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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปจจุบัน จํานวนคนไทยที่ เดินทางไปตางประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกป เนื่องจากการเดินทางมี
ความสะดวกสบายมากขึ้น คาใชจายถูกลง ผูที่เดินทางไปตางประเทศ มีทั้งเหตุผลเพื่อการพักผอน
ทองเที่ยว เพื่อแสวงบุญตามความเชื่อทางศาสนา และเหตุผลเพื่อไปประกอบอาชีพสงรายไดมาเลี้ยง
ครอบครัวที่อยูในประเทศไทย กลุมคนไทยที่เดินทางไปแสวงบุญตามความเชื่อทางศาสนามีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกป โดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ 4 สังเวชนียสถานในสาธารณรัฐอินเดีย
และเนปาล โดยช วงเวลาที่มี การเดิ นทางไปมากที่สุ ดในรอบป คือ ระหว างเดื อนตุ ลาคม ถึงเดื อนมี นาคม
เนื่องจากเป นชวงเวลาที่ มีอากาศเหมาะสมในการเดินทางแต ละปมี ผูเดินทางในชวงเวลาดั งกลา ว
ประมาณ 50,000-70,000 คน กระทรวงสาธารณสุขไดจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลคนไทยกลุมนี้
ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิ มราชย สาธารณรัฐอินเดียติดตอกันปละ 6 เดือน
โดยจัดหนวยแพทยเป น 7 ผลั ด แตล ะผลั ดประกอบดวย แพทย 1 คน พยาบาล 3 คน อยู ประจํา ที่
สถานพยาบาล กุ สิ น าราคลิ นิก ผลั ดละ 3 สั ป ดาห ได เริ่ ม ดํ า เนิ นการตั้ ง แต ป งบประมาณ 2553
ใชงบประมาณทั้งหมด 3,469,400 บาท
ผูดําเนิ นการศึ กษาได ใช การออกหน วยแพทย ดังกล าวเปนกรณี ศึ กษาโดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อหา
รูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน การหาขอกําหนดใน
การพิ จ ารณาถึ ง ความจํ า เป น ของการมี ห น วยแพทย จ ากประเทศไทยไปดู แลคนไทยในต า งแดน
ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินการและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ขอพิจารณาถึงความจําเปนของการมีหนวยแพทยจากประเทศไทย
ไปดูแลคนไทยในตางแดน มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา 5 ประการ ไดแก ปจจัยดานประชากร หากมี
ผูเดินทางไปเปนจํานวนมากและผูเดิน ทางสวนใหญ เปนกลุมอายุที่มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย เชน
ผูสูงอายุ และเด็กเล็ก รวมถึงผูที่มีโรคประจําตัว ปจจัยตอมาคือ ปจจัยดานการแพทยและสาธารณสุข
หากพื้ นที่ที่ เดินทางไปมีโรคประจํ าถิ่นที่ อาจเปนสาเหตุของการเจ็ บปวยไดง าย เชน โรคมาเลเรี ย
โรคอหิ วาตกโรค ถื อเป นป จจั ย สนั บ สนุ น ป จจั ย ที่ ส ามคื อ เรื่ องภู มิ อากาศ ประเทศที่ มี ภู มิ อากาศ
แตกตางจากประเทศไทยมากๆ เชน รอนจัดหรือหนาวจัด สามารถเปนสาเหตุของการเจ็บปวยไดงายกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับอยูในประเทศไทย ปจจัยที่สี่คือดานการเมืองการปกครองและศาสนา เชน กรณี
การจั ด หน ว ยแพทย ไ ปดู แ ลคนไทยชาวพุ ท ธที่ ไ ปแสวงบุ ญ ณ สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย และ สหพั น ธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และไปดูแลคนไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไดสรางความพอใจและเชื่อมั่นตอประเทศไทยสําหรับชาวไทยทั้งสองกลุม ปจจัยสุดท าย
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คือปจจัยดานเศรษฐกิจ หากการมีหนวยแพทยไปดูแลคนไทยในตางแดนชวยพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
นํารายไดเขาประเทศไทย ก็เปนสิ่งที่ควรสนับสนุน
สําหรับรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดนประกอบไป
ดวย5องคประกอบหลักไดแก การที่ตองมีสถานที่ในการใหบริการที่มีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งผูใหบริการ
และผูมารับบริการ องคประกอบตอมาคือ ดานบุคลากรจะตองมี บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
มีประสบการณที่เหมาะสมกับกลุมคนไทยที่เดินทางและเหมาะสมกับสภาพปญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่ ตลอดจนมีจํานวนที่เพียงพอ องคประกอบที่สามคือ เวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ตองเตรียม
เวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ใหมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับ ชนิดของการเจ็บปวยในพื้นที่
องค ป ระกอบที่ สี่ คื อ ด า นงบประมาณต อ งมี ก ารจั ด หาให เ พี ย งพอและทั น การต อ การดํ า เนิ น งาน
องคประกอบสุดทายที่มีความสํา คัญและยุงยากพอสมควรคือ การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบไปดวย
3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินงาน และ การสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
การดําเนินการจัดใหมีบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
นอกจากเปนการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศแลว ยังถือเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่รัฐจะตองจัดหาให ดังนั้นรัฐบาลจึงควร
ถื อเป นนโยบายสํ า คั ญ โดยกํ า หนดไว ใ นนโยบายที่ แถลงต อรั ฐ สภาและกํ า หนดให มี ก ารจั ดสรร
งบประมาณรายจายประจําปทุกป รวมทั้งกําหนดบทบาทของกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ผลักดัน สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การจัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน กรณีศึกษา
การจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
สาธารณรัฐอินเดีย ฉบับนี้ เกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณได เนื่องจากหนวยงานและบุคคลหลายทานที่ไดชวย
สนั บ สนุ น ผู ศึ ก ษาวิ จั ย ใคร ข อบั น ทึ ก และขอบพระคุ ณ ไว ณ ที่ นี้ หน ว ยงานแรก คื อ สถาบั น การ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจัดหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารการทูต
รุนที่ 3 ป 2554 ขอขอบพระคุณทานอธิบดีกรมการแพทย นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช ทานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นายแพทยไพจิตร วราชิต ที่กรุณาสนับสนุนและอนุญาตใหเขารับการอบรม ขอขอบพระคุณ
อาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน คือ ดร.จิตริยา ปนทอง ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร และรองศาสตราจารย
ดร.สมพร แสงชัย ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุ ณเจ าหน า ที่ ก รมการแพทย ที่ ช วยสนับ สนุ นค นคว า หาข อมู ล และ
จัดพิมพ ตลอดจนตรวจพิสูจนอักษร ประกอบไปดวย นางพรปวีณ อธิธัญชัยพงษ นางวนิดา
พิพิทธภัณฑ นายอรรถพล พรหมมาศ และนางสาวสุวิดา โคตรหานาม ขอขอบพระคุณนางกัญญาวีร
ผลจันทร และนางวันทนี ตั้ง วิทู วนิ ช ที่ ชวยดู แลงานในสํ านั กงานตลอดจนงานเอกสารระหวา งที่ ผู
ศึกษาวิจัยเขารับการฝกอบรม ขอขอบพระคุณคณะเจาหนาที่บริหารโครงการในสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการทุกทานที่มีน้ําใจในการชวยเหลือและดูแลผูเขารับการฝกอบรมทุกทาน โดยไมเห็นแก
ความเหนื่อยยากตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห และขอขอบพระคุณเพื่อนๆ นบท.3 ทุกทานที่เปนกําลังใจ
และสนับสนุนการฝกอบรมจนจบหลักสูตร
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กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5 ตัวแปรที่ศึกษา
1.6 นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
2.3 การจัดกระบวนการดูแลผูปวยตามแนวทางของ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการใหบริการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การเจ็บปวยและตัวชี้วัดสุขภาพ
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเวชศาสตรการทองเที่ยว
(Travel Medicine) และขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผูเขียน

