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“ขอใหถ้อืประโยชนส์่วนตนเป็นท่ีสอง 
ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย ์เป็นกิจท่ีหน่ึง 
ลาภทรพัย ์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง 
ถา้ท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไวใ้หบ้ริสทุธ์ิ” 

 
สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก 

(เจา้ฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์) 
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การเรียนวิชาแพทยแ์ละวิชาท่ีเก่ียวกบัแพทย ์
คือการเล่าเรียนเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่ยิ่งกว่าตน 

โดยเฉพาะหนา้ท่ีท่ีจะรกัษา ท่านตอ้งใชค้วามรูค้วามช านาญทัง้หมดท่ีมีอยู่ 
สงเคราะห์ผูอ้ืน่มีผูเ้จบ็ป่วยเป็นส าคญั และจะตอ้งอุทิศตน อุทิศเวลา 
แมน้กระทัง่ความสขุส่วนตวั เพือ่ปฏบิติัการเช่นน้ีอยู่ตลอดชีวิต 
หมายความว่าท่านทัง้หลายตอ้งมีอุดมคติและจรรยาอนัสงู 
และหนกัแน่นในหนา้ท่ีและวิชาชีพของตนจงึจะท าไดส้ าเร็จ 

 
พระบรมราโชวาท  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 รชักาลท่ี 9 
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“...ทุกคนท่ีท างานใหแ้ก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะตอ้งไม่ลมืว่าโรงพยาบาลนี้...  

ก าเนิดขึ้นจากความมุ่งมัน่ปรารถนาอนัแรงกลา้…ของคนไทยทัว่ราชอาณาจกัร   

ท่ีตอ้งการจะเห็นผูท่ี้อยู่ในทอ้งถิน่ทุรกนัดารทุกหนแห่งไดร้บัความเอาใจใส่รกัษาพยาบาล

เป็นอย่างดี 

ใหป้ลอดภยัจากความเจบ็ไขโ้ดยทัว่ถงึเสมอหนา้กนั…” 

 

พระราชด ารสัของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

เมื่อครัง้ด ารงพระอสิริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ กรมทหาร

มหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค ์เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2529 
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สาส์นแสดงความยินดี 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตร ี 
รองประธานกรรมการมูลนธิ ิ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช 
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สาส์นแสดงความยินดี.... 
พลเอก ดร ศริ ิทวิะพนัธ์ุ 
ประธานมูลนธิ ิ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 

 

 

 

 

 

          เน่ืองในโอกาสที ่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีวาระครบ ๔๐ ปี ในวนัที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  ขา้พเจา้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะไดร้ว่มรบัรูแ้ละติดตาม
ความเจรญิกา้วหน้า และมีส่วนรว่มในการสรา้งความเจรญิรุ ่งเรอืงดว้ยส่วนหน่ึง ขา้พเจา้
ตระหนักดวี่าการทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดพ้ฒันามาโดยล าดบัอย่างมั่นคง
ก็ดว้ยความมุ่งมั่นและความเสียสละของบรรดาเจา้หนา้ทีทุ่กระดบั และพี่นอ้ง ขา้ราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดร้ว่มมือรว่มใจอย่างแทจ้รงิ ขา้พเจา้ประจกัษช์ดัทีสุ่ด  ก็ในชว่งที่ไดร้บั
หนา้ทีเ่ป็น ประธานมูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชติดต่อกนัมาเกนิกว่า ๒๐ ปี ไดเ้ห็น
ความเสยีสละและน ้าใจของทุกฝ่ายอย่างชดัแจง้ จนเกดิความเชือ่มั่นว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย จะพฒันาต่ออย่างมั่นคง และจะเป็นสถานบรกิารทางสุขภาพทีอ่ยู่ในหวัใจของ
พีน่อ้งประชาชนในพืน้ที ่ ช ัว่นิรนัดร ์ 

 

ขา้พเจา้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและกราบอญัเชญิสิ่งศกัดิส์ิทธิท์ ัง้หลายใน 
สากลโลก จงดลบนัดาลใหโ้รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จงเจรญิมั่นคง และขอให ้
เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้มวลประสบแต่ความสุขส าเรจ็และความสมหวงัทุกประการ 

 

 

 

   พลเอก ดร.ศริ ิ  ทวิะพนัธุ ์

ประธานมูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย 
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ทีน่ี่....@นครไทย 
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วสิยัทศันแ์ละการน าองคก์ร  
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ดา้น การพฒันาคุณภาพ…. Service Excellence  
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ดา้นการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูม ิ  
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ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค PP excellence 
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ดา้นการพฒันาบุคลากร  People excellence 

ดา้นธรรมาภบิาล Governance Excellence  
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ศูนยป์ระคองรกัษ ์
ระบบการดูแล 

ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
ใน 'ยุพราชนครไทย 
         

    
  การดูแลแบบประคับประคอง 
ประกอบดว้ยการใหบ้รกิารตรวจ
ร ักษา โดยแพทย ์เ วชศาสตร ์
ครอบครวั ออกเยี่ยมบา้น  รบัให ้
การปรกึษา จากงานผูป่้วยนอก, 
งานอุบตัิเหตุฉุกเฉิน, งานผูป่้วย
ใน และ รพ.สต.  เพื่อร่วมวาง
แผนการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
รว่มกบัทีมสหวชิาชพี  มีกจิกรรม
การดูแลรกัษาทางดา้นร่างกาย 
จติใจ สงัคมและจติวญิญาณ และ
กจิกรรมส่งเสรมิการเขา้ถงึบรกิาร 
มีการประเมินระดบัผูป่้วยที่ไดร้บั
การดูแลแบบประคบัประคอง (PPS 
score)  ว า ง แผนก า รดู แ ล ให ้
ค า ป รึ ก ษ า  ท า ก ลุ่ ม Family 
meeting  ท าแผนการดูแลอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บช ัด เ จน  ใ ห ้ข ้อ มู ล
เกีย่วกบัการด าเนินของโรค  ท า
ให ้ผู ้ป่ วยและครอบคร ัวได ้ร ับ
ขอ้มูลทีค่รบถว้น เขา้ใจ ไดร้บัการ 

 
 
 
 
 
 
 รกัษาตรงตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 
    ก ร ณี ผู ้ป่ ว ยที่ อ ยู่ ร ะ ย ะ  Last 

hours of living ทีมงานจะจดักรรม
ถวายสังฆทาน สวดมนต ์และท า
สมาธบิ าบดั  ... 

     มกีารพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่
โรงพยาบาลและ รพ.สต. จดัท า CPG 
ที่ชดัเจนส าหรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน
วางแผนการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 
ท าให ้บุคลากร  สามารถจัดการ
อาการรบกวนที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู ป่้วยระยะสุดทา้ยไดแ้ละมีความ
มั่นใจในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
มากขึน้         
       ในชมุชน มีการสรา้งเครอืข่าย
การดูแลผูป่้วยในชมุชนและจติอาสา 

 
ในชื่อกลุ่ ม  “นาง ฟ้านครไทย ” 
ปัจจบุนัมสีมาชกิ 123 คน โดยไดร้บั
การพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแล
ผูป่้วยแบบประคบัประคองใหม้ีความ
มั่นใจการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
ท าใหผู้ ป่้วยไดเ้ขา้ถึงบริการแบบ
ประคับประคอง และมีการจัดเวที
เ ส ว น า  “ น า ง ฟ้ า น ค ร ไ ท ย ” 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละสรา้งคุณค่า
แก่คนท างาน มีการจดัโครงการพระ
อาสาขา้งเตยีง  
     จากการพัฒนาระบบบรกิาร การ
ดูแลแบบประคบัประคอง พบว่าจ านวน
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยที่ไดร้บัการดูแลมี
แนวโน้มมากขึน้ ไดร้บัการดูแลตาม
มาตรฐานมากกว่ารอ้ยละ 90 ยังมี
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยอีกจ านวนหน่ึงที่ยงั
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการ จึงมีการ
พัฒนาเครือข่ายในชุมชนเพื่อการ
คน้หาผูป่้วย เป็นการประสานความ
รว่มมือระหว่างโรงพยาบาล จิตอาสา 

เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ปี 2562 

“ศูนยป์ระคองรกัษ”์ ระบบการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยใน 'ยุพราชนครไทย 

 ผลงานเด่น โรงพยาบาลคุณภาพเพื่อชุมชน  
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อสม. รพ.สตและรว่มตดิตามดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ยในชมุชน มีการจดับรกิาร
เชิงรุกจากการเยี่ยมบา้น การร่วม
คน้หาผูป่้วยระยะสุดทา้ยในชุมชน มี
การจัดการ อาการปวดอย่างมีประ  
สิทธิภาพ การไดร้บัยาแกป้วดกลุ่ม 
Opioid มแีนวโนม้ดขีึน้  
 
     ส่งผลใหปี้ 2560-2562 พบว่า 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดูแลแบบ
ประคบัประคองตามมาตรฐาน รอ้ยละ 
94.59, 95.13 และ 98.53 ตามล าดบั  
ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติที่
ไดร้บัการดูแลแบบประคับประคอง  
รอ้ยละ 95.78 , 94.08 และ 96.79 
ตามล าดบั  
   ผูป่้วย CA มีการรกัษาดว้ย Strong 
Opioid Medication รอ้ยละ 60.81, 
59.17และ77.60 ตาม ล าดบั  
   จากการพฒันางานดา้นดูแลผูป่้วย
แบบประคบัประคองท าใหผู้ป่้วยโรคอืน่ 
ๆ นอกจากผูป่้วยมะเร็ง ที่ไม่สามารถ
รกัษาใหห้ายไดส้ามารถไดร้บัการดูแล
เพิม่มากขึน้  และในปี 2562 คุณภาพ
ชวีติการดูแลผูป่้วยทีบ่า้นอยู่ในระดบัด ี
รอ้ยละ 80.75 
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NCD Clinic Plus  
เครอืข่ายสขุภาพอ าเภอนครไทย 

 

งานNCD รพร.นครไทย 

NCD Clinic Plus  

เครอืข่ายสุขภาพ             
อ าเภอนครไทย 

     จากปัญหาจ านวนผูป่้วย
โรคเร ือ้รงั เบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสูงของอ าเภอนคร
ไทย มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
ในปี 2559 - 2562 มีอตัรา
ความชุกผู ้ป่วยเบาหวาน 
(ต่อแสนปชก.) 4.57, 5.39 
,5.59 และ 7.47 ตามล าดบั 
และอัตราความชุกผู ้ป่ วย
ความดนัโลหิตสูง (ต่อแสน
ปชก . )  10 .02 , 12 .46 , 
12.79 และ 12 .51  และ
ตามล าดับ และพบปัญหา
ผู ป่้วยควบคุมโรคได ้ไม่ดี  
ส่ ว น ห น่ึ ง เ กิ ด จ า ก มี
พฤตกิรรมการดูแลตนเองไม่
ถูกตอ้ง ขาดแรงจูงใจในการ
ดูแลตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      NCD Clinic Plus เครอืข่ายสุขภาพ
อ าเภอนครไทยไดม้ีการพฒันากลไกการ
ท างานของเครอืข่าย โดยบูรณาการกบั
การท างานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) โดยมี
นายอ าเภอเป็นประธาน กรรมการและภาค
ส่วนต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย ตัวแทนภาค
ประชาชนที่เกีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดค้วามเห็น
ที่ค รอบคลุมและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชน มีการขบัเคลือ่นลง
ระดับพืน้ที่ โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) ซึง่มี
นายกองคก์ารบริการส่วนต าบลเป็น
ประธานเพือ่รวบรวมปัญหา/ความตอ้งการ 
รวมทัง้แนวทางการตอบสนองปัญหาของ
ประชาชนในพืน้ที ่มีการคนืขอ้มูลผ่านเวที
ประชมุผูน้ าหวัหน้าส่วนราชการและผูน้ า
ชุมชน จดัเวทีประชาคม เน้นการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน ก าหนดปัญหา จัดท า
แผนปฏิบัติการ ร่วมด าเนินงานในรูป
เครอืข่าย แชรท์รพัยากร และทุกต าบลมี
การจัดตั้งคณะท างาน และน านโยบาย
บูรณาการ ในการขบัเคลือ่นการดูแล ใน
กลุ่มเป้าหมายผูป่้วยโรคเรือ้รงั  โดยทุก
ต าบลมีแผนในการด าเนินการและใช ้
งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ในพืน้ที่ เชน่ 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ, งบโครงการ
ใน พระราชด าร ิฯลฯ และติดตามผลกา
ด าเนินงาน ในที่ประชุมประจ าเดือนของ
หวัหนา้ส่วนราชการและการประชมุ พชอ.
โดยเป้าหมายการด าเนินงาน NCD คอืลด
การเกดิผูป่้วยรายใหม่ ผูป่้วยควบคุมโรค
ได ้ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น   

      ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ต า ม
กระบวนการ NCD Clinic Plusไดแ้ก ่การ
ก าหนดทิศทางและนโยบาย การพัฒนา
สารสนเทศ การปรบัระบบ/กระบวนการ
ท างาน  การจดัการระบบสนับสนุนการ 
จดัการตนเอง สนับสนุนการตดัสนิใจ และ
การเชือ่มโยงชมุชน           

 

 

 

 

 

 

กลุ่มด ีมีการปรบักระบวนการด าเนินงาน 
สนับสนุนใหเ้กิด Health literacy เน้น
การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัการเกิดโรค 
สรา้งกระแสการเดนิ-วิง่ –ปน เพือ่สุขภาพ 
การจดับรกิารเชือ่มโยงชมุชนทีค่รอบคลุม
ทุกระยะ ในกลุ่มANC มกีารใหค้วามรูป้รบั
พฤติกรรม ติดตามกลุ่มเสี่ยง GDM, แม่
อว้น, เบาหวานก่อนตัง้ครรภ ์ท า SMBG. 
ในกลุ่มนักเรยีนในกลุ่มเป้าหมายเด็กอว้น
และเร ิม่อว้น มีการส่งเสรมิกิจกรรมทาง
ก า ย  ( โ ซ ป้ า แ อ นด ์ช า ย ด ์ป้ า )  แ ล ะ
โภชนาการวยัเรยีน กลุ่มวยัท างานมีการ
ส่งเสรมิจดัตั้งกลุ่มเครอืข่ายเลิกสุราชือ่
กลุ่ม  "นครไทย ฟ้าใหม่ ”  ขับเคลื่อน
นโยบายงานศพปลอดเหลา้ ส่งเสรมิกลุ่ม
ออกก าลงักายในทุกต าบล 

กลุ่มเสี่ยง  มีการท างานเชือ่มโยงกับ
ชมุชนในการคดักรองกลุ่มเสีย่ง คนืขอ้มูล 
เน้นจัดการเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่ม
เ ป้ าหมายการคัดกรอง เบาหวานใน
นั ก เ รีย น ก ลุ่ ม BMI เ กิ น  มี กิ จ ก ร รม
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม/ส่งเสรมิความรู ้ให ้
ค าแนะน า สรา้ง health literacy ใหก้บั
กลุ่ ม เสี่ ย ง  มี ก า รท า  Home BP ช่วย
วินิจฉัย และพิจารณาการรกัษา มีการ
พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าที่เครอืข่ายโดย
ใ ช ้ก ร ะ บ ว น ก า ร  MI (Motivation 
Interviewing) ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
อย่างต่อเน่ือง            

กลุ่มป่วย ใหก้ารดูแลแบบ NCD one 
stop service แยกจาก OPD ทั่ วไป มี
แพทยป์ระจ าคลินิก มีการปรบัปรุง CPG  
เพิม่การกระตุน้และตดิตามตรวจระดบั 
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น ้าตาลสะสม การวดัความดนัโลหิตคร ัง้ที ่
2 ใหค้รอบคลุมมากขึน้ ปรบักระบวนการ
ตดิตามขาดนัดโดยก าหนดวนันัดรว่มกนั, 
โทรเลื่อนนัด, ประสาน อสม. ผูใ้หญ่บา้น
ช่วยติดตาม  จดับรกิารใกลบ้า้นใกลใ้จ
คลินิก NCD ใน รพ.สต. มีทีมสหวิชาชพี
จากโรงพยาบาล ออกใหบ้รกิารร่วมกบั
เครอืข่าย รพ.สต. และเจา้หน้าที่ รพ.สต.
ใกลเ้คยีงมารว่มใหบ้รกิาร ผูน้ าชมุชนชว่ย
ประชาสมัพันธแ์จง้เตือนใหผู้ป่้วยทราบ , 
อสม.มาช่วยเจาะ DTX และวัดความดนั
โลหิต , ทอ้งถิ่นช่วยจัดรถรบั-ส่ง มีการ
พฒันา CKD Clinic, งานกายภาพบ าบดั
และศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ เพื่อรองรบับรกิาร
ในผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น สนับสนุนการ
ท า SMBGและSMBP ในผูป่้วย/ผูดู้แลทีม่ี
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละตัง้ใจที่จะ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารขอ้มูลใน
สมุดประจ าตวั จดักจิกรรมส่งเสรมิความรู ้
ทักษะ ที่จ าเป็นเพื่อวางแผนดูแลตนเอง
ตนเอง  อย่างต่อเน่ือง 
 
