วมกับแพทย์ บุคลากรจิตอาสาจาก

โรงพยาบาลต่าง ๆ  ทั้งในและนอกจังหวัดสุโขทัย เพื่อ

ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถ้ึงการรักษาโดยแพทย์

ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง   โดยประชาชนจะได้รับบริการ

จบในข้ันตอนเดียวในพ้ืนท่ี และหวังว่าโครงการน้ี 

จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการ

แพทย์ในพ้ืนท่ีเป็นอย่างยิ่ง ”
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 แพทยสภาได้ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์ สถ้าบันพระปกเกล้า และกระทรวง

สาธารณสุข  จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา

เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563” เพ่ือ

เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวท่ีพระองค์ทรงคำานึงถึ้งสุขภาพและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทยเป็นอย่างมาก 

 โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นท่ี 8 (ปธพ.8)  ทำากิจกรรมจิตอาสาท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม โดยจะออกหน่วยแพทย์อาสาฯ

ตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปจนถึ้ง

โรคซัึ่บซ้ึ่อนข้ันสูง ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพของคนชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์

ภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายสาขา ร่วมกับ

นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8 (ปธพ.8)

ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 

วันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2563

  ในนามของแพทยสภา ถื้อเป็นโครงการสำาคัญ

ขอ งแพทยสภา ท่ี ถื้ อกำา เ นิ ด ข้ึ น  ห ลั ง จ าก

วงการแพทย์ได้รับพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถ้บพิตร

เป็นแนวทางการแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทย คือ

“อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่�ดูถูกใคร”  

ถู้กนำามาจัดทำาเป็นหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับสถ้าบัน

พระปกเกล้า น้อมนำาธรรมาภิบาลเป็นหลักใน

การศึกษา ดูงานพ้ืนท่ีจริง นำามาวิเคราะห์ วิจัย

การแก้ปัญหาวงการแพทย์ไทย ท้ัง 4 เสาหลักด้วย 

แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึ้ง พัฒนา”และนำามาสู่ภารกิจ 

“เสียสละ” คือการออกหน่วยแพทย์อาสา เพ่ือให้

ทุกท่านไ ด้ มี ส่วน ร่วมในการดูแล ผู้ เจ็บป่วย

กรรมการแพทยสภา

อดีตนายกแพทยสภา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา

“

”

และเข้าใจกลไกการรักษาพยาบาลในบริบทของ

ประเทศไทยด้วยตนเอง และเกิดผลในการรักษาต่อ

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย แบบเป็นรูปธรรม และ

ยั่งยืน ซ่ึึ่งได้ดำาเนินการมาตลอด  7  ปี ดูแลผู้ป่วยไป

กว่า 68,000 ราย และสร้างความเข้าใจให้กับท่าน

ผู้บริหารท่ีเป็นนักศึกษากว่า 700 คน  ซึ่ึ่งโครงการ

ในวันน้ี มีคลินิกจำานวน 21 คลินิก แบ่งเป็น 19 คลินิก

เฉพาะทาง และ 2 คลินิกท่ีไม่ใช่คลินิกทางการแพทย์

เช่ือว่าจะดูแลคนไข้ท้ังหมดได้กว่า 50,000 คน 

เน่ืองจากได้มีการดำาเนินการไปก่อนล่วงหน้าแล้วด้วย

และเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการเครือข่ายท่ียัง่ยนืต่อไปใน

อนาคตแพทยสภาขอขอบคุณแพทย์อาสาเฉพาะทาง

และหน่วยงานทุกแห่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี
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 การจัดโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 ถ้ือเป็นโอกาสพิเศษอัน
สำาคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับพระราชทานพระ
ราชานุญาต หลังจากท่ีมูลนิธิได้ออกหน่วยแพทย์
อาสาใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร”  คร้ังท่ี 1- 3 
ประจำาปี 2560-2562  เป็นเวลา 3 ปีอย่างต่อเน่ือง
ซ่ึึ่งนับเป็นโครงการท่ีประสบความสำาเร็จอย่างสูง  
โดยโครงการไดดู้แลผู้ป่วยมากกว่าหกหม่ืนรายแล้ว
และสำาหรับปี 2563 น้ีเป็นการออกหน่วยแพทย์
อาสาฯ คร้ังท่ี 4 ในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นคร้ังท่ี 8  
ของนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง  (ปธพ.)  การออกหน่วย
แพทยอ์าสาดงักล่าวเป็นกิจกรรมหลกัของหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ท่ีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการ
แพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงานมีการ
ดำาเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนออก
หน่วยไปยังจังหวัดต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจร โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางของ
แพทยสภา  และบุคลากรทางสาธารณสุข ส่งผลให้
ประชาชนไดรั้บความรู้ ตลอดจนการฝกึปฏิิบัติการ
ต่าง ๆ ในการดูแลตนเองได้  

ผู้อำานวยการหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูงของแพทยสภาร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า และเลขาธิการแพทยสภา

พลอากาศตรี
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ 

“

 ถื้อว่าเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึ้ง
การรักษา ในระดับตติยภูมิให้กับประชาชนใน
ต่างจังหวัดดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นโรคซัึ่บซ้ึ่อนท่ีต้อง
ใช้แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึึ่งผู้ป่วยเหล่าน้ีล้วน
ต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือรอคอยคิวพบ
แพทย์ยาวนาน โครงการน้ีจึงต้ังเป้าหมายให้คิว
การรอรักษาโรคยากให้เหลือเป็นศูนย์ โดยเร่ิมจาก
การสำารวจ การคัดกรองผู้ป่วยในพ้ืนท่ี เพ่ือหาผู้ป่วย
ท่ีตกค้าง และส่งทีมแพทย์เข้าไปเพ่ือทำาการรักษา
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พลอากาศตรี
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ 

 โครงการน้ี ยังเป็นการซ้ึ่อมจัดโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ท่ีมีความร่วมมือ
จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญจากหลายสังกัด และทุกภาคส่วน เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีเกิด
ความจำาเป็นในอนาคต เช่น การเกิดภัยพิบัติตลอดจนเป็นการถ่้ายทอดความรู้จาก
ราชวทิยาลัยฯ โดยแพทยเ์ฉพาะทางไปยงัโรงพยาบาลในตา่งจังหวัดโดยตรง การให้
ความรู้กับ อสม. พระภิกษุสงฆ์ จิตอาสาในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) เป็นข้ามร่วม
มือข้ามกระทรวงและสังกัด 
 สำาหรับโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึึ่งจัดโดย
หลักสูตร ปธพ. ได้จัดมาแล้วท้ังส้ิน จำานวน 7 คร้ัง ได้ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยใน
ระดับตติยภูมิไปแล้ว จำานวน 68,793 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด
กาญจนบุรี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ท้ังส้ิน สำาหรับคร้ังน้ี
จัดเป็นคร้ังท่ี 8  ท่ีจังหวัดสุโขทัย   โดยได้ทำาการตรวจไปแล้ว จำานวน  52,681 ราย
และตรวจในวันที ่  7-8 พฤศจิกายน 2563 จำานวน 21 คลินิก มีคนไข้
จำานวน 5,224 ราย   ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และ โรงพยาบาลสุโขทัย
  นอกจากน้ีแล้วยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ กิจกรรมโรงทาน อู่ข้าว อู่นำ้า 
กิจกรรมบูธนิทรรศการ กิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการ กิจกรรมมอบ
แผนท่ีสำาหรับผู้พิการทางสายตา  กิจกรรมมอบแว่นตาเด็ก  กิจกรรมการมอบ
หน้ากากเด็ก กิจกรรมการมอบชุดนักเรียน สำาหรับนักเรียนประถ้มศึกษา กิจกรรม
มอบทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนระดับประถ้มศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น 
ในการน้ีผมในฐานะผู้อำานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ
แพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการ
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอขอบคุณแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสา
ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาในหลักสูตรต้ังแต่ รุ่นท่ี 1 ถึ้ง รุ่นท่ี 8 รวมท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือประชาชน ในโครงการแพทย์
อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ มาตลอด 8 ปี โดยได้รับ
ความสำาเร็จเรียบร้อยด้วยดีมาอย่างต่อเน่ือง ”
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แผนผังจุดให้บริการโครงการ
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โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

โดย มูลนิธิธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ แพทยสภ� สถ�บันพระปกเกล้� 

และนักศึกษ�หลักสูตรประก�ศนียบัตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ สำ�หรับผู้บริห�ร

ระดับสูง รุ่นที� 8 (ปธพ.8)

วันที� 7-8 พฤศจิก�ยน พ.ศ.2563

ณ โรงพย�บ�ลศรีสังวรสุโขทัย และ โรงพย�บ�ลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถ้าบันพระปกเกล้า นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 8 (ปธพ.8) กระทรวง

สาธารณสุข และจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังท่ี 4 ประจำาปี พ.ศ. 2563 โดยการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชน

ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปจนถึ้งโรคซัึ่บซ้ึ่อนข้ันสูง ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล

ศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ และจังหวัดใกล้เคียง เน้นการมี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน และได้แบ่งเป็นการให้บริการ ตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซัึ่บซ้ึ่อน

ต่อผู้ป่วยท่ีมีคิวรอยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง

โดยจัดข้ึน ในวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2563  โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร

กว่า 500 คนจากหลายโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 

โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี้, โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สถ้าบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลเอกชนช้ันนำา ฯลฯ 

ตลอดจน มูลนิธิ พอ.สว. ราชวิทยาลัยแพทย์ แพทยสภา และประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน 

ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซึ่ับซ้ึ่อน ต่อผู้ป่วยท่ีมีคิวรอยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ท้ัง 21 คลินิก ประกอบด้วย

 1. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด : ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ี้สูง

(Echocardiography) ตรวจความผิดปกติกล้ามเน้ือหัวใจ ล้ินหัวใจ และหลอดเลือดใหญ่, 

ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG : Electrocardiography) ดูความผิดปกติของจังหวะและอัตราการเต้นหัวใจ

กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด 

 2. คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร : ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารและรักษาลำาไส้ใหญ่ด้วย

การส่องกล้อง  

รายงานผลการดำาเนินงาน
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 3. คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู : ตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบกระดูก กล้ามเน้ือข้อต่อ และระบบประสาท 

แก้ไขความพิการทางการเคล่ือนไหว ฟ้ืนฟูพัฒนาการทุกกลุ่มวัยร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำาบัด

และจัดทำาขาเทียมแจกรถ้เข็น เคร่ืองช่วยในการเดินต่าง ๆ เช่น ไม้เท้า

 4. คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน : ตรวจให้คำาปรึกษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

รักษาด้วยหัตถ้การนวดไทยเฉพาะจุดหรือผ่อนคลายบ่าไหล่ จ่ายยาสมุนไพรไทย/ตรวจให้

คำาปรึกษาด้วยศาสตร์การแพทย์จีน บริการฝังเข็ม ครอบแก้ว แก้อาการปวด แก้ชา

 5. คลินิก CPR : ฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน หรือ CPR เพ่ือช่วยผู้ป่วยหมดสติเฉียบพลัน

จากโรคหัวใจหยุดเต้นด้วยการกดหน้าอก ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED  

 6. คลินิกหู คอ จมูก : รับปรึกษาเร่ืองอาการทางหูคอจมูก ตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ใหญ่

ฟ้ืนฟูการได้ยิน จัดหาเคร่ืองช่วยฟังและดำาเนินการจดทะเบียนความพิการ

 7. คลินิกมะเร็งเต้านม : ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเคร่ืองแมมโมแกรม และอัลตร้าซึ่าวด์เต้านม

 8. คลินิกกระดูกและข้อ : ตรวจรักษาโรคข้อเส่ือม เข่าเส่ือม กระดูกสันหลังทับเส้น ให้คำาปรึกษา

เร่ืองการผ่าตัด และผ่าตัดรักษา  

 9. คลินิกตรวจรักษาโรคท่ัวไป : ตรวจคัดกรองโรคท่ัวไป ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพเชิงส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค ลดความรุนแรงของโรค

 10. คลินิกจักษุ : ตรวจสุขภาพตา ตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา และตาแห้ง ตรวจวัดสายตา

และมอบแว่นสายตาเด็ก รวมท้ังผ่าตัดตาต้อกระจก

 11. คลินิกศัลยกรรมท่ัวไปและทางเดินปัสสาวะ : ตรวจสุขภาพของเส้นเลือด ผ่าตัดไทรอยด์ 

และไส้เล่ือน ให้คำาปรึกษาแนะนำาโรคทางศัลยกรรมท่ัวไปและทางเดินปัสสาวะ รวมท้ังตรวจสุขภาพ

ของเส้นเลือด

 12. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง : ตรวจประเมินความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง-โรคลมชัก

ให้คำาปรึกษาโรคทางระบบประสาทและสมองท่ัวไป  

 13. คลินิกโรคผิวหนัง : ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังด้วยยาและเคร่ืองเลเซึ่อร์  

 14. คลินิกทันตกรรม : ตรวจสุขภาพช่องปาก ถ้อนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน อุดฟัน จ่ายยา และ

ให้ทันตสุขศึกษา  

 15. คลินิกตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ : ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคท่ัวไปสำาหรับพระภิกษุสงฆ์

 16. คลินิกส่งเสริมสุขภาพ : กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำาลังกาย

ในผู้มีนำ้าหนักเกิน และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)

 17. คลินิกรับบริจาคโลหิต : รับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือนำาไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

 18. คลินิกคัดกรองโรคปอด : ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอด

รายงานผลการดำาเนินงาน
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 19. คลินิกคัดกรองผลเลอืด : ตรวจสขุภาพคน้หาความเส่ียงของโรคหรอืภาวะตา่ง ๆ  เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ในการรักษา ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้ึ่อนของโรค โดยการซัึ่กประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจวัด

ความดันโลหิต ชีพจร ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด วัดระดับนำ้าตาล และไขมันในเลือด 

ตรวจการทำางานของไต 

 20. คลินิกการเงิน : ให้คำาปรึกษาแนะนำาบริการทางด้านการเงิน การบริหารจัดการหน้ีสิน 

และการให้ความรู้ทางการเงิน การออมเงิน การขอสินเช่ือ พร้อมรับเอกสารคำาแนะนำา และของท่ีระลึก

 21. คลินิกกฎหมาย : ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย 

 โดยได้เร่ิมมีกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ต้ังแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2563 และเดิมจะมีการออก

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต้ังแต่วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2563

แต่เน่ืองจากสถ้านการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปท่ัวโลก ทำาให้กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา 

จำาเป็นต้องเล่ือนออกมาจัดใน ระหว่างวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2563 โดย ในส่วนของกิจกรรมหน่วย

แพทย์อาสาท่ีเร่ิมดำาเนินการมาต้ังแต่เดือน มีนาคม 2563 มีมากมาย เช่น การคัดกรองโรคปอด หรือ

การตรวจเอกซึ่เรย์ปอด โดยมีประชาชนใน 9 อำาเภอ เข้ารับการตรวจประมาณ 42,000 คน การตรวจ

เลือดอีกจำานวนกว่า 2,500 คน และการผ่าตัดล่วงหน้า ส่องกล้องทางเดินอาหาร จัดทำาขาเทียม ตรวจ

วัดสายตาเด็กนักเรียน มอบแว่นตาเด็ก และสอนการช่วยฟ้ืนฟูคืนชีพ (CPR) อีกจำานวนมาก เป็นต้น

 จนมาถึ้งในวันงานวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2563 ด้วยบริการท่ีครบถ้้วนรอบด้าน เพ่ือมอบโอกาส

การเข้าถึ้งการรักษาด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของผู้ป่วยท่ีต้องรอ

คอยยาวนาน โดยจะมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาท้ังส้ิน 52,681 ราย ผลการดำาเนิน เป็นไปตาม

วัตถุ้ประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ท้ังน้ีการดำาเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก

แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถ้ึงบุคลากรในสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีมิใช่แพทย์ท้ังจากบุคคล และ

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนบุคลากร และ

ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ทำาให้กิจกรรมแพทย์อาสาสำาเร็จลุล่วงด้วยดี และถื้อได้ว่าเป็นการมอบ

โอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างยิง่ใหญ่อีกคร้ังหน่ึงของประเทศไทย
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 นอกจากประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการแล้ว ยังทำาการสำารวจข้อมูลเฉพาะคลินิก

จากผู้เข้ารับบริการเพ่ือนำามาปรับปรุงพัฒนาการจัดโครงการแพทย์อาสาฯ ในคร้ังต่อไป ดังน้ี

1. คลินิกสอนก�รช่วยฟ้้�นค่นชีพพ่�นฐ�น (CPR)

วัตถุประสงค์

 ประเมินการสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐานโดยใช้หุ่นเป่าลมคร่ึงตัวซ่ึึ่งมีต้นทุนตำ่า และใช้ผู้ฝึกสอน

จำานวนไม่มาก เน้นการสอนผู้เรียนจำานวนมากให้ติดตามบทเรียนไปพร้อม ๆ กัน หากผลการประเมิน

อยูใ่นเกณฑ์์ดี จะเป็นบรรทัดฐานให้กับการจัดการฝึกการช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐานในโครงการแพทยอ์าสาฯ

คร้ังต่อไป เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนสูงสุด โดยมีการประเมินผู้เรียนถึ้งรูปแบบการจัดการฝึกอบรม และใน

การประเมินการฝึกการช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐานแก่นักเรียนมัธยมปลาย ได้มีการขอข้อมูลจากครูอาจารย์

ท่ีร่วมสังเกตการณ์ด้วย

การประเมินกิจกรรมแพทย์อาสาฯ 
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2. คลินิหัวใจและหลอดเล่อด คลินิกมะเร็งเต้�นม คลินิกศัลยกรรมทั�วไปและท�งเดินปัสส�วะ 

คลินิกส่องกล้องท�งเดินอ�ห�ร คลินิกตรวจสุขภ�พทั�วไป กับผู้ป่วยร�ยใหม่โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค์

 ประเมินประโยชน์จากการจัดโครงการแพทย์อาสาฯ ท่ีเน้นการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

ในแง่มุมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยรายใหม่โรคหัวใจและโรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม และมะเร็งระบบ

ทางเดินอาหาร เป็นต้น) เพ่ือแสดงให้เห็นคุณค่าของกิจกรรมน้ีท่ีไม่ใช่เพียงแค่ให้ความสะดวกสะบายและ

ความพึงพอใจในการเข้าถึ้งการตรวจรักษา แต่มุ่งหวังให้สามารถ้ให้การวินิจฉัยและเร่ิมการรักษา

โรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้รวดเร็วข้ึน เพ่ือลดอัตราตายจากโรคดังกล่าว
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3. คลินิกก�รเงิน และ คลินิกกฎหม�ย

วัตถุประสงค์

 เน่ืองจากไม่ใช่คลินิกสำาหรับผู้ป่วย แต่ยังมีการนำาคลินิกการเงินมาให้บริการเป็นคร้ังแรก

จึงมุ่งประเมินท้ังการเข้าถึ้งเหตุผลการเข้าปรึกษา และผลการให้คำาปรึกษา เพ่ือการวางแผน

ปรับการประชาสัมพันธ์ และเตรียมการให้การปรึกษาให้เหมาะแก่ผู้เข้ารับการบริการ
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52,681

1 78

2 303

3 196

4.1 106

4.2 416

5 2,540

6 95

7 69

8 516

9 325

10 629

11 148

12 55

13 211

14 320

15 726

16 200

17 29

18 42,013

19 2,592

20 597

21 517

สรุปยอดผู้รับบริการ
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ส่วนงานบริการทางการแพทย์ (MED)
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คลินิกหัวใจและหลอดเล่อด1
ประธาน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ชวลิต ดังโกสินทร์