ผลการศึกษา
กรณีศึกษาการจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลคนไทย
ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย
3.1 ความเปนมาของโครงการ
3.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ
3.3 การจัดระบบและขั้นตอนการรับบริการ
3.4 ผลการดําเนินงาน
3.5 ปญหาและอุปสรรค
3.6 สรุปและขอเสนอแนะ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมการแพทยเปนหนวยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการแพทย
ควบคูไ ปกับ การถา ยทอดองค ความรู เทคโนโลยี การเพิ่ มพูนทัก ษะบุ คลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุ ข ตลอดจนการยกระดั บโรงพยาบาลในภู มิ ภาคให มี มาตรฐานการบริ การระดั บตติ ยภู มิ
เพื่อการรับสงตอ พรอมใหการแกไขปญหาสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมีการบริการระดับ
ตติยภูมิและสูงกวาเปนรากฐานของการพัฒนา
กรมการแพทยประกอบดวยหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลสถาบัน ศูนย ที่รับผิดชอบการบริการ
ดูแลรักษา และฟนฟู โรคเฉพาะทาง รวม 39 แหง กรมการแพทยจึงไดรับการรองขอจากหนวยงานที่
ประสงคใหจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลรักษาคนไทยในตางแดนในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เชน
การสงหนวยแพทยไทยไปตรวจรักษาแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากโรคไหลตายในประเทศสิงคโปร การสง
หนวยแพทยไปดูแลชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจนในประเทศซาอุดิอาระเบีย การสงหนวยแพทย
ไปดูแลคนไทยในเหตุการณแผนดินไหวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุน เปนตน
การส งหน วยแพทย ไปดู แลคนไทยในต างแดนดั งกลาว เปนการดํ าเนิ นงานลั กษณะเฉพาะกิ จ
ในระยะเวลาสั้นๆ ไมมีการเตรียมการลวงหนาจึงไมมีการวางระบบทั้งรูปแบบของการจัดหนวยบริการ
การเตรียมความพรอมของบุคลากร และงบประมาณไวลวงหนา ยกเวน กรณี การสงหนวยแพทย
ไปดูแลชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจน ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งไดดําเนินการติดตอกัน
มาเปนเวลาหลายป
ในเดือนตุลาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุข ไดรับการรองขอใหจัดหนวยแพทยไปใหการ
ดูแลรักษาคนไทยพุทธที่ไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอินเดีย โดยขอใหหนวยแพทย
ไปปฏิบัติงานประจําในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ระหวางเทศกาลแสวงบุญ
เปนระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกป กระทรวงสาธารณสุข
จึงไดมอบหมายใหกรมการแพทยเปนเจาภาพในการดําเนินงานดังกลาว ดังนั้นในปงบประมาณ 2553
กรมการแพทยจึงไดจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการสงหนวยแพทยไปปฏิบัติงานที่ สถานพยาบาลกุสิ
นาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย เปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง
เดือนเมษายน 2553 ) และไดดําเนินการตอเนื่ องในปงบประมาณ 2554 นับเปนครั้งแรกที่มีการจั ด
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หนวยแพทยไปดูแลคนไทยในตางแดนติดตอกันนานถึง 6 เดือน เปนระยะเวลา 2 ป และกรมการแพทย
ยังดําเนินตามนโยบายในการจัดหนวยแพทยดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป
จากกรณีที่กลาวมา จึงถือเปนกรณีตัวอยางที่เหมาะสมแกการศึกษา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเสนอตอรัฐบาล ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนเพื่อเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมีความประสงคที่จะใหกระทรวงสาธารณสุขจัดหนวยแพทยไป
ดูแลรักษาคนไทยในตางแดน โดยเฉพาะประเทศที่มีคนไทยเดินทางไปเปนจํานวนมากๆในแตละป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริการหนวยแพทย ที่ไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาล
กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญ
1.2.2 เพื่ อสังเคราะห รูปแบบการจั ดบริ การหนวยแพทยที่ เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยใน
ต างแดน โดยมี ขั้ นตอนการดํ า เนิ น งานสอดคล อ งตามหลั ก สากล เพื่ อ เป นต น แบบสํ า หรั บ การ
จัดบริการหนวยแพทยสําหรับดูแลชาวไทยที่อาศัยในตางแดน
1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาแนวทางการจัดบริการหนวยแพทยที่ไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาล
กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญ ป งบประมาณ2553
2. ศึกษาขอแนะนําหรือแนวทางการจัดบริการหนวยแพทยสําหรับประชาชนที่ตองเดินทาง
ไปตางแดน
ระเบียบวิธีการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะหภาพรวมการบริหารจัดการ การดําเนินงานจัดบริการหนวยแพทยที่ไปดูแล
คนไทย ณ สถานพยาบาลกุสิ นาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวา ง
เทศกาลแสวงบุ ญ ป ง บประมาณ 2553 จากรายงานผลการดํ า เนิ นงานโครงการดู แลผู ป วยใน
สถานพยาบาล กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญ
ของกระทรวงสาธารณสุข
2. สังเคราะหรูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานสอดคลองตามหลักสากล เพื่อเปนตนแบบสําหรับการจัดบริการหนวย
แพทยสําหรับดูแลชาวไทยที่อาศัยในตางแดน
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการศึกษาครั้งนี้ จะไดรับประโยชนที่สําคัญ ดังนี้
1.4.1 ไดรูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดนโดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานสอดคลองตามหลักสากล
1.4.2 ได ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดรูปแบบการจัดบริ การหน วยแพทยที่เหมาะสม
สําหรับดูแลคนไทยในตางแดน สําหรับรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมที่เกี่ยวของนําไปประยุกต
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4.3 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป
1.5 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.1 ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการจัดบริการหนวยแพทยที่ดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาล
กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
1.5.2 ตัวแปรตามไดแก รูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน
1.6 นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
เพื่ อให ก ารศึ กษาครั้ ง นี้มี ค วามเข า ใจที่ ถูก ต องตรงกั น ผูศึ ก ษาจึ งกํ า หนดนิย ามศั พ ทเชิ ง
ปฏิบัติการที่สําคัญไว ดังนี้
1.6.1 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตน
แนวทางการจัดบริการหนวยแพทยที่ดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัด
ไทยกุสินาราเฉลิ มราชย หมายถึง วิ ธีการจัดระบบและขั้ นตอนการรั บบริ การสําหรับผูปวยที่มารั บ
บริ การในสถานพยาบาลกุ สิ นาราคลิ นิ ก วั ดไทยกุ สิ นาราเฉลิ มราชย ในป งบประมาณ 2553 (เดื อน
พฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนเมษายน 2553 )
1.6.2 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการของตัวแปรตาม
รูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน หมายถึง
ระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ และสถานที่ รวมทั้ง
วิธีการวางระบบและขั้ นตอนการรับบริการสําหรับผูปวยที่มารับบริการในหนวยแพทยที่ไปดูแล
รักษาคนไทยในตางแดนตามหลักสากล เชน ตามแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ป โดยเฉพาะประเทศที่มีคนไทยเดินทางไปเปนจํานวนมากๆ
ในแตละป
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา เรื่อง การจัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน กรณีศึกษาการจัดบริการ
หนวยแพทยไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย
ผูศึกษาไดศึกษาจากการดําเนินโครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิม
ราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปงบประมาณ 2553 และประมวล
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหเพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญ
ของการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดบริการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
2.3 การจัดกระบวนการดูแลผูปวยตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
: HA (Hospital Accreditation)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ และทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การเจ็บปวย และตัวชี้วัดสุขภาพ
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเวชศาสตรการทองเที่ยว (Travel Medicine)
และขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดบริการ
2.1.1 ความหมายและองคประกอบของรูปแบบ
สิริรัตน (2537 อางใน รัชฎาพร, 2547:71) ไดใหความหมายของรูปแบบวา
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบดําเนินงานของงานใดงานหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบ
คือ หลักการของรูปแบบ และโครงสรางของรูปแบบ รวมทั้งวิธีปฏิบัติของกิจกรรมตางๆในระบบงานของ
รูปแบบนั้นๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ซึ่งตรงกับความหมายของคําวา รูปแบบ ในพจนานุกรมไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน (2539)
สมชาติ (2542 อางใน รัชฎาพร, 2547:71) ไดใหความหมายของรูปแบบวา
รูป แบบ หมายถึ ง หลั ก การ โครงสร า ง และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติข องเรื่ องนั้ นๆนั บ ตั้ ง แต
เริ่มตนจนสิ้นสุด โดยกลาววา หลักการไดแก สิ่งที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการ รวมทั้งรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาการดานโครงสรางของรูปแบบ ซึ่งแบงออกเปน
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1. หลักการทางวิชาการ ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานโรงพยาบาล
ดานเฉพาะเรื่องนั้นๆ หรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. กฎ ระเบียบ
3. เงื่อนไขและขอจํากัดตางๆรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
สวนวรรณิกา (2536 อางใน รัชฎาพร, 2547:72) ใหค วามหมายของโครงสรา งใน
รูปแบบที่จําแนกเปนสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1. โครงสรางดานสิ่งของ หมายถึง จํานวน ลักษณะ และความสัมพันธระหวางกันของ
พัสดุที่ประกอบขึ้นเปนรูปแบบที่มองเห็นไดชัดเจน ไดแก ที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ และวัสดุ
2. โครงสรางดานคน หมายถึง จํานวน ลักษณะ และความสัมพันธระหวางกันของคน
ที่ปฏิบัติงานตามรูปแบบ
3. โครงสรางดานระบบงาน หมายถึง ลักษณะและความเชื่อมโยงกันของระบบงาน
ทั้งหลายของรูปแบบ ซึ่งสามารถระบุจุดตั้งตน ลําดับของกิจกรรม และจุดสิ้นสุดของกิจกรรมตางๆ
ได แก โครงสร า งระบบงานบริ ก าร โครงสร า งระบบงานบริ ห ารจั ด การ โครงสร า งระบบงาน
สนับสนุนบริการ และโครงสรางพัฒนาระบบบริการ
2.1.2 ลักษณะของรูปแบบ
สมพงษ (2517 อางใน รัชฎาพร, 2547:72) แบงลักษณะของรูปแบบเปน 2 ประเภท คือ
1. รูปแบบประเภทพรรณนา หมายถึง รูปแบบที่แสดงใหทราบในลักษณะของ ขอความ
คํ าพู ด หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ต า งๆ โดยการนํ า รู ป แบบประเภทนี้ ม าใช ใ นการตอบคํ า ถามมั ก มี
กฎเกณฑไมแนนอน
2. รูปแบบประเภทคณิตศาสตร หมายถึง รูปแบบที่มีลักษณะใชหลักทางคณิตศาสตร
เขามาประกอบการพิจารณา ในการศึกษาการบริหารงานแผนใหมนิยมใชการสรางรูปแบบนี้เพื่อ
ประโยชนในการคาดการณหรือพยากรณ โดยเฉพาะในดานการศึกษา การวางแผน
2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดบริการ
จากการศึกษาผลการวิจัยทําใหทราบความสําคัญของรูปแบบลักษณะตางๆกัน ไดแก
ศิริพรรณ (2540 อางใน รัชฎาพร, 2547:73) ไดศึกษา เรื่อง รูปแบบการดําเนินงาน
บริการผูปวยอุบั ติเหตุ และฉุกเฉิ นของโรงพยาบาลทั่ วไป ขนาด 450 เตี ยง โดยไดศึก ษาเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข องกับ การบริหารโรงพยาบาล การจัดสํ านักงาน การบริ การผู ปวยอุ บัติเหตุและ
ฉุก เฉิ นทั้ง ในและต า งประเทศ เพื่ อนํา มาสร างรูป แบบที่ เหมาะสม พบว า รู ปแบบประกอบด วย
โครงสร า งด า นทรั พ ยากร ได แ ก อาคารสถานที่ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ บุ ค ลากร และโครงสร า งด า น
ระบบงาน แลวนํารูปแบบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมโดยใชแบบสอบถามที่
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ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 15 ทาน พบวา รูปแบบที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมทั้ง
ดานโครงสราง ดานทรัพยากร และโครงสรางดานระบบงานเฉลี่ยรอยละ 96.47
พรณิภา (2543 อางใน รัชฎาพร, 2547:75)ไดสรางรูปแบบการพัฒนางานสุขศึกษา
และประชาสัมพันธอยูในรูปของอนุกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน และใชกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน ในการบริหารจัดการ จากการทดลองแมวาจะพบ
ปญหาอุปสรรคดานเจาหนาที่ ผูปฏิ บัติงานเพิ่มขึ้น แตผลของการปฏิบัติงานสูงขึ้น ผูบริหารและ
เจาหนาที่โรงพยาบาลมีความพึงพอใจตอระบบงาน สภาพแวดลอม งบประมาณ และวัสดุอุปกรณสูงขึ้น
รัชฎาพร (2547) ไดศึกษา เรื่อง รูปแบบการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลชลประทาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา โรงพยาบาลชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีควรมี นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคในการเฝาระวังการติดเชื้อชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