ดา้นการจดัการระบบขอ้มูล  

โรงพยาบาลใชโ้ปรแกรม Hos-xp และ 
รพ.สต.ใช ้Hos-xp PCU เป็นฐานขอ้มูล
เชื่อมโยง 43 แฟ้ม, มี  DATA Center 
ระดบัอ าเภอ  ใช ้Dex- client ส าหรบัส่ง
และรบัผล Lab โดยเปิด Visit Lab ในรพ.
และดงึผลกลบั รพ.สต., ตรวจสอบการขึน้
ทะเบียนรายใหม่-เก่าเพื่อปรบัปรุงขอ้มูล
ตามจริง ,  ดู ปร ะวัติการร ับบริการใน
เค รือ ข่ า ยผ่ าน เม นู  vEMR,   มี ร ะบบ
เชือ่มโยงแจง้เตอืนการแพย้าหรอืการใชย้า
กลุ่มพิเศษ เช่น  Warfarin ยาที่มีผลต่อ
ระดบั GFR จาก รพ.ให ้รพสต.ทราบ, มี
การวเิคราะหข์อ้มูลสถานการณโ์รคเรือ้งรงั
, คนืแลกเปลีย่นขอ้มูล และวางแผนพฒันา
ระบบรว่มกนัระหว่าง รพ.กบั รพสต., ใช ้
OPPP2010 ตรวจสอบขอ้มูลว่าบันทึก
และส่งออกมาไดต้ามรหสัมาตรฐานหรอืไม่
, ใชโ้ปรแกรม iDATA สามารถตรวจสอบ
คุณภาพขอ้มูลและผลการด าเนินงานกอ่น
ส่งออก43แฟ้ม และตดิตามเปรยีบเทยีบผล
การด าเนินงาน กบัรพ.อืน่ผ่าน HDC 

 

       ด ้ า น ก า รพัฒน า ศ ัก ย ภ าพ
เจา้หน้าทีเ่ครอืข่าย  

มีการส ารวจ Training need เครอืข่าย
ทุกระดบั เพือ่พฒันาศกัยภาพ, จดัอบรม/
ศึกษาดูงาน, จดัสรรอตัราก าลงั, ส ารวจ
ความตอ้งการเครือ่งมอืในเครอืข่ายบรกิาร
เพื่อCUPสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่
จ าเป็น, จดัท าคู่มือ แนวทางปฏิบตัิงาน, 
สนับสนุนรถจากรพ.ออกไปรบั LAB จาก
รพ.สต. 

ผลการด าเนินการ 

 ผลการพัฒนาการดูแลผูป่้วยเบาหวาน
และความดนัโลหิตสูงตามแนวทาง NCD 
Clinic Plus พบผลการด าเนินงานตาม
แผนภูม ิดงันี ้  
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โรงพยาบาล 
ของเราน่าอยู่ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย เภสชักร อุปถัมป์ พูลหน่ายและทีม ENV  
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   ป่ันสูโ้รค...ป่ันปันสุข...    
สู่...“ วิง่ใหใ้จ ไปดว้ยกนั…” @ นครไทย   

...สิง่ด ีๆ ทีเ่ตมิเตม็ในการท างาน... 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขยีนโดย  
ศศธิร เป้รอด 

 

 

 

 

 

   ...จากแรงบนัดาลใจในการในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
จุดเร ิม่ตน้เกิดจากการรวมตวัของเจา้หน้าที่ในรพ.ที่รกัการป่ัน
จกัรยาน ไดป่ั้นจกัรยานท่องเทีย่วไปในพืน้ทีต่่าง ๆ นอกจากจะได ้
ผ่อนคลายจากการท างานและออกก าลงักายแลว้ การป่ันจกัรยาน
ยังไดห้ยุดแวะทักทาย พูดคุยกบัชาวบา้นที่เป็นคนไขท้ี่รูจ้กัใน
ชุมชน ทีมป่ันจักรยานซึง่เกิดจากการรวมตัวของเจา้หน้าที่ที่

หลากหลายวิชาชีพเกิดความคิดที่ว่าน่าจะใชเ้วลาขณะป่ัน
จกัรยานไดม้ีโอกาสชว่ยเหลือผูอ้ื่นบา้ง จึงไดผ้สมผสานแนวคิด
เชือ่มโยงกบัโครงการเยีย่มบา้นเยีย่มใจ....สู่...ป่ันสูโ้รค....ต่อยอด
เป็น “ป่ันปันสุข” เพิ่มบทบาทของจกัรยานในการเยีย่มผูป่้วยและ
เป็นพาหนะสรา้งสุขภาพและการออกก าลงักาย …และจากกระแส
การวิง่เพือ่สุขภาพ ท าใหม้ีการสนใจการวิง่เพือ่สุขภาพกลบัมาอกี
คร ัง้ ชาว รพร.นครไทย จึงใชโ้อกาสนี้ในการเชญิชวนและเพิ่ม
ชอ่งทางในการออกก าลงักาย ทัง้การป่ันจกัรยานและเพิม่การชวน
วิง่เพือ่สุขภาพ ในเจา้หนา้ทีแ่ละประชนผูม้ใีจรกัสุขภาพ ซึง่แกนน า
ขบัเคลือ่นกจิกรรมตวัหลกั โดย “เภสชักรประยุธ พนัธแ์ซง” ได ้
ประสานเครอืข่ายต่าง ๆ ในการท างาน ทัง้ผูน้ าชมุชนทอ้งทีท่อ้งถิน่ 
ชมรมสุขภาพ และประชาชนทุกกลุ่มร่วมกนัเป็นเจา้ภาพและ
รวมตวักนัจดักจิกรรม เพิ่มรูปแบบการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ
โดยการ เดิน - วิ่ง.....…เร ิม่จากการจดักิจกรรม “...วิ่งใหใ้จ ไป
ดว้ยกนั...” ชวนทุกคนมาวิง่ซ ึง่ไม่มกีารลงทะเบยีนล่วงหนา้… 
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ไม่มีเหร ียญ ไม่มีค่าสมัคร ไม่มีพิธีเปิด มีเพียงเกียรติบัตร
ขอบคุณทีทุ่กท่านมารว่มวิง่จดักนัทุก 2-3 เดอืน ในอ าเภอนคร
ไทย และจงัหวดัพิษณุโลก มีทัง้กิจกรรมการเดิน - วิ่ง และป่ัน
จกัรยานคนทีอ่ยากท าบุญก็สามารถรว่มบรจิาคดว้ยการซือ้เสือ้ 
"…วิ่งใหใ้จ ไปดว้ยกนั…" และรายไดท้ี่เหลือสมทบทุนจัดหา
เคร ือ่งมือแพทย ์มอบใหโ้รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ไดท้ัง้สุขภาพและความสุขใจ 

   ... และการทีเ่รารว่มแรงรวมใจในการสรา้งกระแสการวิง่และป่ัน
ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เจา้หนา้ทีใ่นโรงพยาบาล
หลายๆคน ทีเ่คยบ่นว่าวิง่ไม่ไหว เหน่ือย เมื่อคร ัง้ทีโ่รงพยาบาล
จดัทดสอบบสมรรถภาพรา่งกาย วิง่ 2.4 ก.ม. เดียวนีก้ลายเป็น
นักวิ่งล่าเหรยีญในสนามที่จดัวิ่งต่าง ๆ สามารถลดน ้าหนักได ้
โดยเฉพาะทอ้งถิน่มีการพฒันาสวนสาธารณะหลายแห่งเพือ่ให ้
ประชาชนมาออกก าลงักาย เรามีนักวิง่หนา้ใหม่ในโรงพยาบาล, 
ในทุกกลุ่มวยัในชมุชน คนสูงอายุทีเ่คยบอกวิง่ไม่ไหว ก็มาเดิน
ออกก าลงักายบา้ง มาป่ันจกัรยานบา้ง  ...เป็นภาพที่ทุกคนยิม้
แยม้ ทกัทาย ใหก้ าลงัใจ ทีม่าเจอกนัเมือ่ออกมาเดนิ ป่ัน วิง่... 
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.......ในรอบ 3 -4 ปีนี ้เราจดั เดิน-วิง่-ป่ันและ...วิง่ใหใ้จ ไปดว้ยกนั ที่
รวมตวักนัเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ของพี่น้อง ประชาชนในอ าเภอนคร
ไทย ทุก 2-3 เดือน โดยชมุชนในต าบลต่าง ๆ รว่มเป็นเจา้ภาพ และ
จดั วิง่-ป่ันพชิติภูหนิรอ่งกลา้ ปีนีเ้ราจดัเป็นคร ัง้ที ่4 ซึง่มนัีกวิง่ นักป่ัน 
จากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมที่อ าเภอนครไทยของเรา เป็นการ
กระตุน้ใหค้นนครไทยและจากพืน้ทีอ่ืน่ ๆ มาออกก าลงักาย โดยหวงัให ้
มีคนมาออกก าลงักายเพื่อสุขภาพกนัมากขึน้ เกดินักวิง่ นักป่ันหนา้
ใหม่ เกดิสวนสาธารณะหรอืสถานทีใ่หป้ระชาชนมาออกก าลงักายกนั
ทุกต าบล ทุกคนแข็งแรง ห่างไกลโรคภยั เกดิการ “....เดิน-วิง่-ป่ัน ...
ใหใ้จ...ไปดว้ยกนัและ....ชวนออกก าลงักาย “...หนีหมอ ไม่รอยา..” 
ตามที่ “ลุงรอ่น” คนตน้แบบดา้นสุขภาพของต าบลนาบวัพูดไว ้คือ
ออกก าลงักายจนสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ตอ้งป่วยมาหาหมอ เป็นการเป็น
การหนีหมอ และไม่ตอ้งมาเสยีเวลามาน่ังรอรบัยาทีโ่รงพยาบาล....... 
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เร ือ่งเล็กๆ ที ่น่ารกั 

วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2019 
 

  .......รอยยิม้ดีใจ อาจไม่ใช่มาจากการไดร้บัสิ่งที่

ยิ่งใหญ่อนัใด หากแต่เป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ ที่เราตัง้ใจ
มอบใหก้นั.......... 
 

....ภายในหอ้งสีเ่หลีย่มเล็ก ๆ สรา้งดว้ยปูน ช ัน้เดยีว มี
หอ้งน ้าอยู่ดา้นขา้ง ดูสมถะ เรยีบง่าย แน่นอนว่า ผูอ้ยู่
อาศัยก็ตอ้งเร ียบง่ายเช่นกัน เฉกเช่น พ่อลูกคู่นี ้ 
"หลวงพี ่และ คุณลุง "... 
 ...ใชแ่ลว้ค่ะ อ่านไม่ผดิ “หลวงพีผู่ดู้แลคุณลุง” ผูป่้วย
ท่านนีเ้ป็นชายสูงวยั รูปรา่งสูง สมส่วน เนือ้ตวัสะอาด 
เมื่อเราไปเยี่ยมเราพบคุณลุงนอนอยู่บนฟูกกบัพืน้ 
ขา้งๆ เตยีงนอนภายในหอ้งน้ัน  
...เมื่อพบเรา คุณลุงพยายามจะสื่อสารเป็นค าพูด
ทกัทายเรา หากแต่เสยีงทีเ่ปล่งออกมา ฟังไม่ค่อยชดั
ซกัเท่าไหร ่ตอ้งใชภ้าษาใบ ้โบกมือกนัไปพลาง ...
ดว้ยโรคที่เป็น โรคเสน้เลือดสมองตบี ที่โชครา้ยเป็น
ถึง สองคร ัง้ สองครา จากอ่อนแรงดา้นซา้ย ยา้ยไป
อ่อนแรงดา้นขวา เกือบจะเดินไดค้ล่อง เกือบจะเป็น
ปกต ิก็ทรุดไปอกี ยามนีท่้านไดเ้พยีงนอนมองพวกเรา 
พยายามจะสือ่สารบอกใหเ้ราทราบ พยายามจะลุกน่ัง
เองใหเ้ราเห็น  
...รา่งสูงค่อยๆพยุงตวัเองขึน้มาดว้ยแขนขา้งทีม่กี าลงั
มากกว่า แต่ดว้ยความลา้ของกลา้มเนือ้ จงึยากนักที่

จะพยุงตวัเองขึน้มาได ้พี่ๆ  อสม. ชว่ยกนัพาน่ังจนคุณ
ลุงน่ังไดเ้ป็นมั่นเป็นเหมาะ เราจงึไดน่ั้งคุยกนั  
.....ฉันแอบเหลือบมองภายในกุฏิน้ัน นอกจากเตียง
เล็ก ๆ และฟูกที่ผูป่้วยนอน ราวจีวร และของใช ้ก็มี
โตะ๊หนังสอืเล็ก ๆ กบั หนังสอืกองโต ทีท่่านก าลงัอ่าน
อยู่  
 .....พระหนุ่มอายุราว 35-40 กบัรา่งกายทีไ่ม่แข็งแรง
นัก ฉันไดม้ีโอกาสดูแลท่านมานาน ในเรือ่งความ
เจ็บปวดของกระดูกสนัหลงั เราเจอกนัทีแ่ผนกฝังเข็ม 

เร ือ่ง 
อยากเล่า 

 
เขยีนโดย แพทยห์ญงิจุฬานี ฟักแฟง  Jula Nee· 

แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั รพร.นครไทย·  

 
 
 ...บ่อย ๆ ปกตแิลว้ ยามท่านเดนิ ก็จะมีไมเ้ทา้ไวพ้ยุง
กาย กบัท่าทางการเดินที่ไม่คล่องแคล่วสมวยันัก 
ความเจ็บปวดบางคร ัง้ท าใหร้า่งน้ันโงนเงน  
 ...การดูแลตวัเองในการท ากจิวตัรประจ าวนัและการ
อดทนต่อความเจ็บปวด ยงัว่ายากแลว้ ในยามนี ้ตอ้ง
ดูแลบิดาที่อ่อนแรงทัง้แขน และ ขา ยิ่งยากกนัไป
ใหญ ่
 . แต่แปลก แมภ้าพที่เราเห็นท่านจะเดินเหินไม่
สะดวกนัก แต่เนือ้ตวัพ่อของท่านก็แลดูสะอาดตาไม่
ร่างดูสมส่วนไม่ซูบผอม ....น่ันแสดงถึงว่าผูป่้วย
ไดร้บัการดูแลทีด่รีะดบัหน่ึง... 
 
" คุณลุง... คุณลุงอยากใหพ้วกเรา ชว่ยอะไรไดบ้า้ง
คะ ในตอนนี ้" 
ฉันลองประเมนิดู  
.....เมื่อไดย้ินค าถาม บางคนอาจจะคิดไปว่า คนไข ้
อยากใหช้ว่ยใหเ้ดินได ้อยากจะกลบัไปท างานได ้
อยากไดเ้ตียงนอนที่สะดวกสบายขึน้ หรอือยากได ้
อาหารไวท้านแต่ ส าหรบั คุณลุง ลุงตอบมาดว้ย
เสยีงไม่ดงันักว่า  
“ #ลุงอยากสระผม ” 
พวกเรามองหนา้กนั แลว้อมยิม้ทนัท ี 
 

....ลองคิดดูนะ นอนติดเตียง อ่อนแรงแขนขา ท า
กจิวตัรประจ าวนัไดน้อ้ยมาก อีกทัง้พระลูกชาย จะ
พากนัอุม้ใส่รถเข็นไปสระผม อาบน ้า คงไม่ไหว จงึ
ไดแ้ค่เชด็ตวัอยู่บนฟูกนอนเท่าน้ัน นานเท่าไหรแ่ลว้ 
ความสดชืน่ ความชืน่ใจ จากน ้าเย็นๆ แชมพูหอมๆ 
ทีไ่ม่ไดเ้จอกนัมา 
.....มิรอชา้ พี่ร ีพี่ส ัน้ พี่จ่อย #บา้นแยงซาลอน เรา
ลุยกนัทนัท.ี... 
 