รองประธาน
นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์สุเชษฐ ตรรกธาดา

กรรมการ
แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด

นายแพทย์ดุสิต ปัญญาประเสริฐ

นายระพี ผ่องบุพกิจ

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำารงค์กูล

เลขานุการ
นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ

ผลการดำาเนินงาน

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 78 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:             1. ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนความถ้ี่สูง (Echocardiography)    

                                      ตรวจความผิดปกติกล้ามเนืื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจและหลอดเลือดใหญ่

                                   2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG: Electrocardiography) ดูความผิดปกติของจังหวะ 

                                        และอัตราการเต้นหัวใจ กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด

ขอขอบคุณ
บริษัท อิโนเวชั�นส์ จำ�กัด
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 แนวทางในการวางแผนการรักษา คลินิก

หัวใจและหลอดเลือด แบ่งเป็น 3 งาน งานท่ี 1 คือ

ตรวจรักษาวินิจฉัยท่ัวไปและให้คำาแนะนำา งานท่ี 2  

คือ ก�รตรวจคล่�นไฟ้ฟ้้�หัวใจ ในผู้ป่วยท่ีมีเกณฑ์์

ต้องตรวจ และงานท่ี 3 คือ ก�รตรวจหัวใจด้วย 

คล่�นเสียงสะท้อนคว�มถี�สูง หร่อเอ็กโคค�ร์ดีโอแกรม  

ซ่ึึ่งส่วนน้ีต้องอาศัยความสามารถ้เฉพาะทาง 

ในการตรวจ

 การเตรียมการในส่วนของผู้ป่วย ทางจังหวัด

สุโขทัยได้เตรียมผู้ป่วยส่วนหน่ึงท่ีคัดกรองไว้แล้ว

ประมาณ 40 คน และในส่วนทีมงานสนับสนุน

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลอืด คือทีมงานพยาบาล

ซ่ึึ่งจะเป็นทีมสำาคัญ มีความเป็นมืออาชีพ ทีมน้ี 

มีความชำานาญ ทำาหน้าท่ีช่วยตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

และส่งต่อมาให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 

 

 การทำางานมีแพทย์ หัวใจ 4 ท่านแบ่ง 

เป็น 2 ทีม ทีมหน่ึงจะทำาหน้าท่ีตรวจวินิจฉัย แปรผล

คล่ืนสะท้อนเสียงหัวใจ ท่ีทางทีมพยาบาลตรวจเสร็จ 

และส่งมาให้ทีมแพทย์วินิจฉัย ถ้้ามีความจำาเป็น

ต้องตรวจพิเศษเพ่ิมเติมในแง่ของก�รตรวจหัวใจ

ด้วยคล่�นเสียงสะท้อนคว�มถี�สูง หร่อเอ็กโคค�ร์ดีโอ

แกรมจะส่งต่อมาให้ทีมแพทย์อีก 2 ท่าน เป็นการ

ตรวจรักษาต่อ จะทำาให้ flow เร็วข้ึน แพทย์ท่าน

หน่ึงตรวจ แพทย์อีกท่านส่งตรวจ และกลับไปพบ 

แพทย์ 2 ท่าน ของทีมตรวจ เพ่ืออธิบายผู้ป่วย

วินิจฉัยโรค และต้องทำาการรักษาอย่างไรต่อไป 

 การออกคลินิกหัวใจและหลอดเลือดคร้ังน้ี 

ท่ีจังหวัดสุโขทัยจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ ทำาให้ 

ได้รับการวินิจฉัยท่ีถู้กต้อง โดยเฉพาะในโรคหัวใจ

ท่ีซัึ่บซ้ึ่อน คนไข้ไม่จำาเป็นต้องเดินทางไปกรุงเทพ 

หรือในจังหวัดท่ีมีหมอเฉพาะทาง ทำาให้คนไข้

สะดวกข้ึน และได้รับการวินิจฉัยถู้กต้อง ได้วางแผน

ในการรักษาต่อไป

ประธ�นคลินิกหัวใจและหลอดเล่อด 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

นายแพทย์ชวลิต ดังโกสินทร์
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คลินิกหัวใจและหลอดเล่อด

ประมวลภ�พกิ จกร รม

66



67



คลินิกส่องกล้องท�งเดินอ�ห�ร 2
ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี 

รองประธาน
แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์

กรรมการ
นายแพทย์กิติกรณ์  ชลวิสุทธิ�

นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

เลขานุการ
ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ

สถ�นที�:             โรงพยาบาลสุโขทัย และ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 (120 ราย)

   วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 (141 ราย)

   วันที่  7 - 8   พฤศจิกายน 2563 (142 ราย)

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 403 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:            พบเป็นมะเร็ง 6 ราย ผ่าตัดที่โรงพยาบาลสุโขทัย 5 ราย

   โรงพยาบาลราชวิถ้ี 1 ราย เมื่อวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2563

ผลการดำาเนินงาน

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล

โรงพย�บ�ลร�ชวิถี

โรงพย�บ�ลเลิดสิน

คณะแพทยศ�สตร์ร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล

ขอขอบคุณ
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 โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากร 

ในจังหวัดสุโขทัยเพ่ือเป็นการคัดกรองเบ้ืองต้น

สำาหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะเบ้ืองต้น และระยะท่ี 

ซ่ึ่อนเร้น เป็นประโยชน์อย่างย่ิง ซ่ึึ่งมีปัญหาทาง

ด้านมะเร็งลำาไส้ใหญ่ค่อนข้างสูง ภายในงานวันน้ัน

เราได้มีการนัดผู้ป่วยท่ีเข้าข่ายมีโอกาสท่ีจะเกิด

มะเร็งลำาไส้ใหญ่ในระยะเร่ิมต้นและระยะกลาง 

มาดำาเนินการส่องกล้องเพ่ือดูวินิจฉัยเบ้ืองต้น 

ว่าเป็นมะเร็งลำาไส้จริงหรือไม่

 มีการตรวจส่องกล้องและตัดช้ินเน้ือไปตรวจ ส่ิง

ท่ีเราพบส่ิงผิดปกติ ทางโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ได้มีชุดโคโรโมสโคป คือ ชุดส่องกล้องทางเดินอาหาร

ลำาไส้ใหญ่พร้อมท่ีจะสามารถ้ให้บริการประชาชน 

ได้เป็นอย่างดียิ่ง งานเบ้ืองต้นเราคาดการณ์ว่าจะ

ส่องกล้องในวันแรกประมาณ 20 ราย และวันท่ี 2 

อีก 10 ราย รวมเป็น 30 ราย

 ประโยชน์คือ สามารถ้ตรวจวินิจฉัยเบ้ืองต้น

ให้ผู้ป่วยสามารถ้ผ่าตัดและหายจากโรคในกรณี 

ท่ีเป็นระยะเร่ิมต้น และในกลุ่มท่ีเป็นระยะอ่ืน ๆ 

เราก็สามารถ้ทำาการรักษาก่อนท่ีจะกระจายไปยัง

อวัยวะอ่ืน หลังจากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำาไส้ใหญ่

จริง เราจะมีการนัดผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ทำาการ

ผ่าตัดตัดมะเร็งออก และในกรณีท่ีมีความจำาเป็น 

ท่ีจะต้องใช้ยาเคมีบำาบัดต่อ หลังจากทำาการ

ผ่าตัดแล้วก็จะนำาผู้ป่วยเข้าสู่โครงการรักษาตาม 

สิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคล

คลินิกส่องกล้องท�งเดินอ�ห�ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี
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คลินิกส่องกล้องท�งเดินอ�ห�ร

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกเวชศ�สตร์ฟ้้�นฟู้ 3
ประธาน

แพทย์หญิงบุญรักษ์ ณ ลำาพูน

รองประธาน
นายอำานวย ปรีมนวงศ์

กรรมการ
นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล

แพทย์หญิงสุภัททา พุฒิฤทธิ�

นางกรภัทร ตรีสารศรี

เลขานุการ
นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:    กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:       รวม 196 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:          1. จัดขาเทียม

                               2. วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง

                                  (ด้วย Shockwave, High Lasertherapy)

                               3. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 มอบรถ้เข็น และเครื่องมือช่วยความพิการ  

                                  จากสถ้าบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์

ผลการดำาเนินงาน

ร�ชวิทย�ลัยแพทย์เวชศ�สตร์ฟ้้�นฟู้แห่งประเทศไทย

สถ�บันพัฒน�ก�รเด็กร�ชนครินทร์ กรมสุขภ�พจิต

ขอขอบคุณ
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 คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เป็นงานท่ีรักษาผู้ป่วย 

ท่ีมีปัญหาทางด้านกระดูก กล้ามเน้ือ และข้อต่อ 

รวมท้ังระบบประสาทและปัญหาเด็กพัฒนาการช้า

และผู้ป่วยผู้พิการ ท่ีมีแขนขาขาดไม่ว่าจากสาเหตุใด ๆ  

 งานท่ีเก่ียวข้องก็คืองานกายภาพบำาบัด งาน

กิจกรรมบำาบัด และงานกายอุปกรณ์ ซ่ึึ่งบุคลากร 

ท่ีทำาหน้าท่ี จะต้องใช้เวลาในการทำากายอุปกรณ์  

เช่น แขนขาเทียม จึงต้องมีการออกหน่วยล่วงหน้า

เพ่ือวัดขาคนไข้ แนะนำาคนไข้ ก่อนท่ีจะถึ้งวันงาน 

ซึ่ึ่งผู้ป่วยจะมารับแขนขาเทียมที่ได้เตรียมไว้แล้ว

และในวันงานได้มีการนำาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ทางด้านกายภาพบำาบัดเพ่ือลดอาการปวดให้กับผู้ท่ีมา

รับการรักษาในวันน้ัน 

 จะมีเคร่ืองมือทันสมัย เช่น การทำากายภาพบำาบัด

ด้วยเคร่ืองช็อคเวฟ และเลเซึ่อรเ์พ่ือลดปวด ซึ่ึง่ยงัไม่มี 

เคร่ืองมือเหล่าน้ีในจังหวัดสุโขทัย จะเป็นการให้

บริการผู้ป่วยท่ีมาทำาการรักษาวันน้ันได้ดียิ่งข้ึน  

จะมีนักกายภาพบำาบัดและมีอาจารย์แพทย์  

มาร่วมให้การรักษาผู้ป่วยในวันนั้น

ประธ�นคลินิกเวชศ�สตร์ฟ้้�นฟู้ 

แพทย์หญิงบุญรักษ์ ณ ลำาพูน
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คลินิกเวชศ�สตร์ฟ้้�นฟู้

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน4
ประธาน

แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง

รองประธาน
นาวาเอก นายแพทย์เกรียงไกร กลิ่นทอง

กรรมการ
พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์สุธี พานิชกุล

นางกรรณิการ์ งามโสภี

ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์

นางสาววารี แว่นแก้ว

เลขานุการ
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

ผลการดำาเนินงาน

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:     วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�รรวม :   522 ราย

คลินิกแพทย์แผนไทย

• จำ�นวนผู้รับบริก�ร:      รวม 106 ราย

คลินิกฝังเข็ม

• จำ�นวนผู้รับบริก�ร:      รวม 416 ราย

ขอขอบคุณ
โรงพย�บ�ลปทุมเวช
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 คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน 

ให้บริการเน้นในเร่ืองของการฝังเข็ม การรักษา 

โดยการฝังเข็มน้ัน ช่วยบำาบัดอาการได้หลายอย่าง

ซ่ึึ่งบางอาการไม่จำาเป็นต้องทานยา เช่น อาการ

ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ ปวดคอบ่าไหล่ ปวดเข่า  

หรือมีอาการเจ็บข้อศอก การปวดไมเกรน ปวดหลัง

 ก�รฝังเข็มเป็นศ�สตร์ก�รแพทย์ท�งเล่อก 

ที�องค์กรอน�มัยโลกยอมรับ และมีประสิทธิผล

ค่อนข้างดี ปลอดภัยสูง ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝังเข็ม

ยังเป็นเป็นการส่งเสริมสุขภาพช่วยให้ประชาชน

จังหวัดสุโขทัยมีความสุขสบายมากข้ึน แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง 

ประธ�นคลินิกแพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนจีน
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คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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5

ผลการดำาเนินงาน

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:    วันที่ 10 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:       รวม 2,540 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:         1. ให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 

                               2. การใช้เครื่องมือ AED ให้กับนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตำารวจ พนักงานโรงแรม 

                                  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 

คลินิกสอนก�รช่วยฟ้้�นค่นชีพขั�นพ่�นฐ�น (CPR)

ขอขอบคุณ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์

ประธาน
พลตำารวจตรี นายแพทย์พงศ์ธร  สุโฆสิต

รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ  

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

พันเอก (พิเศษ) หญิง แพทย์หญิงอุษา ตันติแพทยางกูร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช

นายเกรียงไกร ล้ำาเลิศปัญญา

นายพรชัย พรศิริโกศล

ร้อยโท กมลนัย ชัยเฉนียน

ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์์

เลขานุการ
ดร.นารี บุญธีรวร
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 ค ลิ นิ กสอน  CPR  หรื อการ ช่ วย ชี วิ ต 

ข้ันพ้ืนฐาน จุดประสงค์ของคลินิกการช่วยชีวิต 

ข้ันพ้ืนฐานสำาหรับประชาชน เพ่ือใช้สำาหรับ 

ช่วยชีวิตคนใกล้ตัว ต้ังเป้าท่ีจะสอนต้ังแต่นักเรียน

ระดับมัธยม ปวช. ปวส. หรือนักศึกษาหลักสูตรครู

รวมท้ังบุคลากรของการท่องเท่ียว เช่น พนักงาน

โรงแรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน  

ต้ังเป้าไว้ 2,500 คน ข้ึนไป 

 ความสำาคัญของการ CPR คือ การทำา CPR 

ได้ดี ถู้กต้องจะสามารถ้ทำาให้เขากลับม�มีชีพจร

หร่อสัญญ�ณชีพที�ดี หร่อคงอยู่ได้ และนำาส่ง 

โรงพยาบาล ถ้้าไม่มีการทำา CPR ท่ีเกิดเหตุ  

นำาส่งโรงพยาบาล กว่าจะถึ้งโรงพยาบาล ส่วนใหญ่

มักจะเสียชีวิต แต่ถ้้ามีการช่วยเหลือข้ันต้นไปก่อน 

เรียกว่าการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

 หวัง ว่าเ ม่ือมีการช่วยชี วิตคนใกล้ตัวได้  

ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ใกล้ ๆ ถ้้าทำาแล้วส่งโรงพยาบาล  

มีโอกาสรอด ถ้้าทำาไม่เป็นเลยอาจต้องเสียใจ 

ภายหลัง หวังว่า 2,500 คนท่ีสอนไปคงมีประโยชน์

สำาหรับประชาชนจังหวัดสุโขทัย ไม่หวังว่าให้ไปใช้

แต่หากเกิดเหตุการณ์ข้ึนหวังว่าคงเป็นประโยชน์

กับชาวจังหวัดสุโขทัย

ประธ�นคลินิกสอนก�รช่วย

ฟ้้�นค่นชีพขั�นพ่�นฐ�น (CPR)

พลตำารวจตรี 

นายแพทย์พงศ์ธร สุโฆสิต
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คลินิกสอนก�รช่วยฟ้้�นค่นชีพขั�นพ่�นฐ�น (CPR)

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกหู คอ จมูก6
ประธาน

นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล

รองประธาน
แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย สินธวาลัย

นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถ้ิตย์

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

นายเมทนี บุรณศิริ

เลขานุการ
นางลัดดา กิตติพิบูลย์

ผลการดำาเนินงาน

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มเป้�หม�ย:             รวม 95 ราย เป็นผู้รับบริการที่นัดหมายล่วงหน้าทั้งหมด

ก�รนัดผู้รับบริก�ร:           ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนความถ้ี่สูง  

กิจกรรมที�กำ�หนด:            1. คัดกรองการได้ยินในผู้สูงอายุ โดยใช้แบบคัดกรองการได้ยินในชุมชน

                                   2. ตรวจช่องหูก่อนการตรวจการได้ยิน (ช่องหูปกติส่งตรวจการได้ยิน, ช่องหูผิดปกติ  

                                       ให้การรักษา รับยา นัดตรวจแผนก หู คอ จมูก ภายหลัง)

                                   3. ตรวจการได้ยิน

                                   4. กรณีเข้าเกณฑ์์ความพิการทางหู ออกหนังสือรับรองความพิการ

ขอขอบคุณ
บริษัท ม�รุ่งโรจน์ จำ�กัด
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 คลินิกหู คอ จมูก จุดประสงค์ คือ คัดกรอง 

การได้ยินในผู้ป่วยกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาการได้ยิน

ซ่ึึ่งอาจจะมีปัญหาในการเข้าถึ้งการตรวจการ  

การวินิจฉัย หรือการรักษา

 โดยบริการรวมไปถึ้งการตรวจคัดกรอง 

เบ้ืองต้น การตรวจการได้ยิน หากผู้ป่วยมีปัญหา

เร่ืองการได้ยิน สามารถ้ดำาเนินการฟ้ืนฟูการได้ยิน

ได้ทันที 

 สามารถ้ส่งต่อการจดทะเบียนความพิการ

และให้ผู้ป่วยได้สวมใส่อุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้าง 

การได้ยิน เช่น เคร่ืองช่วยฟัง ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย

ต่อไป

 มีเป้าหมายคัดกรองผู้ป่วยจำานวน 120 คน 

ในการตรวจคร้ังน้ี เม่ือผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง 

และฟ้ืนฟูแล้ว และสามารถ้ส่งต่อฟ้ืนฟูสมรรถ้ภาพ

การได้ยินโดยการใส่เคร่ืองช่วยฟังได้ต่อไป 

 ผู้ป่วยท่ีมีปัญหานอกเหนอืจากการไดย้นิแล้ว

ถ้้าตรวจคัดกรองแล้วพบส่ิงผิดปกติสามารถ้ส่งต่อ

เพ่ือรับการรักษาในข้ันตอนต่อไป

ประธ�นคลินิกหู คอ จมูก 
นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล
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คลินิกหู คอ จมูก

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกมะเร็งเต้�นม7
ประธาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ� พุทธวิบูลย์

รองประธาน
นายแพทย์กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

กรรมการ
นายแพทย์สุรพันธ์ เอื้อวัฒนามงคล

ดร.นารี บุญธีรวร

นางรัตนประภา ดิศวัฒน์

เลขานุการ
พันเอก (พิเศษ) หญิง รุ้งขจี  อุทัยมงคล

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:    วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:       รวม 69 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:          ตรวจ Mammogram และ อัลตร้าซึ่าวด์เต้านม

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ

ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์  

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  
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 กิจกรรมท่ีรับผิดชอบมีทีมแพทย์ไปตรวจ 

คัดกรองเพ่ือค้นหามะเร็งเต้านมของสตรี คลินิกน้ี 

จะมีความพิเศษแตกต่างจากคลินิกอ่ืนคือ เม่ือ

ทำาการตรวจผู้ป่วยและสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็ง  

ผู้ป่วยท่านน้ันต้องไปทำาการตรวจเอกซึ่เรย์เต้านม 

หรือท่ีเรียกว่า ก�รตรวจเต้�นมด้วยดิจิตอล 

แมมโมแกรม และอาจมีตรวจอัลตร้าซึ่าวด์  

เพราะฉะน้ันการตรวจคนไข้อย่างเดียวไม่สามารถ้

ทำาให้เบ็ดเสร็จได้ ต้องอาศัยการเอกซึ่เรย์เต้านม

 แพทย์ ท่ีออกตรวจประมาณ 4-5 คน  

โดยแพทย์  1  คน สามารถ้ตรวจคนไข้ ได้  

ประมาณ 20-30 คน การตรวจคนไข้โดยการใช้

มือคลำา และให้คำาแนะนำาคนไข้วันละประมาณ 200 

คน ซ่ึึ่งข้อจำากัดของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  

ไม่มีเคร่ืองเอกซึ่เรย์เต้านม แต่ว่าจะมีคนไข้บางคน 

ท่ีจำาเป็นต้องไปรับการตรวจเอกซึ่เรย์เต้านม 

 รถเอกซเรย์เต้�นมเคล่�อนที� จึงเป็นส่ิงจำาเป็น

ท่ีต้องนำาไป โดยเป็นรถ้จากสถ้าบันมะเร็งหรือ 

ของเอกชน ซึ่ึง่สามารถ้ตรวจไดวั้นละไมเ่กิน 25 ราย 

 แต่ผู้ป่วยท่ีไม่มีความจำาเป็นต้องเอกซึ่เรย์น้ัน 

ก็มกีารให้ความรู้ในการดูแลตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ให้ความรู้ในการไปดูแลหรือรับการตรวจวินิจฉัยต่อ