โดยมีองคประกอบของรูปแบบ คือ (1) จัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบในการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(2)แตงตั้งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลประจําหอผูปวย (3) กําหนดโครงสรางงาน
(4) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ (5) เตรียมความพรอมของเจาหนาที่ (6) กําหนดกลไกการ
ดําเนินงาน (7) กําหนดกระบวนการดําเนินงาน และ(8) ประเมินผลการดําเนินงาน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
2.2.1 การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการภายในประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเคยใหพระบรมราโชวาทแกนักศึกษาในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2522 เกี่ยวกับการจัดหนวยแพทย
เคลื่อนที่ สรุปความวา “โครงการหนวยแพทยพระราชทาน เปนการชวยแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัย
ของราษฎรในพื้นที่หางไกลโดยการจัดทีมแพทย พยาบาล เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนยารักษาโรค
ออกทําการตรวจรักษาโดยไมคิดมูลคา ผลที่เกิดขึ้นยังชวยแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ควบคูกันไป กลาว คือ ราษฎรหายปวยสุขภาพจิตยอมดีขึ้น และสามารถกลับไปประกอบอาชีพไดปกติ
2.3 การจัดกระบวนการดูแลผูปวยตามแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล : HA
(Hospital Accreditation)
ป พ.ศ. 2549 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดประกาศใชมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป ซึ่งรายละเอียดตอนที่ 1 กลาวไว
วา การจัดกระบวนงานหนวยงานสามารถออกแบบระบบงาน และกระบวนการสําคัญ ไดแก
กระบวนการจัดบริการสุขภาพ กระบวนการทางธุรกิจ การดูแลกิจการ กระบวนการสนับสนุน เพื่อ
สงมอบคุณคาใหแกผูปวย ผูรับผลงานอื่นๆตามความคาดหวัง พรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน และการ
บรรลุความสําเร็จขององคกร ตามความเชี่ยวชาญขององคกรได และในตอนที่ 3 ไดกลาวถึง การจัด
กระบวนการดูแลผูปวยตองครอบคลุมการเขาถึงและเขารับบริการ การประเมินผูปวย การวางแผน
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การดูแลผูปวย การใหขอมูลและเสริมพลัง การดูแลตอเนื่อง โดยมีปจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบ
ไดแก ผลลัพธสุขภาพที่ตองการ ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ความทันเวลา การเขาถึง
การประสานงาน ความตอเนื่องของการดูแล การมีสวนรวมของผูปวยในการตัดสินใจ ความคาดหวังที่
หลากหลาย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ และทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
การจั ดบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ความครอบคลุ ม การส งเสริ ม สุ ข ภาพการป องกั นโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ โดยรวมถึงบริการที่จัดโดยบุคลากรทางดานสุขภาพ (Professional
Care) และบริการที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Non –Professional Care) การจัดระบบ
บริการสุขภาพควรมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนหรือความตองการ และสภาพปญหา
ทางดานสุขภาพของประชากรที่เปนกลุมเปาหมายของการบริการ การจัดระบบบริการสุขภาพควร
เริ่ ม ดวยการกํา หนดความจํา เป นความต องการตลอดจนสภาพป ญหาที่สํ า คัญทางด านสุ ขภาพที่
ตองการหรือมุงเนนที่จะดําเนินการแกไขหลังจากนั้นจึงทําการออกแบบระบบบริการสุขภาพรวมทั้ง
การดูแลทางดานสาธารณสุขที่เหมาะสมซึ่งรูปแบบการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
และการฟนฟูสภาพที่มีความเปนไปได มีทั้งรูปแบบการดูแลตนเอง การจัดบริการในสถานพยาบาล
รูปแบบตาง ๆ เชน สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน คลินิกโรงพยาบาลเปนตน รวมทั้งการออก
หนวยบริการเคลื่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ
2.4.1 โครงสรางระบบบริการสุขภาพ และระบบสงตอ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค ค วรเป น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแบบบู รณาการ
(Integrated Health Care System) ที่มีหลักการและคุณสมบัติสําคัญคือ ใหบริการที่ครอบคลุมทั้ง
คุณภาพเชิงสังคมและเชิงเทคนิคบริการและครอบคลุมบริการที่จําเปนทั้งหมด ไมมีความซ้ําซอน
ของบทบาทสถานพยาบาลในระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงระหวางสถานพยาบาลแตละระดับ เปนการ
เชื่อมโยงทั้งการสงตอผูปวยและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูปวยโครงสรางระบบสุขภาพมีองคประกอบที่สําคัญ
ประกอบดวยบริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการตติยภูมิ บริการระดับศูนยการแพทยเฉพาะทาง
และระบบสงตอ นอกจากนี้ยังควรมีระบบสนับสนุนที่สําคัญไดแก ระบบสนับสนุนทรัพยากร
ระบบสนับสนุนวิชาการและการวิจัย และระบบขอมูลขาวสาร
การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เปนบริการที่อยูใกลชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด จึง
เนนที่ความครอบคลุม มีการบริการผสมผสาน ทั้งในดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันควบคุมโรค ฟนฟูสภาพ จัดบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ชนบท สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน
สําหรับในเขตเมืองอาจเปน ศูนยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครหรือศูนยแพทยชุมชน
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การบริการทุติยถูมิ (Secondary Care) เปนบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยในระดับที่
สูงขึ้น เนนการบริการรักษาพยาบาลโรคที่ยาก ซับซอนมากขึ้น ไดแก โรงพยาบาลชุมชนในระดับ
อําเภอ โรงพยาบาลทั่วไปในระดับจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
การบริการตติยภูมิ และศูนยการแพทยเฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent Center)
เปนการบริการที่ใชเทคโนโลยีทางการแพทยขั้นสูง มีค วามสลับซับซอนมาก มีบุคลากรทาง
การแพทยในสาขาเฉพาะทาง ไดแก สถาบันเฉพาะโรคในสังกัดกรมการแพทย โรงพยาบาลศูนยใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทยสังกัดระทรวงศึกษาธิการ
ระบบสงตอผูปวย กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติวา รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชน
ไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงใชนโยบาย 3ประการคือ
1. การพัฒนาคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
2. การสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคน
3. ระบบสงตอและเครือขายสถานบริการสาธารณสุข
2.4.2 เปาประสงคของการจัดระบบบริการสุขภาพ
การจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงคควรมีหลักการและเปาหมายที่สําคัญคือ มีความเปน
ธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เปนระบบบริการที่มีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะเปนการบริการที่ผสมผสาน มีความตอเนื่อง มีความ
ครอบคลุมเขาถึงได มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรับบริการและชุมชน ทําใหเกิดความพึงพอใจ และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
2.4.3 แนวคิดและหลักการของการดูแลตนเองและบริการสุขภาพในชุมชน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและบริการสุขภาพในชุมชนมี การพัฒนาที่
สอดคลองกับประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ โดยในชวงเริ่มตน
ของการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น ประชาชนสวนใหญมีความจําเปนตองพึ่งตนเอง
ครอบครั ว และชุ มชนในการดู แลสุขภาพของตนเองและอาศั ยภูมิ ป ญญาที่ มี อยู ในท องถิ่ นในการ
ใหบริการทางดานสุขภาพ โดยชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตอมาเมื่อมีการพัฒนาระบบสาธารณสุขให
มีความกาวหนาทันสมัยมากขึ้น จึงมีการอาศัยพึ่งพิงระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใน
สถานพยาบาลแบบตะวันตกมากขึ้นเปนลําดับแตจากการเปลี่ยนแปลงในดานแนวโนมวิทยาการ
ระบาดที่มีปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพสภาพแวดลอม และความเสื่อมสภาพตาม
อายุขัยมากขึ้น อีกทั้งคาใชจายทางดานสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริการในสถานพยาบาลที่ใช
เทคโนโลยีทางการแพทยที่มีราคาแพง ทําใหมีความจําเปนตองสงเสริมใหประชาชนมีการดูแล
สุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการสรางสุขภาพมากกวารอซอมสุขภาพ และสามารถใชการ
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ดําเนินงานตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐานโดยสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและมี ความสามารถดูแลสุข ภาพตนเองและแกไขปญหาสาธารณสุข ในหมูบา นหรื อ
ชุมชนของตนได โดยเจาหนา ที่ของรัฐเปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนเพื่อใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองในดานสุขภาพได
การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง บริการสาธารณสุขอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของ
มนุษยที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรสอดคลองกับความเปนอยูและเปนที่ยอมรับของสังคม เขาถึง
ชุมชน ครอบครัว และตัวบุคคล โดยชุมชนไดมีสวนรวมอยางเต็มที่และสามารถทํานุบํารุงให
เจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเองและตัดสินใจไดดวยตนเอง ยังมีการบริการ
สุขภาพที่หนวยบริการจัดขึ้นในชุมชน
1. การดูแลและบริการสุขภาพที่บาน
2. การจัดหนวยบริการสุขภาพ บริการทางการแพทยและสาธารณสุขเคลื่อนที่
2.4.4 แนวคิดและวิธีการจัดบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
การจัดบริการสุขภาพในสถานพยาบาลสามารถแบงออกไดตามประเภท ลักษณะ
ระดับของสถานพยาบาล หรือการบริการที่จัดใหมีขึ้น ทั้งนี้หากแบงตามระดับของการใหบริการ
และระดับของสถานพยาบาล คือ บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ บริการสุขภาพใน
สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (บริการในโรงพยาบาล)
บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ
ลักษณะสําคัญของระบบบริการปฐมภูมิที่ดี
1. เปนดานแรกที่ประชาชนเขาถึงบริการสะดวก ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมอายุ และ
ทุกกลุมโรคตามมาตรฐาน
2. เปนบริการที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยางตอเนื่อง ตั้งแตกอนปวย จนถึง
ขณะปวย ตั้งแตเกิดจนตาย
3. เปนบริการที่ดูแลประชาชนอยางผสมผสาน คํานึงถึงปจจัยทางดานรางกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
4. เปนหนวยที่ทําหนาที่สงตอ และประสานเชื่อมตอการบริการอื่นๆ ทั้งดานการแพทย
ดานสังคม บริการที่ควรมีในหนวยบริการปฐมภูมิ
5. ดานการรักษาพยาบาล
6. ดานการสงเสริมสุขภาพ
7. ดานการฟนฟูสภาพพื้นฐานครอบคลุมการฟนฟูสภาพทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ
ตลอดจนการกระตุนพัฒนาการเด็ก
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8. ดานการปองกันและควบคุมโรคในระดับบุคคล และครอบครัว ไดแก การใหวัคซีนเพื่อ
ปองกันโรค การคนหาผูปวยเฝาระวัง
9. ดานการสนับสนุนการพึง่ ตนเองของประชาชน องคกรประชาชนและชุมชน ดานสุขภาพ
10. ดานการบริการดานยา ตั้งแตการจัดหายา การจายยา และการใหความรูดานยา
บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ลักษณะสําคัญของบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ คือ
ใหบริการทางการแพทยที่มีความซับซอนไดอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนด
บริการมาตรฐานขั้นต่ําที่ตองมีในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ (โรงพยาบาล)
มาตรฐานทั่วไป
1. มีอาคารสถานที่ อุปกรณที่เหมาะสมในการบริการทางการแพทย และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกชุมชน
2. มีเจาหนาที่เพียงพอทั้งในดานจํานวนและคุณภาพ แพทยและบุคลากรทางการแพทย
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีไมนอยกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
บริการมาตรฐานขั้นต่ําของโรงพยาบาล
1. บริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความพรอมในเรื่องเครื่องมือ บุคลากร รถพยาบาล
รับสงผูปวยหนัก โดยมีแพทยพรอมใหบริการอยางนอย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. บริการผูปวยนอก มีอาคารสถานที่เหมาะสม สะดวกสําหรับผูรับบริการมีการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ไมรอนานเกินไป
3. บริการผูปวยใน มีอาคารผูปวยและอุปกรณประจําตึกพรอมใหบริการ มีเจาหนาที่ที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสม แพทย และพยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 1 คนตอ 30 เตียง และพนักงาน
ผูชวยเหลือคนไข 1 คนตอ 10 เตียง
4. บริการเวชระเบียน
5. บริการรังสีวิทยา
6. บริการตรวจทางพยาธิวิทยาและการชัณสูตร
7. บริการเภสัชกรรม
8. บริการศัลยกรรมทั่วไป หองผาตัดมีอยางนอย 1 หองตอ 50 เตียง และไมนอยกวา
2 หอง ไมนับรวมหองคลอด
9. บริการวิสัญญี
2.4.5 แนวคิดและวิธีการจัดบริการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบานไทย และแพทยทางเลือก
ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงคของประเทศไทย ควรเปนระบบบริการแบบพหุลักษณ
กลาวคือเปนการผสมผสานทั้งการแพทยกระแสหลักคือ การแพทยตะวันตก โดยที่ไมละเลยทอดทิ้ง
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การผสมผสานองคความรู ภูมิปญญาทั้งที่มีอยูเดิมในทองถิ่น และจากตางประเทศ ไดแก การบริการ
แพทยแผนไทย แพทยพื้นบานไทย และแพทยทางเลือกเขารวมจัดบริการและใหการดูแลทางดาน
สุขภาพใหแกประชาชน รูปแบบวิธีการจัดบริการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบานไทย และแพทย
ทางเลือกหมายรวมถึงบริการและการดูแลสุข ภาพทั้งโดยกลุมวิชาชีพที่ทําหนาที่ใหบริการ หรือใช