....เร ือ่งบางอย่างตอ้งใชเ้วลารอ แต่บางเร ือ่งเราท าได ้
เลย เดิมทีหลวงพี่เล่าว่าจะมีญาติมาเยี่ยมหลงัลอย
กระทง แลว้จงึจะใหญ้าตพิาคุณลุงอาบน ้าสระผมให ้ 
....พวกเราจงึอาสาพาคุณลุงน่ังรถเข็น เขา้หอ้งน ้า 
สระผม สปาหนังศรีษะ ใหช้ ืน่ใจซะกอ่นเลย  
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......ฉนัไดเ้ห็นรอยยิม้ เสยีงกระเซา้เหยา้แหย่ เสยีง
หวัเราะ ทัง้คนไข ้และ อสม.ซาลอน ดงัมาเป็นระยะ ๆ 
 

....หวงัในใจว่า #ความชืน่ใจในวนันีจ้ะเป็นแรงพลงั
ใหลุ้งฝึกกายภาพกลา้มเนือ้ตวัเอง_ดูแลจติใจตวัเอง
ใหด้ดี ี... 
รอพวกเรามาเยีย่มเยยีนคร ัง้ตอ่ไป เพือ่จดัเตรยีม
หอ้งและเตยีงใหใ้หม่ในการเร ิม่ฝึกเดนิกนันะคะ       

 
 

 

 

 

เยีย่มกาย...เยอืนใจ 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
...." หมอตุ ๊หลอกกนัได ้      ไหนว่าแค่เอาเตยีงมาใหไ้ง”... 
#รูห้รอกน่าถงึหมอหลอกกเ็ต็มใจใหห้ลอกใชไ่หมล่ะ       
 
...ฝุ่ นคละคลุง้ เสยีงจามเป็นระยะ ๆ แข่งกบัเสยีงไมก้วาด
กระทบพืน้และผนังปูน ปนเสยีงหวัเราะในบางท ี
......จาก #บา้นแยงซาลอน เมื่อสปัดาหก์่อน เปลีย่นมา
เป็น #บา้นแยงคลนีน่ิง ในวนันี.้... 
......เดมิทเีราตัง้ใจจะน าเตยีงไปมอบใหคุ้ณลงุ และหลวงพี ่
ไวใ้ช ้เพือ่ง่ายต่อการท ากายภาพ และใหคุ้ณลุงไดม้าน่ัง
สูดอากาศดี ~ ดี ในบางวนับา้ง แต่ว่าจะเอาเตยีงไปวาง
เฉยๆแลว้จากมา ก็ดูง่ายไป        ทุก ๆคน จงึจดัการคนละ
ไมค้นละมือ.... พี่ร ีพี่หนู จดัของใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง ..พีส่ ัน้ 
พีจ่่อย กวาดพืน้ ละหยากไย่ ..เจา้มมั ปัดฝุ่น ถูพืน้ ..พีอู่ด๊ 
เหมียว ชว่ยยกเตียง ..พี่คนงานก่อสรา้งแถวๆน้ัน ก็มา
ชว่ยอกี ชว่งทีเ่ราไปหา คุณลุงหลบัอยู่ เมือ่เราจดัการกนั
เรยีบรอ้ยจงึไดเ้ชญิหลวงพี ่และคุณลุงออกมา 
.....วา้วววววววว     จากพืน้ทีว่างของ ทีดู่รกรุงรงั เต็มไป
ดว้ยฝุ่นและหยากไย่ ตอนนีก้ลายเป็นหอ้งเล็ก ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โล่งๆ อากาศโปรง่ๆ มีเตยีงคนไขว้างอยู่ เราพาคุณลุง
มาน่ังที่เตียง ดูคุณลุงดีใจมาก       อยากออกมาน่ัง
นาน ๆ 
 
~ นานแค่ไหนแลว้นะ ทีน่อนอยู่แต่ในหอ้ง 
~ นานแค่ไหนที่ไม่ไดอ้อกมารบัลมเย็นๆ แสงแดด
อ่อนๆ 
~ นานแค่ไหน ทีไ่ม่ไดฝึ้กยนืกนั 
~ และนานแค่ไหน ทีไ่ม่ค่อยไดเ้จอผูค้น 
บ่ายนีท้มีงานทีน่่ารกัชว่ยกนัพาคุณลุงออกมา ชว่ยกนั
ฝึกยืน ถามว่าลุงเหน่ือยไหม ลุงบอกไม่เหน่ือย อยาก
ฝึกอกี อยากเดนิได ้
#ความหวังของลุงคือความสุขของเรา    #ยิ่งลุงมี
ความหวงัพวกเราก็ยิง่มพีลงั   ไม่นาน ... คงอกีไม่นาน 
เราจะพาคุณลุงออกมาเดนิเล่นใตร้ม่ไมก้นั   

 

     ขอบคุณ ทุก ๆ คน       
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วฒันธรรมค า้จนุ #โรค 
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.....เชา้วนัจนัทรส์ิน้เดอืน แสงแดดเริม่สาดส่องหลงัจากที่
ก่อนหน้านี้ฟ้าทัง้ฟ้าอุม้น ้าฝนไวเ้สียมืดครึม้ เป็นนิมิต
หมายอนัดใีนการจะเดนิทางไปเยีย่มคนไขข้องเรา เพราะ
จุดหมายปลายทางวนันีค้ือ “ภูขดั” หมู่บา้นชนเผ่าชาว
ไทยภูเขาที่ซ่อนตวัอยู่ในป่าบนยอดดอยที่สูงชนั การ
เดนิทางเราเร ิม่กนัตอนเชา้ เพราะเกรงว่าหากฝนนึกพลดั
หลงมาจะล าบาก เพราะทางขึน้เขาเป็นทีท่ราบกนัดวี่าจะ
มชีว่งหน่ึงทีเ่ป็นถนน “สองเลนส”์ สองเลนสท์ีว่่าคอื มปูีน
ลาดเป็นทางไวเ้ป็นเสน้ๆส าหรบัลอ้ซา้ยและขวาเท่าน้ัน 
หากขบัไม่ดีตกลงไป ก็ตอ้งเข็นหรอืเสยีเวลาอกีนานโข
ทีเดียว การเดินทางเราใชเ้วลาประมาณ 1 ช ั่วโมงลดั
เลาะไปตามเขาสูงชนั บางทีเ่ป็นโคง้หกัศอกลาดชนั 70 
องศา บางทีถนนก็แทบไม่เป็นถนน 5 ชวีิตก็น่ังโยกตบั
สลบัมา้มกนัไป อดนึกถึงคนไขไ้ม่ไดค้งล าบากน่าดูใน
การลงมาโรงพยาบาลในแต่ละคร ัง้.... 
 
.......ถงึทีห่มายเราไดพ้บคนไขท้ี่ต ัง้ใจไปเยีย่มตดิตาม 2 
คนซึ่งเป็นคนไขโ้รคถุงลมโป่งพองทั้งคู่  ที่อายุมาก 
เดนิทางล าบาก ญาตมิารบัยาแทนบา้ง และอกีคนซึง่ขาด
นัดจากเราไปเพราะไม่มรีถลงมา คุณยายเดนิน าหนา้เรา
ไปที่บา้น ระหว่างทางสงัเกตุว่าหมู่บา้นที่น่ียงัปลูกบา้น
ดว้ยลกัษณะวฒันธรรมดัง้เดิมกนัส่วนใหญ่ เป็นบา้นไม ้
ไผ่สบัช ัน้เดียวอยู่กบัพืน้ดิน ยกพืน้สูงเฉพาะส่วนที่ใช ้
นอนเท่าน้ัน บรเิวณหุงหาอาหารทุกอย่างจะอยู่รวมใน
บา้นทัง้หมด ดงัน้ันจงึหลกีเลีย่งไดย้ากส าหรบัคนไขห้อบ
กบัควนัไฟ รวมถึงการถ่ายเทของอากาศเพราะเราแทบ
จะไม่เห็นหนา้ต่างเลยจะมีแค่ประตูเขา้ออกเท่าน้ัน โดย
บา้นหลงัหน่ึงจะอาศยัเป็นครอบครวัใหญ่ เชน่บา้นคุณ
ยายมีผูอ้าศยั 10 กว่าคน รวมทุกกลุ่มวยั โชคดีเราได ้
พบบุตรชายผูดู้แลโดยตรงเราจงึไดพู้ดคุยถามไถ่ปัญหา
และชว่ยใหค้ าแนะน ากนัไปในบา้นหลงัแรก  
 
 

 
 
 
 
ที่น่าสนใจคือบา้นที่ 2 คนไขข้องเราคือคุณลุงอายุ 70 
กว่าปี เป็นโรคหอบเชน่กนั คุณลุงอาศยัอยู่ตวัคนเดียว
น่ันจงึเป็นสาเหตุที่ท าใหคุ้ณลุงขาดนัดการรกัษาและรบั
ยาไปช่วง 1 เดือนเศษๆ เพราะไม่มีรถลงมา จากการ
พูดคุยดูคุณลุงยงัคงแข็งแรง ท าอาหารดูแลตนเองได ้แต่
มีแววตาเศรา้แบบเหงาๆอย่างเห็นไดช้ดั เวลาพูดคุยถึง
ครอบครวัฉันแอบเห็นดวงตาลุงน ้าตารืน้ขอบตาเล็กนอ้ย 
เราน่ังคุยกบัคุณลุงอยู่พกันึง หาแนวทางการดูแลรว่มกนั 
การรบัยาใกลบ้า้น การให ้อสม.ชว่ยมาวดัความดนั และ
ช่วยรบัยาพาไปตรวจบา้ง ดูคุณลุงท่าทางแจ่มใสขึน้ 
ภายในบา้นน้ันเราไดเ้ห็นเครือ่งเป่าเครือ่งดนตรขีองคุณ
ลุงวางอยู่ จึงขอใหคุ้ณลุงเป่าใหฟั้ง คุณลุงอธิบายว่า 
เรยีกว่า “แคน” เป็นเครือ่งดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงในงานอาลยั 
คุณลุงหยบิขึน้มาและเป่าใหพ้วกเราชมดว้ยท่าทางภูมใิจ 
เสียงดนตรยีงัคงหนักแน่น กงัวานอยู่ น่ันแสดงถึงการ
ท างานของปอดยงัใชไ้ดด้ีแน่ ๆ  ฉันแอบคิด สบายละ 
คุณลุงคงไม่หอบหนักๆแน่ ๆ   ...... 
 
^ ^ จงึแนะน าใหลุ้งเป่าบ่อย ๆ วนัละเล็กวนัละนอ้ย เป็น
การบรหิารปอดไปในตวั จะไดสู้ก้บัโรคที่เป็นไหว ก่อน
จากกนัลุงยงัเป่าใหฟั้งเป็นคร ัง้ที ่2 คราวนีเ้ป็นเพลงทีย่าว
หลายนาทีทีเดียว เป่าเสร็จก็แอบสงัเกตุคุณลุงไม่มีท่าที
เหน่ือยหอบเลย ดีจงั สิ่งที่หล่ะที่จะช่วยดูแลคุณลุงใน
พืน้ทีห่่างไกลเชน่นี.้... 
 

      --- เสยีงแคนกงัวานกอ้งไพรพนา.... 
เป็นสญัญาณวา่...ปอดของขา้..ยงัดอียูน่ะเอย –       
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 ในวนัทีฉั่นเหน่ือย... 
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019· 

 
" ......ฉนัไดลู้กคนืมาแลว้นะ หมอ..... " 

.... ในวนัทีพ่ลงังานในตวัเองเกอืบจะเป็นสแีดง รูส้กึ
ไม่ค่อยพรอ้มเท่าไร ... แอบคิดว่า จะใหค้ าปรกึษา
คนไขไ้ดด้แีค่ไหน ... แต่แลว้ เหมือนมแีบตเตอรีม่า
ชารจ์ไฟให ้เมื่อไดย้ินค าพูดนี ้พรอ้มรอยยิม้กวา้ง
จากหญิงชรา ที่มาพรอ้มบุตรชายที่หายไปจาก
ออ้มอกแม่มาหลายปี ..... 
  ..... เท่าที่จ าได ้ชายผูนี้้ ตรงหน้าฉันวนันี้ เมื่อ
เกอืบ 10 ปีทีแ่ลว้ เท่าทีฉ่ันเร ิม่มาท างานทีน่ี่ ผมเผา้
รุงรงั หนวดเครารกครึม้ สวมเสือ้ผา้ตวัเดมิ ๆ เก่าๆ 
ลายพรางทหาร เดนิไปเดนิมา ในโรงพยาบาลบา้ง 
หนา้โรงพยาบาลบา้ง หนา้ตลาด ทา้ยตลาด บางค ่า
คืนก็มานอนเป็นยามในโรงพยาบาลจนสนิทชดิ
เชือ้กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นอย่างด ี 
  ....คร ัน้ไปเยี่ยมที่บา้น ดว้ยความที่แม่ก็ไม่รูจ้ะท า
ยงัไงแลว้ ก็ไดแ้ต่บอกว่า " ยกใหห้มอเลยแลว้กนันะ 
" เราก็ไดแ้ต่ช่วยๆกนัดู ดูว่า ยงัอยู่กบัเรานะ ถึง
เดอืนก็ฉีดยาบ ารุงกนัทุกเดอืน เพราะไม่ยอมกนิยา 
ไม่ยอมเขา้บา้น .... 
จนวนัหน่ึง ชายผูนี้ห้ายไป ... ไม่มีใครทราบว่าเขา
ไปไหน ... 
บา้งก็บอก อยู่แถวศาลารมิทางถนนใหญ่ ...  
บา้งก็ว่า เห็นตดิรถเมลไ์ปในเมอืง ... 
  

 

 
 
 
 
 
 
....จากวนั เป็นเดือน เป็นปี จนหลายๆปี บางทีเรา
ไดข่้าวว่า อยู่อกีอ าเภอหน่ึง นอนตามศาลารมิทาง
ไปเรือ่ย ๆ ไม่รูช้ะตา ....นาน....เท่าไหรจ่นฉันจ า
ไม่ได ้..... 
และในวนันี้ วนัที่ฉันก็ยงัจ าเขาไม่ได ้เพราะภาพ
ชายตรงหนา้ ตดัผมเรยีบรอ้ย ไม่มีหนวดเครารุงรงั 
สวมเสือ้ยดืดูสบาย ๆ น่ังยิม้ คุยรูเ้ร ือ่ง แมผ้ิวกายจะ
ด าคล า้ไปบา้ง แต่รูปหนา้ก็ดูอิม่เอบิด ีแรกเจอ ฉัน
จ าไม่ไดจ้รงิ ๆ จนหญงิชราแอบยิม้พรอ้มสะกดิบอก
ฉันว่า 
" หมอ จ าไม่ไดเ้หรอ น่ีไง เจา้ ...... ไง " 
" ฉันไดลู้กคนืมาแลว้นะหมอ " .....  
เท่าน้ันล่ะ เหมือนพลงังานชวีิตถูกชารจ์จนเป็นสี
เขียว มันดีใจ ปลืม้ใจ ที่เห็นรอยยิม้แม่ เห็นเขา
ไดม้าอยู่ดว้ยกนัอกีคร ัง้ 
" น่ีเปลีย่นไปมากเลยนะ หมอจ าไม่ไดเ้ลย แลว้ไป
ยงัไงมายงัไง ไปเจอมาได ้" ฉันเรง่ใหแ้ม่ชว่ยเล่าให ้
ฟังดว้ยความดใีจและอยากรู ้
" คุณต ารวจ เคา้ไปเจอ เห็นขดีๆ เขยีนๆ ตามป้าย 
ตามก าแพง อยู่ที่เชยีงใหม่ ถามก็ไม่รูค้วาม ไม่รู ้
เป็นใครมาจากไหน จงึพาไปส่งทีโ่รงพยาบาลสวน
ปรุง ไปรกัษา จนรูเ้ร ือ่งขึน้ เคา้เลยโทรมาหาที่
อนามยั หมออนามยัจงึรบีมาบอกฉันใหไ้ปรบัตวัมา 
"ฉันดีใจมาก ลูกกลับมาแลว้ ไม่คิดไม่ฝันจะได ้
กลบัมาอยู่ดว้ยกนัอกี.......  
....... อย่างน้อย ไดเ้ห็นเขารูเ้ร ือ่งขึน้ ช่วยเหลือ
ตวัเองได ้ไปชว่ยงานพีส่าวได ้ไม่ระเหเรร่อ่นไปทั่ว 
เท่านี้ ฉันก็หมดห่วงแลว้จะ้หมอ .... ฉันหมดห่วง
แลว้ .... 
....บางที เร ือ่งไม่คิดไม่ฝัน ก็เกิดขึน้ได ้ในวันที่
เหมาะสม 
บัน้ปลายชวีิต แม่เห็นลูกปลอดภยั ดูแลตนเองได ้
แม่ก็หมดห่วง... 
....ฉันก็เหมือนกนั วนันีไ้ดเ้ห็นรอยยิม้ ความสุขใจ 
ก็ชว่ยเตมิพลงังานใหฉ้ันสูง้านต่อไปได ้ 
... เชน่กนั... 
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"ลม้แคเ่กดิแผล_แตถ่า้
ยอมแพ-้-จะไม่ไดอ้ะไรเลย" 

23 กรกฎาคม 2015 เวลา 18:04 น. 
 