หรือในรายท่ีจำาเป็นต้องตรวจช้ินเน้ือหรือผ่าตัด 

ผู้ป่วยกลุ่มน้ันจะต้องไปรับการรักษาต่อ จึงจำาเป็น

ต้องให้ผู้ป่วยกลับมารับการผ่าตัดหรือเจาะ หรือ

ติดตามในคร้ังหลัง

ประธ�นคลินิกมะเร็งเต้�นม 

รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
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คลินิกมะเร็งเต้�นม

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกกระดูกและข้อ8
ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ�

รองประธาน
นายแพทย์ประกาศิต สงวนจิตร

กรรมการ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ� โสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย

พลตำารวจตรี นายแพทย์วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

นายแพทย์วีระศักดิ� ศรีชวนชื่นสกุล

นายแพทย์สมศักดิ� สุทธิพงศ์เกียรติ�

นายไพรัช ตุงคเศรวงศ์

นางสาววรีรัตน์ ศรีสถ้ิตย์วัฒนา

เลขานุการ
นายชนินทร์ รุ่งแสง

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:      มกราคม - พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:         รวม 516 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:           1. ดำาเนินการล่วงหน้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 346 ราย

                                 2. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่โรงพยาบาลสุโขทัย 7 ราย

                                 3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นัดผู้ป่วยตรวจมวลกระดูกมาฟังผล 125 ราย 

                                     ตรวจใหม่ 25 ราย

                                 4. นัดผู้ป่วยที่ผ่าตัดเข่าล่วงหน้ามา F/U 13 ราย 

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ
บริษัท เคเอสว�ยอินโนเวชั�นโปรดักส์ จำ�กัด

ชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพก และข้อเข่�แห่งประเทศไทย
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 คลินิกกระดูกและข้อมีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย 

ทางด้านออร์โธปิดิกส์ตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อ 

และการเตรียมคนไข้เข้ารับการผ่าตัดเปล่ียน 

ข้อเข่าเทียม 7 ราย 8 ข้อเข่า สาเหตุท่ีต้องทำาการ

ผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม เน่ืองจากผู้ป่วยสูงอายุ  

มีภาวะข้อเข่าเส่ือมจำานวนมากและการเข้ารับ

บริการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม มีระยะเวลาการ

รอคอยผ่าตัดเป็นเวลานาน บางรายต้องรอถึ้ง 1 ปี 

 ทางทีมได้นำาแพทย์ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความ

สามารถ้สูงจากกรุงเทพเข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้ได้รับการผ่าตัด

ในกลุ่มท่ีมีความยากและซัึ่บซ้ึ่อนไม่ต้องเดินทาง 

มากรุงเทพ สามารถ้ท่ีจะเปล่ียนข้อเข่าท่ีจังหวัด

สุโขทัยได้อยา่งปลอดภัยและมีความสะดวกรวดเร็ว

 นอกจากน้ีคลิ นิกกระดูกและข้อ จะมี

การตรวจผู้ป่วยกระดูกท่ัวไป และกระดูกพรุน  

มีรถเคล่�อนที�สำ�หรับตรวจมวลกระดูก ตรวจ 

ผู้ป่วยได้วันละ 20 ราย จะเป็นการคัดกรองผู้ป่วย

ท่ีมีความเส่ียงกระดูกพรุน

 

 ซ่ึึ่งสามารถ้ท่ีจะคัดกรองและตรวจรักษา 

ผู้ ป่วยก ลุ่ม น้ี  เ พ่ือ ป้อง กันภาวะกระดูกหัก  

โดยเฉพาะกระดูกสะโพก กระดูกสันหลัง เพ่ือลด

ภาวะพิการที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่อยู่

จังหวัดสุโขทัย ได้เป็นอย่างดี

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีจะมี 

ประโยชน์กับพ่ีน้องชาวสุโขทัย และทำาให้ประชาชน

ชาวสุโขทัยได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

ทางการแพทย์ท่ีสำาคัญในคร้ังน้ี 

ประธ�นคลินิกกระดูกและข้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
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คลินิกกระดูกและข้อ

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกตรวจสุขภ�พทั�วไป9
ประธาน

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

รองประธาน
พันเอก นายแพทย์ฐิติศักดิ� กิจทวีสิน

กรรมการ
แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์

นายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์

นายแพทย์มาโนช รัตนสมปัตติกุล

พันเอก นายแพทย์วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน

พันเอก (พิเศษ) หญิง แพทย์หญิงสุดาทิพ ศิริชนะ

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร

นายแพทย์สุรชัย ล้ำาเลิศกิตติกุล

แพทย์หญิงพัชรพลอย วิราทนา

นางเกศรา มัญชุศรี

นายชาย ปถ้ะคามินทร์

นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์

นายนพดล ก่อนิธิ

นางสาวเยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง เตมีศรีสุข

นายนพดล ตัณศลารักษ์

นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์

นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

เลขานุการ
นางศศิธร จันทรสมบูรณ์

สถ�นที�:             ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร 50 ปี ศรีสังวรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 325 ราย

ผลการดำาเนินงาน
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 คลินิกตรวจสุขภาพท่ัวไป ให้บริการแก่พ่ีน้อง

ประชาชนท่ีจังหวัดสุโขทัย จะเป็นการตรวจโรค 

ท่ีอาการไม่หนักหนา ไม่รุนแรง กลุ่มคนไข้ท่ีมา

คลินิกจะปรึกษาเร่ืองอาการโรคท่ีเป็นไม่มาก  

เป็นอ่อน ๆ เช่น เบาหวาน ความดันสูง ไขมัน  

บางคนไม่มีอาการใดเลย และอาจมีความผิดปกติ

ของผลเลือดบางอย่าง เช่น ค่าไต ปัสสาวะผิดปกติ

 การรักษาจึงเป็นในลักษณะการให้คำาปรึกษา

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไม่ดำาเนินไปสู่ภาวะโรค 

ท่ีรุนแรงข้ึน

 คลินิกให้คำาปรึกษาเชิงป้องกันไม่ให้คนไข้

ดำาเนินโรคไปในเชิงท่ีมากข้ึน ทางกรมควบคุมโรค 

จะมีสโลแกน Prevent detect respond คือ 

ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ เข้ากับประเด็น

หลักคลินิกตรวจสุขภาพคือ ตรวจจับภาวะผิดปกติ

ท่ียังไม่เกิดอาการมาก และให้คำาปรึกษาเพ่ือจะ

ตอบโต้โรคและป้องกันไม่ให้เป็นโรคท่ีรุนแรง 

มากข้ึน

ประธ�นคลินิกตรวจสุขภ�พทั�วไป

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
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คลินิกตรวจสุขภ�พทั�วไป

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกจักษุ10
ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรศ สงวนศักดิ�

รองประธาน
นายแพทย์สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

กรรมการ
นางสาวณัฐชไม ถ้นอมบูรณ์เจริญ

นางสว่าง มั่นคงเจริญ

นางยุวดี จิราธิวัฒน์์

เลขานุการ
นางสาววรัดดา รัตนิน

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: มกราคม - พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 629 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:            - ผ่าตัดต้อกระจก 160 ดวงตา 

                                  - ตรวจสุขภาพตาเด็กนักเรียน 

                                  - วัดสายตาประกอบแว่นให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ

                                  - ตรวจตาทั่วไป

                                  - ทำา Lid spa 

                                  - รับแว่นสายตานักเรียน

 

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ
ภ�ควิช�จักษุวิทย� โรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น   

ภ�ควิช�จักษุวิทย�  คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล

โรงพย�บ�ลจักษุ รัตนิน                                        บริษัท ไทยโฮย�เลนซ์ จำ�กัด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด มห�ชน                       บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำ�กัด

บริษัท ทีอ�ร์บี เชอร์เม็ดดิก้� (ประเทศไทย) จำ�กัด         บริษัท นิวอ�ย จำ�กัด

บริษัท ค�ร์ล ไซส์ส จำ�กัด
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 คลินิกจักษุ ดูแลคนไข้ตา 2 ส่วน ส่วนแรก 

การรักษาโรค ซึ่ึ่งให้คำาปรึกษาคนไข้เก่ียวกับ

จอตา ต้อหิน โดยรับความร่วมมือจากโรงพยาบาล 

จักษุ รัตนิน ช่วยดูแลคนไข้ท่ีจะออกหน่วยคร้ังน้ี

 ส่วนท่ีสอง คือ การดูแลคนไข้ตาแห้ง  

การดูแล การทำาความสะอาด การประคบอุ่น  

การดูแลคนไข้เบ้ืองต้น สอนให้คนไข้ถ้้าคัดเคืองตา 

เบ้ืองต้นจะต้องทำาอย่างไร น่ีคือส่ิงหน่ึงท่ีให้ความรู้

กับประชาชน ประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย

สามารถ้เดินทางมารับความรู้การดูแลตา หรือมี 

โรคตาท่ีสงสัย หรือมีข้อสังสัยสามารถ้ปรึกษา 

ทีมแพทย์ นอกจากน้ัน ยังนำาเคร่ืองมือต่าง ๆ   

เคร่�องม่อสแกนต� เป็นเลเซึ่อร์สแกนตาจะวินิจฉัย

คนไข้จอตาโดยเฉพาะ สามารถ้วินิจฉัยรายละเอียด

ได้มากข้ึน เช่น คนไข้มีปัญหาเร่ืองจอประสาทตา 

บวม  คนไข้เบาหวาน หรือมีปัญหาเร่ืองผังผืด  

จอประสาทตาฉีกขาด สามารถ้ให้ข้อมูลได้ หรือ

คนไข้ต้อหินต้องการดูความหนาของเส้นประสาท

ตาว่ามีความบางมากน้อยแค่ไหน เคร่ืองมือท่ีนำา

มาสามารถ้ท่ีจะดูแลได้ นำามาช่วยผู้ป่วยในจังหวัด

สุโขทัย 

 ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการทีม

แพทย์ไปออกท่ีหน่วยแพทยอ์าสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 จังหวัดสุโขทัย  ประชาชน

จะลดการเดินทาง 

 โดยปกติประชาชนท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ 

จอตาจะถู้กส่งตัวไปรักษาตาม โรงพยาบาลใหญ่ 

เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก โรงพยาบาลราชวิถี้

หรือ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตาม การรักษาก็ต้องส่งไปตามระบบ 

ตามเครอืข่ายท่ีประชาชนมสิีทธิอยูแ่ล้ว บัตรทอง  

ประกันสังคม ท่านก็ต้องไปรักษาตามระบบ  

ทางหน่วยแพทย์อาสา จะให้แค่ข้อมูลทำาให้

กระจ่างมากข้ึน 

ประธ�นคลินิกจักษุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ธรรศ สงวนศักดิ์  
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คลินิกจักษุ

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกศัลยกรรมทั�วไปและท�งเดินปัสส�วะ11
ประธาน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ชัยยา จันทร์ใส

รองประธาน
นายแพทย์สุรศักดิ� ลีลาอุดมลิปิ

กรรมการ
นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ดร.ธีรรัตน์ สำาเร็จวานิชย์

เลขานุการ
ดร.สุกัลยา โชคบำารุง

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 148 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:             1. ดำาเนินการล่วงหน้าทำาผ่าตัด 36 ราย ดังนี้

                                      -  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (ผ่าตัด Parathyroid 3 ราย, ผ่าตัด Thyroid 5 ราย,       

                                         ผ่าตัด Hernia 1 ราย, ผ่าตัด MRM 1 ราย) , 

                                      -  วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 (ผ่าตัด Thyroid 12 ราย),

       -  วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563 (ผ่าตัด CA Colon 5 ราย), 

                                      -  วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 (ผ่าตัด Parathyroid 9 ราย) 

                                   2. วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 (ตรวจความแข็งแรงของเส้นเลือด 112 ราย) 

  

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ

กองศัลยกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช

ส�ข�ศัลยศ�สตร์ศีรษะ คอ และเต้�นม ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล
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 ค ลิ นิก ศัลยกรรม ทั� ว ไปและท�ง เ ดิน

ปัสส�วะ โดยท่ัวไปสามารถ้ผ่าตัดได้หลายอย่าง  

เช่น เต้านม ไส้เ ล่ือน ไทรอยด์ หรืออ่ืน ๆ   

แต่เน่ืองจากจังหวัดสุโขทัยขาดแพทย์ด้านไทรอยด์

ทางหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8 (ปธพ.8) จะทำาการรักษา

โดยการผ่าตัดไทรอยด์

 สำาหรับทีมแพทย์จะประกอบไปด้วยทีม

แพทย์หลากหลายโรงพยาบาล รวมท้ังเป็น

นักศึกษาทางหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 1-8 การรักษา 

แบ่งไว้ 3 รอบ

      

 หลังจากผ่าตัดแล้ว จะนัดคนไข้ท้ังหมดมาดู

ในช่วงท่ีออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมี

ประโยชน์มาก

ประธ�นคลินิกศัลยกรรมทั�วไป
และท�งเดินปัสส�วะ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

นายแพทย์ชัยยา จันทร์ใส 
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คลินิกศัลยกรรมทั�วไปและท�งเดินปัสส�วะ

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกโรคหลอดเล่อดสมอง12
ประธาน

นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์อานัน นิ่มนวล

รองประธาน
แพทย์หญิงทัศนีย์ กิตอำานวยพงษ์

กรรมการ
นายกมล สกลเดชา

นางทรงสมร สุขบุญทิพย์์

เลขานุการ
นางสาวสิริน ฉัตรวิชัย

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 55 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:             ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำาปรึกษา ให้คำาแนะนำา ตามรอยโรค และการให้การรักษา        

                                   โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก และภาวะสมองเสื่อม

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ

โรงพย�บ�ลศรีสังวรสุโขทัย
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 ในโรคระบบสมอง มองว่าความขาดแคลน

แพทย์เฉพาะด้านตามต่างจังหวัดมีค่อนข้างมาก 

ทำาให้การดูแลคนไข้อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% 

 การเปิดคลินิกหรือออกคลิ นิกจิตอาสา

โดยห น่ วยแพทย์ อ าส า เ ฉพาะทา ง ร่ ว ม ใจ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 จังหวัดสุโขทัย เพ่ือเสริม

ให้การดูแลรักษาคนไข้กลุ่มโรคทางสมองได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ช่วยเหลือประชาชนท่ีอยู่ต่าง

จังหวัด

 คลินิกโรคหลอดเล่อดสมอง  มีแพทย์ 

อาสา 3 ท่าน ให้การตรวจวนิิจฉัยให้ความรู้เร่ืองโรค

ระบบสมองบางกลุ่มท่ีพบมากในต่างจังหวัด เช่น  

โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชกั และโรคสมองเส่ือม 

ทำาให้เกิดการดูแลท่ีถู้กต้องมากยิง่ข้ึน และเป็นการ

แบ่งเบาภาระของแพทย์ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย

 การออกคลินิกโรคหลอดเลือดสมองจะทำาให้

เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุดกับสถ้านการณ์โควิด

ปัจจุบัน เพ่ือดูแลและให้คำาปรึกษาคนไข้ โดยรับ

ความร่วมมือท่ีดีจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

โดยเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้การ

ตรวจส่วนใหญ่ให้ความรู้กับคนไข้คือ ให้เวลาซัึ่ก

ถ้ามท้ังญาติและคนไข้ มีการเตรียมความพร้อม

ดูแลตนเองได้ดีข้ึน และการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด

ภาวะทางสมอง 

ประธ�นคลินิกโรคหลอดเล่อดสมอง 

นาวาเอก (พิเศษ) 
นายแพทย์อานัน นิ่มนวล

 ทำาให้ โรคต่าง ๆ ในจังหวัดเบาบางลง  

และทำา ใ ห้แพทย์ทาง จังห วัด สุ โขทัย น้ันเบา 

แรงข้ึนจะเป็นการนำาองค์ความรู้และการช่วยเหลือ

จากส่วนกลางไปช่วยเหลือส่วนภูมิภาคได้มากขึ้น
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คลินิกโรคหลอดเล่อดสมอง

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกโรคผิวหนัง13
ประธาน

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

รองประธาน
นายแพทย์โสภณ เมฆธน

กรรมการ
นายกษม จันทรประเสริฐ

เลขานุการ
นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 211 ราย

สถ�นที�:              ห้องตรวจคลินิกพิเศษ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผลก�รให้บริก�ร:             ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ, สะเก็ดเงิน และตุ่มน้ำาพองเรื้อรัง 

                                   ตรวจรักษาผู้ป่วย Benign skin tumor ทำา Carbondioxide laser

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ

สม�คมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
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 โรคผิวหนังถ้้าใครได้เป็นแล้วจะได้รับความทุกข์

ทรมานมากอาจไม่ถึ้งข้ันเสียชีวิต แต่เน่ืองจากว่า

ผิวหนังเป็นอวัยวะท่ีมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า

หากใครเป็นโรคผิวหนังก็จะมีปัญหาในการเข้า

สังคม 

 แพทย์ผิวหนัง ส่วนใหญ่ก็จะอยูใ่นเมืองหลวง 

กรุงเทพ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 จังหวัดสุโขทัย ได้รวบรวม

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง ท่ีมีความรู้ 

ค ว ามส ามา รถ้จ ากสมาคมแพท ย์ ผิ วห นั ง 

แห่งประเทศไทย ได้ออกไปพ้ืนท่ีจริง เป็นการเพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึ้งการรักษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน

เพ่ือออกไปช่วยทุกคนท่ีจังหวัดสุโขทัยในคร้ังน้ี

 สำาหรับโรคผิวหนังท่ีพบบ่อยคือ สะเก็ดเงิน

ผ่ืนแพ้ ด่างขาว ต่ิงเน้ือ ก้อน หรือสงสัยว่าจะเป็น

มะเร็งผิวหนัง สามารถ้พบแพทยเ์พ่ือตรวจคดักรอง  

และนอกจากน้ัน มีเคร่�องม่อกล้องที�มีกำ�ลังขย�ยสูง 

มาช่วยวินิจฉัยพวกโรคมะเร็งผิวหนังได้

ประธ�นคลินิกโรคผิวหนัง

รองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
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คลินิกโรคผิวหนัง

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกทันตกรรม14
ประธาน

ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง

รองประธาน
ทันตแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์์

กรรมการ
ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล

นางวิไลพร พิตรปรีชา

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ�

เลขานุการ
ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:      วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:         รวม 320 ราย การให้บริการ เปิดให้บริการทันตกรรม จำานวน 17 เตียง

                                 แบ่งเป็น ทันตกรรมทั่วไป 11 เตียง และผ่าฟันคุด 6 เตียง

เป้�หม�ย:           ผู้รับบริการ ทันตกรรมทั่วไป และผ่าฟันคุด

                             

ผลการดำาเนินงาน

ขอขอบคุณ

คณะทันตแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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 มีการจัดเตรียมแพทย์อาสา ตอนน้ีกำาลัง 

รับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์จะเข้ามาช่วย

ประมาณ 20 ท่าน โดยจะรักษาคนไข้อย่างน้อย 

200-300 คน จะเน้นก�รรักษ�ที�ไม่ฟุ้้งกระจ�ย

คือ ไม่ขูดหินปูน ไม่อุดฟัน อาจเคลือบอุดร่องฟัน

ป้องกันฟันผุ อาจจะทำาการผ่าฟันคุด ถ้อนฟัน

 มีเคร่ืองมือท่ีไว้สำาหรับออกหน่วยเฉพาะ  

มีเก้าอ้ีสนาม มีเคร่ืองมือท่ีเก็บไว้สำาหรับการ 

ออกหน่วยอย่างเดียว ไม่ได้นำาเคร่ืองมือคลินิก 

มาใช้ และมีรถ้ท่ีใช้ออกหน่วยทุกเดือน มีช่างดูแล 

การออกหน่วยทุกเดือน จะนำามาใช้ในการ 

ออกหน่วยท่ีจังหวัดสุโขทัย 

 โดยจะใช้ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้าน

ศัลยศาสตร์ช่วยในการผ่าฟันคุด

ประธ�นคลินิกทันตกรรม 
ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง
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คลินิกทันตกรรม

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกตรวจสุขภ�พพระสงฆ์15
ประธาน

นายแพทย์ธนู ลอบันดิส

รองประธาน
นายแพทย์ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ้

กรรมการ
นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล

นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์

นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ

พลตำารวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ�

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

นายสุรวุฒิ วูวงศ์

เลขานุการ
นายเกรียงไกร ล้ำาเลิศปัญญา

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 726 รูป

เป้�หม�ย:  ตรวจสุขภาพ ในพื้นที่ 9 อำาเภอ โดยการเจาะเลือด และ   

   X-ray ปอด เพื่อหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค และให้แพทย์  

             วินิจฉัยโรค ดังนี้

   - Lipid profiles

   - Fasting blood sugar

   - Uric acid

ผลการดำาเนินงาน

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดสุโขทัย

ขอขอบคุณ

- Bun, Creatinine

- Chest X-ray
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 การตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์คือ สืบทอด

พระพุทธศาสนา กระบวนการตรวจสุขภาพท่ี

จะดำาเนินการในครั ้งนี ้  มีการตรวจ 1) ตรวจ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 2) ตรวจทางห้อง

ปฏิิบัติการ เช่น ความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจ

ปัสสาวะ 3) ตรวจทางห้องปฏิิบัติการเพ่ือดู 

สารเคมีในเลือด เช่นตรวจระดับนำ้าตาล  ตรวจหา

เบาหวาน ตรวจดูการทำางานของไต ตรวจการ

ทำางานของตับ ตรวจไขมัน ซ่ึึ่งการตรวจทางห้อง

ปฏิิบัติการเพ่ือดูสารเคมีในเลือดจะทำาให้วิเคราะห์

โรคต่าง ๆ ได้

 ในการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในวันน้ี  

ตรวจท่ี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำาหรับการตรวจ

สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ท้ังหมด เม่ือได้ผลการตรวจ

แล้วจะนำามาวิเคราะห์ว่าสถ้านะทางสุขภาพของ 

พระภิกษุสงฆ์เป็นปกติ เป็นกลุ่มเส่ียง เป็นกลุ่มป่วย  

หรือกลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้ึ่อน

 ถ้้าทราบสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์จะถ้วาย 

การรักษาตามสภาวะสุขภาพท่ีพบ เช่น ถ้้าพบ

ว่าป่วยจะมีการถ้วายการรักษาโดยยา และให้คำา

แนะนำาในการดแูลสุขภาพ  ในการออกหนว่ยตรวจ

สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในคร้ังน้ี ทำาให้ทราบถึ้งสภาวะ

สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้ระดับหนึ่ง 

ประธ�นคลินิกตรวจสุขภ�พพระสงฆ์ 

นายแพทย์ธนู ลอบันดิส
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คลินิกตรวจสุขภ�พพระสงฆ์

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกส่งเสริมสุขภ�พ16

ประธาน
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา

รองประธาน
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

กรรมการ
นายโสฬส สุวรรณเนตร์

เลขานุการ
นายพัฒนเศรษฐ์  จังคศิริ

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563  

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 200 ราย

กลุ่มเป้�หม�ย:  1. ผู้ที่มี BMI เกิน 30 จำานวน 113 ราย

   2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถ้คุมได้ดี    

       ตามเกณฑ์์ที่กำาหนดไว้ จำานาน 87 ราย

เป้�หม�ย:  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

ผลการดำาเนินงาน

สำ�นักส่งเสริมสุขภ�พ กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข

ขอขอบคุณ
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 คลิน ิกส ่งเสร ิมสุขภาพวัตถุ้ประสงค์ค ือ

ให้บริการสำาหรับกลุ่มประชาชนท่ีมีความเส่ียงของ

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือเรียกว่า Non-Communicable 

Diseases หรือ NCDs ในกลุ่มคนท่ีกำาลังมีปัญหา 

เร่ืองนำา้หนักเกิน อ้วน มีโรคประจำาตัว เช่น เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง เป็นต้น จะมีการคัดเลือกผู้ท่ี

มีความเส่ียงในกลุ่มน้ี วันละประมาณ 50 คน  

ให้บริการ 2 วัน รวม 100 คน จะมีกิจกรรม 

มีการให้ความรู้ ฝึกภาคปฏิิบัติเร่ืองของ 3 อ 2 ส  

อ แรก คืออาหาร อาหารจะมีการแนะนำาในกิจกรรม

คือเลือกรับประทานอย่างไรให้ถู้กโภชนาการ 

แบบง่าย ๆ ที่สามารถ้หาได้ในท้องถ้ิ่น 3 อ 2 ส  

 อ ท่ีสอง คือ ออกกำาลังกาย จะมกิีจกรรมตา่ง ๆ    

ท่ีมี Exercise ในรูปแบบท่ีสนุกสนาน การออก

กำาลังกายร่วมกันภายในคลินิกส่งเสริมสุขภาพน้ี  

คนที่เข้ามารับบริการสามารถ้ไปทำาต่อที่บ้านได้

 อ ท่ีสาม คือ อารมณ์ เวลามีความเครียด  

เราจะคลายเครียดกิจกรรมอะไร จะนอนอย่างไร 

ให้พักผ่อนเต็มท่ี เพราะนอนดีก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน

ของโรคได้ และการนอนจะช่วยเผาผลาญร่างกาย

ทำาให้นำ้าหนักไม่เพิ่มขึ้น

 2 ส สุดท้าย คือ กลุ่มท่ีอาจมีพฤติกรรม 

ด่ืมสุราเยอะ หรือสูบบุหร่ีเป็นประจำา จะมีการ

แนะนำาการปฏิิบัติตัวอย่างไรท่ีจะสามารถ้ลด 

ละ เลิกสูบบุหร่ี และสุราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประสิทฺธิผล และยังมีทีมงานผู้เช่ียวชาญจากทางโรง

พยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จากศูนย์อนามัยท่ี 2 สังกัด

กรมอนามัย จังหวัดพิษณุโลก

ประธ�นคลินิกส่งเสริมสุขภ�พ

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา
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คลินิกส่งเสริมสุขภ�พ

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกรับบริจ�คโลหิต17
ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

รองประธาน
นายแพทย์ประภาส ลี้สุทธิพรชัย

กรรมการ
นายนพดล ตัณศลารักษ์

นายกาญจน์ ทองใหญ่

เลขานุการ
นายนิติ ถ้าวรวณิชย์

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: รวม 29 ราย

ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มง�นเทคนิคก�รแพทย์และพย�ธิวิทย�คลินิก โรงพย�บ�ลศรีสังวรสุโขทัย

ภ�คบริจ�คโลหิตแห่งช�ติที� 9 จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มง�นเทคนิคก�รแพทย์และพย�ธิวิทย�คลินิก โรงพย�บ�ลสุโขทัย

ขอขอบคุณ
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 การบริจาคโลหิต มีความสำาคัญและยังเป็น

ส่ิงท่ีใช้ดูแลคนไข้ในการรักษาพยาบาล ในคร้ังน้ี 

ได้เตรียมการเพ่ือให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต

เพ่ือให้เพียงพอใช้กับประชาชนในจังหวัดสุโขทัย

คาดหวังว่าจะมีประชาชนเข้ามารับบริจาคโลหิต 

จำานวน 150 คน เป็นเป้าหมายท่ีเตรียมการไว้

 การบริจาคโลหิต มีกระบวนการท่ีทาง 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยดำาเนินการอยู่แล้ว  

ซ่ึึ่งคนเหล่าน้ีเขาจะมาตรวจเลือดและเข้าสู่การ

บริจาคโลหิตตามข้ันตอน

    

 มีการจัดคิวให้ ผู้ ท่ี ต้องการบริจาคโลหิต 

เข้ามาเป็นระยะ ๆ เพราะแต่ละคร้ังใช้ระยะเวลา 

พอสมควร ซึ่ึ่งมีมาตรการในการคัดกรองและ 

ดำาเนินการตามมาตรการทางรัฐ ท่ีกำาหนดไว้  

และมีการคัดกรองคนท่ีเข้า รับบริจาคโลหิต  

ต้องไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยง

คลินิกรับบริจ�คโลหิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค
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คลินิกรับบริจ�คโลหิต

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกคัดกรองโรคปอด18
ประธาน

แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถ้ิตย์

รองประธาน
แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์

กรรมการ
นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์

เลขานุการ
นางกรรณิการ์ ชินประสิทธิ�ชัย

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น: วันที่ 9 มีนาคม 2563 - วันที่ 9 สิงหาคม 2563 

จำ�นวนผู้รับบริก�ร: 42,013 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:  พบผลผิดปกติ จำานวน 8,992 ราย

ผลการดำาเนินงาน

โรงพย�บ�ลบ�งปะกอก 9 อินเตอร์เนชั�นแนล

ขอขอบคุณ

- นัดตรวจซึ่้ำา/ตรวจเพิ่มเติม 

  จำานวน 3,501 ราย

- ส่ง x-ray ซึ่้ำา/ตรวจเพิ่มเติม

  จำานวน 1,000 ราย

- AFB/Gene expert จำานวน 976 ราย

- ส่งต่อ จำานวน 43 ราย

- ผลการวินิจฉัย (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

- TB จำานวน 129 ราย

- CA Lung จำานวน 1,000 ราย

- Mass จำานวน จำานวน 10 ราย

- Cardiomegaly จำานวน 16 ราย

- อื่น ๆ  จำานวน 16 ราย

132



ประธ�นคลินิกคัดกรองโรคปอด

แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

 คลินิกคัดกรองโรคปอด เป็นหน่ึงในคลินิกท่ี

ให้บริการตรวจรักษาในโครงการหน่วยแพทย์อาสา

เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธศักราช 2563 

แม้ว่าจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย 

แต่ถึ้งกระน้ันยังพบปัญหาการเข้าถึ้งการรับบริการทางการ

แพทย์ของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังน้ันจึงได้มีการออก

หน่วยคลินิกคัดกรองโรคปอด เพ่ือแก้ปัญหาในส่วนน้ี

อีกท้ังหัวใจของแพทย์อาสา คือ “การนำาหมอไปหา

ผู้ป่วย” จึงนับเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึ้งการรักษา

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง  หลังจากท่ีมีการ

ประเมินผลการตรวจ ทำาให้ทีมงานทราบว่ามีผู้ป่วยท่ีพบ

ความผิดปกติเป็นจำานวนมากจากจำานวนยอดประชากร

จังหวัดสุโขทัยประมาณ 540,000 ราย

 สรุปยอดผู้ป่วยท่ีมารับบริการ (Preliminary report)  

  - คลินิกคัดกรองโรคปอด 42,025ราย

  - ผลผิดปกติ 8,992 ราย 

  - Pulmonary TB  99 ราย

  - CA lung  12 ราย

  - Cardiomegaly  640 ราย

  - Diaphragmatic hernia  1 ราย

  - Chronic lung disease  1 ราย

  - Lung fibrosis  5 ราย

 การออกหน่วยแพทย์อาสาฯคลินิกคัดกรองโรคปอด 

สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั ่นแนล

 ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำาโดย 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย ดร . 

นายแพทย์ปองพล วรปาณิ,  ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นายแพทย์สมชาย 

แ ก้ ว เขี ย ว , ร อ งผู ้ อำา น วยกา รฝ่ า ยแพทย์ 

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย นายแพทย์สุนทร  

อินทพิบูลย์ และผู้อำานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 

แพทย์หญิงภาวิณี  เอ่ียมจันทน์ และนักศึกษา

หลักสูตร ปธพ. 8 นำาโดยประธานนักศึกษา ปธพ.8 

ท่านอาจารย์แพทย์หญิงเจรียง  จันทรกมล 
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คลินิกคัดกรองโรคปอด

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกคัดกรองผลเล่อด19
ประธาน

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล

รองประธาน
นายแพทย์วิฑ์ูรย์ ด่านวิบูลย์

กรรมการ
แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์

นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์

นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น

เลขานุการ
นายพฤทธิ� โรจน์มหามงคล

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:  คัดกรองผลเลือด รวม 2,592 ราย

ผลการดำาเนินงาน

โรงพย�บ�ลบ�งปะกอก 9 อินเตอร์เนชั�นแนล

ขอขอบคุณ

1. อ.ทุ่งเสลี่ยม จำานวน  200 ราย

2. อ.สวรรคโลก จำานวน 196 ราย

3. อ.ศรีสำาโรง จำานวน 307 ราย

4. อ.ศรีสัชนาลัย จำานวน 539 ราย

5. อ.ศรีนคร จำานวน 98 ราย

6. อ.คีรีมาศ จำานวน 208 ราย

7. อ.กงไกรลาศ จำานวน 323 ราย

8. อ.เมือง จำานวน 533 ราย

9. อ.บ้านด่านลานหอย จำานวน 188 ราย- พบผลผิดปกติ จำานวน 648 ราย

- นัดตรวจซึ่้ำา/ตรวจเพิ่มเติม จำานวน 648 ราย

- ตรวจเลือดซึ่้ำา จำานวน 115 ราย
ผลก�รวินิจฉัย:  
- Pre DM จำานวน 417 ราย

- DM รายใหม่ จำานวน 23 ราย

- DLP รายใหม่ จำานวน 61 ราย

- CKD รายใหม่ จำานวน 417 ราย

- ภาวะโลหิตจาง มีความผิดปกติ

  ของเม็ดเลือด จำานวน 7 ราย

อยู่ระหว่างดำาเนินการนัดตรวจเพิ่มเติม จำานวน 388 ราย
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 คลินิกคัดกรองผลเลือด ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงใน 21

คลินิกท่ีหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 จังหวัดสุโขทัย ปัญหาเร่ือง

การขาดแคลนการเข้าถึ้งการรับบริการของผู้ป่วย

ในท้องถ่ิ้นต่าง ๆ จึงเป็นท่ีมาของคลินิกน้ีท่ีนับเป็น

หัวใจของแพทย์อาสาคือการนำาหมอไปหาคนไข้

การนำาหมอไปหาประชาชนในทุก 9 อำาเภอของ

จังหวัดสุโขทัย

 ต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 3,000 คน จากการออกหน่วย 

ใ น  2  ร อบ  ไ ด้ ผู้ ป่ ว ย ท่ี ม า รั บก า รต ร ว จ 

จำานวน 2,592 คน การออกหน่วยคร้ังน้ีได้พบ 

ผู้ป่วยรายใหม่ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  

ไตเร้ือรัง และโรคเลือดบางอย่าง เช่น โรค 

โลหิตจาง และโรคเม็ดเลือดผิดปกติ

 ในหลายรายท่ีพบผลเลือดผิดปกติได้นำามา

รักษาแล้ว ซ่ึึ่งจะเห็นว่าการออกหน่วยในพ้ืนท่ี 9 

อำาเภอในจังหวัดสุโขทัย คงจะสำาเร็จลุล่วงไม่ได้

ด้วยดี ถ้้าขาดความร่วมมือท่ีดีของในหลายหน่วย

งาน และสุดท้ายได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากภาคีภาคเอกชนคือ ทีมงานของโรงพยาบาล 

บางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนลท่ีอนุเคราะห์ 

ท้ังในแง่ของบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ท่ีใช้ในการออกหน่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้

ในการตรวจเลือด จนไปถ้ึงออกรายงานผลตรวจ

สุขภาพให้กับประชาชนในทุกคน

ประธ�นคลินิกคัดกรองผลเล่อด

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล
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คลินิกคัดกรองผลเล่อด

ประมวลภ�พกิ จกร รม

138



139



คลินิกก�รเงิน20
ประธาน

นางเกศรา มัญชุศรี

รองประธาน
นางสุดจิตตรา คำาดี

กรรมการ
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

นายกัลกุล ดำารงปิยวุฒิ�

นายสมัย ลี้สกุล

เลขานุการ
นางสาวสุรวีย์ ชัยธำารงค์กูล

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:       รวม 597 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:         เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และบุคลากร   

              สาธารณสุขทั่วไป                             

 

ผลการดำาเนินงาน

ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

ธน�ค�รออมสิน

ขอขอบคุณ

 - ให้คำาปรึกษาหนี้นอกระบบ

 - ให้คำาปรึกษาหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้

 - ให้คำาปรึกษาวางแผนการเงิน และการออมเงิน
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 ปัจจุบันคลินิกทางการเงิน เป็นคลินิกท่ีใหม่

ท่ีสุดของงานหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คร้ังท่ี 4 ประจำาปี 2563 จังหวัดสุโขทัย คลินิกการเงิน 

เป็นเร่ืองของการท่ีจะรักษาสุขภาพทางการเงิน 

ให้กับคนไข้และครอบครัวของคนไข้

 คลินิกการเงินจะดูแลเร่ืองการแก้หน้ีสิน 

ปัจจุบันมีปัญหามาก การจัดการทรัพย์สินเงินทอง 

ท่ีมีอยู่ ว่าทำาอย่างไรได้บ้าง โดยมี 2 ธนาคาร

ใ ห้บ ริการ คือ  ธนาออม สิน  และธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ มีเจ้าหน้าท่ีมาบริการให้คำาปรึกษา 

ทางการเงิน การแก้หน้ี การจัดการทรัพย์สิน

ประเภทต่าง ๆ และของสมนาคุณ หรือของที่

ระลึกให้ผู้ที่เข้ารับปรึกษาจากเรา

ประธ�นคลินิกก�รเงิน

นางเกศรา มัญชุศรี
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คลินิกก�รเงิน

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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คลินิกกฎหม�ย21
ประธาน

นายอภิชาติ ธนัญชยะ

รองประธาน
นายกมล สกลเดชา

กรรมการ
นายพลีส เทอดไทย

นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์

นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ

เลขานุการ
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น:    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

จำ�นวนผู้รับบริก�ร:       รวม 517 ราย

ผลก�รให้บริก�ร:          - ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมาย

           - ชมนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย

          

ผลการดำาเนินงาน

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

ขอขอบคุณ
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     หน่วยแพทย์อาสาท่ีจังหวัดสุโขทัยในคร้ังน้ี

คลินิกกฎหมายได้รับการสนับสนุนจากสำานักงาน

กิจการและโครงการในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำานักงานอัยการสูงสุด

และสำานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย  

ท่ีจะร่วมให้คำาปรึกษาปัญหากฎหมายกับประชาชน

ส่วนใหญ่ประชาชนประสบปัญหาคือ ปัญหาท่ีดิน

ทรัพย์มรดก การกู้ยืมเงิน การคำา้ประกัน เป็นต้น

 

 เมื่อประชาชนมาปรึกษาปัญหากฎหมาย

จะได้เข้าใจปัญหา และจะแก้ปัญหาอย่างไร

ประชาชนจะได้รับความสบายใจกลับไป ไม่เกิด

คดีความฟ้องร้อง หรือบางปัญหาที่มาปรึกษา 

ไม่สามารถ้จัดการให้เสร็จสิ้นได้ในครั้งเดียว  

ทางสำานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย  

จะดำา เนินการต่อ เนื่ องให้แล้ว เสร็จ  คลินิก

กฎหมายน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนใน

จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนทั่วไป

ประธ�นคลินิกกฎหม�ย

นายอภิชาติ ธนัญชยะ
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คลินิกกฎหม�ย