ความรูความสามารถตามวิชาชีพของตนเอง และการดูแลตนเองในครอบครัว ชุมชน และการบริการ
ในสถานบริการภาครัฐและเอกชน
ขอบเขตของการบริการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน และแพทยทางเลือก
การบริการแพทยแผนไทย ไดแก บริการและดูแลสุขภาพที่ใชองคความรูแพทยแผนไทย คือ
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดแผนไทย ผดุงครรภไทย บริการแพทยแผนไทยประยุกต ผสม
ระหวางองคความรูแพทยแผนไทย และความรูทางแพทยแผนตะวันตก
บริการแพทยพื้นบานไทย ไดแก บริการและการดูแลสุขภาพที่ใชความรูที่มีการสืบ
ทอดกันภายในครอบครัวหรือชุมชนโดยหมอพื้นบาน หมอนวดพื้นบาน ซึ่งอาจแตกตางกันไปใน
แตละทองถิ่นหรือภูมิภาค
การบริการแพทยทางเลือก ไดแกบริการและดูแลสุขภาพโดยใชศาสตรหรือความรูจากแหลง
อื่นๆ เชน แพทยแผนจีน อินเดีย
หลักการและแนวคิดการประกันคุณภาพบริการสุขภาพ
การประกันคุณภาพบริการสุขภาพควรเปนทั้งระบบการพัฒนาการทํางาน พัฒนา
วิชาการ พัฒนาคน พัฒนาจริยธรรม เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนธรรม และเปนระบบการ
คุมครองผูบริโภคไปพรอมๆกันดวย จึงตองมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุม โดยจัดใหมี
ระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบริการดานสุขภาพทุกระดับของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ในลักษณะบังคับเพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จัดกลไก โดยตั้งองคกร
อิสระ ทําหนาที่ ประเมินตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสถานบริการอยางตอเนื่องและโปรงใส
กําหนดมาตรฐานคุณภาพสถานบริการในทุกระดับ ใหมีคุณภาพเทาเทียมกันเปนมาตรฐานของไทย
โดยคํานึงถึงมิติความเชื่อ มิติทางวัฒนธรรมดวย
คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการที่ตอบสนองตอ
ขอกําหนดของลูกคา
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ยึดถือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด
มาตรฐานบริการสาธารณสุข หมายถึง มาตรฐานซึ่งกําหนดลักษณะพึงประสงคของ
ผลลัพทของการใหบริการสาธารณสุขที่สงมอบใหแกประชาชนผูรับบริการ
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การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การบริหารคุณภาพที่ทําใหมั่นใจวา จะ
บรรลุขอกําหนดทางดานคุณภาพได
เทคโนโลยีเฉพาะทาง(Intrinsic Technology) หมายถึง ความรูความเขาใจ หรือทักษะเฉพาะ
ทางหรือเฉพาะวิชาชีพของบุคลากร ซึ่งจะตองมีอยูอยางสมบูรณพรอมเปนปกติในการปฏิบัติงาน
เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด
ปจจัยคุณภาพ (Quality Factor) หมายถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดคุณภาพได ซึ่งหากขาดเสีย
ซึ่งปจจัยดังกลาวแลว ยอมไมเกิดคุณภาพ ปจจัยคุณภาพบริการสาธารณสุข เชน
1. สถานที่ที่ดี
2. เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณที่ดี
3. สิ่งของวัสดุที่ดี รวมถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวน ที่ตองจัดเตรียมไว
4. คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบุคลิกที่ดีของผูปฏิบัติงาน
5. วิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง
6. อากัปกริยาที่นาประทับใจ
7. ความรูความเขาใจที่ดีพอของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ
รูปแบบวิธีการประกันคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศไทย
รูปแบบวิธีการประกันคุณภาพบริการสุขภาพซึ่งเปนที่นิยมใชกันมีหลายรูปแบบวิธีการ
ไดแกระบบ ISO ระบบมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
สถานีอนามัย ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสนับสนุนโดย
กรมอนามัย รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบบพัฒนาและ
รับรองคุณภาพเครือขายสถานพยาบาล ซึ่งควรประยุกตใชใหเหมาะสมตามวัตถุประสงค บริบท
สภาพแวดลอม และระดับของการบริการ
2.4.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
ความหมายและหลักการใหบริการ
ปรัชญา เวสารัช (2540) ไดใหความหมายของการบริการ และการบริการประชาชน
โดยหนวยงานของรัฐไววา การบริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ การ
บริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐ เปนการอํานวยความสะดวกที่หนวยงานของรัฐจัดใหแก
ประชาชนทั้งนี้ หนวยงานอาจกําหนดใหประชาชนไปรับบริ การที่หนวยงานของรัฐหรืออาจสง
เจาหนาที่ออกไปในจุดที่สะดวกสําหรับประชาชนได
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หลักการใหบริการ
อิลิฮู เคท และ เบรน ดาเน็ท (Elihu Kate and Brenda Danet,1973 : 4– 6 อางใน สมทรง รักเกตุ,
2538 : 20 – 21) ไดใหแนวคิดเรื่องหลักของการใหบริ การที่ควรปฏิบัติขององคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยยึดหลัก 3 ประการ
1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) หมายความวาการติดตอสัมพันธระหวางผูรับบริการกับ
เจาหนาที่ขององคกรที่เปนทางการ จํากัดเฉพาะเรื่องงานเทานั้น
2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน (Universality) หมายความวา องคกรจะปฏิบัติ
ตอผูรับบริการดวยความเปนธรรมไมถือเขาถือเรา
3. การวางตนเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายความวา เจาหนาที่ขององคกรตอง
ไมเอาอารมณสวนตัวเขาไปยุงกับงานการปฏิบัติตอผูมารับบริการตองเปนไปโดยสงบ โดยหลักการ
และเหตุผลเจาหนาที่ตองไมตะคอก ทะเลาะเบาะแวงกับผูมารับบริการ
หลักการพื้นฐานของการใหบริการ (ปรัชญา เวสารัช,2540 : 20)
1. ทําใหผูมารับบริการเต็มใจและไมเกิดความทุกขความเครียดในการมารับบริการ
2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูที่หนวยบริการนานเกินไป
3. อยาทําผิดพลาดจนผูมารับบริการเดือดรอน
4. สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนารื่นรมย
5. ทําใหผูมารับบริการเกิดความคุนเคยกับบริการ
6. เตรียมความสะดวกใหพรอม
ลักษณะการใหบริการของรัฐและวิธีการปรับปรุงบริการของภาครัฐ
จอนห ดี มิลเลท (John D. Millet,1954 : 397 อางถึงใน สมทรง รักเกตุ 2538 : 16 – 17 ) ได
สรุป ลักษณะที่สําคัญของการบริการ ไวดังนี้
1. การใหบริการดวยความเสมอภาค (Equitable)
2. การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely service)
3. การใหบริการอยางพอเพียง (Ample service)
4. การใหบริการตอเนื่อง (Continuous service)
5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service)
ปรัชญา เวสารัช (2540)ไดกลาวถึง ลักษณะการใหบริการของรัฐ ไววาตองประกอบดวย
1. มีผูใหบ ริการและผูมารับบริ การ ผูให บริการในที่นี้เจาหน าที่ของรัฐซึ่งสวนใหญ
ไดแกขาราชการและลูกจาง รับเงินเดือนประจําโดยปจจุบันมิไดมีคาตอบแทนเปนพิเศษ จากการ
บริการในขณะที่ผูมารับบริการในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไป
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2. เปนเรื่องที่รัฐกําหนดและเปนลักษณะผูกขาด หนวยงานรัฐเปนผูกําหนดรายละเอียด
และเปนผูใหบริการประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุดที่หนวยงานรัฐกําหนด
3. มีการกําหนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
4. กฎระเบียบรองรับรวมทั้งกําหนดขั้นตอนเงื่อนไขตางๆ ไวคอนขางรัดกุม
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การเจ็บปวย และตัวชีว้ ัดสุขภาพ
การวัดหรือประเมินภาวะสุขภาพวาบุคคลหนึ่งมีสุขภาพดีกวาอีกบุคคลหนึ่ งนั้น เปนสิ่งที่
ยากลําบากยิ่ง เพราะปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพนั้น มีตัวแปรมากมาย และสลับซับซอนมาก
ดังนั้นมาตรวัดสุขภาพที่ทางการสาธารณสุขนํามาใชวัดสภาวะสุขภาพคือ การเจ็บปวย และการตาย
ซึ่งถือวาเปนการวัดสภาวะสุขภาพอนามัยโดยตรง
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย
การใหคํานิยามเรื่องสุขภาพ ( Health ) เปนเรื่องที่ยุงยากขึ้นอยูกับมิติการมองของแต
ละฝาย Pol & Thomas ไดสรุปแนวคิดสุขภาพตามแนวคิดตางๆ ไว 4 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดทางการแพทย ( The Medical Model ) โดย Wolinsky ( 1988 ) มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีวาดวยเชื้อโรค เปนการเนนเรื่องของอาการที่แสดงออกมาที่สามารถตรวจพบได
ภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จึงมีความหมายถึง ความปกติกับความไมเปนปกติ เปนแนวคิดที่มี
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สามารถใชประเมินความผิดปกติหลายชนิดได จุดออนของแนวคิดนี้คือ
การที่เนนเรื่องอาการแสดงทางคลินิกที่สามารถตรวจพบได กอใหเกิดปญหาในการประเมินภาวะ
บางประการ เชน การเจ็บปวยทางจิต
2. แนวคิดที่เนนดานหนาที่การทํางาน ( The Functional Model ) โดย Parsons (
1972 ) แนวคิดนี้มองสภาวะสุขภาพและการเจ็บปวยวา เปนการแสดงถึงระดับของความปกติทาง
สังคม มากกวาความปกติทางสรีระ บุคคลที่ถึงแมจะไมมีอาการแสดงทางคลินิก แตหากไม
สามารถปฏิบัติภารกิจในสังคมไดแลว ก็หมายความวาบุคคลนั้นมีสุขภาพปวย เชน คนติดสุรา
เรื้อรัง
3. แนวคิดดานสุขภาพจิตใจ ( The Psychological Model ) โดย Antonovsky ( 1979 ) เปน
การประเมินภาวะสุขภาพดวยการใหตัวบุคคลเปนผูประเมินตนเอง เนนเรื่องจิตใจเปนสําคัญ โดย
มองวา ความเครียดคือ ตัวการที่ทําใหคนเจ็บปวย
4. แนวคิดทางดานกฎหมาย ( The Legal Model ) เปนแนวคิดที่ใชกับการเจ็บปวย
ทางจิตใจเทานั้น ใชเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนตองตัดสินสมรรถภาพของบุคคล เพื่อพิจารณา
วาบุคคลใดสมควรตองถูกสงเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออยูในความควบคุมหรือไม
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อยางไรก็ตามในระดับสากลองคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหนิยามของ สุขภาพ วา
“ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity ” และในสวนของกระทรวงสาธารณสุขไดให ความหมายไววา “ สุขภาพ
หมายถึง สุขภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปน
องครวมอยางสมดุล ”
2.5.2 ตัวชี้วัดสุขภาพ สภาวะสุขภาพ หรือดัชนีอนามัย ( Health Indicator )
ตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพ หรือดัชนีอนามัย หมายถึง เครื่องบงชี้ภาวะสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน โดยมากเปนการวัดดานปริมาณ เพื่อแสดงถึงสุขภาพอนามัยของชุมชน ในดานตางๆ มี
ลักษณะเปนไดทั้งในรูปอัตรา อัตราสวน และสัดสวน ดัชนีอนามัย เปนเครื่องบงชี้ความถี่ของการ
เกิดการเจ็บปวย ความพิการ การตาย และภาวะสุขภาพอนามัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน อัตราปวย
และอัตราตายดวยโรคตางๆ การใหและการใชบริการอนามัยของชุมชน ดัชนีหรือเครื่องชี้วัดที่
แสดงถึงความรุนแรงของการเกิดความเจ็บปวยหรือการตาย ซึ่งเครื่องชี้วัดดังกลาวมักอยูในอัตรา
อัตราสวน และสัดสวน หรือความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ สถิติที่นิยมใชทั่วไป มักนิยมใชเปน
อัตราตอพันประชากร หรืออัตราตอแสนประชากร
2.5.3 การคนหา วิเคราะห และแกปญหาสาธารณสุข
การคนหา วิเคราะห เปนหัวใจสําคัญในการวางแผนแก ไขปญหาสาธารณสุข การที่
เราจะทราบวาที่ใดมีปญหาสาธารณสุขหรือไมนั้น ตองอาศัยตัวชี้วัดปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ไดแก ตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพอนามัย อาทิ อัตราตาย อัตราปวย อัตราการเจริญพันธุ และตัวชี้วัด
การพัฒนาในระดับหมูบาน หรือขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน
เมื่อทราบวาอะไรเปนตัวชี้วัดปญหาสาธารณสุข จะตองคนหาขอมูลตามตัวชี้วัดนั้น
ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงขอมูลที่มีอยูแลว หรือใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่นๆ และรู
ขั้นตอนในการคนหา วิเคราะหและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน
ปญหาสาธารณสุข คือ ความเจ็บไขไดปวยของประชาชน บางครั้งก็มีอาการปวยมาก
บางครั้งก็มีอาการเล็กนอย มีทั้งชัดแจงและไมชัดแจง และปญหาที่เกิดขึ้นตามแนวคิดทางการ
แพทย เนื่องจากการขาดความสมดุลของปจจัย 3 ประการ คือ
1. สิ่งที่ทําใหเกิดโรค ( Agent )
2. บุคคล ( Host )
3. สิ่งแวดลอม ( Environment )
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ผลกระทบของปญหาสาธารณสุข
ปญหาสาธารณสุข นอกจากจะกอใหเกิดการปวย การตาย หรือพิการแลว ยังสงผลให
ครอบครัวและชุมชนสูญเสียรายได ผลผลิต การลงทุน ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น
ลาชาไปดวย ผลกระทบของปญหาสาธารณสุขที่มีตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีดังนี้
1. ผลกระทบตอตนเอง ทําใหการเติบโตชา รางกายไมพัฒนา ทรุดโทรม เรียนรูชา
สูญเสียคาใชจายและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
2. ผลกระทบตอครอบครัว ตองใชจายดานการรักษาพยาบาลสูง ทําใหเศรษฐกิจ
ครอบครัวไมดี ขาดแรงงานในการผลิต ผลผลิตไดไมเต็มที่
3. ผลกระทบตอชุมชน ตองใชทรัพยากรมากเพื่อการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจไมดี
บริการสาธารณูปโภคไมทั่วถึง สินคาทางการเกษตรเพื่อการบริโภคไดรับการรังเกียจจากผูซื้อ
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเวชศาสตรการทองเที่ยว(Travel Medicine)และขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก
2.6.1 ปจจัยเสี่ยงความเจ็บปวยขณะเดินทาง ทองเที่ยว
ความเสี่ย งอั นตรายของแต ล ะบุ คคลในการเดิ นทางนั้ นแต ละครั้ ง ไม เท า กันขึ้นกั บ
ปจจัยหลายอยาง ไดแก ที่หมายปลายทอง วิธีเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทาง (ทองเที่ยว ธุรกิจ
แขงกีฬา ฯลฯ) ดังนั้น กอนการเดินทางแตละครั้ง ควรประเมินวา การเดินทางนั้น ผูเดินทางตกอยูใน
กลุมเสี่ยงมากหรือไม และมีขอมูลใดบางที่ควรจะทราบกอนการเดินทาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
กลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