 
       ลุงสมจิตร_คือชื่อของชายผูมุ้่ งมั่นในชีวิต 
ตัง้เป้าหมายไวม้ากมาย เพื่อใหลู้กไดเ้รยีนสูงๆ ให ้
ครอบครวัไดอ้ยู่สบาย คงไม่ต่างอะไรกบัหัวหน้า
ครอบครวัทั่วไป หากแต่ความตัง้มั่นน้ัน ดูเหมือนจะ
ตึงเกินไป ลุงท างานอย่างไม่คิดห่วงตัวเอง เป็น
หวัหนา้คนงานนับ 100 เป็นผูจ้ดัสรรดูแลงบในการ
สรา้งตกึและบา้นเรอืน ในชว่งการท างานดูจะไปไดด้ ี
หวัหนา้รกัใคร ่ไวใ้จ มเีงนิเก็บ มฐีานะ แต่...ใครจะคดิ 
เมือ่ภาระงานมาก การดูแลตนเองเร ิม่ลดลง  
       จนวนัหน่ึง วนัที่ลุงไดพ้บกบัจุดเปลีย่นในชวีิต
คร ัง้ใหญ่ วนัที่ลุงลม้ลงและกลายเป็นอมัพาตจาก
ภาวะเสน้เลือดในสมองตีบ ท าใหแ้ขนขาดา้นซา้ย
ของลุงขยบัไม่ไดเ้ลย ...... 
      เราดูแลลุงมานานตั้งแต่ลม้ป่วยลง ช่วงแรก
รา่งกายดูผ่ายผอม สหีนา้ไม่สดชืน่ ลุงครุน่คดิอยู่แต่ 
ท าไมตอ้งเป็นแบบนี้ ลุงห่วงคนรอบตวั ห่วงลูกจะมี
เงนิเรยีนไหม ห่วงครอบครวัจะอยู่กนัอย่างไร  
      ในชว่งน้ันการดูแลดูจะไม่คืบหนา้นัก เพราะลุง
ยงัยอมรบัต่อการเจ็บป่วยและการเปลี่ยนแปลงใน
ชวีติของตวัเองไม่ได ้ยงัไม่เขา้ใจในตวัโรค รอบกาย
ลุง มีทัง้ยาวิตามิน ยาสมุนไพร และสารพดัอาหาร
บ ารุงมากมายที่ลุงและครอบครวัเสียเงินไปซือ้มา
เพียงเพื่อใหลุ้งหายจากการเจ็บป่วยคร ัง้นี้ หากแต่
ดา้นกายภาพลุงกลบัไม่ค่อยใหค้วามสนใจเท่าไรนัก
..... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การเขา้ใจคน-เขา้ใจโรค-เขา้ใจความเจ็บป่วย
ความทุกขท์รมานทีเ่ขาม ีจงึเป็นความทา้ทายในการ
ท างานของเรา การดูแลที่ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ก็เป็น
ส่วนส าคัญที่จะท าใหค้นไขไ้วใ้จเรา และเมื่อเขา
วางใจเรา การผลกัดนัส่งเสรมิ หรอืการฝึกก็จะง่าย
ขึน้  

 

      ว ันนี้เราแวะไปหาลุงอีกคร ัง้ เราไดพ้บสิ่ง
แปลกใหม่ ใบหนา้ที่เปลีย่นไป ความเศรา้หมอง
ถูกแทนทีด่ว้ยความมุ่งมั่น ความทอ้แทถู้กแทนที่
ดว้ยความพยายาม ฉันดีใจที่สุด ที่เห็นลุงกา้ว
เดนิ แมจ้ะเป็นกา้วสัน้ๆ แต่ฉันเชือ่ว่า สกัวนัมนัจะ
เป็นกา้วที่มั่นคง และพาลุงและครอบครวัไปถึง
จดุหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้
     " อะไรจะเกิด มนัก็ตอ้งเกดิ เมื่อมนัเกดิแลว้ 
ตอ้งเผชญิกบัมนั ต่อสูก้บัมนั ตอ้งผ่านมนัไปให ้
ได ้" ลุงบอกกบัฉัน ........  
      ฉันเชือ่แลว้ว่า พลงัจากจติใจ ยิ่งใหญ่จรงิๆ 
จากคนทีท่อ้แท ้หมดหวงั จนคดิฆ่าตวัตายมาคร ัง้
หน่ึง_กลับมาลุกขึน้ต่อสู  ้ดว้ยพลังในใจของ
ตวัเอง.... 
 
     ฉันเชือ่สกัวนัลุงจะออกมาเดินนอกบา้นกบั
พวกเราไดค้่ะ 
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 เร ือ่งของคนเขยีนเร ือ่ง. 
เสน้ทางสู่... 
แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 
 

       หลงัจากทีจ่บการศกึษาแพทยศ์าสตรบณัฑติใน
ปี 2552 ในระหว่างที่ท างานใชทุ้นในปีที่ 1 เชือ่ว่า
หลายๆคนคงตอ้งคดิ หรอืมองหาอนาคตของตนเองใน
ดา้นการท างาน ในขณะน้ันไดรู้จ้กัสาขาหน่ึงชือ่ว่า 
สาขาแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั ซึง่ตอนแรกยงัไม่
ค่อยรูจ้กัมากนักว่า จะท างานอะไร ท างานดา้นไหน
เป็นพิเศษ จึงเร ิม่หาขอ้มูลและไดพ้บว่า แพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบครวั หรอื Family physician คอื แพทย ์
เฉพาะทางสาขาหน่ึง ผูซ้ ึง่ศึกษารูปแบบและปัจจยั
ต่างๆ ที่มีผลเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ การเจ็บป่วย และ
การดูแลสุขภาพตนเอง ของบุคคลในครอบครวัและ
ชุมชน  ที่มีความสัมพันธก์ ันระหว่ าง บุคคลและ
ครอบครวั ครอบครวัและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึพฤตกิรรม
ก า รด า เ นิ นชีวิ ต  ขอ งกลุ่ ม คนที่ มี ผ ลต่ อ ก า ร
เปลีย่นแปลงทางสุขภาพของบุคคล ครอบครวั และ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ชมุชน ไปใชใ้นเวชปฏิบตัิ เมื่อไดท้ราบถึงแนวคิด
และหลกัการท างาน จงึเลอืกเรยีนสาขานีใ้นปี 2553 
โดยในตอนน้ัน เป็นการเรยีนทีเ่รยีกว่า in-service 
training โดยใชโ้รงพยาบาลชุมชนเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ซึง่น่ันหมายถงึ เป็นการเรยีนควบคู่ไปกบัการ
ท างานดว้ย 

        จากน้ันจึงไดเ้ขา้รบัทุนแพทยช์นบทคืน
ถิ่น “แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั” ซึง่ในตอนน้ัน
เป็นกลุ่มแพทยร์บัทุนโครงการฯ ปีแรก จ านวน 6 
คน โดยเป้าหมายของกองทุนคือผลิตแพทยเ์วช
ศาสตรค์รอบคร ัว เพื่อ ไปปฏิบัติงานในพื ้นที่
ทุรกนัดาร และเหนือสิง่อืน่ใดไดม้โีอกาสเขา้คารวะ
และร ับโอวาทจากท่านผู ้หญิงทัศนาวลัย  ศร
สงคราม ทีส่ านักงาน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” และ”
ทุนการกุศล กว. ”อนัเป็นสิง่ทีภ่าคภูมใิจยิง่นัก 

        การท างานและการเรยีนรูใ้นสาขาเวชศาสตร ์
ค รอบคร ัว  ใช ้เ ว ล า  3 ปี  ในกา ร เก็ บ เกี่ย ว
ประสบการณก์ารท างาน และการศึกษาทางหลกั
ทฤษฎ ีรวมถงึไดม้โีอกาสทีไ่ปศกึษาดูงานดา้นปฐม
ภูมิและเวชศาสตรค์รอบครวัที่ประเทศออสเตรเลยี 
หลังจากน้ันเมื่อเรยีนจบ  จึงไดป้ฏิบัติงานอยู่ใน
โรงพยาบาลชุมชนต่ออีก เป็นการท างานที่มี
ความสุข และสรา้งคุณค่าใหช้วีติเป็นอย่างมาก 
 
การท างานใชห้ลกัการดูแลผูป่้วยตามหลกั
ของเวชศาสตรค์รอบครวั ซึง่ประกอบดว้ย
แนวคดิทีส่ าคญั 5 ประการ คอื 
 
1. การบรกิารแพทยป์ฐมภูม ิ(Primary care) 
หมายถึง ระบบบริการทางการแพทยท์ี่ต ั้งอยู่ใน
ชมุชน อยู่ใกลบ้า้นผูป่้วย ประชาชนทุกคนสามารถ
เข ้าถึ ง บริก ารที่ ได ้ม าตรฐานได ้อ ย่า งทั่ วถึ ง 
สะดวกสบาย เป็นการดูแลสุขภาพทุกเรือ่งตัง้แต่
แรก สามารถใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ ตามความ
จ าเป็นที่ประชาชนตอ้งการ พรอ้มเน้นการดูแล
สุขภาพดว้ยตนเอง 
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2. บ ริก า รท า ง ก า ร แพทย ์แ บบอ งค ์ร วม 
(Holistic care) คือ การดูแล “คน”  ไม่ใช่ดูแล 
“โรค” โดยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัจะไม่มองผูป่้วย
เพียงหน่ึงมุมมอง เฉพาะดา้นชวีวทิยา(โรค)ของผูป่้วย
แต่เพียงอย่างเดยีว แต่จะมองผูป่้วยทุกมิตทุิกดา้นทีม่ี
ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยทัง้ในดา้นร่างกาย จิตใจ 
สงัคม วฒันธรรม ความเชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เศรษฐกิจสงัคม สิ่งแวดลอ้ม บุคคล ครอบครวั และ
ชุมชน (Bio psycho social spiritual) เพื่อความ
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์

 
3. การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง  (Continuing 
care) คือการดูแลประชาชนในเขตรบัผิดชอบ ทุกคน
นับตัง้แต่แรก ขณะสบายด ีเร ิม่ป่วย ระยะสุดทา้ยของการ
ป่วยจนกระทั่งเสยีชวีติ เป็นการดูแลตลอดชวีติของคนๆ
น้ัน รวมถงึครอบครวัและชมุชน โดยทมีสุขภาพทีม่คีวาม
เขา้ใจและตั้งใจที่ดีในการออกเยี่ยมบา้นผูป่้วยอย่าง
ต่อเน่ือง ก่อใหเ้กิดความเชือ่มั่น ความไวว้างใจ ความ
ศรทัธา และความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างแพทยก์บัผูป่้วย 
(doctor-patient relationship) 
 
4. ก า ร ดู แ ล แ บ บ ค ร อ บ ค ลุ ม ผ ส ม ผ ส า น 
(Comprehensive care) คือการดูแลผูป่้วยที่มิได ้
ดูแลผูป่้วยเฉพาะการรกัษาโรคแต่เพียงอย่างเดียว แต่
ดูแลสุขภาพครบถว้นทุกดา้น ตัง้แต่การรกัษาพยาบาล
ผูป่้วย(treatment) ใหห้ายจากโรค การป้องกนัโรค
(prevention) ไม่ ให ้เกิดการเจ็บป่วย  การส่ ง เสริม
สุขภาพ(promotion) ใหม้ีสุขภาพแข็งแรง และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ(rehabilitation) ไม่ใหเ้สื่อมถดถอยหรอื
พิการ ใหค้ าแนะน าวิธีการดูแลสุขภาพ การปฏิบตัิตวั 
การพึ่งตนเองดา้นสุขภาพใหเ้หมาะสม เพื่อประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากความเสีย่งต่อการเกดิโรคภยั
ไขเ้จ็บ รวมทัง้ลดการด าเนินของโรคทีรุ่นแรงลง 
 
 

     
5. มี ร ะ บ บ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ส่ ง ต่ อ 
(Consultation and referral system) เ ป็ น
ผูใ้หค้ าปรกึษาเร ือ่งต่างๆ ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรคที่
เกี่ยวขอ้งกับการเจ็บป่วย  แก่ประชาชนในการ
ตดัสนิใจกอ่นทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทางการแพทยจ์าก
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางอืน่ๆ        
 
    นอกจากนีย้งัท าหนา้ทีช่ว่ยเชือ่มประสานและส่งต่อ
แพทยผู์เ้ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นต่างๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม หากโรคหรอืปัญหาการเจ็บป่วยใดทีเ่กนิขดี
ความสามารถของแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัที่จะให ้
การดูแลรกัษาได ้พรอ้มทัง้ติดตามดูแลผลการรกัษา
ตลอดการเจ็บป่วยร่วมกับแพทยเ์ฉพาะทาง  เพื่อ
ประสทิธภิาพและผลประโยชนส์ูงสุดต่อผูป่้วย 
(ขอขอบคุณ บทความชว่ง หลกัการดูแลผูป่้วยตาม
หลกัของเวชศาสตรค์รอบครวั ของท่านอาจารย ์นพ.
ชยัอนันต ์ยุวพฒันวงศ)์ 
          เมื่อไดท้ างานที่รกัและถนัด ย่อมเกิดความสุข 
เมือ่เกดิความสุข ย่อมเกดิพลงัและงานทีม่คีุณค่า....... 
 

         ขอขอบคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ขอบคุณพี่ตี๋ นพ.พรเทพ 
โชตชิยัสุวฒัน อดตีผูอ้ านวยการทีไ่ดใ้หโ้อกาสในการ
รบัเขา้มาท างานและเรยีนในคร ัง้น้ัน (จ าไดว้่า ตอนที่
โทรมาขอเรยีน ตอนน้ันทางโรงพยาบาลยงัไม่เป็น
ส ถ า บัน ส มทบ เ ล ย  แ ต่ พี่ ก็ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ให ้
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน และมอบโอกาสในการ
ท างานหลายๆอย่าง ในการฝึกการเรยีนรู ้) 
    ขอบคุณทีมงานการท างานทุกท่าน ขอบคุณ
คนไขทุ้กคน ทีเ่ป็นครูทีด่ใีนการสรา้ง หมอเวชศาสตร ์
ครอบครวัคนนี ้... 
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”ภาคภูม.ิ..” 
 

โดย สุจติรา นิม่สุวรรณ ์ พยาบาลวชิาชพีช านาญการ   
งานPalliative  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 

 …..เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560 ประมาณบ่ายโมงขณะทีเ่ราก าลงัไปเยี่ยม
บา้นผูป่้วยระยะสุดทา้ย ก็มีเสยีงโทรศพัทด์งัขึน้ สอบถามขอ้มูลคนไขท้ี่
ป่วยเป็นมะเรง็ต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ย บอกว่าญาตคินไขม้าทีร่พ.สต. 
เพื่อขอยาแกป้วดใหพ่้อ ซึง่ทานยาแกป้วดธรรมดาก็ไม่หายปวด และ
สอบถามว่าผูป่้วยชือ่อะไร  ฉันยอมรบัว่าคนไขค้นนีย้งัไม่เคยเยี่ยมเลย
ไม่มีขอ้มูลจรงิ ๆ ขอใหญ้าติพาผูป่้วยมาพบแพทยท์ี่โรงพยาบาลก่อน 
แลว้พรุง่นีจ้ะประสานรพ.รฐัทีผู่ป่้วยไปรกัษาเพื่อขอประวตักิารรกัษา  …
ญาติผูป่้วยยืนยนัว่าผูป่้วยไม่ยอมมาโรงพยาบาลเด็ดขาดขอยุติการ
รกัษาทุกอย่าง …. 