ประมวลภ�พกิ จกร รม
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1. ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง

2. นายกมล สกลเดชา

3. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

4. นางกรภัทร ตรีสารศรี

5. นางกรรณิการ์ งามโสภี

6. นางกรรณิการ์ ชินประสิทธิ�ชัย

7. นายแพทย์กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์

8. พลตำารวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์

9. นายกษม จันทรประเสริฐ

10. นายกัลกุล ดำารงปิยวุฒิ�

11. นายกาญจน์ ทองใหญ่

12. นายแพทย์กิติกรณ์ ชลวิสุทธิ�

13. นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ�

14. นาวาเอก นายแพทย์เกรียงไกร กล่ินทอง

15. นายเกรียงไกร ลำ้าเลิศปัญญา

16. นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ

17. นางเกศรา มัญชุศรี

18. นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง

19. นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน

20. นายโฆษิต บุญเรืองขาว

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ�

22. ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ

23. แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล

24. ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมิตระกูล

25. นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ

26. นายชนินทร์ รุ่งแสง

27. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ชวลิต ดังโกสินทร์

28. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ชัยยา จันทร์ใส

29. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

30. นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

31. นายชาย ปถ้ะคามินทร์

32. นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์

33. พันเอก นายแพทย์ฐิติศักดิ� กิจทวีสิน

34. นางสาวณัฐชไม ถ้นอมบูรณ์เจริญ

35. ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์

36. นางณิยะดา จ่างตระกูล

37. นายแพทย์ดุสิต ปัญญาประเสริฐ

38. นางสาวทรงสมร สุขบุญทิพย์

39. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

40. แพทย์หญิงทัศนีย์ กิตอำานวยพงษ์

41. ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

42. นางธนิตรา คฤหวาณิช

43. นายแพทย์ธนู ลอบันดิส

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรศ สงวนศักดิ�

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

47. ดร.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ้

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์

50. นายนพดล ก่อนิธิ

51. นายนพดล ตัณศลารักษ์

52. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

53. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ�

54. ดร.นารี บุญธีรวร

55. นายนิติ ถ้าวรวณิชย์

56. นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต

57. แพทย์หญิงบุญรักษ์ ณ ลำาพูน

58. นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

59. นายแพทย์ประกาศิต สงวนจิตร

60. ทันตแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

61. นายแพทย์ประภาส ล้ีสุทธิพรชัย

62. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

63. นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

64. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ

65. แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์

66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

67. พลตำารวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต

68. นายแพทย์พงษ์ศักดิ� โสภณ

69. นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์

70. นายพรชัย พรศิริโกศล

รายชื่อนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8



71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ น่ิมขุนทด

72. นายพรเทพ เตชะไพบูลย์

73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย

74. นายพฤทธิ� โรจน์มหามงคล

75. นายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์

76. นายพลีส เทอดไทย

77. นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ

78. นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์์

79. นายพีระเดช นพทีปกังวาล

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์

81. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ� พุทธวิบูลย์

82. นายไพรัช ตุงคเศรวงศ์

83. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

84. แพทย์หญิงภาวิณี เอ่ียมจันทน์

85. นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล

86. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช

87. นายแพทย์มาโนช รัตนสมปัตติกุล

88. นางมาลินี เกล้ียงลำ่า

89. นายเมทนี บุรณศิริ

90. แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง

91. นางยุวดี จิราธิวัฒน์

92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

93. นางสาวเยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง เตมีศรีสุข

94. นายระพี ผ่องบุพกิจ

95. นางรัตนประภา ดิศวัฒน์

96. พันเอก (พิเศษ) หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล

97. นางลัดดา กิตติพิบูลย์

98. นางสาววรัดดา รัตนิน

99. นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิ้ตย์วัฒนา

100. ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

101. นายแพทย์วัชระ เอ่ียมรัศมีกุล

102. นางสาววารี แว่นแก้ว

103. นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์

104. นายแพทย์วิฑู์รย์ ด่านวิบูลย์

105. พันเอก นายแพทย์วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน

106. พลตำารวจตรี วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

107. นางวิไลพร พิตรปรีชา

108. นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

109. นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์

110. นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล

111. นายแพทย์วีระศักดิ� ศรีชวนช่ืนสกุล

112. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

113. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

114. นางศศิธร จันทรสมบูรณ์

115. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย สินธวาลัย

116. แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถิ้ตย์

117. นายแพทย์สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

118. นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิ้ตย์

119. นายแพทย์สมศักดิ� สุทธิพงศ์เกียรติ�

120. นายสมัย ล้ีสกุล

121. นางสว่าง ม่ันคงเจริญ

122. ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร

123. นางสาวสิริน ฉัตรวิชัย

124. ดร.สุกัลยา โชคบำารุง

125. นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์สุเชษฐ ตรรกธาดา

126. นางสุดจิตตรา คำาดี

127. พันเอก (พิเศษ) หญิง แพทย์หญิงสุดาทิพ ศิริชนะ

128. พันเอก (พิเศษ) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธี พานิชกุล

129. นายแพทย์สุนทร อินทพิบูลย์

130. นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร

131. นางสุภาภร วารีเกษม

132. นายสุรงค์ บูลกุล

133. นายแพทย์สุรชัย ลำ้าเลิศกิตติกุล

134. นายแพทย์สุรพันธ์ เอ้ือวัฒนามงคล

135. นางสาวสุรวีย์ ชัยธำารงค์กูล

136. นายสุรวุฒิ วูวงศ์

137. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ� ลีลาอุดมลิปิ

138. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา

139. นายแพทย์โสภณ เมฆธน

140. นายโสฬส สุวรรณเนตร์

141. พันเอก นายแพทย์อดิสรณ์ ลำาเพาพงศ์

142. นายอภิชาติ ธนัญชยะ

143. นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์

144. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุ

145. นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์

146. แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง

147. นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์อานัน น่ิมนวล

148. นายอำานวย ปรีมนวงศ์

149. พันเอกหญิง แพทย์หญิงอุษา ตันติแพทยางกูร

150. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา



นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 
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บันทึกความทรงจำา ปธพ.8
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 ค ลิ นิก ท่ี ต้ั ง ข้ึนในค ร้ัง น้ีจะมี ท้ั งหมด 19 คลิ นิก ด้วยกัน ท่ี เ ป็นแพทย์ 

และมีอีก 2 คลินิก คือ คลินิกการเงิน และคลินิกกฎหมาย เกิดข้ึนจากทาง  

จังหวัดสุโขทัย มีการเตรียมการล่วงหน้า 6 เดือน มีหน่วยแพทย์ลงไปก่อน สลับกันลง

ไปในแต่ละสัปดาห์จนครบถ้้วน จะได้มีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าว่ามีแพทย์สาขาใดบ้าง

ท่ีมีความต้องการและมคีนไข้รอคอยเป็นจำานวนมาก เพ่ือเข้ามานำาเสนอประธานมลูนิธิ

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี โดยท่ีคำาขอน้ันถู้กส่งไปยงันักศึกษาซ่ึึ่งอยู่ในหนว่ยงานต่าง ๆ  ท้ัง 6 เสาหลกั 

ท้ังแพทยใ์นมหาวิทยาลัยศิริราช รามา จุฬา ทั้งแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข ตำารวจ

ทหาร กทม. ไปจนถ้ึงภาคเอกชนจะสนธกิำาลงั และจดัหนว่ยลงไปดแูลประชาชนตาม

เป้าหมายให้ได้จบสิ้นก่อน ณ วันเวลาท่ีจัดแพทย์อาสา

 ท้ังหมดน้ีเป็น โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ครั ้งที ่ 4 ประจำาปี 2563 โดยนักศึกษาหลักสูตร

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8 (ปธพ.8) และเช่ือม่ันว่า

จะทำาให้ชาวสุโขทัยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการลดเวลารอคอยหลงัจากการท่ี

ได้รับการรักษาจากแพทย์ จากโรงพยาบาลใหญ่ศูนยใ์หญ่ เข้ามาในพ้ืนท่ีแทนท่ีคนไข้จะ

เดินทางมาหาหมอ แต่พาหมอไปหาคนไข้ในพ้ืนท่ี เช่นเดียวกับสมัยท่ีพระบาทสมเด็จ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง

บันทึกจากผู้อำานวยการ



วันนี้แม้พระองค์ท่านจะจากไป... 

เราก็ยังดำาเนินการตามเสมือนสิ่งที่

พระองค์ท่านวางรากฐานไว้ 

ในโครงการธรรมภิบาลทางการแพทย์

“
”

ผู้อำ�นวยก�รหลักสูตรธรรม�ภิบ�ลท�งก�รแพทย์ 

สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูงของแพทยสภ� ร่วมกับ

สถ�บันพระปกเกล้�และเลข�ธิก�รแพทยสภ�

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถ้บพติร ในหลวงรชักาลท่ี 9 เสด็จไปยงัพ้ืนท่ี

ต่าง ๆ เพื่อไปเยี่ยมราษฎร และพาทีมแพทย์ไป 

วันน้ีแม้พระองค์ท่านจะจากไป เราก็ยังดำาเนินการ

ตามเสมือนส่ิงท่ีพระองค์ท่านวางรากฐานไว้ใน

โครงการธรรมาภิบาลทางการแพทย์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

 การได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงของสถ้าบันพระปกเกล้า

ร่วมกับแพทยสภาในรุ่นท่ี 8 น้ี ซึ่ึ่งเป็นหลักสูตร

ที่มีความหลากหลายของนักศึกษา ทำาให้ได้มี

โอกาสเรียนรู้การทำางานของผู้บริหารระดับสูง

ของแพทย์ ศาล และภาคเอกชน นับได้ว่าเป็น

โอกาสอันดีท่ีได้เพ่ิมพูนความรู้ในด้านการบริหาร

การปกครอง เรียนรู้ด้านกฎหมาย รวมท้ังได้มี

โอกาสรู้จักสนิทสนมกับพ่ี ๆ ทุกคนท่ีมาจาก

ต่างวิชาชีพ ท้ังจากภาคราชการและภาคเอกชน

นอกจากวิชาชีพแพทย์ 

 การรับฟังการบรรยาย อภิปราย ช้ีแนะ

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยไปเยี่ยม

โรงพยาบาลต่าง ๆ องค์กรของศาล และองค์กร

ภาค เอกชน  แ ล้ วยั ง ไ ด้ มี โ อกาส ไ ด้ เ รี ยน รู้

ประสบการณ์ของพ่ี ๆ ปธพ.8 ด้านวิชาการ

ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ท า ง  ก า ร ทำา ง า น

ของด้านศาล ท่ีได้มาให้ความรู้นอกเวลาในช่วง 

MORNING TALK

 การบริการประชาชนในโครงการหน่วยแพทย์

อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ีมีการ

วางแผนงานดำาเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้องท้ัง

สมาชิกที่เป็น MED (แพทย์) และ NON MED 

(สนับสนุนแพทย์) ภายใต้การเสียสละประโยชน์

ส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของสังคม ท้ังด้าน

การแพทย์ สาธารณสุขและ การบริหารจัดการ 

โดยการออกหน่วยแพทย์อาสาท่ีจัดโดย ปธพ.8 

มีท้ังหมด 3 โครงการ ดังน้ี 

 โครงการหน่วยแพทย์อาสา คร้ังท่ี 1 เป็นการ

ออกหน่วยแพทย์อาสาถ้วายการตรวจสุขภาพ

พระภิกษุสงฆ์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพ โดย X-ray

ปอด ตรวจคล่ืนหัวใจ และเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ

โรคท่ัวไป ตรวจรักษาทันตกรรม ประเมินและให้

คำาปรึกษาด้านสุขภาพและสุขภาพจิต แด่พระภิกษุ

กว่า 350 รูป ในเขตมีนบุรี ท้ังหมด 5 วัด เพ่ือถ้วาย

เป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก

บันทึกจากประธานนักศึกษา 
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 โครงการหน่วยแพทย์อาสา คร้ัง ท่ี 2

โครงการหน่วยแพทย์อาสาปธพ.สัญจรท่ีโรงพยาบาล

อ่างทองได้ให้บริการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง 

เพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดคัดกรองโรคปอด

และคัดกรองโรคเฉพาะทางท่ีต้องรอคิวการรักษา

โดยเปิดคลินิกเฉพาะทาง 13 คลินิกรวมท้ังคลิกนิก

ปรึกษาทางการเงิน คลินิกปรึกษาทางกฎหมาย

คลินิกสอนกู้ชีวิตโดยการป้ัมหัวใจ โดยแพทย์หัวใจ

และทีมงาน ได้ดูแลประชาชนประมาณ 5,000 ราย

นอกจากน้ันยังมีกองทุนเยาวชนคนดี ให้ทุน

การศึกษาจำานวน 139 ทุน ซ่ึึ่งจะมีการติดตาม

ต่อเน่ืองทุกปี

 โครงการหน่วยแพทย์อาสา ค ร้ัง ท่ี  3

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 10 คร้ัง 4 ประจำาปี 2563  ท่ีโรงพยาบาล

ศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

แ ล ะ น้ อ ม รำา ลึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 ใน

วาระ 1 ปี พระบรมราชาภิเษก โดยมีแนวคิด 

“การนำาหมอไปหาผู้ป่วย” จึงได้ มีการออก

หน่วยคลินิกคัดกรองผลเลือด จำานวน 3,000 ราย

ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล

และคลินิกคัดกรองโรคปอด 50,000 ราย การสอน

กู้ชีวิตโดยการปั้มหัวใจ (CPR) มีผู้เข้าร่วมอบรม 

จำานวน 4,000 ราย สอนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ทางคณะได้มีการรักษาผ่าตัดล่วงหน้า และวันจัด

งานที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 มีการเปิดคลินิก

ตรวจโรคโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ 

จำานวน 19 คลินิก และคลินิกรับปรึกษาทาง

การเงิน คลินิกรับปรึกษาทางกฎหมาย คลินิกรับ

ปรึกษาทางประกันสังคมจากกระทรวงแรงงาน

และคลินิกรับตรวจรักษาแพทย์แผนไทยและนวด

แผนไทย โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญร่วมกับสหวิชาชีพ
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 ในระหว่างการอบรมได้เกิดสถ้านการณ์

การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยทำาให้

ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ

สภากาชาดไทย ได้มอบหมายแตง่ต้ังคณะทำางาน

อาสาร่วมใจ Fight COVID โดยเป็นการทำางาน

สอดประสานระหว่างสภากาชาดไทยมูลนิธิธร

รมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษาหลักสูตร

ปธพ. รุ่นท่ี 8  โดยมีวัตถุ้ประสงค์เพ่ือมุ้งเน้นการ

รับบริจาค และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ มี ม าตรฐ าน  และทำาหน้ าที่ ส นั บสนุ น

หน่วยงานหลักด้านสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูล

ความต้องการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

และทำาหน้าท่ีเป็นจุดตรวจสอบ/คัดกรองคุณภาพ

ของอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ โครงการ

ได้เริ่มดำาเนินการ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

และส้ินสุดโครงการในวันท่ี 30 มิถุ้นายน 

พ .ศ .  2563 รวมระยะเวลาดำา เ นินการ

จำานวน 85 วัน และเรียนเชิญ  เป็นประธาน

โครงการ โดยมีท้ังหมด 10 ภารกิจ ดังน้ี 

กว่า 1,000 คน จาก แพทย์จิตอาสาจากคณะ

แพทย์ศาสตร์  ราชวิทยาลัยแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ 

แพทย์ทหาร ท้ัง 3 เหล่าทัพและแพทย์ตำารวจ

ตลอดจนท้ังจิตอาสาจากโรงพยาบาลภาครัฐ

และเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง

สาธารณสุข และ โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงาน

ราชการต่างๆ จึงนับเป็นการขยายโอกาสการ

เข้าถึ้งการรักษา ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย่าง

แท้จริง ซ่ึึ่งได้มีการตรวจร่างกายประชาชน

ใ น จั ง ห วั ด สุ โข ทั ย แ ล ะ บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ

จำานวน 57,000 รายเศษ นอกจากน้ี ยังมี

การให้บริการทางการแพทย์อ่ืน ๆ เช่น การให้

บริการตรวจวัดแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียน

จำานวน 173 ราย การมอบทุนการศึกษาให้กับ

นักเรียนคุณธรรมอีกจำานวน 51 คน และมอบ

รถ้เข็นสำาหรับผู้พิการ
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 1. กลยุทธ์ในการเตรียมสถ้านการณ์ โดยมี

 พล.อ.วุ ฒิ นันท์ ลีลายุทธ เป็นหัวหน้าทีม 

 2. จัดหาหน้ากากอนามัยสำาหรับแพทย์

พยาบาล  บุ ค ล าก รทา งก า รแพทย์ โ ด ยมี

รองศาสตร์จารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐ

กุลเป็นหัวหน้าทีม ได้จัดหา Surgical mask 

จำานวน 194,300 ช้ิน, N95, และ KN95 

จำานวน 55,024 ช้ิน รวมมูลค่า กว่า 7,417,692 บาท

 3. จัดหา/จัดทำาหน้ากากผ้า สำาหรับประชาชน

 โดย พญ.เจรียง จันทรกมล เป็นหัวหน้าทีม จัดหา

หน้ากากผ้าจำานวน 150,000ช้ิน กระจายไปยัง

โรงพยาบาลประจำาจังหวัดท่ัวประเทศไทย 77

จังหวัด  รวมมูลค่า 1,500,000 บาท

 4. จัดหา Alcohol/Alcohol Gel/ยา

 และสารเคมีฆ่าเช้ือโรค โดยคุณสุรงค์ บูลกุล เป็น

หั ว ห น้ า ที ม   ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  A l c o h o l 

จำานวน 18,953 ช้ิน และAlcohol Gel

จำานวน 28,052 ช้ิน รวมมูลค่า 3,817,160 บาท

 5. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจำาเป็น

ให้กับแพทย์ในการดูแลรักษาคนป่วย โดย คุณ

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประกอบด้วย  Cover all 

PPE จำานวน 26,794 ช้ิน , Face shield mask 

จำานวน 30,468 ช้ิน, เคร่ืองวัดไข้ จำานวน 292 

ช้ิน, หมวกคลุมผม จำานวน 40,100 ช้ิน, ถุ้งมือ

มือทางการแพทย์ จำานวน 3,400 ชิ้น, ถุ้งคลุม

รองเท้า จำานวน 33,200 ชิ้น, กล่องป้องกันเชื้อฟุ้ง

กระจาย 1,600 ชิ้น รวม มูลค่า 16,398,360 บาท

 6. จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาคนป่วย     

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปุณณฤกษ์

ทองเจริญ เป็นหัวหน้าทีม ประกอบด้วย เคร่ือง 

X-ray, ตู้ฆ่าเช้ือ มูลค่ารวม             15,751,500 บาท

  7. สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากร

ทางการแพทย์ โดยคุณนพดล ตัณศลารักษ์ และ

คุณศศิธร  จันทรสมบูรณ์  เ ป็น หัวหน้า ทีม

 8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้

แก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก

COVID-19 โดย คุณประภาส ชลศรานนท์ และ

คุณสุดจิตตรา คำาดี เป็นหัวหน้าทีม

 9. ศูนย์กลางในการระดมกำาลังสนับสนุน

จากเครือข่ายท้ังอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุน

ทรัพย์ โดยคุณเกศรา มัญชุศรี เป็นหัวหน้าทีมได้

รับเงินบริจาครวม 34.8 ล้านบาท

 10.ศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจาก

หน่วยงานตา่ง   ๆ     โดย นายแพทยภ์าสกร         วันชัยจิระบุญ

ได้มีผู้ให้การสนับสนุนและนำาส่ิงของต่าง ๆ มา

บริจาคให้กับโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID

ของสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์อย่างล้นหลามและต่อเน่ือง รวม

มูลค่าท้ังหมดกว่า 100 ล้านบาท ซ่ึึ่งทีมงานได้

กระจายส่ิงของท่ีจำาเป็นไปกับคาราวานของ

สภากาชาดไทยไปยังทุกภาคของประเทศไทย

และได้ผ่านโรงพยาบาลในเครือข่ายท่ัวประเทศ
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สำาหรับเด็กนักเรียนท่ีกำาลังจะเปิดภาคเรียน 

ในสถ้านการณ์ COVID-19 ระบาด โดยการจัดทำา

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด วัตถุ้ประสงค์ เพ่ือมอบ

หน้ากากผ้าท่ีได้มาตรฐานสำาหรับเด็ก โดยได้

จั ด ก า ร แ ล ะ ไ ด้ รั บ บ ริ จ า ค ห น้ า ก า ก ผ้ า ม า

จำานวน 300,000 ช้ิน เป็นมูลค่า 30 ล้านบาท

เพ่ือกระจายให้กับนักเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ

ดำา เ นิน โครงการ โดย  คุณ เกศรา  มัญ ชุศ รี , 

พล เอก  นายแพทย์อ ดิสร ณ์  ลำา เพาพง ศ์ , 

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ  (ปธพ.4)

 โครงการแพทย์อาสา เฉพาะทางและ

โครงการอ่ืน ๆ น้ี จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย ถ้้าปราศจาก

ความร่วมมือร่วมใจของ 

 ประธานหลักสูตรประกาศณียบัตรธรรมาภิ

บาลทางการแพทย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 รองประธานมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ ดร.