1. ผูที่มีปญหาดานสุขภาพอยูแลว
2. ผูที่จะไปอยูในประเทศที่กําลังพัฒนาเปนระยะเวลานาน
3. สตรีมีครรภ
4. ผูสูงอายุ
5. เด็ก
ขอมูลที่นักเดินทางควรทราบกอนเดินทาง
1. ความเสี่ยงโรค อุบัติเหตุตาง ๆ ในประเทศที่จะไป
2. ลักษณะของการเดินทางแบบตาง ๆ
3. ระยะเวลาที่จะอยูในสถานที่ที่จะไป
4. การเดินทางอยูในชวงระยะเวลาใดของป อยูในฤดูใด
5. ลักษณะของทองถิ่นที่จะไปวาอยูในเมือง หรือชนบท
6. งานที่ทําอยูในปจจุบันในชวงเวลาที่ไมอยู
7. ปญหาทางดานอายุ สุขภาพ การใชยา วัคซีนที่เคยไดรับ
8. ประวัติการแพยาหรือแพอาหาร
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9. ขอหามของการใหวัคซีน และยาตานมาลาเรีย
2.6.2 การเตรียมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวยที่พบบอยขณะเดินทาง
การเตรียมตัวเพื่อสุขภาพ
น้ําและอาหาร
การติดเชื้อบางชนิดอาจติดตอผานทางอาหารและน้ํา เชน ทองเดินจากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบเอ และอี ในทองถิ่นที่สาธารณูปโภคไมดีนัก ควรระมัดระวังการดื่มน้ํา และการบริโภค
อาหาร สําหรับผลไมนั้นถาเปนชนิดปอกเปลือกได จะปลอดภัยกวาชนิดฝานเปลือก และจะปลอดภัย
กวาผักเพราะมีเปลือกหุมอยู สวนผักนั้นตองระวังถาเปนผักสด
อาหารที่ มี ส วนประกอบของนมหรื อครี ม ถ าไม ได ผ านการฆ าเชื้ อควรจะหลี กเลี่ ยง
เชนเดียวกับเนื้อปลาหรือเนื้อที่ไมไดปรุงสุก อาหารที่ปรุงเสร็จแลวนํามาใชอีกภายหลัง ถึงแมจะ
ไดรับการอุน เชน อาหารจําพวกไพ (pie) ควรพยายามหลีกเลี่ยง
ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ไมสุก โดยเฉพาะอาหารทะเล เชน หอย เพราะอาจมีเชื้อ
ไขรากสาดนอย เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และอี
สําหรับน้ํานั้น ถาดูไมสะอาดไมควรดื่ม ยิ่งถาเปนน้ําแข็งดวยแลวไมควรดื่มเลยถาหลีกเลี่ยง
ได ไมควรดื่มน้ําจากกอก (น้ําประปา)ไมควรดื่มน้ําจากโถในรานอาหาร ควรดื่มน้ําบรรจุขวดที่นํามาเปดเอง
ไมควรใชน้ําประปาทําความสะอาดปาก ฯลฯ การใสคลอรีนจะฆาเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได แตไม
สามารถทําลายถึงโปรโตซัว เชน Giardia lamblia, Entamoeba histolytica หรือ oocyst ของ Cryptum ได
หมด สําหรับเครื่องดื่มที่ทําจากน้ํารอนตมสุก เชน เบียร เหลาองุน เหลาผลไมนั้น มีความสะอาดสูงใชดื่มได
แมลง การปองกันไมใหแมลงกัดหรือตอยจะชวยปองกันการติดโรคไดหลายชนิด เชน
มาลาเรีย ไขเหลือง ไขเลือดออก ซึ่งมียุงเปนพาหะ หรือ Afican trypanosomiasis ซึ่งแมลงเปนพาหะ
การปองกันยุงกัดโดยใชยาที่มี N, N-diethyl - 3 - methyl - benzamide (DEET) เปนสวนประกอบจะ
ไดผล การใชพืชและผลิตภัณฑจากพืชบางชนิดก็สามารถปองกันไดเชนกัน
สําหรับการติดโรคมาลาเรียนั้น นักทองเที่ยวปองกันไดโดยไมเดินทางเขาไปในถิ่นที่มี
มาลาเรียระบาด หรือใชวิธีปองกันยุงกัด หรืออาจกินยาปองกันการติดเชื้อมาลาเรีย
วัณโรค นักเดินทางที่ตองเขาไปพํานักในทองถิ่นที่มีวัณโรคชุกชุม ถาตองอยูนานกวา 3
สั ป ดาห ควรจะต อ งระวั ง การติ ด เชื้ อ วั ณ โรค จากรายงานการศึ ก ษานั ก เดิ น ทางจากประเทศ
เนเธอรแลนด 656 ราย โดยทดสอบปฏิกิริยา ผิวหนังดวยทุเบอรคุลิน หลังกลับจากการเดินทาง
พบวา 12 ราย (รอยละ 1.8) ใหผลทดสอบบวก และ 2 ราย มีอาการแสดงวาเปนวัณโรค
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การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปจจุบันนี้ลูกเรือของสายการบินที่บินในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตองไดรับการตรวจความ
สะอาดเพื่ อไม ใ ห เกิ ดการระบาดของโรคระบบทางเดิ นอาหารในเครื่ องบิ น ตามกติ ก าของศู นย
ควบคุมและปองกันโรค CDC ของสหรัฐอเมริกา ผูเดินทางสามารถตรวจสอบขอมูลวามีสายการ
บินใดบางที่ผานมาตรฐานการตรวจของ CDC ทางเว็บไซต http://www.cdc.gov/travel.
ผูโดยสารที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนบน หรือมีอาการภูมิแพอาจมีปญหาเรื่อง
ที่ยูสเตเคียน หรือโพรงอากาศรอบจมูก โดยปรกติบริเวณหูชั้นกลางตอกับหูชั้นนอกจะมีเยื่อกั้นปด
อยู และจากหองหูขั้นกลางจะมีทอยูสเตเคียนไปเปดที่บริเวณคอหอย ซึ่งถามีการอุดกั้นที่บริเวณรู
เปดของทอนี้ในบริเวณคอหอย ก็จะทําใหมีการทะลุของเยื่อแกวหูไดเมื่ออากาศภายในโพรงเพิ่ม
ปริมาตรขึ้นขณะเครื่องบินบินในระดับสูง แลวมีการปรับระดับจากสูงลงต่ําหรือต่ําขึ้นสู ง ดังนั้น
กอนเดินทางโดยเครื่องบิน ถายังมีอาการของหวัดหรือการติดเชื้อในทางหายใจสวนบน ควรรักษา
ใหหายกอน ถามีอาการน้ํามูก คัดจมูก และตองเดินทาง ควรปรึกษาแพทยและพกยาแกแพ (ยาตาน
ฮิสตามีน) และยาแกคัดจมูก (decongestant) ไปดวย
การเตรียมตัว ด านโรคประจํ าตั ว ควรไปพบแพทย ที่รัก ษาประจํ าก อนออกเดิ นทาง
ประมาณ 1 เดือน เพื่อทําบันทึ กประวัติโรค ยาที่ใชและชื่อของยาที่แพ นําติดตัวไปดวย ถามีโรค
ประจําตัวหรือกําลังปวยดวยโรคบางอยางจะตองเตรียมตัวเปนพิเศษ ดังจะไดกลาวตอไป
ระหวางการเดินทางโดยเครื่องบิน ควรพยายามปองกันการเกิดภาวะเมาเวลาเหตุการบินและหลอด
เลือดดําชั้นลึกอุดตัน ดวยการปฏิบัติตัวใหเหมือนกับอยูในประเทศที่กําลังจะไป เชน ถาจะไปอเมริกา
ถึงแมที่อยูบนเครื่องบินเปนเวลากลางวัน แตที่อเมริกาเปนเวลากลางคืน ควรพยายามนอนและบริโภค
อาหารตามเวลาของอเมริ ก า ควรดื่ ม น้ํ า เปล า บ อย ๆ หลี ก เลี่ ย งกาแฟ ชา เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล
ควรเหยียดแขง ขา ลุกเดินทุก ๆ ชั่วโมง และขณะที่นั่งอยูก็ควรขยับเขยื้อนรางกายทุกสวน ควรขอที่นั่งติดทางเดิน
ไว เพื่อจะไดลุกออกจากที่นั่งเดินไปมาไดโดยไมตองรบกวนผูโดยสารขางเคียง
สตรีมีครรภ โดยปรกติการทองเที่ยวระหวางมีครรภถือวาปลอดภัย แตถาเคยตั้งครรภ
ผิดปรกติมากอน เชน คลอดกอนกําหนด ครรภเปนพิษ หรือแทง ก็ควรระมัดระวังเปนพิเศษ ควร
เลือกการเดินทางที่ไมลําบากหรือไมไปในที่ที่กันดารจนเกินไป
การใหยาตานจุลชีพบางชนิดก็เปนขอหามในคนมีครรภ เชน การใชยาแกภาวะทองเดิน
ของนักเดินทาง โดยใชยากลุมควิโนโลน ซึ่งยาชนิดนี้ไมควรใหแกสตรีมีครรภ เศฟาโลสปอริน รุน
ที่ 3 เป น ยาที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จะใช รัก ษาในกรณี นี้ ป จจุ บั น แบคที เรี ย หลายชนิ ด ที่ เ ป น สาเหตุ ข องโรค
ทองเดินก็เริ่ มดื้อแอมฟซิ ลลินแลว ระดับ ออกซิเจนที่ นอยลงภายในเครื่องบินนั้นไมมีผลเสี ยต อ
มารดาและบุตรในครรภ
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การติดเชื้อเอชไอวี ในหลายประเทศไมอนุญาตใหผูติดเชื้อเอชไอวีเขาประเทศ ดังนั้นกอน
เดินทางควรจะตรวจสอบที่สถานกงสุลของแตละประเทศ และควรจะเตรียมยาที่ใชอยูติดตัวไปใหพียงพอ
และขอใบรับรองแพทยยืนยันดวยวาเปนยาที่ตองใชเปนประจํา
สิ่งที่ตองพึงระวังก็คือ การติดเชื้อโรคฉวยโอกาสบางชนิด เชน Cyclospora, ryptosporirium,
Isospora ซึ่งมีชุกชุมในบางพื้นที่ ซึ่งอาจติดตองายสูผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
ผูปวยโรคเบาหวาน ถาเปนการเดินทางระหวางเหนือ - ใตจะไมมีปญหาในเรื่องการ
บริหารยามากนัก แตถาเปนการเดินทางระหวางตะวันออก – ตะวันตก อาจจะตองมีการปรับยาและ
ชวงเวลาในการใหยา ผูเดินทางที่เปนโรคเบาหวานควรแจงสายการบินใหทราบ และเตรียมยากับ
อุปกรณที่ใชในการบริหารยา เชน เข็มฉีดยา กระบอกฉีด น้ํายาฆาเชื้อไปใหพรอม ที่สําคัญอีกอยางก็
คือ ควรเตรียมของขบเคี้ยวซึ่งมีน้ําตาลติดตัวไวเสมอ เพื่อใชกรณีที่ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ํามาก
ผูปวยเบาหวานทุกคนควรพกบัตรติดตัวแจงวาตนเองเปนเบาหวาน กําลังใชยาอะไรอยู ปริมาณและ
ระดับน้ําตาลในเลือดลาสุด สําหรับการเตรียมตัวในแงของการปองกันหรือดูแลความเจ็บปวยที่มีอยู
แลวในขณะเดินทางหรือที่เกิดขึ้นระหวางเดิ นทางนั้น จะกลาวแยกตามระบบอวัยวะที่นักเดินทาง
มักมีปญหาวาควรเตรียมตัวหรือดูแลอยางไร ขอมูลสวนใหญนั้นหาอานไดจากบทความของ David
O. Freedman
ผูเดินทางโดยเครื่องบินที่มีปญหาโรคหัวใจ
ปญหาที่เกิดกับนักเดินทางที่มีโรคหัวใจนั้นเปนปญหาฉุกเฉินที่เกิดบนเครื่องบิน และ
ทําใหตองลงจอดฉุกเฉิน พบวาเกิดจากโรคหัวใจถึงรอยละ 50 และมักมีเหตุการณเกิดขณะเครื่องบิน
กําลังบินขึ้นหรือลง ซึ่งแสดงวาปจจัยพวกความเครียด กังวล เปนสาเหตุที่ พบบอยวาเกิดจากภาวะ
ขาดออกซิ เ จน ถึ ง แม ว า ในเครื่ อ งบิ น โดยสารนั้ น มี ค วามเข ม ออกซิ เ จนน อ ยกว า ในบรรยากาศ
ระดับน้ําทะเลก็ตาม
เนื่องจากโดยปรกติเครื่องบินโดยสารจะบินที่ระดับความสูง 9,000 – 13,000 เมตร แต
เครื่องบินจะปรับความดั นในหองโดยสารเทากับ ความสูงระดับ 2,500 เมตรเทานั้น ทําใหระดั บ
แรงดันสวนออกซิเจนในกระแสเลือดของนักเดินทางที่มี สุขภาพปรกติลดลงอยูที่ระดับ 55 มม.
ปรอท (แรงดันสวนออกซิเจนที่ระดับน้ําทะเลที่มีคาปรกติอยูที่ 98 มม.ปรอท) ดังนั้น จะเห็นไดวา
เมื่อแรงดันสวนออกซิเจนในกระแสเลือดลดลงประมาณรอยละ 40 – 50 จะไมเปนปญหาในผูที่มี
สุ ข ภาพปรกติ แต อ าจทํ า ให เกิ ดป ญหาในผู เดิ น ทางบางรายที่ มี ป ญ หาด า นหั วใจและระบบการ
ไหลเวียนเลือด หรือระบบการหายใจอยูกอนแลว ดังนั้นจึงไดมีคําแนะนําจาก Aerospace Medical
Association* แกผูที่มีแนวโนมจะเกิดปญหาทางระบบไหลเวียนเลือดหรื อหัวใจ (ตารางที่ 1) และ
กําหนดขอบงชี้ของการใหออกซิเจนบนเครื่องบินโดยสาร (ตารางที่ 2)
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ผูที่มีแนวโนมจะเกิดปญหาดานระบบไหลเวียนเลือดหรือหัวใจขณะเดินทางโดยเครื่องบิน
1. ผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายภายใน 3 สัปดาหกอนโดยไมมีภาวะแทรกซอน
2. ผูที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายภายใน 6 สัปดาหกอนและมีภาวะแทรกซอน
3. อาการเจ็บหนาอกที่ไมเสถียร
4. หัวใจลมเหลวขั้นรุนแรง
5. แรงดันเลือดสูงที่ควบคุมไมได
6. ผูที่ผาตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจในชวง 2 สัปดาหแรก
7. ผูที่มีหัวใจหองลาง เตนแบบควบคุมไมได หรือมีหัวใจเตนรัว สปุราเวนทิคุลาร
8. กลุมอาการไอเสนแมงเกอร
9. โรคลิ้นหัวใจที่มีอาการ
ขอบงชี้การใหออกซิเจนบนเครื่องบิน
1. ปรกติตองใชออกซิเจนอยูแลว
2. แรงดันสวนออกซิเจนในเลือดต่ํากวา 70 มม.ปรอท
3. ภาวะหัวใจลมเหลวระดับ 3, 4 ตามการจําแนกของสมาคมหัวใจนิวยอรก
4. อาการเจ็บหนาอกที่ไมเสถียร
5. โรคหัวใจแตกําเนิดที่มีอาการเขียว
6. ภาวะความดันในปอดสูงแบบปฐมภูมิ
ผูที่มีลักษณะดังแสดงในตารางที่ 1 นั้นไมควรเดินทางโดยเฉพาะเครื่องบิน เพราะอาจมี
อันตรายได ผูที่ติดเครื่องควบคุมการเตนของหัวใจ หรือเครื่องกระตุนหัวใจแบบฝงติดตัวนั้น สามารถ
โดยสารเครื่องบินไดโดยไมมีปญหากับเครื่องมือตาง ๆ บนเครื่องบิน แตขณะที่เดินผานเครื่องตรวจ
แม เหล็ กที่ บริ เวณทางเข าสนามบิ น อาจเกิ ดป ญหากั บเครื่ องที่ ติ ดตั วผู ป วยได โดยทั่ วไปเมื่ อเอา
เครื่องตรวจแมเหล็กออกไปก็จะทําใหเครื่องมือกลับมาทํางานได แตก็มีเครื่องกระตุนหัวใจบางรุน (รุน CPI
1600, 1555, 1550, 162) ที่แมจะนําเครื่องตรวจแมเหล็กออกแลว เครื่องก็ยังไมสามารถใชงานได ดังนั้น
แพทยผูเชี่ยวชาญบางทานจึงแนะนําวาผูที่ติดเครื่องมือเหลานี้ไมควรผานการตรวจดวยคลื่นแมเหล็ก
ผูเดินทางโดยเครื่องบินที่มีปญหาทางดานปอด
นักเดิ นทางโดยเครื่องบิ นที่ มีโรคปอดพังผืด สาร คอยโดลิส โรคปอดอินเตอร สทิ เที ยล
ควรระมัดระวังเชนเดียวกับผูที่มีโรคปอดมีถุงอากาศ เพราะผูเดินทางที่มีโรคดังกลาวนี้มีอากาศขังอยู
ในเนื้อปอดหรือรอบเนื้อปอด โดยไมมีชองทางติดตอกับภายนอก ซึ่งเมื่ออยูบนเครื่ องบินอาจมี
ปญหาที่เกิดจากอากาศในบริเวณตาง ๆ ขยายปริมาตรทําใหเกิดอันตรายตอปอดได
สวนผูที่มีอากาศในโพรงเยื่อหุมปอดนั้นถือเปนขอหามขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด เพราะ
อาจเกิดภาวะโพรงเยื่อหุมปอดมีอากาศแรงดันสูง โดยอากาศในชองเยื่อหุมปอดเพิ่มปริมาตรขึ้นไป
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กดปอด และอวัยวะภายในทรวงอก เชน หลอดเลือดใหญ ทําใหเกิดปญหาตอระบบไหลเวียนเลือด
หรือระบบการหายใจ ซึ่งอาจะเปนอันตรายถึงชีวิตแบบเฉียบพลันได ผูเดินทางที่มี อากาศในโพรง
เยื่อหุมปอด ควรรอจนนําทอระบายที่ คาโพรงเยื่อหุมปอดออกไปแลว หรือหลังผาตัดรักษาแล ว
2 – 3 สัปดาห ผูที่มีหลอดลมเปดติดตอกับโพรงเยื่อ
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
รูปแบบของการดําเนินงานของงานหนึ่งๆจะมี องคประกอบหลักที่มีความสัมพันธเชื่อมโยง
กัน ไดแก หลักการ หรือ สิ่งที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการ โครงสรางทั้งดานคนซึ่งรวมถึง
จํา นวน ลัก ษณะความสั ม พันธ ระหวา งกั น ด านสิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่จํา เปนต องใช และด า น
ระบบงานที่หมายถึงลักษณะและความเชื่อมโยงของระบบ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติของเรื่องนั้ นๆ ซึ่ง
สามารถระบุจุดตั้งตน ลําดับของกิจกรรม และจุดสิ้นสุดของกิจกรรมได
ในการศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการจัดบริการหนวยแพทยที่เหมาะสมสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน
จึงหมายถึง ระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ และสถานที่ รวมทั้ง
วิธีการวางระบบและขั้ นตอนการรับบริการสําหรับผูปวยที่มารับบริการในหนวยแพทยที่ไปดูแล
รักษาคนไทยในตางแดนตามหลักสากล เชน ตามแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป กลาวคือ องคกรสามารถจัดบริการหนวยแพทย
ไดตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยตองคํานึงถึง ความครอบคลุมของการเขาถึงและเขารับบริการ
การประเมินผูปวย การวางแผน การดูแลผูปวย การดูแลตอเนื่อง โดยมีปจจัยประกอบการพิจารณา
ไดแก ผลลัพธสุขภาพที่ตองการ ความปลอดภัยของผูรับบริการ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับผู รับบริการและผูใหบริการ ความทันเวลา การประสานงาน การมีสวนรวมของ
ผูรับบริการในการตัดสินใจ ความคาดหวังที่หลากหลาย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยนําเขา (Input)
• กรณีศึกษาการจัดบริการ
หนวยแพทยที่ดูแลคนไทย
ณ กุสินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย
สาธารณรัฐอินเดีย