…..ขณะทีร่อผลการรกัษาฉันไดไ้ปเยีย่มผูป่้วยทีบ่า้นพรอ้มแพทย ์ผูป่้วย
ไดร้บัยาทานบรรเทาอาการปวดระดบั 2  ฉันพยายามพูดใหผู้ป่้วยยอม
มารกัษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ส าเรจ็ ลูกชายผูป่้วยเล่าใหฟั้งว่า  “....ผม
ท างานอยู่ทีจ่งัหวดัระยอง พ่ออยู่กบัลุงและป้าทีบ่า้น แม่ผมเสยีชวีติมา3ปี
แลว้ ผมเป็นลูกคนเดยีวมคีรอบครวัแลว้ภรรยาก าลงัตัง้ครรภ ์และป้าโทร
มาบอกผมว่าพ่อไม่สบายมีอาการปวดตามรา่งกาย ตอนแรกเขา้ใจว่า
พ่อปวดจากการยกของหนัก พ่อบอกว่าเจ็บแปลบ๊ๆ ป้าพาพ่อไปนวดยิง่
ท าใหอ้าการของพ่อยิ่งแย่ลง ผมรบีลางานเพื่อมาดูอาการพ่อพบว่าพ่อ
เร ิม่ขยับตวัไม่ได ้ผมรบีพาพ่อไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดั ผลการตรวจพบว่าผลเลอืดมีค่ามะเร็งขึน้สูง 
หมอแนะน าใหพ้าคนไขม้ารกัษาตามสทิธิบ์ตัรทองทีโ่รงพยาบาลของรฐั 
ประวตัิเดิมพ่อเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่แลว้ ผมพาพ่อมารกัษาต่อที่
โรงพยาบาลของรฐัตามที่หมอแนะน า หมอไดต้ดัชิน้เนื้อที่รูทวารไป
ตรวจพบว่าเป็นมะเรง็ต่อมลูกหมากระยะสุดทา้ยท าอะไรไม่ไดแ้ลว้ ผมกนั
พ่อออกไปอยู่กบัป้าขา้งนอกไม่อยากใหพ่้อไดย้ิน ความรูส้กึของผมทัง้
ตกใจเสียใจ  ชาไปทัง้ตวั ทรุดตวัลงน่ังราวกบัคนที่หมดแรงเมื่อรบัฟัง
ข่าวรา้ยพูดอะไรไม่ออก ไม่กลา้บอกพ่อกลวัพ่อรบัไม่ไดส้งสารพ่อ .....
ผมน่ังซมึยกมือลูบหนา้ตนเองก่อนทีจ่ะรอ้งไหอ้อกมาอย่างหนัก รูส้กึตงึ
เครยีด ผมถามหมอว่าขัน้ตอนต่อไปจะรกัษาอย่างไร หมอบอกว่าถา้ไม่
ท าการรกัษาใด ๆพ่อจะมีชวีิตอยู่ได ้2 เดือน... แต่ถา้ผ่าตดัโดยตดั
อณัฑะออกทัง้ 2 ขา้ง ก็จะยือ้ชวีติพ่อไปไดอ้กี 3 เดอืน เป็นการยือ้ชวีติ
พ่อใหพ่้อไดจ้ดัการสิง่ทีค่า้งคาใจหรอืจดัการภารกจิใหเ้สรจ็สิน้  ผมบอก
ใหลุ้ง ป้าทราบทุกขัน้ตอนของการรกัษาและไม่ใหบ้อกพ่อ พ่อรูเ้พียงว่า
เป็นขัน้ตอนของการรกัษาต่อมลูกหมาก หลงัผ่าตดัอาการพ่อทรุดลง
อย่างรวดเรว็ ผมขอลาออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่ออย่างเต็มทีใ่หด้ทีีสุ่ด 
ในเวลาน้อยนิดของพ่อที่เหลืออยู่ บรษิัทของผมไม่ใหผ้มลาออกแต่
อนุญาตใหผ้มลามาดูแลพ่อแบบระยะยาวจนพ่อเสยีชวีติ  ......ผมพาพ่อ
มาตามนัดหลงัการผ่าตดัพ่อเดนิไม่ไดผ้มตอ้งอุม้พ่อขึน้รถลงรถ  สงสาร
พ่อจบัใจ  การนัดฟังผลคร ัง้ที ่2 หลงัผ่าตดัพบว่ามะเรง็ไดก้ระจายจนท า
อะไรไม่ไดอ้กี  หมอใหพ้าพ่อมารกัษาตามอาการทีโ่รงพยาบาลนครไทย 
ผมรูส้กึแย่มากกบัการทีต่อ้งท าใจยอมรบักบัเหตุการณนี์ ้ผมรอ้งไหจ้น
น ้าตาไม่มีจะไหล ยงัไงก็ไม่กลา้บอกพ่อ พี่ครบัผมลูกคนเดียวเหลือพ่อ
คนเดยีวและก าลงัจะจากผมไป ผมเหมือนตวัคนเดยีว เควง้ควา้งไม่รูจ้ะ
ยนืไหวไหม แต่ผมตอ้งเขม้แข็งเพือ่ดูแลพ่อต่อไปใหด้ทีีสุ่ดแต่ผมเองก็ไม่
รูเ้หมอืนกนัว่าจะดูแลพ่อต่อไปไดอ้ย่างไร...... 

    บ่อยคร ัง้ทีเ่ราทมีดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย จะเห็นภาคภูมเิชด็ตวัท า
ความสะอาดใหพ่้อ ป้อนขา้วพ่อ และแสดงสหีนา้ทุกขใ์จทุกคร ัง้ทีพ่่อรอ้ง
ปวด... 

เราเห็น ความรกัความกตญัญูของลูกผูช้ายคนนี้
สรา้งความศรทัธา ใหก้บัฉันและทีมงานที่ลงเยี่ยม
ผูป่้วยรายนี้  ฉันโอบไหล่ภาคภูมิ... แผ่ความรูส้ึก
ของความเป็นแม่ไปถึงเขา พยายามแผ่ความรกั
ความเมตตาและความพรอ้มทีจ่ะดูแลพ่อไปดว้ยกนั  
ใหเ้ขารูส้ึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภยั ไวว้างใจในการ
ดูแลรกัษาต่อที่จะช่วยใหพ่้อไม่ทุกขท์รมาน และ
จากไปอย่างมคีวามสุข  ใหค้วบคุมอาการปวดและมี
การปรบัยาบรรเทาอาการปวดเป็นระยะ ปฏบิตักิาร
ในการใช  ้Syring driver เร ิ่มขึน้ เมื่อผู ้ป่วยไม่
สามารถกลืนได ้ความไม่เขา้ใจและความห่วงใย
ของญาติต่อการที่ผูป่้วยกนิไม่ได ้ไดถู้กรอ้งขอให ้
พาผูป่้วยมาโรงพยาบาลเพื่อใหไ้ดร้บัสารอาหารแต่
ไม่เป็นผลเน่ืองจากผูป่้วยปฏเิสธ ขอจบชวีิตที่บา้น
ท่ามกลางความรกัความอบอุ่นของลูกชายอนัเป็นที่
รกั รวมทัง้พี่ๆและญาติและสถานที่ที่ผูป่้วยรกัและ
คุน้เคย ทมีไดท้ าFamily meeting เพื่อใหข้อ้มูลที่
ชดัเจนดา้นการรกัษาตามอาการและการดูแล แบบ
ประคบัประคองส าหรบัการตดัสินใจของผูป่้วยและ
ครอบครวัรวมถงึการบอกความจรงิเร ือ่งโรคที่ผูป่้วย
ควรไดร้บัรูเ้พือ่การจดัการสิง่ทีค่า้งคาใจ  

......ภาคภูมิเล่าว่าหลงัจากทีพ่ี่หมอบอกว่าตอ้งบอก
ความจรงิใหพ่้อรูอ้ย่าปิดบงัพ่อ ผมตดัสนิใจบอกพ่อ 
พ่อรบัรูด้ว้ยอาการสงบ คุยกบัผมหลายเร ือ่ง เซ็นต ์
ยนิยอมใหผ้มถอนเงินจากบญัชธีนาคารมาใส่บญัชี
ผม ใหผ้มจดัการเร ือ่งที่ดนิสั่งเสียทุกอย่างและฝาก
ใหดู้แลบา้นหลงันีอ้ย่าทิง้ใหบ้า้นโทรม  พ่อบอกว่า
พ่อรกับา้นหลงันีม้าก..... 

    วนัรุง่ขึน้ ตามเจตนารมณข์องผูป่้วย ภาคภูมแิละ
ญาตยิอมรบัการตดัสนิใจของผูป่้วย ผูใ้หญ่บา้นได ้
นิมนตพ์ระมาคุยกบัผูป่้วยและรบัสงัฆทานเพื่อให ้
ผูป่้วยปล่อยวาง ยอมรบัความตายที่ก าลงัจะมาถึง 
และสามารถท าใหค้รอบครวัยอมรบัการพลดัพราก
ที่ตอ้งเกดิขึน้อย่างมีสติ  ความรว่มมือของภาคภูมิ 
ลุง ป้า ทมีดูแลแบบประคบัประคอง นอ้ง ๆจาก รพ.
สต. พระภิกษุและผูใ้หญ่บา้น ตลอดจนเพื่อนบา้น
ใกลเ้คยีงทีผ่ลดัเปลีย่นกนัมาเยีย่มใหก้ าลงัใจผูป่้วย
และครอบครวั ท าใหค้รอบครวันี้ผ่านวิกฤตไปได ้
ผูป่้วยเสียชวีิตอย่างสง่างาม ฉันเขา้ใจความรูส้ึก
ของภาคภูมวินัทีสู่ญเสยีพ่อ ทมียงัไม่ทิง้ภาคภูมิและ
ครอบครวั เป็นก าลงัใจใหจ้นงานศพเสรจ็สิน้   

    ...วนันีฉั้นไดโ้ทรคุยกบัภาคภูมซิ ึง่ภาคภูมิบอกว่า
ยงัรกัอาลยัพ่อเชา้นีย้งัรอ้งไหค้ดิถงึพ่อ และผมก าลงั
จะเป็นพ่อคน ลูกผมจะคลอด เรว็ๆนี ้ผมจะดูแลเขา
อย่างดใีหเ้หมือนกบัทีพ่่อดูแลผมมาตลอดชวีติ ฉัน
บอกภาคภูมวิ่าเราท าบุญกบัพ่อมาเพยีงเท่านีทุ้กคน
ตอ้งตายจากกนัแน่นอน ขอใหม้ีสติสมัปชญัญะ 
หมั่นรกัษาศีล 5 ท าบุญท าทาน เจรญิสติภาวนา
เพือ่ใหช้วีติเราด าเนินต่อไปดว้ยด ี การท าตวัใหเ้ป็น
คนดี ใหพ่้อแม่ปลาบปลืม้น้ันไดช้ ือ่ว่าเป็นลูกที่รกั
และกตัญญูต่อ พ่อแม่ ซึ่ง จ ะได ้ร ับการยก ย่อง
สรรเสรญิทัง้ทางโลกและทางธรรม….. 

 



 
โรงพยาบาลคุณภาพ          

โรงพยาบาลตน้แบบแห่งความสุข NKTCPH 40th Anniversary 

 

หนา้ 37 
 

 

กบัการพฒันาคุณภาพ 
นางสาวนฤมล   ป้ันลี ้

        พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ 

 

ดว้ยความยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 องค ์
นายกกิตติมศักดิข์องมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ทีมุ่่งหวงัจะใหโ้รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น
ที่พึ่ ง ขอ งปร ะชาชน ในยาม เจ็ บ ป่ ว ย  เ จ ้า หน้ าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงไดม้ีการ
พฒันาระบบบรกิารต่าง ๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน เพื่อให ้
ประชาชนอ าเภอนครไทยและอ าเภอใกลเ้คียง ไดร้ ับ
บรกิารตามมาตรฐาน และเกดิความปลอดภยั  

โดยปี 2542 ไดเ้ร ิม่มีการน าระบบมาตรฐาน 
ISO.9001 มาพัฒนาระบบบรกิารจนไดร้บัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน ISO. 9001 ต่อมาในปี 2544 เร ิม่มีการ
น ามาตรฐานต่าง ๆ มาปรบัใช ้อาทิเชน่ มาตรฐาน HA. 
& HPH. รวมถงึมาตรฐานอืน่ ๆ  มาพฒันาระบบบรกิาร
อย่างต่อเน่ือง จนถงึปัจจบุนั ปี 2562 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย ไดม้ีการพฒันาระบบบรกิาร ตาม
มาตรฐานต่า ง  ๆ  จนได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่  4  (Re-
accreditation HA.  & HPH. )  จากสถาบันร ับรอง
คุณภาพภาพสถานบริการ เป็นคร ัง้ที่ 3 นอกจากนี้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยยังไดร้บัการ
ร ับ รอ งม าตรฐาน  อื่ น  ๆ  อี ก ม ากมาย  อ าทิ เช่น 
หอ้งปฏิบตัิการทางการแพทยผ์่านการรบัรองมาตรฐาน 
ISO. 15189 หอ้งปฏบิตักิารรงัสวีนิิจฉัย ผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard) 
และมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ผ่านการประเมนิระดบั
คุณภาพ จากกรมสนับส นุนบริการสุขภาพ ใน
ขณะเดยีวกนัโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยยงั
ท าหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งระบบงานคุณภาพใหก้บัโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชอื่น ๆ รวมถึงโรงพยาบาลชุมชน 
อ าเภอใกลเ้คยีงดว้ย 

ปี 2562 เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอนคร
ไทย ซึง่ประกอบดว้ย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดบัต าบลทัง้ 21  

 

 

แห่ง  ไดร้ว่มมอืกบัภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ชน่ ทีว่่า
การระดบัอ าเภอ ส่วนราชการต่าง ๆ ระดบัอ าเภอ ผูน้ า 
ทอ้งที่ทอ้งถิ่นต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชน มูลนิธิ และ
ชมรมต่าง ๆ ในอ าเภอนครไทย  ตอ้งการทีแ่กไ้ขปัญหา
ในพืน้ทีใ่หส้ าเรจ็ และบูรณาการการท างานรว่มกนั จงึมี
การแต่งตัง้คณะท างานพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ
ขึน้มา เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอนครไทย    
โ ด ย น า ม า ต ร ฐ า น District Health System 
Accreditation (DHSA.) มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบคุณภาพและเชือ่มโยงระบบบรกิารแบบไร ้
รอยต่อ เพื่อใหป้ระชาชนอ าเภอนครไทย ไดร้บับรกิาร
ตามมาตรฐานอย่างครอบคลุม  

จากวนัน้ันจนถึงวนันี้โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย ไดเ้ปิดบรกิารใหแ้ก่ประชาชนทัง้อ าเภอ 
นครไทยแล ะอ า เภอใกล ้เคีย ง  มาจนครบ  40 ปี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยมีการเติบโต
เรือ่ยมาเป็นล าดับ จนสามารถเปิดบริการตามแผน
บรกิารสุขภาพระดบั M.2 ครอบคลุม 5 สาขาหลกั ไดแ้ก ่
อายุร กรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม ศลัยกรรม และ
ออโธปิดิกส ์ดว้ยความรว่มมือรว่มใจของภาคเีครอืข่าย 
ฯ อย่างเขม้แข็งและต่อเน่ือง ผลักดันมาตรฐานการ
รกัษาพยาบาลใหสู้งขึน้อย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งยกระดบั
คุณภาพชวีิตของประชาชนชาวอ าเภอนครไทยและ
อ าเภอใกลเ้คียงไดม้ีความอยู่ดกีนิดี และสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
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จากใจ ผอ.รพร. 
นครไทย

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 นายแพทยศ์ษิฏคิม เบ็ญจขนัธ ์     
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 (2557-ปัจจุบนั) 

 
      เมื่อส าเร็จการศึกษา ผมไดเ้ขา้รบัราชการคร ัง้แรกเป็นแพทยฝึ์กหัด 
(Intern) ทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี และไดป้ฏิบตัิงานเป็นแพทยเ์วชปฏิบตัิทั่วไป (General 
Practice) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โดยมี นพ.ประยูร โกวทิ 
เป็นผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ซึง่ตอนแรกๆ ไม่ไดค้ิดอะไรก็ท างานเป็นแพทย ์
เวชปฏบิตัทิ ั่วไป ในโรงพยาบาลชมุชน จนวนัหน่ึงผูอ้ านวยการไดม้อบหมายให ้
ผมเป็นแพทยผ์ูดู้แลดา้นชุมชนและไดม้อบพระปณิธานของสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาช สยามมกุฏราชกุมารฯ (พระราชอสิสรยิายศในขณะน้ัน) และไดใ้ห ้
ขอ้คดิว่า โรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็นโรงพยาบาลของเจา้ฟ้าพระมหากษตัรยิ ์ใครที่

ไดม้าปฏบิตังิานทีน่ี่ ลว้นแต่ภาคภูมิใจทีไ่ดป้ฏบิตังิานใกลช้ดิและรบัใชใ้ตเ้บือ้ง
พระยุคลบาทในการดูแลทุกขส์ุขพสกนิกร ขอใหศ้กึษาและเขา้ใจพระปณิธาน
และชว่ยน ากจิกรรมด ีๆ และงานของโรงพยาบาลออกไปสู่ชมุชน เพือ่ส่งเสรมิให ้
พระปณิธานไปถึงชาวบา้นและชมุชน หลงัจากไดร้บัมอบหมาย ผมไดศ้ึกษา
ไตรต่รอง ก็ไดข้อ้สรุป จากพระปณิธานจนเกดิขอ้ผูกพนัในการปฏบิตัริาชการ 
คอื 
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นโรงพยาบาลทีม่สีมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชสยามมกุฏราชกุมารเป็นองคอ์ุปถัมภ ์และไดร้บัเงินบริจาคจาก
ประชาชนทั่วประเทศในการกอ่สรา้งและการจดัหาครุภณัฑ ์สิง่อ านวยความ
สะดวก ผูท้ี่มาปฏิบตัิงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจงึตอ้งตระหนัก
และมีขอ้ผูกพนัว่าจะตอ้งปฏบิตังิานใหด้ ีมีคุณภาพทีสุ่ด ในฐานะเจา้หนา้ที่

ที่ตอ้งปฏิบัติงานต่างพระเนตรพระกัณฑใ์นการการดูแลทุกขส์ุของ
ประชาชน และส านึกว่าการท างานตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รจิาคทีช่ว่ย
สรา้งโรงพยาบาล 