นายแพทย์ประสิทธิ�  วัฒนาภา ศาสตราจารย์

คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร 

 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล 

 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง 

นายกแพทยสภา กรรมการแพทยสภา

  เ ล ข า ธิ ก า ร ส ถ้ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า 

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

 คาราวานภาคใต้  ได้ทำาการจัดสรรแก่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ� พุทธวิบูลย์ 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย

สงขลานครินทร์  เพ่ือส่งมอบต่อในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ

จังหวัดนราธิวาส 

 ค า ร า ว า น ภ า ค เ ห นื อ  โ ด ย ม อ บ แ ก่ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์

นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะ

แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ใ ห ม่ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำารุงกิจ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 เพ่ือส่งมอบต่อใน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก

จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาพูน และส่งมอบต่อไปยัง

ภาคเหนือตอนบน 

 คาราวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมอบแก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ รังษีขจี 

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เพ่ือส่งมอบต่อใน จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดนครราชสีมา และได้ทำาการส่งมอบให้กับ

โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ัวประเทศตามท่ีได้ร้องขอ

มาท่ัวทุกภูมิภาคจำานวน 225 โรงพยาบาล และมี

โครงการต่อเน่ือง
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 ร อ ง เ ลข าธิ ก า รสถ้าบั นพระปก เกล้ า 

คุณวิทวัส ชัยภาคภูมิ 

 ผู้อำานวยการโครงการและเลขาธิการแพทยสภา 

พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ

   กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

สสจ. จังหวัดสุโขทัย

 นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

 แพทย์หญิงภาวิณี เอ่ียมจันทน์ ผู้อำานวยการ

โ ร ง พ ย า บ า ล ลำา พู น  ( แ พ ท ย์ ห ญิ ง ภ า วิ ณี 

ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย 

ขณะท่ีดำาเนินการโครงการ)

 นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลสุโขทัย  

 นายแพทยสุ์รชัย โชคครรชติไชย ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลอุทัยธานี 

 นายแพทย์ประภาส ล้ีสุทธิพรชัย ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลอ่างทอง 

 ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ รอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 

 ประธานหน่ วยสนับสนุนแพทย์อาสา 

คุณสุรงค์ บูลกุล 

 คณะแพทย์ ผู้ เช่ียวชาญจากทุกสถ้าบัน

คณะแพทย์  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และ

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล

ประธานนักศึกษา ปธพ.8

โรงพยาบาลสุ โขทัย  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ทุกท่าน จิตอาสาท้ังภาครัฐภาคและภาคเอกชน

ทีมสหสาขาวิชาชีพ คณาจารย์หลักสูตรทุกท่าน

ขอบคุณทุกท่านท้ังท่ีได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม

ท่ีผนึกกำาลังเพ่ือทำางานอันยิ่งใหญ่และช่วยให้

โครงการ กิจกรรมน้ีสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ ท่านผู้บริหาร

หลักสูตร รุ่นพ่ี ๆ ปธพ. เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร รวมท้ัง

ผู้ท่ีส่วนเก่ียวข้องท่ีทำาให้หลักสูตรน้ีประสบความ

สำาเร็จอย่างสมบรูณ์  และแน่นอนที่สุดต้อง

ขอบคุณ ปธพ. รุ่นที่ 8 สมาชิกรุ่นท่ีทำาส่ิงดี ๆ ท้ัง

หลายเกิดข้ึนต่อสังคม โดยยึดตามพระราชดำารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุยเดชมหาราช บรมนาถ้บพิตร 

  “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีด้ี อย่าดู้ถูกใคร”

161



หน่วยแพทย์อาสาฯ

 ในฐานะนักศึกษา ปธพ. รุ่นท่ี 8 และประธานหน่วยแพทย์อาสา ซ่ึึ่งเป็น

กิจกรรมหน่ึงของนกัศึกษา ปธพ. รุ่นท่ี 8 เป็นกิจกรรมหลกัท่ีเน้นให้นักศึกษามีกิจกรรม

ร่วมกันเพื่อทำาประโยชน์เพื่อสังคม เรามีกิจกรรมอย่างน้ีในทุกรุ่น ในปีน้ีเรา

เรียกว่าหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เดิมกิจกรรมนี้จะจัด

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองจากติดสถ้านการณ์โควิด จึงเล่ือนมาจัดใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมของเรามีจุดเด่น คือ  

 1. เป็นหน่วยแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักศึกษาเอง และ

จากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านต่าง ๆ รวมกันเพ่ือไปเสริม หรือไปร่วมมือแพทย์เฉพาะทางใน 

จังหวัดสุโขทัยท่ีจะให้บริการประชาชน  

 2. หลักสูตรของเรามีแพทย์และไม่ใช่แพทย์ เช่น มีนักกฎหมาย นักการเงิน

นักธุรกิจ มารวมกัน กิจกรรมท่ีลงไป แพทย์มีหน้าท่ีให้บริการทางการแพทย์ นักศึกษา

ท่ีไม่ใช่แพทย์ให้การสนับสนุน เช่น เร่ืองการเดินทาง อาหาร เตรียมงานให้หน่วย

แพทย์ดำาเนินการได้เรียบร้อยท่ีสุด น่ีคือจุดเด่น

 กิจกรรมประกอบด้วยคลินิกต่าง ๆ ท้ังแพทย์และไม่ใช่แพทย์ ท่ีเป็นแพทย์

มี 19 หน่วย และไม่ใช่แพทย์มี 2 หน่วย เช่น คลินิกการเงิน และคลินิกกฎหมาย

ส่วนคลินิกแพทย์ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ ดำาเนินการมาตั ้งแต่เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2563 คลินิกบางส่วนเราทำากิจกรรมมาต้ังแต่เดือนมีนาคม เช่น คลินิก

การตรวจคัดกรองโรคปอด จะมีดำาเนินการส่งรถ้โมบายเพ่ือไปตรวจประชาชนใน

อำาเภอต่าง ๆ เกือบครบทุกอำาเภอเราต้ังเป้าหมายประชาชนได้รับบริการเอกซึ่เรย์

ประมาณ 40,000 คน และคลินิกตรวจเลือดประมาณ 3,000 คน จะทำาไปเร่ือย ๆ

จนถึ้งเดือนพฤศจิกายน รวมแล้วจะได้ประมาณ 50,000 คน 

บันทึกจากประธาน 
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 ในส่วนคลินิกอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับทางการแพทย ์เป็น

คลินิกเฉพาะทาง บางคลินิกต้องมีการนัดแนะ เช่น

ผ่าตัดล่วงหน้า ผ่าตัดกระดูกและข้อ การทำากายอุปกรณ์

ของคลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และตรวจตา  ตรวจและทำา

แว่นให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัย ทำาเป็นระยะ ๆ  

จนถึ้งวันงาน วันงานท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คาดว่าคนไข้กลุ่มหนึ่ งที่นัดไป เช่น นัดตรวจ

แมมโมแกรม ตรวจหูคอจมูก ตรวจการได้ยิน 

บริจาคเลือดหรือไปตรวจเลือดท่ัวไป ตรวจสุขภาพ

พระภิกษุสงฆ์มีงาน 2 วัน คาดว่าจะมีประชาชน 

มีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการวันละประมาณ 2,000 คน 

รวมแล้วท้ังโครงการประชาชนท่ีได้รับบริการจะ

ประมาณ 50,000 คน

 คลินิกท่ีไม่ใช่แพทย์ เช่น คลินิกการเงิน คลินิก

กฎหมาย เราก็ทำาควบคู่กันไปในวันน้ันคาดว่าจะมี

ประชาชนมารับคำาปรึกษาอีกจำานวนมา ในกิจกรร

ต่าง ๆ เหล่านี้ เราประสานงานร่วมกับของจังหวัด

เราต้ังเป้าหมายในแต่ละคลินิกท่ีให้บริการได้เท่าไหร่ 

จังหวัดก็จะไปประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมา

ประธานหน่วยแพทย์อาสาฯ

 นายแพทย์ปรีชา วานิชยเศรษฐกุล

ลงทะเบียนล่วงหน้า อันน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีนัดกันมา

 จำาเป็นต้องนัดเพราะว่าแพทย์เฉพาะทางไม่สามารถ้

ท่ีจะตรวจเยอะ ๆ ได้ในวันงาน และหลังจากน้ัน

หากจำาเป็นต้องมีการรักษาต่อเน่ือง จะมีการต้ัง

หน่วยสำาหรับ รับ - ส่งต่อ (Refer) เพ่ือเข้ารับการ

รักษาต่อเ น่ืองหลังจากหมดวันงาน อันน้ีเ ป็น

ภาพรวมของกิจกรรมแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ครั ้งที ่ 4 ประจำาปี 2563 
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ฝ่ายสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาฯ
บทบ�ทหน้�ที�ของ NON MED 

 “อะไรก็ตามที�ไม่เกี�ยวข้องกับการรักษาคนไข้

โด้ยตรงเป็นหน้าที�ของกลุ่ม NON MED”

 ในตอนแรก เข้ามาคาดว่าไม่มีอะไร แต่เม่ือเข้าไป

ดูในรายละเอียดแล้วมีความจำาเป็นท่ีเราจะต้อง

แบ่งแยกงานและดำาเนินงาน เป็นกระบวนการท่ีสำาคัญ 

เร่ิมต้นคือระบบ Logistic จังหวัดท่ีเราไป คือ จังหวัด

สุโขทัย เป็นจังหวัดคาบลูกคาบดอก มีเร่ืองการข้ึน

เคร่ืองบินหรือขับรถ้ เน่ืองจากระยะส้ันไป ถ้้าไป

เคร่ืองบิน และระยะยาวท่ีจะขับรถ้ ต้องจัดระบบ

ท้ัง 2 แบบ เร่ิมต้นจัดเตรียมเร่ืองไฟลท์บิน ไฟท์บิน

ไปสุโขทัยโดยตรงมีจำากัด ต้องจัดไฟท์ท่ีข้ึนลงพิษณุโลก 

เร่ืองระบบจองตั�วมีความสำาคัญ และดูแลการจัดเตรียม

การสำารองท่ีน่ัง และจัดระบบของการเดินทางท่ีสำาคัญ

นอกจากน้ันเตรียมรถ้บัสในการเดินทางของนักศึกษา

เจ้าหน้าท่ี รวมถึ้งส่ิงของท่ีต้องข้ึนไปเตรียมงาน

 แต่ละกระบวนการมีความจำาเป็นขนส่งแตกต่างกัน

เช่น ขนส่งอุปกรณ์แพทย์อาจจะต้องไปก่อน หรือไป

หลายคร้ัง จะมีการประสานงานของการขนของและ

ขนอุปกรณ์ ส่วนนักศึกษาเองจะมีส่วนหน่ึงท่ีจะน่ัง

เคร่ืองบินไปกลับ บางส่วนไปรถ้บัส ส่วนหน่ึงรถ้ส่วนตัว

เราต้องจัดเตรียม เราต้องมีการจัดเตรียมเร่ืองของ

ผู้ร่วมงาน ปธพ. รุ่นท่ี 1-7 เตรียมระบบ Logistic

ไปอย่างไร เร่ิมต้นระบบการเดินทางจาก กรุงเทพฯ

ไปจังหวัดสุโขทัย ส่วนท่ีดูเร่ืองการขนส่งระหว่างเมือง

หรือระหว่างพ้ืนท่ี จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเล็ก 

มีโรงแรมหลากหลาย แต่ละโรงแรมท่ีพักไปโรงพยาบาล

ท่ีมีจิตอาสาประมาณคร่ึงช่ัวโมง 

 เราต้องจัดระบบเร่ืองของกระบวนการในการ

จัดการเดินรถ้ มีรถ้ประจำาทางท่ีต้องใช้รถ้ตู้ รถ้บัส

ต้องมีเวลาท่ีสมบูรณ์ ตรงความต้องการกับการ

ขนส่ง เราต้องไปถึ้งโรงพยาบาลตีห้า เตรียมรถ้พร้อม

เตรียมรถ้หลายลักษณะ ลักษณะท่ี 1) การรับส่ง

ผู้โดยสารสนามบินไปแต่ละโรงแรม 2) รับส่ง

นักศึกษาและแขกแต่ละโรงแรมไปโรงพยาบาล

3) ต้องมีรถ้ท่ีต้องดูแลขนส่งผู้ป่วยคนไข้จากพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล มาสู่ โรงพยาบาลจะมี

หลายระบบ ซ่ึึ่งต้องมีการดูแลและต้องแบ่งงานให้

เหมาะสม เราจำาเป็นท่ีจะต้องใช้ทรัพยากรจากพ้ืนท่ี

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วย

ทหารในพ้ืนท่ีสนับสนุนยานพาหนะขนส่งคนไข้

เร่ืองรถ้ยนต์ Logistic ต้องเตรียมการล่วงหน้า

ในการเตรียมการ ต้องมีแผนฉุกเฉิน ต้องมี Plan B 

รองรับเหตุการณ์ทีจะเปล่ียนแปลง

 ระบบท่ี 3 ท่ีพัก เรามีพ้ืนท่ีค่อนข้างจำากัด

แต่ละโรงแรมอยู่ห่างกัน ต้องจัดท่ีพัก แพทย์อาสา

มีจัดเตรียมล่วงหน้า ต้องจัดระยะเวลาให้เหมาะสม

และสอดคล้องความต้องการไปด้วย ต่ืนตีสี เลิกงาน

ส่ีทุ่ม ต้องเตรียมท่ีพักเพ่ือสะดวกในการเดินทาง

บันทึกจากประธาน
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 เร่ืองสถ้านท่ี มีผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี นอกจาก

เจ้าของพ้ืนท่ี ต้องมีการประสานงานผู้ว่าราชการ

จังหวัด การไฟฟ้า เตรยมไฟฟ้าสำารอง จัดพิธีสงฆ์ต้อง

ดูแลและประสานงานสถ้านท่ี เร่ืองระบบการ

จัดเลี้ยง 5 ระบบ ได้แก่

 1. จัดเ ล้ียงพระ เตรียมอาหาร จัดเวลา

เหมาะสมต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 2. การจัดเล้ียงคนไข้ สร้างโรงทาน ประมาณ

คน 5,000 คน จำานวน 2 วัน ผู้สนับสนุนกิจกรรม

จิตอาสา  ต้องเปิดโรงทาน ต้องมีผู้ท่ีเก่ียวข้องประสาน

งานกับการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมและเพียงพอ

ต่อประชาชน

 3. จัดเตรียมอาหารให้กับแพทย์ เข้าใจว่าแพทย์

ท่ีดแูลรักษาคนไข้ไม่สามารถ้มาร่วมรับประทานอาหาร

ตามเวลาได้ จัดอาหารในการรับประทานแยกต่างหาก

จำาต้องมีกระบวนการขนสง่อาหารตามพ้ืนท่ีตามคลนิิก

 4. อาหารสำาหรับเจ้าหน้าท่ี ใน 3 วัน อาหาร 9 ม้ือ 

เช่น อาหารเตรียมไว้ในการเดินทางโดยรถ้บัส อาหาร

กล่อง

 5. เร่ืองการจัดเล้ียง ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 เราเล้ียงกันเอง วันท่ี 7 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 เล้ียงขอบคุณแพทย์อาสาและเจ้าหน้าท่ี

ต่าง ๆ เร่ืองอาหารเป็นเร่ืองหลากหลาย ต้องมี

คณะย่อยเข้าไปดูแลกิจกรรมเหล่าน้ี 

 ท้ังหมดเราต้องร่วมแรงร่วมใจทำา ไม่มีคนใด

คนหน่ึงทำาได้ หน้าท่ี NON MED ไม่ใช่เฉพาะคน

ท่ีไม่ใช่แพทย์ จะมีแพทย์อีกหลายท่านท่ีมีจิตอาสา

ท่ีมาช่วยดำาเนินการในงานน้ีด้วย 

 สรุปแล้วกลุ่ม NON MED จะมีหน้าท่ีท่ีหลาก

หลาย ต้องมีผู้ประสานงาน มีการเช่ือมต่อกัน และ

การส่งงานมีความจำาเป็น ท่ีจะต้องมีการประชุม

เตรียมการให้พร้อมดูทุกกระบวนการให้ลุล่วงไป

ด้วยดี

ประธานฝ่ายสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาฯ

นายสุรงค์ บูลกุล
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 นับเป็นโอกาสคร้ังสำาคัญคร้ังหน่ึงในชีวิต ท่ีพวกเราท่ีมิใช่แพทย์ สามารถ้ร่วม

ในการทำาการกุศลคร้ังยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ท่ีจะได้รับการ

ดูแลสุขภาพจากแพทย์เฉพาะทางผู้เช่ียวชาญ เป็นการนำาหมอไปหาคนไข้ เปล่ียน

แนวความคิดเดิมท่ีจะต้องมาหาหมอเก่ง ๆ ในกรุงเทพ และไม่มีค่าใช้จ่าย 

 บทบ�ทหน้�ที�ของกลุ่ม NON MED คือ การผนึกกำาลังในการสนับสนุนกิจกรรม

ในการรักษาของแพทย์ พูดง่าย ๆ  ก็คือ ทำาทุกอยา่งท่ีแพทยไ์ม่ได้ทำา ต้ังแต่การจัดรถ้

รับส่ง จัดโรงแรมท่ีพัก จัดเตรียมอาหาร เตรียมการแสดงและพิธีการต่าง ๆ ดังน้ัน 

จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้ทักษะท่ีแตกต่างกัน แต่เน่ืองด้วยกลุ่มนักศึกษา NON MED

ประกอบด้วย บุคลากร และผู้บริหารระดับสูง ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เราจึง

มีความพร้อมในการบริหารจัดการตลอดจนมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า แต่ที ่สนุกมากกว่านั ้น ก็คือโอกาสที ่จะได้สัมผัสกับชาวบ้าน เข้าใจ

บทบาทและหน้าท่ีของแพทย์ ตลอดจนการประสานงานระหว่างกันเอง ทำาให้

สามารถ้ดึงพลังของจิตอาสาในตัวของพวกเราออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง

ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ให้เขามีโอกาสเข้าถึ้งแพทย์ท่ีดีท่ีสุด และ

เก่งท่ีสุดในประเทศ ภายใต้ปรัชญา “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่�ดูถูกใคร”

 ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ท่ีพวกเรากว่า 150 ชีวิตบวกเพ่ือน ๆ  ปธพ. และ

จิตอาสากว่า 300 ชีวิต ได้ร่วมกันทำากิจกรรม เราสามารถ้ดูแลคนไข้และญาติ

มากกว่า 5,000 คน และเม่ือรวมกับกิจกรรมต่อเน่ือง เราสามารถ้ดูแลคนไข้

ชาวสุโขทัยได้กว่า 55,000 คน ซ่ึึ่งนอกจากจะยิ่งใหญ่สำาหรับจังหวัดท่ีมีประชากร

เพียง 600,000 คน ปธพ.8 ยังทำาลายสถ้ิติในการรักษาผู้ป่วย ในหลักสูตรนี้

นับว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานในวงการสาธารณสุข ด้วยจิตอาสาของคนไทย

ได้อีกระดับหน่ึง
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 คณะนักศึกษา ปธพ.8 ต้องขอขอบคุณ แพทย์อาสา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการ

แพทย ์ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพ่ีน้องชาว ปธพ. และจิตอาสาท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดงานท่ียิง่

ใหญใ่นคร้ังน้ี แต่ท่ีสำาคัญยิง่กวา่น้ัน ขอขอบคณุในการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและนำ้าใจของพ่ีนอ้งชาว

สุโขทัยท่ีมอบให้กับพวกเรา

 กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ว่ากิจกรรมดี ๆ แบบน้ี จะสามารถ้เป็นแบบอย่างให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน จะได้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการสร้างกระแสของ

การทำาความดีให้กับส่วนรวม แบ่งปันโอกาสท่ีประชาชนจะได้รับการดูแลรักษาท่ีทัดเทียมกัน 

ทำาให้พวกเขาได้รับสิ่งดี ๆ ในชีวิต เหมือนกับที่พวกเราได้รับจากหลักสูตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์นี้ 

สุรงค์ บูลกุล

ประธานฝ่ายสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสา
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พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

 กิจกรรม “แพทย์อ�ส�” นับเป็นกิจกรรมท่ีมี

ความสำาคัญในการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) เป็น

อย่างยิ ่ง เพราะเป็นกิจกรรมของผู ้ เรียนที ่ เน้น 

“ก�รให้/ก�รแบ่งปัน/ก�รช่วยเหล่อผู้อ่�น” ทำาให้

หลักสูตรมีคุณค่า มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมเป็น

จำานวนมาก ท้ังท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์และไม่ใช่ 

 สำาหรับใน ปธพ.รุ่นท่ี 8 ได้มีการจัดกิจกรรม

แพทย์อาสาขึ ้น 3 ครั ้ง ครั ้งแรกที ่วัดบำาเพ็ญเหนือ

วัดบางเพ็งใต้ มีนบุรี กรุงเทพฯ คร้ังท่ี 2 ท่ี จังหวัด

อ่างทอง และคร้ังท่ี 3 โครงการ “หน่วยแพทย์อาสา

เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในพ้ืนท่ี จังหวัด

สุโขทัย ซ่ึึ่งเป็นครั ้งที ่ให้การรักษาผู ้ป่วยเป็นจำานวน

มากถ้ึงประมาณ 55,000 คน และผู้เข้ารับการบรกิาร

ท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์อีกจำานวนหน่ึง เป็นการระดม

แพทย์ท่ัวไปและแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาจาก

ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 

มาร่วมกิจกรรม พร้อมกับได้มีการนำาอุปกรณ์ทางการ

แพทย์มาสนับสนุน อีกเป็นจำานวนมาก ใช้เวลาเตรียม

การและให้การดำาเนินการหลายเดือน ได้รับความร่วมมือ

ร่วมแรง ร่วมใจ จากท้ังจาก ปธพ.8 เอง จาก ปธพ.

รุ่นอ่ืน ๆ และจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง

บันทึกจากนักศึกษา ปธพ.8
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 นอกจากน้ียังได้จัดให้มีกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมทางการแพทย์อีกด้วย เช่น 

กิจกรรมการให้การปรึกษาทางกฎหมาย ทางการเงิน และกิจกรรมใหม่ล่าสุด “กองทุน

คุณธรรม” ซ่ึึ่งเน้นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี โดยการมอบทุนการศึกษา

ให้เพ่ือเป็นการสร้างกำาลังใจ รวมท้ังยังได้นำาเคร่ืองกีฬา เคร่ืองแต่งกายนักเรียน ฯลฯ 

ท่ีจำาเป็นไปมอบให้โรงเรียนในพ้ืนท่ี จังหวัดสุโขทัยอีกด้วย

 กิจกรรมแพทย์อาสาท่ีได้มีการดำาเนินการดังกล่าว ได้แสดงออกถึ้งความสามัคคี

ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาอบรม กลุ่มจิตอาสา จากทุก

ภาคส่วน ฯลฯ ท่ีได้อุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ

สร้างความสุขใจ และความประทับใจ ท้ังผู้ให้และผู้รับ ทำาให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้คนใน

พ้ืนท่ี จังหวัดสุโขทัย อย่างกว้างขวาง ทำาให้เห็นได้ว่าในยามท่ีพ่ีน้อง เพ่ือนมนุษย์ด้วย

กันได้รับความเดือดร้อน ก็ยงัมีผู้คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีคิดถึ้งการช่วยเหลือผู้อ่ืนก่อน พร้อม

กับเข้าไปดำาเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับพระราโชวาทของ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีว่า

“ ขอให้ถ่อประโยชน์ส่วนตน เป็นที�สอง

  ประโยชน์ของเพ่�อนมนุษย์ เป็นกิจที�หนึ�ง

  ลาภิทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ�

พลเอก วุฒินันท์ ลีล�ยุทธ

นักศึกษา ปธพ. 8

”
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นางสว่าง มั่นคงเจริญ

 การให้เปรียบเสมือนการหยดนำ้าลงแก้ว 1 คน 1 

หยด หากหลายคนช่วยกัน นำ้าก็จะเต็มแก้วในวันหน่ึง

เต่ียดิฉันเคยสอนไว้ว่า... เราควรแบ่งปัน ด้วยการให้ 

ดิฉันจึงได้ปฏิิบัติตามคำาสอนน้ันตลอดมา โดยการให้ 

ไม่ใช่ให้เมื่อมีเหลือ แต่เป็นการให้เมื่อผู้รับไม่มี เม่ือ

ให้ในส่ิงท่ีเขาไม่มีจึงเป็นการเติมเต็มให้เขาสมบูรณ์ 

จึงถื้อได้ว่าเป็นการกระทำาท่ียิ่งใหญ่ เร่ิมให้จากคนใน

ครอบครัว พ่อ แม่ พ่ีน้อง ลูก และหลาน ๆ ต่อมาได้

ขยายการ ให้ไปยังมวลมิตรผองเพ่ือน บริวาร ตลอด

จนคนในสังคมท่ีไม่มีในส่ิงท่ีจำาเป็น การให้ของดิฉันท่ี

ผ่านมา ดิฉัน รับรู้ได้ว่าผู้รับมีสุขใจเม่ือได้รับ ส่วนตัว

ดิฉันเองก็มีความสุขใจเช่นกันท่ีได้เป็นผู้ให้และไม่เคย

หวังส่ิงตอบแทน 

 เม่ือได้เข้าศึกษา “หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 8” จึงได้มารับ

รู้ถึ้งสถ้านการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย ได้เห็นภาพ

ของการให้บริการด้านสาธารณสุขท่ีชัดเจนมากยิง่ข้ึน

ว่าถึ้งแม้ประเทศไทยจะประเทศท่ีมีความม่ันคงทางด้านสาธาณสุขในระดับต้น ๆ ของโลกก็ตามหลักสูตร

น้ีได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างในสังคมอีกมากมายในเร่ืองการรักษาพยาบาล มีคนในพ้ืนท่ี

ต่างจังหวัดห่างไกล อีกเป็นจำานวนมากท่ีไม่มีโอกาสเข้าถึ้งการรักษาพยาบาล ด้วยแนวทางของหลักสูตร

ท่ีต้องการให้เกิดธรรมมาภิบาลในสังคมไทย จึงได้เกิดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังท่ี 4 ประจำาปี พ.ศ. 2563” โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการ

แพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถ้าบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

การให้...คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ใคร ๆ ก็ให้ได้ 
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ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับ ผู้บริหารระดับสูงรุ่นท่ี 8 (ปธพ.8) และจังหวัดสุโขทัย 

โดยได้นำาแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเภสัชกร มากกว่า 500 คน เปิดคลินิกแพทย์

เฉพาะทาง 19 สาขา และคลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน บริการผู้ป่วยในจังหวัดสุโขทัย 

และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซ่ึึ่งเปิดโอกาสให้คนไข้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลได้พบ

แพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรักษาพยาบาล เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีดูแลการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับทีมทำางาน

ของโครงการฯ ร่วมกับคุณยุวดี จิราธิวัฒน์ ซ่ึึ่งเป็นประธานฝ่ายอาหาร “กองทัพต้องเดิน

ด้วยท้อง” อาหารจงึเป็นเร่ืองสำาคัญเร่ือง หน่ึงในการดำาเนนิงานในคร้ังน้ี ดิฉันมีความยนิดี

และภูมิใจอย่างมากท่ีได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหน่ึงในการปฏิิบัติงานและให้การสนับสนุน

กิจกรรมในคร้ังน้ี ซ่ึึ่งนับว่าเป็นการให้ท่ียิง่ใหญ่อีกคร้ังหน่ึง ท่ีจะทำาให้สังคมมี ความสมบูรณ์

มากยิ่งข้ึน 

 ความสำาเร็จของการจัดงานในคร้ังน้ี เกิดข้ึนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน รุ่นพ่ีต้ังแต่ รุ่นท่ี 1-7 ตลอดจนจิตอาสาอีกจำานวนมาก ร่วมกับความ

ต้ังใจและการทุ่มเทของพวกเรา ปธพ.8 ท่ีร่วมมือร่วมใจประสานความสามารถ้ของแต่ละ

คนมารวมกันช่วยให้โครงการในคร้ังน้ีสำาเร็จลุล่วงอย่างท่ีพวกเราต้ังใจ ในการทำางานเกิด

ปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ แต่พวกเราก็ช่วยกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และในโอกาส

ร่วมมือก็มักมีอุปสรรคและทุกอุปสรรคก็ผ่านไปได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน

ซึ่ึ่งสรุปยอดการตรวจรักษา ประชาชนในโครงการฯ ในปีนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 57,000 ราย 

 โครงการน้ีได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่รุ่นท่ี 1 มาจนถึ้งในปีน้ีเป็นปีท่ี 8 แล้ว 

และเป็นโครงการ ที่สำาคัญและยิ่งใหญ่โครงการหนึ่งของประเทศ และจะเป็นโครงการ

ที่จะดำาเนินต่อไปอย่างย่ังยืนและจะสามารถ้ ช่วยเหลือคนไข้ได้อีกเป็นจำานวนมากยิง่ ๆ 

ข้ึนไป เพ่ือเติมเต็มและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

สว่�ง มั�นคงเจริญ 

นักศึกษา ปธพ.8
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นางณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

 ตอนตัดสินใจสมัครเรียน ปธพ.8  คิดว่า เพ่ือจะ

ได้เข้าใจเร่ืองสาธารณสุขไทย และ หากมีโอกาสจะ

ช่วยหรือสนับสนุนการสาธารณสุขไทย ตามศักยภาพ

ก็อยากทำา  เพ่ือช่วยคนไทยท่ีด้อยโอกาส  แต่หลังจาก

ท่ีได้เรียน  นอกจากได้พบ ได้รู้จัก เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ท่ีน่ารัก

และมีจิตใจดีงาม  ได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ี

เรียน ยังได้มีโอกาสร่วมกับหลักสูตรและ พ่ี ๆ MED 

และ NON MED จัดงานแพทยอ์าสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครัง้ที ่4 ประจำาปี 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

วันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ตอนแรก ก็ไม่เข้าใจว่าเรา NON MED จะช่วย

อะไรได้ การออกหนว่ยแพทยอ์าสา ช่ือก็บอก แทบจะ

เป็นงานของคุณหมอ เราคงได้แต่เสิร์ฟ ข้าว เสิร์ฟ

นำ้าให้คุณหมอ แต่ต้ังแต่ช่วงเตรียมงาน จนถึ้งวันงาน 

ทำาให้เข้าใจว่า การออกหน่วยแพทย์อาสา ไม่ใช่หมาย

ถึ้งแค่การรักษา  แต่หมายรวมถึ้ง การทำาให้การออก

หน่วยแพทย์อาสาน้ันสมบูรณ์เติมเต็ม ท้ังด้านการรักษา และสร้างความสุขให้ผู้คน เพราะคนไข้ท่ีมาน้ัน 

คือ คนท่ีขาดโอกาส  ซ่ึึ่งเม่ือทุก ๆ  วัน ของเขาขาดโอกาส วันท่ีเราจัดงาน ควรเป็นวันท่ีเขาได้รับโอกาส และ

ควรเป็นโอกาสในทุกๆด้าน ไม่ใช่เฉพาะแต่ได้รับการรักษา  แต่ต้องเป็นโอกาสในการได้รับการบริการ

ได้รับการดูแล ได้รับความรู้สึกถึ้งความห่วงใย ได้รับความรู้ ท่ีทำาให้เขาไม่รู้สึกว่า เขาคือคนท่ีด้อยกว่าคนอ่ืน 

ซึ่ึ่งเรื่องนี้ คือเรื่องที่ NON MED สามารถ้ทำาได้เต็มที่ เพราะ MED ทุกท่าน จะอยู่ที่ห้องตรวจ ห้องผ่าตัด 

(ซ่ึึ่งต้องบอกว่า ประทับใจกับพ่ีหมอทุกท่าน ท่านทำางานหนักมาก ทำางานอย่างต้ังใจ  และทุ่มเทมาก ๆ) 
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 เป็นช่วงเวลา 2 วันเต็ม ๆ  ท่ีบอกได้ว่า มีความสุขมาก ๆ  เป็นความสุขท่ีอ่ิมจากการได้มีส่วนร่วมท่ีได้ให้

ได้ทำา ได้สร้างให้คนท่ีไม่ได้รับโอกาส ให้เข้าถึ้งโอกาสในการได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขจากแพทย์

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ไม่ต้องรอคิวนัดเป็นเดือน ๆ แต่แพทย์

ผู้ชำานาญการจาก โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ท้ังประเทศ มากกว่า 100 ท่าน และจิตอาสากว่า 1,000 คน รวม

ตัวกันเพ่ือมาดูแล ให้ความรู้และรักษาผู้ป่วย  โดยทางปธพ. 1 - 9 ร่วมกันคนละไม้คนละมือ   จัดบริการ

ตรวจรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 19 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง (โดยคลินิกคัดกรองโรคปอดและคัดกรองผล

เลือด เร่ิมใหบ้ริการประชาชน 9 อำาเภอ ล่วงหนา้เร่ิมต้ังแตเ่ดือนมีนาคม - ตุลาคม 63) และ 2 คลนิิกพิเศษ 

(กฎหมาย การเงิน) และมีหน่วยงานประกันสังคมให้ความรู้กับประชาชน โดยรวมต้ังแต่เร่ิม

โครงการจนถ้ึงวันส้ินสุดโครงการ มีผู้รับบริการมากกว่า 55,000 ราย ซึ่ึ่งนอกจากบริการ

ทางการแพทย์ ในงานยังมีกองทุนเยาวชนคุณธรรมมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การเรียน และมี 

อู่ข้าวอู่นำ้า บริการนำ้าและอาหารให้ผู้ป่วยและญาติ ซ่ึึ่งใน 2 วัน บริการได้ถึ้ง 6,870 ราย 

 ดิฉันยังจดจำาใบหน้า และ รอยยิม้ ของคุณยาย ท่ีมารับอาหารจากมือดิฉัน  พร้อมคำาอวยพรมากมาย

เทียบไม่ได้กับอาหาร 1 จาน ท่ีได้รับจากเรา ยังจำาความรู้สึกของคุณลุงท่ีเราเข้าไปช่วยเหลือเขา ตอนพา

เขาไปท่ีคลินิก ยำ้าพูดว่า ขอบใจนะหน ูและ คุณป้าท่ีเราเช็ดทำาความสะอาดเปลอืกตาใหก่้อนทำาการรกัษา

ยกมือไหว้ขอบคุณ อย่างท่ีเรารับไหว้ไม่ทัน  ความรู้สึกเต็มอ่ิมจากการได้แบ่งปัน ได้สร้างความสุขให้คน

ท่ีรอ และ ต้องการรับโอกาสจากผู้อ่ืน ทำาให้ดิฉันเข้าใจถึ้งแก่นแท้ ของหลักสูตรว่า ทำาไมถึ้ง ให้นักศึกษา

ทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรม ดี ๆ แบบน้ี  ท้ังหมด ไม่ใช่เพ่ือได้ทำาให้งานสำาเร็จลุล่วง  มีคนมารับบริการ

มากมาย  แต่ท้ังหมด เพ่ือให้เราต้องเป็นคนหน่ึงในสังคม ท่ีเม่ือมีโอกาส เราต้องให้โอกาสคน  ต้องช่วย

เหลือ แบ่งปัน  และดูแล ผู้คนในสังคมท่ีด้อยโอกาส

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

นักศึกษา ปธพ.8
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นางเกศรา มัญชุศรี

 ในฐานะ นักศึกษา ปธพ 8 แล้ว ทุกท่านทราบดีว่า

ภาระกิจท่ีสำาคัญของรุ่นน้ีคือกิจกรรมโครงการแพทย์

อาสาจังหวัดสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของประเทศไทย

แต่ด้วยชะตาฟ้าลิขิตปี พ.ศ. 2563 ท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญ

กับไวรัส COVID-19 ความราบร่ืนในชีวิตของทุกผู้ทุก

นามจึงอันตรทานหายไป จากเดอืนพฤษภาคมท่ีจะไป

สุโขทัยถู้กเล่ือนไปอย่างหาวันแน่นอนไม่ได้  ดิฉันและ

พ่ี ๆ นักศึกษาทุกท่านจึงได้รับโอกาสฝึกฝนการทำา

กิจกรรมอาสาในช่วงอาสาสู้ภัย Fight COVID ในหลาก

รูปแบบ ต้ังแต่ การระดมทุน เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ได้แก่ เคร่ืองช่วยหายใจ หน้ากาก

อนามัย แอลกอฮอล์ และเวชภัณฑ์์ท่ีจำาเป็นสำาหรับ

การต่อสู้กับ COVID-19 เพ่ือมอบให้กับสภากาชาดไทย

และโรงพยาบาลต่างๆท่ัวประเทศ รวมท้ัง อาหาร

ของใช้จำาเป็น เพ่ือนำาไปแจกจ่ายให้กับ ผู้ท่ีประสบ

ปัญหาในภูมิภาคต่างๆ
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 เม่ือเวลาล่วงไปถึ้งไตรมาสท่ีสาม ผลแห่งความมีประสิทธิภาพของการแพทย์ไทย

ท่ีสามารถ้ต่อสู้กับ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทำาให้เราเร่ิมมีความหวังว่าจะได้ออก

หน่วยแพทย์ของ รุ่น 8 แล้ว ดิฉันได้ไปเยี่ยมเยียนสุโขทัยถึ้งสามคร้ังในปี พ.ศ. 2563 

โดยคร้ังท่ีสาม วันท่ี 7 -  8 พฤศจกิายน เปน็โครงการแพทยอ์าสาจังหวัดสุโขทัย ท่ีเรารอ