กระบวนการ (Process)
• ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดบริการหนวย
แพทยสําหรับดูแล
คนไทยในตางแดน
ผลลัพธ (Output)

ปจจัยนําเขา (Input)
• แนวคิด ทฤษฎี
• งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กระบวนการ (Process)
ปจจัยนําเขา (Input)
• วิเคราะหรปู แบบการจัด
บริการหนวยแพทย
สําหรับดูแลคนไทย
ในตางแดน

• สังเคราะหรปู แบบการ
จัดบริการหนวยแพทย
สําหรับดูแลคนไทยใน
ตางแดน

• รูปแบบการจัดบริการ
หนวยแพทยที่เหมาะสม
สําหรับดูแลคนไทย
ในตางแดน
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
“กรณีศึกษาการจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย”
ผลการศึกษานี้ ประมวลจาก รายงานผลการดําเนินงาน โครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาล
กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ซึ่ง
จัดพิมพโดยกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 2553
3.1 ความเปนมาของโครงการ
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชา และเฉลิม พระเกี ยรติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ทรงครองสิ ริราชสมบั ติ ครบ 50 ป เมื่ อป
พ.ศ.2539พรอมกันนี้พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอินเดีย
และองคกรมูลนิธิการกุศลรวมใจกันสราง “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก” โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคเพื่อทรงนําพระบรมสารีริกธาตุกับเสนพระเจาไป
ประดิษฐานใน พระบรมธาตุเฉลิมราชศรัทธา และทรงวางแผนศิลาฤกษเพื่อสรางสถานพยาบาลกุสิ
นาราคลินิก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548
สถานพยาบาลกุสิ นาราคลิ นิก ไดเปดให บริ การรั กษาพยาบาลพระภิก ษุส งฆ สามเณร
พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปในรัฐกุสินารา สาธารณรัฐอิ นเดีย อยางไมเลือกศาสนาและชั้น
วรรณะ โดยให บริ การผู ป วยทั้ งด านร างกายและจิ ตใจตามมาตรฐานการรั กษาและหลั กการทาง
พระพุทธศาสนาที่ผานมามีผูปวยมารับบริการมากกวา 500,000 ราย โดยเฉพาะชวงเทศกาลแสวงบุญ
ของพุทธบริษัทชาวไทยและชาวอินเดียทองถิ่นระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ซึ่งนับวัน
จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหไมสามารถใหการดูแลผูปวยไดอยางทั่วถึง พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตไทย
สายประเทศอินเดีย เจาอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ไดเจริญพรมายังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข (นายวิทยา แกวภราดั ย) ใหพิ จารณาจั ดส งบุ คลากรทางการแพทย รวมทั้ งเครื่องมื อ
ทางการแพทยที่เห็นสมควร ตลอดจนยารักษาโรคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลพุทธบริษัทใน
พุทธภูมิ ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ในชวง
ระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องกันทุกป
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กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดมอบหมายใหกรมการแพทยจัดทํ า
โครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวาง
เทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ เพื่อสงทีมแพทยและพยาบาลไปปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญ เปนระยะเวลา 6 เดือน คือ ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552-เมษายน พ.ศ.2553เพื่อใหผูเจ็บปวยไดรับบริการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อจัดทีมแพทยและพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผูปวย ไดแก พระภิกษุสงฆ สามเณร
พุทธบริษัทชาวไทยและชาวอินเดียทองถิ่น ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2553)
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
3.2 หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่จะบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ จึงมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงานซึ่งมีหนาที่หลากหลาย ดังนี้
1. หนวยงานหลัก : กระทรวงสาธารณสุข
2. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กรมการแพทย
3. หนวยงานที่รวมดําเนินงาน:
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรมการแพทย
 กรมควบคุมโรค
 กรมวิทยาศาสตรการแพทย
 กรมอนามัย
 กรมสุขภาพจิต
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
4. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
 องคการเภสัชกรรม : งบประมาณดําเนินงาน จํานวน 3,469,400 บาท
(สามลานสี่แสนหกหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน)
 บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน):คาโดยสารเครื่องบินผูปฏิบัติงานครั้งที่ 1-4
 แพทยสภา : การออกใบประกอบโรคศิลปภาษาอังกฤษ
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ภายหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้นกระทรวงสาธารณสุขคาดหวังวาจะมีจํานวนผูปวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย จํานวนมาก
ประกอบดวยพระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัทชาวไทยและชาวอินเดียทองถิ่น โดยมีความพึงพอใจตอการ
ให บริ การทางการแพทย ของที มแพทย และพยาบาลที่ ปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งจะเกิ ดภาพลั กษณ ของ
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเฉพาะดานการพัฒนางานสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
3.3 การจัดระบบและขั้นตอนการรับบริการ
เมื่อผูบริหารพรอมแพทยและพยาบาลทีมแรกเดินทางถึงสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานพบวา การจัดบริการหนวยแพทยเพื่อมา
ดูแลชาวไทยที่มาแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานในครั้งนี้ แตกตางจากการออกหนวยแพทยทุกครั้งที่ผานมา
ไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศ เชน ที่เมืองเมกกะ เพราะเปนการจัดหนวยบริการในสถานพยาบาลที่
ดําเนินการใหบริการแกชาวอินเดียเปนประจําทุกวัน ดังนั้นผูบริหารพรอมแพทยและพยาบาลไดศึกษา
บริ บทและระบบการทํ างานของสถานพยาบาลว าอยู ในเกณฑ มาตรฐานตามระบบพั ฒนาคุ ณภาพ
โรงพยาบาล : HA (Hospital Accreditation) หรือไม พบวา การจัดขั้นตอนการบริการยังไมมีระเบียบ
คุณภาพของการจัดแจกยายังไมดีพอ เชน ใชมือนับเม็ดยาใสซองกระดาษ โดยใชปากเปาลมเพื่อใหซอง
กระดาษเปดออก เปนตน แพทยและพยาบาลจึงไดนําระบบ HA มาพัฒนาเพื่อใหผูปวยไดรับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยสรุปเปนขั้นตอนการรับบริการสําหรับชาวอินเดีย
และชาวไทยที่มาแสวงบุญ ดังภาพที่ 1
Reception

Patient Indian

Screening

Patient Thai

Doctor(Indian)
1st floor

Doctor(Thai)
2nd floor

Deposit the money

Pharmacy

(8 Rupee)

Pharmacy

OUT

OUT
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการรับบริการของสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
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สวนการจัดแจกยาใหเจาหนาที่ใชชอนตักเม็ดยาแทนการใชมือ พรอมทั้งจัดหาซอง
พลาสติกไวใสยา นอกจากนี้ยังใหความรู เรื่อง การเขียนวิธีการรับประทานยาบนซองยาเพื่อใหเปน
หลักสากลและผูปวยสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
ในสวนของการบริหารจัดการในขั้นเตรียมการ ระหวางดําเนินการ และการติดตามประเมิน
สรุปผลการดําเนินงาน กรมการแพทยโดยกองแผนงานรับผิดชอบดําเนินการ ทีมงานประกอบดวย
สหวิชาชีพ ซึ่งมีผูจัดการโครงการ (Project Manager) เปนผูควบคุมกํากับการดําเนินงานในภาพรวม
ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผน 2 คน นักวิเทศสัมพันธ 1 คน นักวิชาการการเงิน 2 คน
3.4 ผลการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 ไดแบงการดําเนินงานเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 สวนสนับสนุนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 สวนดําเนินงานในพื้นที่
ผลการดําเนินงานจึงสรุปไดเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สวนสนับสนุนการดําเนินงาน
เมื่อกรมการแพทยไดรับมอบนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขใหดําเนินการจัดทีมแพทย
และพยาบาลไปใหบริการ ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย
กรมการแพทยไดรวบรวมขอมูลจากผูรู และผูเกี่ยวของแลวจัดทําโครงการนี้ขึ้น พรอมทั้งไดดําเนินการดังนี้
1. ประสานงานกับองคการเภสัชกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ
2. ประสานงานกับบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน)เพื่อขอรับการสนับสนุนคาโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย จากไมลสะสมบุญ สําหรับทีมแพทยและพยาบาลที่
ไปปฏิบัติงาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจํานวน 4 ทีม
3. ประสานงานกรมตางๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนแพทยและ
พยาบาลไปปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย
โดยแบงเปนแพทย 7 คน และพยาบาล 21 คน
4. ประสานงานกระทรวงการตางประเทศเพื่อดําเนินการดานเอกสารการประกอบโรคศิลป
ของแพทยไทยที่จะไปปฏิบัติงานในสาธารณรัฐอินเดีย
ซึ่งไดรับทราบวาแพทยทุกคนตองขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราวจากแพทยสภา สาธารณรัฐอินเดีย โดยกรอกใบสมัครพรอมแนบใบ
ประกอบโรคศิลปภาษาอังกฤษ และชําระเงินคนละ 5,000 รูป (4,000 บาท) ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
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5. ประสานงานแพทยสภาของประเทศไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนใบประกอบโรคศิลป
ภาษาอังกฤษของแพทยโดยไมคิดคาใชจาย เพื่อนําไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชั่วคราวจากแพทยสภา สาธารณรัฐอินเดีย
6. จัดสงทีมแพทยและพยาบาลไปปฏิบัติงานจํานวน 7 ทีม แตละทีมมีระยะเวลา 3 สัปดาห
ประกอบดวย แพทย 1 คน และพยาบาล 3 คน โดยกําหนดการปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยน
เปนระยะตามสถานการณและความเหมาะสม ผูปฏิบัติงานทุกทีมจะไดรับการชี้แจงการเตรียมความ
พรอมและแลกเปลี่ยนประสบการณ กอนไปปฏิบัติงาน โดยรองอธิบดีกรมการแพทย (นายแพทย
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน ) และเจาหนาที่ที่ผานการปฏิบัติงานมาแลว สวนเรื่องเวชภัณฑและ
ครุภัณฑที่จําเปนกรมการแพทยจะเปนผูประสานพรอมจัดเตรียมใหทุกครั้ง
กําหนดการไปปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบมี ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552 : กรมการแพทย
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 : กรมการแพทย
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 – 24 มกราคม 2553 : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2553 : กรมอนามัย
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2553: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค
และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ครั้งที่ 6 วันที่ 4 - 25 มีนาคม 2553 : กรมสุขภาพจิต
ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม – 15 เมษายน 2553 : กรมวิทยาศาสตรการแพทยและกรมควบคุมโรค
7. จัดทําโครงการตอเนื่องในปงบประมาณ 2554 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ โดยจะเพิ่มสถานที่ปฏิบัติงานอีก 1 แหง ไดแก วัดไทยลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล
8. ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนนําเสนอคณะรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ และ
สํานักงบประมาณเพื่อประกอบคําชี้แจงในการของบประมาณ ปงบประมาณ 2554
สวนที่ 2 สวนดําเนินงานในพื้นที่
2.1 การปฏิบัติงานของทีมแพทยและพยาบาล
ในระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15
เมษายน 2553 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทีมแพทยและพยาบาล จํานวน 7 ทีม แตละทีมประกอบดวย
แพทย 1 คน และพยาบาล 3 คน จากหนวยงานในสังกัดของกรมตางๆไปปฏิบัติงานดูแลผูแสวงบุญซึ่ง
เจ็บปวย ณ สถานพยาบาลกุสนิ าราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย อีกทั้งทีมแพทย
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และพยาบาลยังไดออกหนวยตรวจสุขภาพแกผูแสวงบุญ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย
และวัดไทยลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามความประสงคของวัดทั้ง 2 แหง
แพทยและพยาบาลทีมแรกไดเดินทางไปถึงใน วันที่ 22 พฤศจิกายน และเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานโดยจัดขั้นตอนการรับบริการ จัดเก็บเวชภัณฑยาและการจายยาใหเปนระบบจําแนกตาม
หมวดหมู เปลี่ยนซองใสยาใหเปนพลาสติกเพื่อความสะดวกในการดําเนินงานและถูกสุขลักษณะ
รายละเอี ย ดดั ง ภาพที่ 1 ผลการปฏิ บั ติงานทั้ ง 7 ครั้ ง ในพื้ นที่ ทั้ ง 3 แห ง มี ผู ป วยที่ เป นพระภิ ก ษุ
สามเณร แมชี ผูแสวงบุญชาวไทย ชาวตางชาติ ตลอดจนประชาชนชาวอินเดีย และชาวเนปาล เขา
รับบริการจํานวน 3,377 ราย เปนเพศชาย 1,641 ราย เพศหญิง 1,736 ราย และประเภทการเจ็บปวย
ที่พบมาก ไดแก โรคทางเดินหายใจ จํานวน 1,622 ราย โรคกลามเนื้อและกระดูกจํานวน 1,214 ราย
และโรคทางเดินอาหารรวมถึงทองรวง จํานวน 530 ราย ทั้งนี้ยังพบวา ผูปวย 1 คน มาพบแพทยเพื่อ
รับการตรวจมากกวา 1 ครั้ง และตรวจพบมากกวา 1 โรค รายละเอียดดังตารางที่ 1 – 4
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยจําแนกตามเพศ
ลําดับ