2. พระปณิธานก ากบัว่า ตอ้งดูแลประชาชนทุกหนแห่งที่อยู่ในถิน่ทุรกนัดาร 
ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ ซ ึง่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไดต้ัง้อยู่ในเขต
ทุรกนัดาร ทีเ่มือ่ก่อนการคมนาคมไม่สะดวกประชาชน มีความยากล าบาก
ในการเขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาล ดงัน้ันจงึเกดิขอ้ผูกพนัว่า จะตอ้งน าสิง่ด ีๆ 
ที่มีคุณค่าดา้นสุขภาพ และดา้นสงัคมชว่ยเหลือ แบ่งปันออกไปให ้หรอื
ออกไปแบ่งปันใหผู้ท้ีอ่ยู่ในทีห่่างไกล ยากไร ้
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3. พระปณิธานก ากบัว่า ตอ้งดูแลประชาชนใหไ้ดร้บัการรกัษาพยาบาลเป็นอย่างด ีใหป้ลอดภยัจากความเจ็บ
ไขโ้ดยเสมอหนา้กนั ซึง่เป็นขอ้ผูกพนัใหผู้ป้ฏิบตัิงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตอ้งใส่ใจในการ
พฒันาโรงพยาบาลใหม้ศีกัยภาพสูงในการบ าบดัรกัษา ตอ้งมคีวามสามารถ ตอ้งเกง่ จงึจะชว่ยบ าบดัความ
เจ็บไขใ้หป้ระชาชนได ้และตอ้งดูแลเอาใจใส่ดา้นบรกิารที่ดี ใหป้ระชาชนเกิดความรกั ศรทัธาต่อ
โรงพยาบาล และไม่เลอืกปฏบิตั ิขอใหป้ฏบิตัดิว้ยความเสมอภาคต่อผูร้บับรกิาร  และขอใหมุ้่งเนน้ผูท้ีข่าด
แคลนและดอ้ยโอกาสในถิน่ห่างไกลทุรกนัดาร 

 

         จากพระปณิธานสู่ความตัง้มั่นและมุ่งมั่น ผมตัง้ปนิธานไวว้่า 
• ขอใหไ้ดท้ างานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นหลกั แมจ้ะยา้ยไปปฏบิตัิงานทีอ่ืน่ก็ตอ้งพยายามอยู่ใน

เครอืข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อยงัคงปฏิบตัิงานต่างพระเนตรพระกณัฑไ์ด ้น่ีคือที่มาที่ได ้
ท างานอยู่แต่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (เร ิม่จากปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลงินกทา, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย จนถงึปัจจบุนั) 

• มุ่งมั่นงานพฒันาชมุชน การสรา้งความเขม้แข็งดา้นสุขภาพของชมุชน เพือ่ใหช้มุชนรบัรูปั้ญหาของตวัเอง
และจดัการชมุชนไดอ้ย่างเขม้แข็ง โดยการนอ้มน าพระปณิธานไวใ้นการน ากจิกรรมทีด่ ีๆ ดา้นสุขภาพ ทัง้
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค การช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผูพ้ิการยากไร ้การดูแลกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ โดยการชกัน าใหเ้กดิการชว่ยเหลือ แบ่งปันในระดบัสงัคมและชมุชน มีเครอืข่ายทัง้
ภายในและภายนอกใหค้วามรว่มมือ ในชว่งปฏบิตังิานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนจะยงัไม่มี
งานเด่น  ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้งานส่งเสรมิป้องกนัโรค งานเยี่ยมบา้น งานพฒันาชมุชนรว่มกบัชมุชน ตาม
โอกาส ต่อมาเมือ่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูอ้ านวยการจะสามารถท ากจิกรรมและ งานชมุชนไดม้ากขึน้    

• มุ่งพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของโรงพยาบาล  เพื่อใหโ้รงพยาบาลมี
สมรรถนะสูงสามารถใหบ้รกิารผูป่้วยทียุ่่งยากซบัซอ้น ไม่จ าเป็นประชาชน
ไม่ตอ้งไปรบับรกิารในตวัเมือง เป็นที่มาของการพัฒนา Service Plan 
ระบบการแพทยเ์ฉพาะทาง การพฒันาหอผูป่้วยรองรบั หอ้งผ่าตดั หอ้ง
คลอด การสรา้งหอ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉินและระบบการแพทยฉุ์กเฉิน นอกจากนี้

ยงัพฒันาระบบคุณภาพต่าง ๆ เชน่ HA& HPH, HA&DHSA ,ระบบมา
ตฐานหอ้งปฏบิตักิาร, ระบบมาตรฐานหอ้งรงัสวินิิจฉัย, ระบบคุณภาพหอ้ง
คลอด, ระบบ ER คุณภาพ เป็นตน้ เพือ่ใหเ้กดิศกัยภาพและคุณภาพบรกิาร
สมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึง่สามารถน าองคก์รสู่ทัง้
ระบบ Service Plan ที่ไดม้าตรฐาน และระบบคุณภาพที่ไดร้บัการรบัรอง
จากหน่วยงานภายนอกทุกโรงพยาบาลทีไ่ปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ 
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          เมือ่คร ัง้จะเขา้เป็นนักเรยีนแพทยท์ีค่ณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ กรรมการสอบสมัภาษณถ์ามวา่
ท าไมอยากเรยีนแพทย ์ผมตอบว่า “อยากชว่ยเหลอืสงัคม อยากชว่ยเหลอืดูแลรกัษาคนในชนบท” ซึง่เป็นค าตอบที่

เชยมากในตอนน้ัน แต่มนัเป็นค าตอบจากใจจรงิ ๆ  เพราะ ผมเป็นบุตรชาวนา พบเห็นความยากล าบากของคน
ชนบทและปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิ โดยเฉพาะดา้นการเจ็บป่วยทีไ่ม่มีระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีท่นัสมยัเลย 
ชาวชนบทดูแลตนเองจากยาแผนโบราณ ยาตม้ ยาหมอ้ตามมตีามเกดิ บางคร ัง้ใชบ้รกิารหมอเถือ่น แมน้ผมเอง เมือ่
ยงัเป็นเด็กยงัไดก้นิยาฝนทีพ่่อฝนใหเ้วลาเจ็บป่วยเป็นไข ้และเคยถูกหมอเถือ่นฉีดยาถูกเสน้ประสาท จนปวดสะโพก
และเดนิไม่ไดข้าลบีอยู่ ๓ - ๔ ปี (ทีห่ายเพราะถูกควายไล่ขวดิ ดว้ยความกลวัจงึวิง่โดยไม่ไดต้ ัง้ใจ) แม่เคยบอกว่าโต
ขึน้ใหเ้รยีนเก่งๆ และใหเ้รยีนเป็นนายแพทยเ์พือ่มารกัษาชาวบา้น ซึง่ขอ้ความทีแ่ม่เคยบอกนีเ้ป็นหน่ึงในแรงบนัดาล
ใจที่ท าให ้ผมอยากเป็นหมอ และเมื่อสอบไดก้็ตอบกรรมการอย่างเชยๆแต่จรงิใจว่า “อยากชว่ยเหลอืสงัคม อยาก
ดูแลรกัษาคนในชนบท” ซึง่นับจากวนัที่จบแพทยก์็ไดป้ฏิบตัิเชน่นี้เร ือ่ยมาจนปัจจุบนั และก าลงัจะเกษียณอายุ
ราชการแลว้ในอกี ๒ ปีนี ้

 
      “ และอยากจะฝากนิสติ นักศกึษาแพทยทุ์กคนว่า เราทุกคนทีไ่ดม้าเรยีนแพทยล์ว้นเป็นคนเกง่และเป็น
คนดี ถา้ไม่เก่งและไม่ดคีงไม่สามารถทีจ่ะชนะคู่แข่งนับหมืน่นับแสนเขา้มาเรยีนแพทยไ์ด ้อย่างนอ้ยก็เป็น
นักเรยีนทีด่ี ตัง้ใจเรยีน ไม่เกเร เชือ่ฟังพ่อแม่ และพ่อแม่ก็เป็นคนดีดว้ยทีไ่ดใ้หก้ารดูแลใหค้วามอบอุ่นแก่
พวกเรามา จนเป็นเด็กด ีเป็นคนด ีดงันัน้เมือ่เราส าเรจ็แพทยม์าจงึควรภาคภูมใิจในตวัเราทีเ่กง่และด”ี   

 
     การเรยีนแพทยน้ั์นกว่าจะครบ ๖ ปีและจบเป็นแพทยไ์ดใ้ชง้บประมาณและภาษีของประชาชนจ านวนมาก มากจน
บางทอีาจประมาณค่าไม่ได ้จงึอยากใหแ้พทยจ์บใหม่ส านึกว่าตอ้งคนืทุนใหส้งัคม อย่างนอ้ยใน ๓ ปีแรกทีส่ าเรจ็ไป
ปฏิบตัิงาน ควรเลือกออกไปอยู่โรงพยาบาลชมุชน หรอืในถิน่ชนบท เพื่อชว่ยเหลือคนในชนบทอีกมากที่รอการ
ชว่ยเหลอืจากเราอยู่ ยงัมเีด็กทีเ่กดิมาไม่สมบูรณท์ีต่อ้งการแพทยอ์ย่างเราไปชว่ยดูแล ยงัมชีาวบา้นทีย่ากจนไม่มเีงนิ
มาหาหมอปล่อยใหต้วัเองเจ็บป่วยรุนแรง ยงัมีผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสูงทีป่ฏบิตัติวัไม่ถูกตอ้ง ยงัมีผูสู้งอายุที่

ถูกปล่อยใหน้อนตดิบา้นตดิเตยีง ยงัมคีนพกิารทีน่อนแชก่องขีก้องเยีย่วรอเราไปชว่ยดูแล ยงัมคีนไขจ้ติเวชทีถู่กล่าม
โซอ่ยูร่อพวกเราไปปลดปล่อย ยงัมชีมุชนจ านวนมากทีเ่ผชญิกบัปัญหาสารเคม ีสารพษิ ฝุ่นละอองควนั ยงัมชีมุชนที่

ชมุชนที่ตอ้งล าบากอยู่กบัสิง่แวดลอ้มที่ไม่ดี มีโรคระบาด ยงัมีชมุชนห่างไกลกนัดารที่เขา้ถงึบรกิารการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขยากอยู่จ านวนมาก โดยรวมแลว้พวกเขารอเราซึง่เป็นแพทยอ์อกไปดูแลเยยีวยา        
      ขอใหเ้อาค าตอบของเราทีม่ตี่อกรรมการสอบสมัภาษณท์ีว่่า “อยากชว่ยเหลอืสงัคม” (ซึง่เชือ่ว่ากว่ารอ้ยละ ๘๐-
๙๐ ที่ตอบค าถามแบบนี)้ เป็นขอ้ผูกพนัใหแ้ก่ตนเองในฐานะที่เป็นแพทยจ์บใหม่ ใหค้ืน ก าไรสู่สงัคมโดยออกไป
ปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลชมุชน แลว้งานตา่ง ๆ  ความตอ้งการต่าง ๆ  ของคนในชนบท ชมุชนจะปรากฏต่อเราเอง   ถอื
ว่าไปเทีย่วไปพกัผ่อนหลงัเรยีนจบ และถอืโอกาสไดช้ว่ยเหลอืสงัคมดว้ย อย่างนอ้ย ๓ ปีทีใ่ชทุ้น หากมคีวามสุขและมี
จิตเมตตาจะดูแลชนบททต่อก็สามารถปฏิบตัิงานต่อได ้ และอาจไดเ้ป็นผูบ้รหิารโรงพยาบาลชมุชนต่อได ้และ
อยากจะฝากไปถงึนิสตินักศกึษาแพทย ์ในสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิไดแ้ก ่

▪ สมคัรเป็นสมาชกิชมรมนิสติ นักศึกษาสู่สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  เชน่ ชมรมสู่สงัคม ชมรมค่ายอาสา
พฒันาชนบท หรอืชมรมในรูปแบบอืน่ ๆทีท่ างานเพือ่สงัคม ชมุชนและชาวบา้น เพือ่ทีจ่ะไดม้โีอกาสเรยี
รูช้มุชน โดยเฉพาะชนบท ไดม้ีโอกาสรบัรูปั้ญหาชาวบา้นและฝึกคิดแกปั้ญหาใหช้มุชน ชาวบา้น  
นอกจากนีย้งัจะไดฝึ้กท ากจิกรรมกลุ่ม ท างานเป็นทมีรว่มกบันิสตินักศกึษาแพทยด์ว้ยกนัหรอืกบันิสติ
นักศกึษาสหวชิาชพีอืน่ดว้ย เกดิสมัพนัธภาพทีด่กีอ่นออกไปปฏบิตังิานจรงิ 

▪ ใหส้มคัรเขา้เรยีนวชิาเวชศาสตรช์มุชน  หรอืตัง้ใจเรยีนอย่าถ่องแท ้ไม่สกัแต่ว่าไปรว่มกจิกรรมและ
เรยีนเพื่อใหไ้ดเ้กรดดี ๆเท่าน้ัน แต่ใหเ้รยีนใหรู้ถ้ึงวิถีชวีิตและจติวิญญาณของคนชนบทใหไ้ด ้ใหรู้ ้
ปัญหาในเชงิสาธารณสุข (Public Health) เชงิการแพทย ์(Medical care)  ในภาพรวมและในเชงิ 
Individual และถา้เป็นไปไดใ้หศ้กึษาวชิาเวชศาสตรค์รอบครวัดว้ย ซึง่จะเตมิเต็มมุมมองทางดา้น
การดูแลผูป่้วยและครอบครวัรวมทัง้มุมมองเชงิบูรณาการไดด้ขีึน้มาก ๆ 
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        การออกไปปฏบิตังิานในชนบทส าหรบันิสตินักศกึษแพทยท์ีม่ี
ภูมิล าเนาในชนบทไม่ใชเ่ร ือ่งยุ่งยากอะไร แต่ส าหรบัคนที่มีถิน่ฐานใน
เมืองหรอืในกรุงเทพมหานคร จะมีการเปลีย่นแปลงมาก โดยเฉพาะดา้น
ความเป็นอยู่และวถิกีารด ารงชพี  ซึง่ตอ้งปรบัตวัและอดทน สิง่ส าคญัคอื
การสรา้งศรทัธาใหต้นเอง ว่าตอ้งอยู่ได ้ตอ้งท าได ้ขอใหม้ีจิตมุ่งมั่น 
ตัง้ใจ ไม่ยอมแพ ้ ขอใหค้ิดว่า “ความส าเรจ็อยู่ทีต่วัเรา” เราท าได ้
แมม้ีความทา้ยทายก็ไม่ทอ้ถอย หาวิธีที่จะบรรลุ มีศรทัธาในตวัเอง  
เมื่อออกไปปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลชมุชน เราจะไดส้มัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 
กบัแพทยด์ว้ยกนั กบัสหวิชาชพี บางคร ัง้เราตอ้งเป็นผูน้ าในหน่วยงาน 
เช่น การอยู่ เวร การเป็นหัวหน้างาน หรือแมแ้ต่เป็นผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล การแสดงออกถึงความุ่งมั่นในการท างาน การไม่ทอ้ถอย 
การตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจน จะสรา้งศรทัธาใหต้นเองและผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่จะเห็น
ไฟในตวัเรา เห็นความมุ่งมั่นทีเ่ป่ียมลน้ไปดว้ยพลงั เขาจะรว่มมือหรอืให ้
การชว่ยเหลอืเราในการท างานเป็นอย่างด ี  

 
การสรา้งแรงบนัดาลใจใหต้นเอง ...เป็นอกีสิง่หน่ึงทีค่วรม ีกอ่น 

ที่ผมจะมาเป็นแพทยแ์ม่ไดฝ้ากความไวเ้มื่อคร ัง้ยงัเป็นเด็กคือ อยากให ้
เป็นแพทยม์าชว่ยรกัษาคนบา้นนอก ซึง่ผมก็ยดึไวใ้นใจเสมอ แต่เมือ่จบ
มธัยมศกึษาตอนปลายไม่ไดเ้ขา้เรยีนแพทย ์ เพราะฐานะยากจน ไดส้อบ
เข ้าชิง ทุน นัก เ รียน เ รียนดีจ ากชนบทในโครงการช า้ ง เผื อ ก 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพราะไดทุ้การศกึษาทัง้ค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่า
หนังสือเรยีน ค่าที่พัก ค่าเสือ้ผา้ จึงไดเ้รยีนจนจบคณะรฐัศาสตร ์ได ้
ปรญิญารฐัศาสตรบ์ณัฑิต แต่เมื่อเรยีนจบแลว้ ผมยงัไม่ลืมที่จะเป็น
แพทยต์ามค าบอกของแม่  และประกอบกับเมื่อคร ัง้เป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรช์ ัน้ปีที ่๔ ไดอ้อกค่ายอาสาพฒันาชนบท โดย
ออกไปท าหอ้งสมุดใหโ้รงเรยีนแห่งหน่ึงทีจ่งัหวดัทางภาคอสีาน ไดข้อรบั
บรจิาคหนังสอืจากเพือ่นนักศกึษาดว้ยกนัและจากประชาชนทั่วไป โดย
บังเอิญไดเ้ห็นหนังสือเล็ก ๆ เล่มหน่ึง ชือ่ “หมอแมกเซไซ ชวีิตและ
ความส าเรจ็ของ นพ.กระแส ชนะวงค”์ จงึไดห้ยบิมาอ่านเล่นแบบเพลนิๆ 
แต่พออ่านไปอ่านมาก็เกดิศรทัธาอย่างแรงกลา้ต่อหมอกระแส  ประทบัใจ
ในความมุ่งมั่นในการท างานในชนบท ในการเป็นผูน้ าพฒันาชมุชนโดย
ใชค้วามเป็นหมอ และเกิดแรงบนัดาลใจอย่างท่วมทน้ที่จะเป็นแพทย ์
ประการหน่ึงเป็นแพทยต์ามแม่บอก ประการสองเป็นแพทยแ์บบ “หมอ
กระแส”  