คอยหลังจากท่ีเตรียมตัวมาอย่างเข้มข้น ประชุมออนไลน์และออฟไลน์กันหลายสัปดาห์

เพ่ือวางแผน ประเมินสถ้านการณ์ ประสานงานกับบุคลากรในพ้ืนท่ีสุโขทัย  แต่ทุกคน

ก็ต่ืนเต้นท่ีเราได้มาทำางานกันจริง ๆ แล้ว

 ดิฉันเองน้ันแม้ว่าจะมีประสบการณ์การจัดงานระดับชาติและระดับนานาชาติมา

หลายคร้ังแล้ว แต่การได้สัมผัสกับชีวิตจริงของชาวบ้าน คุณป้า คุณลุงท่ีมารอคิวการ

รับรักษาต้ังแต่เช้าตรู่  การต่อแถ้วเข้ารับการรักษาจากคลินิคเฉพาะทางต่าง ๆ  ท่ีแพทย์

อาสาของเรามาเปิดให้บริการ การได้มีโอกาสยืนให้บริการสอบถ้าม พูดคุย การจัดคิว

การพาคนไข้ให้ถ้ึงมือคุณหมอ การจดสถิ้ติ การประเมินความพึงพอใจ ของคนไข้

 ในวันน้ัน ทำาให้ดิฉันตระหนักถึ้ง

 • อัตราการเข้าถึ้งการรักษาพยาบาลของประชาชนในต่างจังหวัดน้ันยังสามารถ้

ท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมข้ึนได้

 • แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในต่างจังหวัดน้ัน มีปริมาณ

งานท่ีมาก และเป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจสูงในการให้บริการทางการแพทย์ 

อย่างจริงใจ

 • สามารถ้ท่ีจะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านงานเอกสารและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วได้

 • บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะท่ีไม่ใช่แพทย์ ยังต้องการความรู้ด้านการ

บริหารจัดการทางการเงิน   และมีภาระค่าใช้จ่ายทางสังคมสูง ทำาให้ยังไม่

สามารถ้เล้ียงดูตนเองได้อย่างดี
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 ดิฉันต้องขอขอบคุณ ปธพ.8 ท่ีให้โอกาสในการจัดให้มี คลินิก

ท่ีมิใช่ทางคลินิกทางการแพทย์ เกิดข้ึนเป็น คร้ังแรก เรียกว่า คลินิก

การเงิน โดยมีท้ังการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัย 

เพ่ือการบริหารเงินและการแก้หน้ี และการเปิดบูทเพ่ือให้คำาปรึกษา

แก่คนไข้และบุคคลท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

 ดิฉันเช่ือเสมอมาว่า สุขภาพท่ีดีเป็นรากฐานสำาคัญในการมีชีวิต

ท่ียืนยาว แต่จะมีชีวิตท่ียัง่ยืนได้น้ัน  สุขภาพใจต้องดี และท่ีขาดไม่ได้

สุขภาพทางการเงินต้องแข็งแรงด้วยเช่นกัน   เรามิได้หมายถึ้งความ

รำ่ารวย แต่หมายถึ้งความสามารถ้ในการบริหารจัดการเงินของเรา ให้

มีเพียงพอสำาหรับการใช้จ่ายในแต่ละช่วงอายุ ซ่ึึ่งเป็นเร่ืองท่ีต้องเรียน

รู้และลงมือปฎิบัติ เฉกเช่นเดียวกับการออกกำาลังกายเพ่ือเสริมสร้าง

ความแข็งแรงให้กับร่ายกายของเรา

 กิจกรรม แพทย์อาสาคร้ังน้ีของ ปธพ.8 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ

กิจกรรม คลินิกการเงิน ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือการบริการความรู้ด้าน

การจัดการเงินการแก้หน้ีแก่คนไข้และประชาชนท่ัวไป ในวันงาน

แพทยอ์าสาฯ และการเปิดห้องอบรมการบริหารเงินอยา่งเข้มข้นให้กับ

บุคคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัย เป็นท่ีน่ายินดีท่ีได้รับความ

สนใจอย่างมาก พร้อมกับการขอให้มีการอบรมเพ่ิมเติมในเดือนถั้ดไป 
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นักศึกษา ปธพ.8

 ต้องขอขอบคุณ ปธพ.8 ท่ีก่อให้เกิดคลินิกการเงิน 

และขอขอบคุณวิทยากรท่ีสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และหน่วยเผยแพร่ความรู้จากธนาคาร

ออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ดิฉันขอเก็บความประทับใจจากเจ้าบ้านจังหวัด

สุโขทัย คุณหมอปองพล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

ท่านผู้อำานวยการ คุณหมอสมชาย ท่านรองผู้อำานวยการ

คุณหมอสุนทร สมาชิกกลุ่มพิกุล  คุณหมอ  พยาบาล

บุคลากรทุกด้าน แม่บ้าน รปภ. ท่ีเป็นกำาลังสำาคัญ และ

เพ่ือนนักศึกษา ปธพ.8 และพ่ี ๆ ปธพ. ทุกรุ่น ท่ีมาทำาให้

ตำานานของชาว ปธพ. ได้สืบสานและเล่าขานให้กับ

นักศึกษารุ่นถั้ด ๆ ไปค่ะ
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นางณิยะดา จ่างตระกูล

 จะมีสักกี่ครั้งกี่หลักสูตร ที่คุณหมอจากทุก

โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งกรุงเทพฯ

และภูมิภาค ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก ที่มาร่วมแรงร่วมใจ

กันดูแลรักษาคนไข้

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีคุณหมอจากกองทัพบก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  และตำารวจ โดยไม่แบ่ง

หมู่เหล่ามาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาคนไข้

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีผู้อำานวยการโรงพยาบาล

หลากหลายโรงพยาบาลและจากงานบริหาร การเป็น 

NO. 1 มาเป็นผู้ช่วยตรวจรักษาคนไข้

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีคุณหมอผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะทางนำาทีมเดินทางมาหลายร้อยกิโลเมตร เพ่ือ

ผ่าตัดตาให้คนไข้หลายร้อยคนได้มีชีวิตที่สดใสขึ้น

โดยคุณหมอไม่ได้เรียนหลักสูตรรุ่นน้ี

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีเจ้าของโรงพยาบาล

ช่ือดัง จัดทีมพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีหลายสิบคนมา

ช่วยตรวจเลือด ช่วย X-ray คัดกรองโรคปอดให้ชาว

บ้านเป็นหม่ืน ๆ คนติดต่อกันเป็นเดือน ๆ 

 จะมีสักกี่ครั้งกี่หลักสูตร ที่เจ้าของโรงพยาบาลตาอันมีชื่อ มาดูแลตาของน้อง ๆ ด้วยตัวเอง 

ตัดแว่นให้ ทำาแผนท่ีสำาหรับคนตาบอดให้

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีรวมทันตแพทย์ฝีมือฉมังเกือบคร่ึงร้อยมาถ้อน อุด ผ่าฟันให้คนไข้ท่ี

เจ็บปวดทุกข์ทรมาน

 จะมีสักกี่ครั้งกี่หลักสูตร ที่เจ้าของธุรกิจหลายพันหลานหมื่นล้าน จะมาช่วยกันแพ็คของ

ยกของจัดอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิิบัติหน้าท่ีตามคลินิก

พูดด้วยใจ...พูดด้วยการกระทำา
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 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่บิ�กเบ้ิมจะมาช่วย

บริหารจัดการหารถ้ โบกรถ้ให้กับผู้ให้บริการทุกคนไปให้บริการคนไข้ท่ีโรงพยาบาลอย่าง

รวดเร็วและปลอดภัย 

 จะมีสักกี่ครั้งกี่หลักสูตร ที่เจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังจะมาดูแลหา

ข้าวหานำ้าให้กับคนไข้ญาติคนไข้ด้วยตนเอง

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีนายทหารระดับนายพล ระดับเจ้าของกิจการ ระดับผู้บริหาร

ระดับสูง มาเช็ดเก้าอ้ี ยกโต�ะ ยกนำ้า จัดสถ้านท่ีด้วยตนเอง

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีระดับอธิบดี ระดับผู้อำานวยการ น้อมตัวลง คุกเข่า 

เพ่ือสอบถ้าม  ดูแลคนไข้

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ท่ีเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง มาช่วยบันทึกภาพความ

ประทับใจต่าง ๆ ในงานด้วยตนเอง

 จะมีสักก่ีคร้ังก่ีหลักสูตร ผู้บริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเกือบทุกค่ายมาช่วยให้

บริการด้านการส่ือสารรองรับคนหลายพันคน

 จะมีสักกี่ครั้งกี่หลักสูตร ที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน

ขอช่วยงานคนละไม้ละมือ แม้ไม่ใช่งานท่ีเคยถ้นัด เคยทำามาก่อน หรืองานท่ีได้หน้าได้ตา

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์เพ่ือผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.8) ใน

งานออกหน่วยแพทยอาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ท่ีโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

วันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คือหลักสูตรน้ันค่ะ

 กราบขอบพระคุณพ่ีๆทุกท่าน ท้ัง MED และ NON MED ท่ีไม่ว่าจะขอความร่วมมือ

อย่างใดไป  พ่ี ๆ ก็พร้อมจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือค่ะ  ดีใจ ภูมิใจ อ่ิมเอมใจท่ีได้

เรียนหลักสูตรน้ี รุ่นน้ีค่ะ

 กราบขอบพระคุณพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ, บุษบา สังขวิภา, 

และแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ท่ีให้โอกาสทำาหน้าท่ีเลขานุการ ปธพ.8 ค่ะ

 และขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำากัด ท่ีอนุญาตให้มาเรียนและร่วมกิจกรรม

ดี ๆ แบบน้ีค่ะ

ณิยะด� จ่�งตระกูล

เลขานุการ ปธพ.8
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กิจกรรมแพทย์อาสาฯ

“ปธพ. สัญจร”
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ณ วัดบำาเพ็ญเหนือ - วัดบางเพ็งใต้
เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ภาพกิจกรรมแพทย์อาสาฯ “ปธพ. สัญจร”



ภาพกิจกรรมแพทย์อาสาฯ “ปธพ. สัญจร”

ณ โรงพยาบาลอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563



ภาพกิจกรรมแพทย์อาสาฯ “ปธพ. สัญจร”
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

ณ โรงเรียนศรีสำาโรงชนูปถัมภ์
จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563



กิจกรรมแพทย์อาสาฯ ปธพ. 8
ในช่วงวิกฤตโรคระบาด

COVID-19
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 ใครเลยจะคาดคิดว่าปี พ.ศ. 2563 จะเป็นปีแห่ง New Normal ท่ีปั�นป่วนกัน
ไปทุกวงการทุกผู้ทุกนาม ความหวาดกลัวจากการติดเช้ือไวรัส Corona ท่ีไม่มียารักษา
หรือวัคซีึ่นป้องกันได้ ทำาให้ความปกติสุขในชีวิตประจำาวันของเราทุกคนอันตรทาน
หายไป หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นอุปกรณ์ประจำาตัวท่ีต้องพกไปทุกท่ี Social 
distancing มาตรการตรวจคัดกรองและกักกันตัว เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลทุกประเทศยำา้เตือน
กับประชาชน ประเทศท่ีเจริญแล้วในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับมีอัตราผู้ติดเช้ือไวรัส
และอัตราเสียชีวิตสูงท่ีสุดในโลก ในขณะท่ีประเทศไทยได้รับการยกย่องและยอมรับ
จากองค์กรอนามัยโลกว่าสามารถ้รับมือไวรัส COVID-19 ได้ดีเย่ียมและเป็นตัวอย่าง
ให้ประเทศอ่ืนปฏิิบัติตาม โดยมีแนวทางการทำางานท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ

 ศักยภาพทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติน้ัน ไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ แต่เป็นความต่อเน่ืองของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุข การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ การมีระบบการ
ทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ีเรามีเหนือว่าชาติอ่ืน ๆ  น้ัน คือ คนไทย ท่ีในยามเดือดร้อน
น้ันเราจะหันหน้ามาช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างเต็มท่ี ผู้ท่ีมีมากก็จะเป็นผู้ให้ด้วยความ
เต็มใจกับผู้ท่ีขาดแคลน ประสบการณ์จริงเกิดข้ึนแล้วจากวิกฤตไวรัส COVID-19 ท่ี

ชาว ปธพ. 8 ท้ังกลุ่มท่ีเรียกว่า MED คือบุคลากรทางการแพทย์และ  NON MED 
คือกลุ่มท่ีไม่ใช่แพทย์ ได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ เป็น
จำานวนมากในช่วงเวลาระหว่าง มีนาคม ถึ้ง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 เม่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนของ ปธพ. 8 ต้องสะดุดลงในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 เป็นจากมาตรการ Social distancing เป็นธรรมชาติของนักศึกษาระดับ
ผู้บริหารท่ีคิดถึ้งมาตรการและกลยุทธ์ท่ีเราจะสามารถ้ช่วยประเทศและส่วนรวม
ได้อย่างไรบ้างในสถ้านการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ท่ีเร่ิมทวี
ความรุนแรงมากข้ึนและมีทิศทางท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไทย 
โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID  จึงได้ก่อเกิดข้ึนเม่ือ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ คณะนักศึกษา ปธพ. 8 และภาคีเครือ
ข่ายทางการแพทย์และภาคเอกชน เพ่ือเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ในการรับมือ
กับสถ้านการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน โดยได้ประกาศยุทธศาสตร์ และ 9 ภาระกิจ
ท่ีสำาคัญๆ ได้แก่ การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือการรักษาและ
ป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 และการเสริมสร้างกำาลังใจแก่คนท่ียังไม่ติดเช้ือ แม้ว่า
ขณะน้ันความชัดเจนของโรคและขนาดของปญัหาจะยงัไม่สามารถ้คาดเดาถึ้งขนาด
ความเสียหายได้
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 โครงการ “อาสาร่วมใจ Fight COVID” เป็นจุดต้ังต้นของจัดทำาแนวความคิด
และแบ่งงานกันทำา พร้อมท้ังการจัดลำาดับความสำาคัญของงาน และความเช่ียวชาญ
ของนักศึกษา โดยเร่ิมจากวาระเร่งด่วนคือการจัดหา อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือ
การรักษาและป้องกันเช้ือไวรัสในระยะเวลาจำากัด เราแบ่งทีมการจัดหาตามรายการ
ของอุปกรณ์ได้แก่

 • หน้�ก�กผ้�สำ�หรับประช�ชน

 • หน้�ก�ก Surgical mash, N95

 • Faceshield

 • ชุด PPE ใส่ครั�งเดียว

 • ต่อม�เร�ห�ทีมพัฒน�ชุด PPE ที�ส�ม�รถซักได้หล�ยครั�ง

 • เคร่�องช่วยห�ยใจ

 • เตียง Negative Pressure

 • Alcohol และ gel

 • เคร่�อง UV

 • หุ่นยนต์ และเคร่�องม่อและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพ่�อก�รป้องกันโรคติดเช่�อ 

โดยร่วมกับทีมนวัตกรรมของมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ

 เม่ือสถ้านการณ์จำานวนผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19 เพ่ิมจำานวนข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ทำาให้มีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามท่ีจังหวัดสงขลาโดยคุณหมอ ปธพ.8 เพ่ือทำาการ
รักษาผู้ป่วยจากไวรัสได้โดยตรง และมีการร่วมมือในการจัดสถ้านท่ีของโรงแรม เพ่ือ
กักกันกลุ่มผู้เส่ียงในระยะยะเวลาตามท่ีกำาหนด ท่ีเรียกว่า State quarantine

 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีนักศึกษา ปธพ.8 น้ัน มีบทบาทการทำางานเพ่ือสนับสนุน
การต่อสู้กับโรคระบาดนี้ โดย องค์การเภสัชกรรม และองค์การอาหารและยา 
มีบทบาทท่ีสำาคัญในการเร่งรัดข้ันตอนการอนุมัติยาและอุกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือ
ให้สามารถ้นำามาใช้ได้อย่างทันการ สำานักงานประกันสังคม นั้น ได้มีบทบาทใน
การทำางานอย่างรวดเร็วเพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ท่ีถู้กเลิกจ้าง
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 ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสน้ัน มิได้จำากัดความเดือดร้อนไว้เพียงแต่วงการ
แพทย์เท่าน้ัน ประชาชนได้รับผลกระทบจากรายได้ท่ีหดตัวลง หรือ/และการถู้กเลิกจ้าง
นั้นมีจำานวนมาก โครงการอาสากู้ภัย Fight COVID สนับสนุนการแบ่งปันให้กับ
ผู้ท่ีขาดแคลนผ่าน โครงการตู้ปันสุข ท่ีจัดข้ึน ณ สถ้านท่ีทำางานของนักศึกษาตาม
ความสมัครใจ การระดมส่ิงของและทุนทรัพย์จากนักศึกษา ปธพ. เพ่ือส่งมอบให้กับ
จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีผลกระทบจากการหดตัวของนักท่องเท่ียว และอีกหน่ึงโครงการ
โครงการตู้สะพานบุญ ให้แก่โรงพยาบาลจำานวน 99 แห่ง

 เม่ือคำานึงถึ้งผู้ท่ีอาจมีความเส่ียงในการรับเช้ือไวรัสน้ี พบว่าเด็กนักเรียนช่วงช้ัน
ประถ้มต้นน้ัน ไม่มีหน้ากากอนามัยขนาดเล็กเฉพาะตัว โครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”
ได้จัดทำาและรับบริจาคหน้ากากเด็กสำาหรับอายุประมาณ 6-9 ขวบ รวมแล้ว
จำานวน 300,000 ช้ิน ได้ส่งมอบพร้อมโปสเตอร์ความรู้การล้างมือและการักษา
สุขอนามัย ให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศและร่วมมือกับโรงพยาบาลในเขตดังกล่าว
เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงการดูแลสุขอนามัย

 ช่วงเวลาแห่งความร่วมมือกันต่อสู้รับมือกับภัย COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563
ของนักศึกษา ปธพ.8 น้ัน จะเป็นความทรงจำาและเป็นความประทับใจตลอดไปของ
พวกเราท่ีขอเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำางานของบุคลากร
ทางการแพทย์ไทย และการแบ่งปันให้กับผู้ที ่ขาดแคลน นักศึกษา ปธพ.8 ขอ
ขอบคุณ แพทยสภา มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พลอากาศตรี นายแพทย์ 
อิทธพร ทีมงานแพทย์ ทีมงานของโครงการ ปธพ. ทุกท่าน
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ภาคผนวก
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  เวลา 11:00 น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 

อาคารสำานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 10:30 น. 

ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด 

อาคาร 50 ปี ศรีสังวร ชั้น 4 จังหวัดสุโขทัย
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ภาพพิธีเปิดโครงการ
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ � วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  

ผู ้แทนประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ� โลห์เลขา กรรมการ

แพทยสภาและอดีตนายกแพทยสภา  พร้อมด้วย  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิ

ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำานวยการหลักสูตร ปธพ. พร้อมคณะ เปิดโครงการฯ
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ภาพพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่ประธานคลินิก 21 คลินิก 

และผู้แทนที่ร่วมสนับสนุนบุคลากร แพทย์ เครื่องมือในการให้บริการ

ในโครงการฯ ในครั้งนี้
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ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ประธานคลินิก 21 คลินิก 
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ภาพวันงาน
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพบรรยากาศให้บริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 19 สาขา และคลินิกกฎหมาย คลินิกการเงิน 

มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ มอบแว่นสายตาแก่เด็กท่ีสายตาผิดปกติ มอบทุนการศึกษา

กองทุนเยาวชนคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มอบหน้ากากผ้าสำาหรับเด็กจาก

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด มอบชุดนักเรียน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย

195



196



197



198



199



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชน
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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รายนามผู้สนับสนุนหลัก
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563



โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2563
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