เพศ

1
2

หญิง
ชาย
รวม

* ไดแก อินเดีย เนปาล เอเชีย ยุโรป

หนวย : ราย
ไทย
459
458
815

จํานวน (ราย)
ตางชาติ*
1,277
1,183
2,458

รวม
1,736
1,641
3,377
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยจําแนกตามรายโรค
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หนวย : ราย
จํานวน (ราย)

โรค
โรคทางเดินหายใจ
โรคกลามเนื้อและกระดูก
โรคทางเดินอาหาร*
โรคทางนรีเวช
โรคหู คอ จมูก
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคผิวหนัง
โรคทางระบบประสาท
โรคระบบภูมิแพ
โรคระบบทางเดินปสสาวะ
โรคระบบตอมไรทอ**
โรคติดเชื้อ
โรคจิตประสาท
โรคทางจักษุ
ภาวะขาดสารอาหาร
อุบัติเหตุ
โรคระบบอื่นๆ**
ตรวจสุขภาพ
พบแพทยตามนัด
ทําแผล/เยี่ยมบาน
สงตอ
รวม

ไทย
310
149
193
1
38
30
34
10
16
5
6
8
4
20
0
16
16
102
7
45
3
1,013

ตางชาติ
1,312
1,065
337
172
94
138
137
79
39
36
19
37
11
24
7
0
42
5
7
11
3,572

รวม
1,622
1,214
530
173
132
168
171
89
55
41
25
45
15
44
7
16
58
107
14
56
3
4,585

หมายเหตุ : การรวบรวมสถิติผูปวยจําแนกตามรายโรคดําเนินการไมครบทุกรายเนื่องจากขอจํากัด
ดานระยะเวลาดําเนินงาน
* เชน โรคปวดทอง ทองรวง ** เชน โรคเบาหวาน ** เชน โรคริดสีดวงทวาร หิด

ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยรายครั้งจําแนกตามเพศ

เพศ
หญิง
ชาย
รวม

ไทย
137
218
355

ครั้งที่ 1
ตางชาติ
478
837
1,315

รวม
615
1,055
1,670

ไทย
53
76
129

ครั้งที่ 2
ตางชาติ
738
679
1,417

รวม
791
755
1,546

หนวย : ราย

ไทย
87
80
167

ครั้งที่ 3
ตางชาติ
452
408
860

รวม
539
488
1,027

จํานวน(ราย)
ครั้งที่ 4
ไทย ตางชาติ
109
84
93
66
202
150

รวม ไทย
193 52
159 47
352 99

ครั้งที่ 5
ตางชาติ
3
2
5

รวม ไทย
55 110
49 65
104 175

ครั้งที่ 6
ตางชาติ
1
6
7

รวม ไทย
111 35
71 67
182 102

ครั้งที่ 7
ตางชาติ
2
2

รวม
35
69
104
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ตารางที่ 4 จํานวนผูปวยรายครั้งจําแนกตามรายโรค

หนวย : ราย
จํานวน (ราย)

ประเภทโรค

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

121
36
13
1
4

633
518
96
63
14
43

754
554
109
63
15
47

18
25
13
23
5

353
215
113
82
46
61

371
240
126
82
69
66

63
25
5
11
3

291
266
84
24
30
31

354
291
89
24
41
34

32
4
16
1
1
1

32
65
42
3
4
3

64
69
58
4
5
4

37
12
20
5

2
1
-

39
12
21

28
14
87
2
11

1
1
-

29
15
87
2
11

11
33
39
1

1
-

11
33
40
1

7. โรคผิวหนัง

8

22

30

1

43

44

9

56

65

3

11

14

2

-

10

4

14

1

1

2

8. โรคทางระบบประสาท
9. โรคระบบภูมิแพ

3
2

4
5

7
7

1
10

38
5

39
15

4
4

35
29

39
33

-

2
-

2
-

-

-

2
-

-

-

-

2
-

-

2
-

10. โรคระบบทางเดิน
ปสสาวะ
11. โรคระบบตอมไรทอ **
12. โรคติดเชื้อ
13. โรคจิตประสาท
14. โรคทางจักษุ
15. ภาวะขาดสารอาหาร
16. อุบัติเหตุ

1

8

9

-

12

12

1

15

16

-

1

1

-

-

-

3

-

3

-

-

-

1
5
-

7
3
-

8
8
-

1
2
1
3
-

11
10
11
5
-

12
12
12
8
-

1
5
-

8
20
12
-

9
20
17
-

3
2
1
-

3
7
-

3
2
4
7
-

1
16

-

1
16

5
-

1
-

6
-

1
3
3
-

-

1
3
3
-

1. โรคทางเดินหายใจ
2. โรคกลามเนื้อและกระดูก
3. โรคทางเดินอาหาร *
4. โรคทางนรีเวช
5. โรคหู คอ จมูก
6. โรคหัวใจและหลอดเลือด

5
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ตารางที่ 4 จํานวนผูปวยรายครั้งจําแนกตามรายโรค (ตอ)

หนวย : ราย
จํานวน (ราย)