                กว่าจะไดเ้ป็นแพทยน้ั์นเลอืดตาแทบกระเด็น เพราะการสอบเขา้เรยีนแพทยน้ั์นยากนักหนา โดยเฉพาะ
การลา้งราการเรยีนระดบัมธัยมมาถึง ๔ ปี เน่ืองจากคณะรฐัศาสตรท์ี่เรยีนน้ันเป็นสายศิลป์ กว่าจะไดเ้ขา
ศกึษาคณะแพทย ์ไดต้อ้งสอบ Entrance ถงึ ๓ คร ัง้ (คร ัง้แรกไดเ้รยีนคณะวิทยาศาสตร ์ประสานมิตร 
คร ั้งที่  ๒  ได ้เ ร ียนกายภาพบ าบัดศิร ิราชพยาบาล และคร ั้งที่  ๓  ได ้เ ร ียนที่คณะแพทยศาสตร  ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ) ดว้ยแรงบนัดาลใจ จงึเกดิความมุ่งมั่น ตอ้งใชอ้ทิธบิาท ๔ อย่างมาก แมจ้ะเขา้เรยีน
แพทยเ์มื่ออายุมากแลว้ ก็ไม่ย่อทอ้ ขยนัเขา้ไว ้โดยตัง้เป้าหมายที่ชดัเจนว่า ตอ้งเป็นนายแพทยใ์หจ้งได ้
และตอ้งเป็นแพทยช์นบทอย่า “หมอกระแส ชนะวงค”์ใหไ้ด ้แมเ้พยีงเสีย้วหน่ึงก็ยงัด ีและอยากจะบอกแพทยจ์บ
ใหม่ทุกคนว่าการสรา้งศรทัธาใหต้นเอง และใหเ้พื่อรว่มงานน้ันส าคญัมาก และการสรา้งแรงบนัดาลใจให ้
ตนเองส าคญัอย่างยิง่ในการออกมาเป็นหมอบา้นนอก 
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   เมือ่ไดอ้อกปฏบิตังิานในชนบท สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ คอืการด ารงตนเป็นคนดมีีศลีธรรม เพราะสงัคมใน
ระดบัอ าเภอเขาจะใหก้ารยอมรบัและนับถือแพทยม์าก เขาถือว่าแพทยเ์ป็นคนเก่งและเป็นคนดี และให ้
คุณค่า และใหก้ารเคารพแพทยม์าก  การปฏบิตัติวัอย่างมคีุณค่าทีส่ าคญัของแพทย ์ ไดแ้ก ่

มศีลีธรรม  การมศีลีธรรมจะท าใหเ้รามเีกาะก าบงัป้องกนัภยัและเป็นทีเ่คารพของเพือ่นรว่มงาน  ของ
ผูค้นไดเ้ป็นอย่างด ี  เพราะมีคนเคารพนับถอือย่างจรงิใจ  เพียงแค่ศลี ๕ ขอ้ไม่ล าบากกบัการปฏบิตั ิการ
ไม่ฆ่าไม่เบยีดเบยีน ใครจะท าใหเ้ราไม่มีศตัรู และเป็นทีม่าของเมตตากรุณา นอกจากไม่ท ารา้ยใคร ไม่
เบยีดเบยีนใครแลว้ยงัปรารถนาอยากใหเ้ขาหายจากความเจ็บไขจ้ากความทุกขด์ว้ย การไม่ลกัทรพัย ์ จะ
ท าใหพ้ึงพอใจแต่เพียงทรพัยอ์นัชอบธรรมของเรา จะไม่อยากเอาทรพัยข์องคนอืน่หรอืของทางราชการมา
เป็นของเรา ไม่คดไม่โกง ไม่ฉ้อราษฎรบ์งัหลวง ไม่ทุจรติ การไม่ประพฤติผิดในกาม จะท าใหเ้รามี
ครอบครวัอบอุ่น ไม่ขอ้งเกีย่วกบัหญงิอืน่ชายอืน่ทีไ่ม่ใชคู่่ครองของเรา จะไม่มีปัญหาในเชงิชูส้าวหรอืแบบ
สมภารกนิไกว่ดั ไม่ท าใหค้นอืน่หรอืครอบครวัคนอืน่เดอืดรอ้น การไม่พูดเท็จ จะท าใหเ้ราน่าเชือ่ถอื มคีน
เชือ่ฟังเรา และการพูดจาไพเราะ มีสุทรยีสนทนากบัเพือ่นรว่มงานหรอืกบัคนไข ้จะท าใหเ้รามเีสน่หน่์ารกั มี
คนรกัไม่มคีนชงั การไม่ดืม่มนึเมาหรอืสิง่เสพตดิจะท าใหเ้รามสีต ิมคีวามคดิรอบคอบ ชว่ยท าใหก้ารงานไม่
เสยีหาย ไม่เสยีเวลา  โดยรวมแลว้การมศีลีท าใหเ้ราเป็นคนดแีละเป็นแบบอย่างทีด่ไีด ้

 
▪ การเจรญิเมตตา กรุณา (เป็นหลกัในพรหมวหิาร4) ผูม้ารบับรกิารต่างมทีุกขม์าขอพึง่เราซึง่เป็นแพทย ์หาก

เรามคีวามเมตตาสงสารเอ็นดู อยากใหเ้ขาพน้จากทุกขแ์ห่งการป่วยไข ้ เราจะอยากกรุณาชว่ยเขา ดูแลเขาดว้ย
ความเต็มใจ จะไม่ดุด่าหรอืไม่รงัเกยีจเขา  การมเีมตตาและกรุณาจะท าใหเ้รามคี่าและส่งผ่านความสุขความ
ปรารถนาดไีปใหผู้ร้บับรกิารจากเราไดด้ ีนอกจากนีค้วามมเีมตตา กรุณายงัเป็นตวัชกัน าใหเ้ราออกไปดูแลเขา
ในทีห่่างไกลกนัดารได ้ดงัน้ันแพทยใ์หม่ทุกท่านจงึตอ้งฝึกเจรญิเมตตา และกรุณาอยู่เสมอและใหม้าก ๆ  เมือ่เรา
แสดงความเมตตากรุณาใหเ้ป็นแบบอย่าง เจา้หนา้ทีห่รอืสหวชิาชพีอืน่จะเจรญิรอยตามหรอืเอาอย่าง  

▪ มปิียะวาจา หรอืสนุทรยีสนทนา เป็นสิง่ส าคญัมากอย่างหน่ึงของแพทย ์หากพูดจาไมด่ ีแสดงความ
กา้วรา้ว หรอืพูดดุด่า ตะคอกคนไข ้นอกจากจะไม่เกดิประโยชนใ์ด ๆ ตอ่ตนเองแลว้ยงัไมม่คีวามดงีาม
อนัใดต่อผูป่้วยเลย มหิน าซ า้จะถูกตฉิินนินทา และถูกรอ้งเรยีนไดโ้ดยง่าย  การพูดจาด ีแสดงความเห็น
อกเห็นใจผ่านค าพูดและท่าทาง จะเป็นคุณคา่ ทีจ่ะท าใหผู้ป่้วยสนใจฟัง ตัง้ใจฟังและน าไปปฏบิตัอิย่าง
เต็มใจ ผลของการดูแลรกัษาจะมากขึน้ 

▪ การท าอตัถจรยิา (เป็นหลกัธรรมใน สงัคหวตัถุ ๔) คอืการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ชว่ยเหลอืสงัคม การ
บ าเพ็ญประโยชนส์าธารณะตามโอกาสอนัควร ซึง่จะสง่ผลใหเ้รามใีจอยากออกไปดูแลชว่ยเหลอืผูท้ี่
ดอ้ยโอกาสอยู่ในถิน่ทุรกนัดารไดเ้ป็นอย่างด ี 
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▪ สรา้งความสมดุลใหค้รอบครวัและงานอย่างลงตวั อย่ามุ่งท า
แต่อย่างหน่ึงโดยทิง้อย่างหน่ึงไวเ้บือ้งหลงั  ครอบครวัมคีวามสุขจะ
ท าใหก้ารท างานของเรามคีวามสุข การซือ่สตัยต์่อสามหีรอืภรรยา
เป็นสิง่ที่ส าคญัของความอบอุ่นในครอบครวั ถา้ครอบครวัมีส่วน
ชว่ยท าใหง้านของเราส าเรจ็ดว้ยยิง่เป็นสิง่ทีด่ ี

▪ จงรบัผิดชอบงานทีเ่ราท าใหด้ี อย่าปล่อยปะละเลย จงท าให ้
ส าเรจ็ และเป็นผูก้ลา้รบัผดิรบัชอบต่อผลของงานน้ัน  

▪ เป็นผูอ้่อนน้อมถ่อมตน ในอ าเภอที่เราท างานน้ันแพทยถ์ือว่า
เป็นบุคคลช ัน้สูงที่คนใหเ้กียรติ ส่วนราชการใหค้วามเคารพย า
เกรง เราตอ้งไม่ยกตนข่มท่านหรอืไม่แสดงถงึความเก่งไปข่มผูอ้ืน่ 
ใหนึ้กว่าคนทุกคนมีดี ไม่ดูถูกใคร เขามีโอกาสช่วยเราไดใ้น
บางคร ัง้ การใหเ้กยีรติและใหค้วามส าคญัแก่เขา เราจะไดใ้จและ
ไดร้บัการชว่ยเหลือจากเขาเมื่อมีโอกาส ที่ส าคญังานของเราใน
ชมุชน เราท าเองไม่ไดท้ัง้หมดตอ้งอาศยัการชว่ยจากคนอืน่ ๆ ใน
รูปแบบของเครอืข่าย 

▪ การเป็นผูร้บัใช ้ถอืหลกัการเป็นผูน้ าแบบผูร้บัใช ้เมือ่มกีจิกรรม
ที่ท างานเป็นทมี เราในฐานะแพทยอ์าจไดเ้ป็นหวัหนา้ทมีหรอืเป็น
ผูอ้ านวยการ ซึง่ตอ้งดูแลจดัหาคน ของ หรอืเงนิเพือ่อ านวยความ
สะดวกแกเ่พือ่รว่มงาน  

▪ มธีรรมาภบิาล เมือ่ไดเ้ป็นผูน้ าสิง่ส าคญัคอืการน าองคก์รอย่างมี
ธรรมาภิบาล ถา้เรามีศีลธรรมการน าธรรมาภบิาลมาปฏบิตัไิม่ใช่
สิง่ทีย่าก เชน่ การยดึหลกัความถูกตอ้งเป็นธรรมต่อประชาชน ต่อ
เพือ่รว่มงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่เลอืกปฏบิตั ิการยดึหลกัของ
นิตธิรรมคอืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมาย  ไม่ตคีวามเพือ่
ประโยชนข์องตน  การยดึหลกัการโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไม่มวีาระ  
ซอ่นเลน้การกระท าทีจ่รงิใจ การยดึหลกัการมสี่วนรว่มโดยเฉพาะ
ของเพื่อนรว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การมีธรรมาภบิาลจะท า
ใหอ้งคก์รมีความน่าเชือ่ถือและไดร้บัความไวว้างใจ  โดยเฉพาะ
การสรา้งศรทัธาต่อการบรจิาคเงนิหรอืครุภณัฑก์ารแพทย ์

 

....และสุดทา้ย หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าส่งทีไ่ดบ้อกกล่าวมานีจ้ะเป็นประโยชน ์
และเป็นแรงบนัดาลใจส าหรบัทุกท่าน  ในการท างาน และผมอยากจะย า้
ส าหรบัทุกท่าน สิ่งที่ตอ้งค านึงถึง คือการด ารงตนเป็นคนดีมี
ศลีธรรม เป็นคนด ีและใหคุ้ณค่ากบัสิง่ทีท่ า มคีวามอดทน สิง่ส าคญั
คอืการสรา้งศรทัธาใหต้นเอง ว่าตอ้งท าได ้ขอใหม้จีติมุ่งมั่น ตัง้ใจ ไม่ยอม
แพ ้ ขอใหค้ดิว่า “ความส าเรจ็อยู่ทีต่วัเรา” เราท าได ้แมม้คีวามทา้ยทายก็
ไม่ทอ้ถอย มศีรทัธาในตวัเอง... 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช... 

ปันน้ำใจสู่ชุมชน... 
หน่วยพระยุราชห่วงใย  

ชาวนครไทยไม่ทอดทิ้งกัน  
(พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
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การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 
ครบวงจร และระบบการส่งตอ่ ‘ยุพราชนครไทย 

 

การแพทยฉุ์กเฉิน หรอื EMS คอื การดูแลรกัษาอาการ ผูเ้จ็บป่วยนอกโรงพยาบาล และเคลือ่นยา้ยผูป่้วยฉุกเฉิน
ทีม่ี อาการป่วยหรอืบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ฉุกเฉิน เฉียบพลนั พรอ้มทัง้ น าส่งโรงพยาบาลทีเ่หมาะสม เพื่อชว่ยเหลอืชวีติผูป่้วย
ฉุกเฉิน ป้องกนัไม่ใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยลง บรรเทาอาการที่ท าใหเ้กิด ความเสี่ยงหรอืทุกขท์รมานลง ผูช้่วยเหลือ
จ าเป็นตอ้งเป็นผูม้ี ความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉินและ มีมาตรฐานตามหลกัเกณฑต์่าง ๆที่

เกีย่วกบัระบบแพทยฉุ์กเฉิน   

อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพืน้ที่ที่เ ป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ที่อุดมไปดว้ย ธรรมชาติป่าเขา เป็นทรพัยากรส าคัญที่

ประชาชนไดใ้ชท้รพัยากร นี้ท าไร่ ท านา คา้ขายกบันักท่องเที่ยวที่

เดนิทางมาสมัผสัสถานที ่ท่องเทีย่ว เชน่ ทุ่งแสลงหลวง ภูหนิรอ่งเกลา้ ภู
สอยดาว พระธาตุ ศรสีองรกั ลานหนิปุ่ม น ้าตกรม่เกลา้-ภราดร และอกี
มากมายทั้ง ในและนอกอ าเภอนครไทยเอง กลบัเป็นสาเหตุใหเ้กิด
อุบตัเิหตุ เจ็บตายกนัทุกปี ซึง่เป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆทีต่อ้งรบีแกไ้ข เพราะ 
จากปี 2560-2562 นครไทยมีผูป่้วยไดร้บับาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ จราจร 
เป็นจ านวน 876,1,017 และ 950 เพิ่มขีน้ทุกปีแถมเป็นตวัเลขที่ไล่เร ีย่
ก ัน  เ น่ืองจากระบบบร ิการการแพทย ์ฉุก เ ฉิน หร ือ  EMS  ยังมี
ประสิทธิภาพไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ ท าให ้ผูบ้าดเจ็บตอ้งพิการ หรอื
เสยีชวีติ  

 

เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอนครไทยไดม้ีการพฒันากลไกการท างานของเครอืข่าย โดยบูรณาการกบัการท างาน
ของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ(พชอ.)ขบัเคลือ่นในประเด็น  การป้องกนัควบคุมอุบตัเิหตุจราจร ไดห้า
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดเ้กดิโครงการพฒันาระบบ บรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ เพื่อ
ป้องกนัภยัอุบตัเิหตุจราจร โดยใหช้มุชนมีส่วนรว่มในการชว่ยเหลอื มีการการส ารวจจุดเสีย่ง การพฒันาทกัษะประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ในการขบัขี่ปลอดภยั และพฒันาเครอืข่ายกูช้พีกูภ้ยั เป็นการเตรยีมความ พรอ้มใหช้มุชนมีความเขม้แข็ง
สามารถรองรบัสาธารณภยั ประชาชนในพืน้ที่สามารถช่วยเหลือดูแลคนในชมุชนและครอบครวั ใหม้ีโอกาสรบัการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินไดร้วดเร็ว โดย จดัใหม้ีระบบการแจง้เหตุ ระบบการชว่ยเหลือผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดที่เกดิเหตุ 
ระบบการล าเลยีงขนยา้ย การน าส่งผูป่้วยฉุกเฉินใหแ้ก่โรงพยาบาลทีเ่หมาะสม มีคุณภาพ รวดเรว็ตลอด 24 ช ัว่โมง และ
ไดร้บัการรกัษาพยาบาลไดท้นัท่วงทีตามมาตรฐาน ความปลอดภยัและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีการ
พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน หรอื EMS พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ช ัว่โมง และพฒันาจนมี “ศูนยก์ารแพทยฉุ์กเฉิน” ใน 
โรงพยาบาล และเป็นตน้แบบของอ าเภอทีม่ีระบบการแพทย ์พยาบาล มีพนักงานกูช้พี อุปกรณก์ารแพทย ์รถกูช้พี พรอ้ม
เครอืข่ายกูช้พีจากภายนอก รองรบังานอุบตัเิหตุและผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความภาคภูมิใจที่ไดดู้แล และบรกิารผูป่้วย ประชาชน และชมุชนใหอ้ย่าง
ทั่วถึง ดว้ยการน าโครงการพฒันาระบบ บรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ และการน าหลกัการ
พฒันาคุณภาพชวีติเพื่อเสรมิสรา้งสุขภาพมาประยุกตใ์ชง้านใหเ้หมาะสมกบัประชาชนและ ชมุชนในพืน้ที ่เพราะทุกสิง่
ลว้นมาจากความมุ่งมั่นเดียวกนัคือ ตอบแทนพระมหากรุณาธคิุณของ พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยู่หวัที่ทรง
ห่วงใยสุขภาพพลานามยัของพสกนิกร.....  
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เวชกรรมฟ้ืนฟู เพือ่การเขา้ถงึ 
ผูป่้วยและผูพ้กิาร  

ใน ‘ยุพราชนครไทย 
 

จากขอ้มูลอ าเภอนครไทย มีคนพิการจ านวน 3,725 คน ซึง่
ผูป่้วยเหล่านีต้อ้งมารบัรกัษาทางกายภาพบ าบดั แต่พบว่าไม่สามารถมารบั
บรกิารอย่างต่อเน่ืองได ้มีสาเหตุมาจาก การเดินทางล าบาก ผูป่้วยส่วน
ใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ตอ้งอาศยัญาตพิามาโรงพยาบาล และตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางมาโรงพยาบาลจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีผูป่้วยในชมุชนทีย่งั
ไม่เขา้ถงึการบรกิารทางกายภาพบ าบดั ดงัน้ันเพือ่การดูแลผูป่้วยทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถงึ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจงึพฒันาระบบบรกิาร
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละงานดา้นกายภาพบ าบดัอย่างต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ
และกายภาพบ าบดั ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์ที่มีความ
พรอ้มทัง้บุคลากรสหวิชาชพีและเครือ่งมือที่ทนัสมยั และมีบรกิารเชงิรุก
ดูแลผูป่้วยในชมุชน                 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลใหบ้รกิารงานกายภาพบ าบดั โดยบรกิาร
ตรวจรกัษา ฟ้ืนฟูผูป่้วยระบบกระดูกและกลา้มเนือ้ ระบบประสาทและระบบ
หวัใจและปอด และงานกจิกรรมบ าบดั ใหบ้รกิารตรวจรกัษา ฟ้ืนฟูผูป่้วย
ระบบประสาท และผูป่้วยเด็ก นอกจากนีโ้รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย เปิดบรกิารการรกัษาดว้ยแพทยท์างเลือก  แบบแพทยแ์ผนจนี 
เป็นการฝังเข็มในผูป่้วยระบบกระดูก กลา้มเนือ้และระบบประสาท 

เป็นเวลากว่า 40 ปีแลว้ทีโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เป็นโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพต่อเน่ืองถึง
ชมุชนและครอบครวัอย่างมีคุณภาพ มีบรกิารเชงิรุกในชมุชน อาทิเชน่ 
หน่วยกายภาพบ าบดั ประจ า PCC (Primary Care Cluster) ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยแพทยผู์เ้ชีย่วชาญสาขาเวชศาสตรค์รอบครวั ทนัตแพทย ์เภสชักร 
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ งานเชิงรุก
ใหบ้รกิารทางกายภาพบ าบดั และออกเยีย่มบา้นเพือ่ฟ้ืนฟูผูป่้วยตดิบา้นตดิ
เตียง และการบริการทุกเวลาดว้ยเทคโนโลยี เป็นการใหค้ าปรึกษา 
ประชาชนสามารถสอบถามไดท้าง Line หรอืทาง Facebook โดยมีทีม
คุณหมอเขา้มาชว่ยตอบ 

         จากการพฒันาระบบบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ละงาน
ดา้นกายภาพบ าบดัอย่างต่อเน่ือง ท าใหม้ีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยมาก
ยิง่ขึน้ ผูป่้วยไดเ้ขา้ถงึบรกิารมากขึน้ ลดการส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาล
ศูนย ์ผูร้บับรกิารมีความพึงพอใจและสามารถชว่ยลดค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางมารกัษาที่โรงพยาบาลได ้และยงัชว่ยลดความแออดัของจ านวน
ผูป่้วยในโรงพยาบาลดว้ยเช่นกนั ผูป่้วยหรอืคนพิการที่มารบับรกิาร
สามารถกลบัมาใชช้วีติไดใ้กลเ้คียงปกตมิากที่สุด ผูป่้วย คนพิการ ไดร้บั
การเขา้ถึง บริการฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึง เสมอเท่ากันทุกคนสรา้งความ
ภาคภูมใิจใหก้บับุคลากรทีป่ฏบิตัหินา้ทีท่ีโ่รงพยาบาลแห่งนี.้... 
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โรงงานขาเทยีมพระราชทาน 
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 

เมื่อเห็นคนพิการทุพพลภาพ บางคร ัง้อาจนึกขึน้มาว่า “โชคดี
เท่าไรแลว้ทีไ่ม่เป็นเรา” เพราะอวยัวะต่าง ๆ ท าใหก้จิวตัรประจ าวนัตัง้แต่ตืน่
เชา้จนเขา้นอนเป็นไปอย่างราบรืน่ แต่หากส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายไป 
เร ือ่งง่ายๆอย่าง  เชน่ การเดนิ อาจกลายเป็นเร ือ่งเข็นครกขึน้ภูเขาในทนัท ี
แต่ใครจะรูบ้า้งว่าความเป็นจรงิมีอกีหลายรอ้ยหลายพนัชวีติทีก่ าลงัเผชญิ
อยู่กบัความเป็นจรงิ คนพิการ แขนขาด ขาขาด ตอ้งถือว่าโชครา้ยที่

สูญเสยีอวยัวะส าคญัส าหรบัการด ารงชวีติ ท าใหก้ารด าเนินชวีติไม่ราบรืน่
เหมือนคนปกต ิไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาพพิการแบบนี ้ถา้สมมตเิขามี
ขา ชวีติเขาคงจะตอ้งดกีว่านี ้

 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดเ้ห็นความส าคญัในการดูแลสุขภาพและพฒันาคุณภาพชวีติผู ้
พิการจงึไดเ้ขา้รว่มโครงการขาเทยีมพระราชทาน ในประราชปูถมัภข์องสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ซึง่โปรด
เกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้มูลนิธขิาเทยีม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ขอ้คอื 1. ท าขาเทยีมใหผู้พ้ิการขาขาดที่ยากไร ้ดอ้ยโอกาส 
ดว้ยวสัดุภายในประเทศ  2. ท าขาเทยีมโดยไม่เลอืกเชือ้ชาตแิละศาสนา  3. ท าใหผู้พ้ิการขาขาดมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
และจดัส่งบุคลากรเขา้รบัการศึกษาอบรมในการท าขาเทยีมและสนับสนุนครุภณัฑ ์อุปกรณใ์นการจดัตัง้โรงงานท าขา
เทียมพระราชทาน ใหบ้รกิารแก่พี่นอ้งชาวนครไทยและใกลเ้คียง ซึง่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จงัหวดั
พิษณุโลก เป็นหน่ึงในโรงงานท าขาเทียม 74 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ใหค้นพิการไดร้บับรกิารท าขาเทียมอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถงึ ลดภาระค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เพราะล าพงัคนปกตเิดนิทางไปก็มีค่าใชจ้่ายมากอยู่แลว้ และถา้เป็นผูพ้ิการขา
ขาดจะมคีวามล าบากและมคี่าใชจ้่ายมากขนาดไหน  ทีน่ี่กระบวนการท าขาเทยีมไดร้บัการฝึกฝนและถ่ายทอดสิง่ที่ท าให ้
เขา้ใจง่าย ชดัเจนและยั่งยนืมกีารใชว้สัดุทอ้งถิน่ทัง้หมด เป็นเทคโนโลยทีีน่่าภูมใิจ ประหยดัไดถ้งึ 1 ใน 5 หรอื 1 ใน 10 
จากวิธที าขาเทียมแบบดั่งเดิม และหวัใจส าคญัคือ เร ิม่ท าตอนเชา้ไดเ้ที่ยง ไม่รวมระยะเวลาการแต่งใหส้วยงาม และที่

ส าคญักว่าน้ันเป็นการใหบ้รกิารฟร ีไม่มคี่าใชจ้่ายแต่อย่างใด เพราะเป็นโรงงานขาเทยีมพระราชทาน 

  การท าขาเทียมเป็นงานที่ตอ้งวางแผนในภาคปฏิบตัวิ่า
ดว้ยการสรา้งขาเทียม สิ่งที่ตอ้งท าคือ ตอ้งตรวจรา่งกายของผู ้
พิการใหล้ะเอียดเพื่อเขา้ใจถึงความสามารถของร่างกายที่ยงั
เหลืออยู่และเป้าหมายสูงสุดของผูป่้วยในการใชช้วีิต เพื่อใชใ้น
การประเมนิและออกแบบอุปกรณท์ีเ่หมาะกบัการใชช้วีติประจ าวนั
ของผูป่้วยแต่ละคน รวมทัง้ตอ้งสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่ผูป่้วย
เพื่อใหก้ารผลติขาเทียมด าเนินการไปอย่างราบรืน่และเหมาะสม
กบัพวกเขาใหม้ากที่สุด และการท าขาเทียมใหส้ าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยด ีตอ้งเกีย่วขอ้งกบัแพทย ์นักกายภาพบ าบดั และชา่งท าขา
เทยีม น่ันคอื การผสมผสานทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์อยู่ในตวั และตอ้ง
ฝึกฝน  และรบัรูข้อ้มูลใหม่ๆตลอดเวลา และสิง่ที่ส าคญัที่สุดคือ
การประสานงานกบัมูลนิธขิาเทียมฯ ตลอดเวลา และต่อเน่ืองทัง้
ขอ้มูลและเทคนิคที่คิดคน้ใหม่ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัมากที่สุด รวมทัง้
การออกหน่อยท าขาเทียมกบัคณะแพทยท์ี่มีจิตอาสาเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามสถานที่ต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ
เป็นการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณอ์ย่างด ีโดยมีเป้าหมายที่

ประโยชนต์่อผูพ้กิารใหม้ากทีสุ่ด  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีความภาคภูมิใจที่ไดท้ างานร่วมกบัมูลนิธิขาเทียม ท าโรงงานขาเทียม
พระราชทาน ซึง่สอนใหทุ้กคนรูจ้กัการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มีความเสยีสละ ท าใหผู้พ้ิการขาขาด กลบัมายิม้ หวัเราะ
รา่เรงิ และมโีอกาสไดใ้ชช้วีติเหมอืนคนปกตทิั่วไป  .....  
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มูลนิธ ิ
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

นครไทย 
 

 

 

    มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย จงัหวดัพิษณุโลก ไดก้่อตัง้ ตัง้แต่ ปี 2535 
จากความรว่มมอืของประชาชนและองคก์รต่าง ๆ 
ในอ า เภอนครไทยและใกล เ้คียง  เพื่อ เ ป็น
ประโยชนต์่อการพฒันาโรงพยาบาล และพฒันา
คุณภาพชวีติของประชาชน โดยการน าดอกผล
มาใชใ้นการสนับสนุนทรพัยากรต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถจัดหาไดด้ว้ยงบประมาณของทาง
ราชการ      

โดยมวีตัถุประสงค ์การจดัต ัง้มูลนิธฯิ 

1. เพือ่การพฒันาชนบท และพฒันาคุณภาพ
ชวีติของชาวนครไทย 

2. เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืแพทย ์ใหก้บัโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย 

3. เพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยอนาถา และผูท้ีค่วรไดร้บั
การอนุเคราะหด์า้นการรกัษาพยาบาล 

4. เพือ่การพฒันา บรหิาร บรกิาร วชิาการและ
การวจิยั ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 

5. เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจแกเ่จา้หนา้ทีทุ่ก
คน 

6. เพือ่ประกาศเกยีรตคิุณแกเ่จา้หนา้ทีห่รอื
ประชาชนทีม่ผีลงานพฒันาดเีด่นในอ าเภอ
นครไทย 

7. เพือ่เผยแพรค่วามรูข่้าวสาร ในการส่งเสรมิ
สุขภาพอนามยัประชาชนและเผยแพรก่าร
ด าเนินงานของโรงพยาบาลและมูลนิธฯิ 

8. ใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์รการกุศลอืน่ทีม่ี
วตัถุประสงคใ์นทางเดยีวกนั เพือ่
สาธารณประโยชน ์

9. ไม่ด าเนินการเกีย่วขอ้งกบัการเมอืง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานของมลูนธิโิรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

จนถงึปจัจบุนั 

1) การจดัซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิใหแ้กโ่รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนคร
ไทย  
▪ ในปี 2542 จ านวน 7 ไร ่1 งาน 95 ตารางวา 
▪ ในปี 2555 จ านวน 3 ไร ่2 งาน 63 ตารางวา 
▪ ในปี 2557 จ านวน 2 งาน 54 ตารางวา 
▪ ในปี 2558 จ านวน 6 งาน 30 ตารางวา 
▪ ในปี 2561 จ านวน 1 งาน 22 ตารางวา 

2) กองทุนการศกึษาส่งนักเรยีนเรยีนวชิาชพีพยาบาลทีข่าดแคลน  
3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในวันเฉลิมพระชมน์พรรษา 

พระบาทสมเด็จ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 
4) โครงการผ่าตดัเปลีย่นเลนสต์าเทยีมในผูป่้วยตาตอ้กระจก  
5) ส่งเสรมิการสรา้งสุขภาพ เฉลมิพระเกยีรติ โดยจดักจิกรรม เดนิ วิง่ 

ป่ันพิชิตภูหินร่องกล ้า  ตั้งแต่ ปี  2559 ชิงถ ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั  
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6) โครงการออมขวัญปันสุขมอบถุงพระราชทานและสมุดบัญชี
ธนาคารใหเ้ด็กทีค่ลอดในเดอืน กรกฎาคม 

 

7) กจิกรรมจติอาสา พฒันาสิง่แวดลอ้มโรงพยาบาลและทีส่าธารณะใน
ชมุชน 

8) โครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในพระภกิษุสงฆอ์ าเภอนคร
ไทย 

 

 

 

 

9) กอ่สรา้งอาคารหอ้งสมุดเฉลมิพระเกยีรตแิละศูนยเ์รยีนรู ้ โดยรบั
บรจิาคงบประมาณในการกอ่สรา้งจากมูลนิธโิอสถสภา วงเงนิ 
1,961,000 บาท กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2559 

 

10) กอ่สรา้งอาคารกายภาพบ าบดั ศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้กิารและโรงงานขา
เทยีม เพือ่ขยายการเขา้ถงึบรกิาร และรองรบัการใหบ้รกิาร
ประชาชนทีเ่พิม่มากขึน้  โดยรบับรจิาคงบประมาณในการกอ่สรา้ง
จาก บรษิทัดรมีเวลิด ์วงเงนิ  12,536,843 บาท กอ่สรา้งเสรจ็ในปี 
2560 

 
11) กอ่สรา้ง อาคารไตเทยีม มูลค่ากอ่สรา้ง 2,580,000 บาท 
12) ต่อเตมิอาคาร OPD มูลค่ากอ่สรา้ง 1,373,392 บาท 
13) จดัหารายไดแ้ละจดัตัง้กองทุนซือ้ครุภณัฑท์างการแพทยท์ี่ขาด

แคลน, กองทุนสงเคราะหผ์ูป่้วยยากไร,้ กองทุนพฒันาระบบบรกิาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
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คณะกรรมการมูลนิธโิรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ณ ปัจจบุนั 

 
พลเอก ดร.ศริ ิทิวะพนัธุ ์ 

ประธานกรรมการ 

 
นายประสงค ์กติยาธคุิณ  
รองประธานกรรมการ 

 
นางวรรณา ไกรสิทธพิงศ ์ 
รองประธานกรรมการ 

 
พระครูพบิูลธรรมวงศ ์ 

เจา้คณะอ าเภอนครไทย กรรมการ 

สาธารณสุขอ าเภอนครไทย  
กรรมการ 

 
นายเอกชยั โสจวิศิาล 

นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลนครไทย 
กรรมการ 

 
นายพงษศ์กัดิ ์ปานเกดิ 

ประธานชมรมก านันผูใ้หญ่บา้น 
อ าเภอนครไทย 

 
นางศศิวณัย ์ศรพีรหม   

กรรมการ 

 
นางบุญศร ีโรจนสุ์นทรกติติ 

กรรมการ 

 
นายสมนึก แกว้กลดั 

กรรมการ 

 
นายกติติเชษฐ ์หล่ออรยิะองักูร  

กรรมการ 

 
นายเมษณัฑจ์กัร วศิววิทยานุกุล 

กรรมการ 

 
นางรกัษา อยู่เกตุ  

กรรมการ 

 
นางศศธิร ศรวีิเชยีร  

กรรมการ 

 
นางเจรญิ นภาศริปิกรณ ์ 

กรรมการ 

 
นางประมวล เกษมอ าไพรนิทร ์ 

กรรมการ 

 
นายทรงกลด สารบีุตร 

กรรมการ 
 

 
นายวรเพชร  อิม่ประพนัธต์ร ี
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