ประเภทโรค

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

17. โรคระบบอื่นๆ ***
18. ตรวจสุขภาพ
19. พบแพทยตามนัด

1
44
4

3
7

4
44
11

9
14
3

12
3
0

21
17
3

4
27
-

16
-

20
27
-

1
-

11
-

11
1
-

-

-

-

13
-

2
-

15
-

2
3
-

-

2
3
-

20. ทําแผล/เยี่ยมบาน
21. สงตอ
รวม

-

-

-

-

-

-

129

1020

1149

1
66

184

1
250

8

1,670

14
1
1094

2

1,426

9
926

6

244

5
1
168

99

5

104

31
1
205

9

31
214

3
102

2

3
104
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การปฏิบัติงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
การปฏิบัติงานของทีมแพทยและพยาบาลในครั้ งที่ 1 และครั้งที่ 2 เปนชวงแรกของ
เทศกาลแสวงบุญภูมิอากาศไมหนาวมากกําลังสบาย ผูรับบริการสวนใหญจึงมี อาการเจ็บปวยเล็กนอย
เมื่อยางเขาเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ ภูมิอากาศเริ่มหนาวมากขึ้นเรื่อยๆ(อุณหภูมิ 3 - 4 องศา
เซลเซี ย ส) และเดื อนมี นาคม ถึง เดื อนเมษายน ภู มิอากาศเริ่ มร อนมากขึ้ นเรื่ อยๆ ทีม แพทย และ
พยาบาลตั้ ง แต รุน ที่ 3 ถึ ง รุ นที่ 7ได เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน มี ผู แสวงบุ ญ ที่ ม ารั บ บริ ก ารบางราย
บางกลุม เริ่มมีอาการเจ็บปวยรุนแรงขึ้น เชน
การปฏิบัติงานครั้งที่ 3
รายที่ 1
ตรวจพบพระสงฆ 1 รูป มีอาการปวดหลัง ปวดขามาก และบั้นเอวผิดรูป สงตรวจ MRI
ที่โครักขปุระหลังจากนั้นสงไปรับการรักษาตอที่โรงพยาบาลอนันดาซึ่งเปนของประเทศญี่ปุน
รายที่ 2
ตรวจพบแมชี 1รูป มีอาการปวดหลัง ปวดขามาก และบั้นเอวผิดรูป สงตรวจ MRI ที่โครักขปุระ
พบวาเปน Anterior compression จัดหา Lumbar support ให
รายที่ 3
ตรวจพบหญิงไทยมีประวัติเปนโรคเบาหวาน ความดั นโลหิตสูง รับประทานยาตอเนื่อง
มีอาการถายเหลวเปนน้ําปนมูกเลือด ความดันโลหิตต่ํา เปนไข หนาวสั่น ซึม ใหการรักษาโดยใหยา
ฆาเชื้อ ดูแลจนกระทั่งความดันโลหิตดีขึ้นเรื่อยๆ ทีมแพทยและพยาบาลไดดูแลพากลับประเทศไทย
สงกลับบานโดยปลอดภัย
การปฏิบัติงานครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 มีผูปวยอาการวิกฤต 1 ราย เปนหญิงไทย อายุ 52 ป เดินทาง
มาแสวงบุญกับคณะทัวรจากวัดในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประวัติการเจ็บปวย
ผูปวยมีประวัติเปนโรคเบาหวานมานาน20ป รักษาดวยการฉีดInsulin วันละ2ครั้ง เวลาเชาและเย็น
อาการเจ็บปวย
การเดินทางไปแสวงบุญครั้งนี้ผูปวยไมไดนํา Insulin ไปฉีด เปนระยะเวลา 7วัน ในวันที่
30 มกราคม 2553 ผู ป ว ยจึ ง เริ่ ม มี อ าการ shock ที่ วั ด ไทยเชตวั น เมื อ งสาวั ต ถี ผู ป ว ยทราบว า มี
คณะแพทย ไ ทยมาประจํ า ที่ ส ถานพยาบาลกุ สิ น าราคลิ นิ ก สามารถสื่ อ สารกั น ได ดี ก ว า แพทย ใ น
โรงพยาบาลของอินเดีย จึงเดินทางใชเวลากวา 7 ชั่วโมง ขอมารับการตรวจรักษา เมื่อมาถึงสถานพยาบาล
กุสินาราคลินิกแพทยและพยาบาลไดใหการดูแลรักษาจนอาการ shock ดีขึ้น แตผูปวยยังไมพนระยะวิกฤต
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ทีมแพทยและพระครูปริยัติธรรมโพธิวิเทศ จึงสงตอผูปวยเขารักษาในหนวยผูปวยหนักในโรงพยาบาล
สาวิตรี เมืองโครักขปุระ ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา ใชเวลารักษานาน 2 วันมีอาการดีขึ้น
แพทยอินเดียจึงอนุญาตใหกลับได ทีมแพทยและพยาบาลจึงรับผูปวยมาดูแลที่สถานพยาบาลกุสินารา
คลินิก เนื่องจากตองรอเที่ ยวบินกลับประเทศไทยวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งระหวางเดินทางจาก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชยไปสนามบินเมืองพาราณสี ผูปวยมีอาการทรุดลงไมสามารถขึ้นเครื่องบินได
จึงสงผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอพอลโล ( Apollo Hospital) ในเมืองพาราณสี แพทยอินเดีย
ไดใหการรักษาแตผูปวยอาการไมดีขึ้น และไดเสียชีวิตในวันรุงขึ้น คือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 เวลา
ประมาณ 5.30น. แพทยวินิจฉัยเปน Diabetes ketoacidosis and severe sepsis and cardiac arrest พระ
ครูปริยัติธรรมโพธิวิเทศไดแจงใหญาติที่เมืองไทยทราบอาการโดยตลอด จนกระทั่งเสียชีวิต และได
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงผูเสียชีวิต กลับมาบําเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยตามความประสงค
ของญาติในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 โดยสายการบินไทย
การปฏิบัติงานครั้งที่ 6
รายที่ 1
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 มีผูปวยอาการวิกฤต 1 ราย เปนชายไทย อายุ 74 ป เดินทางมาแสวงบุญ
ประวัติการเจ็บปวย
ผู ป ว ยมี ป ระวั ติ เ ป น โรคเบาหวานแต ไ ม ชั ดเจน มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง รั ก ษาด วยการ
รับประทาน HCTZ 1 เม็ด ตอนเชา นอกจากนี้ยังมีไขมันในเลือดสูง ตอมลูกหมากโตมีอาการปสสาวะ
ลําบาก เคยผาตัดกระดูกไขสันหลังใส lumbar support ไว
อาการเจ็บปวย
ผูปวยมากับภรรยาดวยอาการปสสาวะไมออก อาการงงๆ เริ่มพูดสับสน การทรงตัวไมดี
ปลายมือ ปลายเทาซีด เกร็ง ดิ้นไปมา ถึงคลินิก มีอาการมือเทาเย็น อาการถายอุจาระเหลว 4 ครั้ง
อาเจียนมีไขสูง หนาวสั่น ตรวจสัญญาณชีพ (Vital signs) พบวา อุณหภูมิ = 38 องศาเซลเซียส
ชีพจร = 98 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ = 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต (BP) = 170/90 มม.ปรอท
มีอาการขาดน้ําปานกลาง (Moderate dehydration) แพทยวินิจฉัยวาเปน Acute diarrhea, sepsis, Acute
delirium in Hypertention and BPH ใหการรักษา Ceftriazone 1 gm iv stat , on RLS 500 ml drip in
4 hrs, Paracetamol 1 amp im อาการยังไมดีขึ้น อาเจียนอีก 2 ครั้ง BP = 190/90 mmHg ชีพจร 100 ครั้ง/นาที
รายงานพระครู ป ริ ยั ติธ รรมโพธิ วิเทศรั บ ทราบเพื่ อติ ดต อขอส ง ตั วผู ป วยไปยัง โรงพยาบาลสาวิ ตรี
เมืองโครักขปุระ ผูปวยไดรับการรักษาตอในหองผูปวยหนัก (ICU) เจาะเลือดตรวจ พบ Potassium ต่ํา
ใหการรักษาจนอาการดีขึ้นรูสึกตัวมากขึ้น จึงสงกลับประเทศไทยถึงบานอยางปลอดภัย
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รายที่ 2
เมื่อวันที่ 23มีนาคม2553มีผูปวยอาการวิกฤต1ราย เปนหญิงไทย อายุ 68ป เดินทางมาแสวงบุญ
ประวัติการเจ็บปวย
ผูปวยมีประวัติเปนโรคเบาหวานมานานกวา 10 ป รักษาดวยการรับประทาน Glucophage 1 เม็ด
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชา-เย็น และฉีด Insulin ไมทราบจํานวน
อาการเจ็บปวย
ผูปวยมี อาการถายอุ จาระเหลว อาเจียน จึงหยุ ดรับประทานยาเบาหวาน 3 วัน ตอมามี
อาการอาเจี ย น เริ่ ม ไอ มี เสมหะ ไอมากจนอาเจี ยน ใหคํ า ปรึก ษาทางโทรศัพ ท ส ง ตั วไปรัก ษาที่
โรงพยาบาลสาวิตรีไมมีการรักษาเพิ่ม จึงกลับมาพักที่ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก 1 คืนยังมีอาการ
ไอมีเสมหะมาก แพทยวินิจฉัยวาเปน Acute Bronchitis ใหการรักษาดวย Amoxycillin (500 mg) 1 เม็ด
วันละ 4 ครั้งกอนอาหาร Divomit 1 amp im stat Dutron 1x prn น้ําเกลือแร (ORS) ดื่มแทนน้ํา หลัง
ไดรับยา และนอนพักผอน ไมมีอาการอาเจียนรับประทานอาหารได สงตัวกลับประเทศไทย อยางปลอดภัย
การปฏิบัติงานครั้งที่ 7
รายที่ 1
เมื่อวันที่ 26มีนาคม2553มีผูปวย1 ราย เปนพระภิกษุจําพรรษาอยูที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
อาการเจ็บปวย
ผูปวยมีอาการปวดศีรษะ และกระบอกตามาก ไมมีไข ไมมีคอแข็ง เบื้องตนไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนใหการรักษาเบื้องตนอาการปวดทุเลา แตตาเริ่มแดง บวม
ลางตาใหดวยน้ําเกลือ และปดตาไว ตอมามีตุมน้ําใส ๆ รอบตาและบริเวณหนาผากศีรษะดานซาย
วินิจฉัยวาเปน Herpes Zoster ใหนอนพักรักษาที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกและที่กุฏิพระ ขณะพัก
รักษาอยูผูปวยมีไข เจ็ บคอ คลื่นไสอาเจียน รับประทานอาหารไดนอย แพทย วินิจฉั ยเพิ่ม วาเป น
Acute pharyngotonsilitis และ Viral gastroenteritis ใหการรักษาตอเนื่อง ในวันที่ 3 เมษายน 2553
อาการจึงทุเลา ไดเตรียมเอกสารเพื่อสงผูปวยมารับรักษาตอที่โรงพยาบาลสงฆใน วันที่ 6 เมษายน 2553
นอกจากนี้ยังมีการเจ็บปวยที่เปนหมูคณะ ไดแก
1. มีรถยนตกลุมผูแสวงบุญชาวไทยเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน และเขารับการรักษาเบื้องตน
ที่โรงพยาบาลในสาธารณรัฐอินเดีย ณ ที่เกิดเหตุการณ ทางผูประสานงานของวัด ไทยกุสินาราเฉลิม
ราชยไดประสานงานใหทีมแพทยและพยาบาลเตรียมความพรอมเพื่อไปใหการดูแลผูประสบอุบัติเหตุ
ระหวางการเดินทางจากเมืองโครักขปุระถึงชายแดนสาธารณรัฐอินเดีย สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
(ศูนย 960) มีผูปวยที่ไดรับการประเมินและตองใหการดูแลรักษาประมาณ 6-10 ราย โดยสวนใหญมี
อาการปวดกลามเนื้อและกระดูก มีบาดแผลที่เย็บ แผลถลอก ฟกช้ํา และบวมบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ
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มีการจัดการทางดานกายภาพของกระดูกและกลามเนื้อ ใหยารักษาตามอาการ และออกเอกสารการ
ประเมินความเจ็บปวยเพื่อแจงบริษัทประกันสุขภาพ
2. มีผูแสวงบุญ 2 กลุมๆ ละประมาณ 15 คน มีอาการถายเหลวเปนน้ํา ปวดทอง บาง
รายคลื่นไสอาเจียน และมีไข ใหการรักษาดวยน้ําเกลือแรทางหลอดเลือด น้ําตาลเกลือแรผสมน้ําดื่ม
ยาปฏิชีวนะ ยาแกปวดลดไข และคําแนะการปฏิบัติตัว ตามสภาพปญหาของแตละบุคคล
3. เกิดไฟไหมในชุมชนใกลเคียงวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ทีมแพทยและพยาบาลได
ออกพื้นที่รวมกับพระภิกษุเพื่อใหการดูแลผูปวยไฟไหม
ทีม แพทย และพยาบาลชุดที่ 7 ยั งไดเตรี ย มความพรอมของสถานพยาบาลเครือขา ยที่
เกี่ยวของกับการดูแลผูแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน โดยวางแผนใหสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัด
ไทยกุสินาราเฉลิมราชยเปนศูนยกลาง และสถานพยาบาลเครือขายที่เตรียมไวอีก 2 แหง คือ วัดไทย
พุทธคยา (หอง 601) และวัดไทยลุมพินี(หอง 401) ซึ่งทีมงานไดมีการจัดเวชภัณฑ ยา และอุปกรณ
บางสวนสนับสนุนไว
2.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของผูบริหาร
คณะผูบริหารไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงาน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1
ในระหวางการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ของทีมแพทยและพยาบาลในวันที่ 12 -18 ธันวาคม 2552
คณะผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุขนําโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แกวภ
ราดัย) อธิบดีกรมการแพทย(นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช) รองอธิบดีกรมการแพทย(นาวาอากาศตรีบุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน) รองเลขาธิการแพทยสภา(นาวาอากาศเอกอิทธพร คณะเจริญ) นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น) ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม(นายแพทยวิทิต
อรรถเวชกุล) ผูชวยผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม (เภสัชกรหญิงสุจิดา ชุติมา) และทีมงานไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อเปนขวัญกําลังใจ พรอมทั้งไดทําพิธีเปด “สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัด
ไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย” อยางเปนทางการโดยรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ ค ณะผู บ ริ ห ารได เ ดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มหน ว ยบริ ก ารที่ วั ด ไทยพุ ท ธคยา
สาธารณรัฐอินเดีย และวัดไทยลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งเจาอาวาสวัดไทย
ลุมพินีไดชี้แจงใหคณะผูบริหารไดรับทราบวาขณะนี้กําลั งกอสรางโรงพยาบาลแมและเด็กขึ้นภายใน
บริเวณวัดไทยลุมพินี เพื่อเปดใหบริการแกประชาชนโดยไมจํากัดเชื้อชาติและศาสนา และไดขอรับ
การสนับสนุนทีมแพทยและพยาบาลไปปฏิบัติงานเชนเดียวกับสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสิ
นาราเฉลิ มราชย ซึ่งผูบริหารไดรับดํา เนิน การภายในศักยภาพที่สามารถดําเนิ นการได โดยอธิบ ดี
กรมการแพทยไดรับมอบนโยบายที่จะดําเนินการตอเนื่องโดยการมีสวนรวมของทุกกรม กอง ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ครั้งที่ 2
ในระหว างการปฏิ บั ติงานครั้ งที่ 6 ซึ่ งเป นครั้ งรองสุ ดท ายของป งบประมาณนี้ ในวั นที่
21 – 26 มีนาคม 2553 คณะผูติดตามและประเมินผลโครงการนําโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(นายแพทยจักรธรรม ธรรมศักดิ์) และเจาหนาที่ประสานงานโครงการของกรมการแพทยไดเดินทางไป
ติดตามและประเมินผลเพื่อรวบรวมเปนขอมูลสําหรับการพัฒนางานในปตอไป ผลการติดตามมี ดังนี้
พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย - เนปาล เจาอาวาสวัดไทยกุสิ
นาราเฉลิมราชย ไดแจงใหคณะผูติดตามและประเมินผลทราบวา การนําพุทธศาสนาเขาไปในประเทศ
อินเดียทําใหประเทศไทยไดรับสิ่งตอบแทน 3 ประการ คือ
1. ประโชนตอราชกิจ หรือกิจของราชการมีความแข็งแรงขึ้น เนื่องจากในปจจุบันนี้
หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง เชน วปอ. สถาบันพระปกเกลา ศาลปกครอง เปนตน ไดเลือกที่จะ
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
2. ประโชนตอธุรกิจ กลาวคือ ประเทศไทยไดใช เสนทางนี้พัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
การบินระหวางประเทศ นําเงินกลับประเทศปละประมาณ 150 ลานบาท
3. ประโยชนตอศาสนกิจ ผูแสวงบุญไดมาทํากิจของพระศาสนาพบกับอุปสรรคมากมาย
ทําใหเกิดความรักประเทศ พระธรรมทูตไดแปรรูปวัดเปนศาลาการเปรียญเพื่อสอนศาสนา
พระราชรั ตนรั งษี ได แจ งให ทราบเพิ่ มเติ มว า ในระหว า งเดื อนตุ ล าคม 2552 ถึ ง เดื อ น
มีนาคม 2553 มีผูแสวงบุญชาวพุทธเดินทางมาสังเวชนียสถาน ประมาณ 50,000 คน มีคนไทยและ
ชาวตางประเทศโดยเฉพาะชาวอินเดียไดรับบริการจากสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก มากกวา 3,000
ราย รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียไดรับทราบและเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจึงมีแ นวคิดที่จะดําเนินงาน
ตามรูปแบบเดียวกันนี้ นอกจากนี้ยังทําใหเกิดภาพพจนที่ดีตอชาวอินเดียจึงมีชาวอินเดียระดับกลาง
เดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย เชน โรงพยาบาลสมิตติเวช เปนตน
พระราชรัตนรังษีจึงขอใหทีมแพทยและพยาบาลรักษาระดับของการแพทย ไทยและรักษาภาพพจน
ของประเทศไทยควบคูกันไป
ในระหวางการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท
ไดเดินทางไปแสวงบุญและไดเขารวมรับฟงการรายงานผลการดําเนินงาน ไดใหขอคิดเห็นวา การ
ออกหนวยของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งตอไปเห็นควรเชิ ญโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเขารวม
ดําเนินการดวย
จากการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกครั้งนี้ยังไดรับทราบถึงปญหาที่สําคัญอีก
หลายประการไดแก
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1. เวชภัณฑยา สถานพยาบาลกุสินาราคลินิกไดรับบริจาคยาจากผูมีจิตศรัทธาทําใหมียา
หลากหลายชนิดสําหรับการรักษาผูปวย ในขณะที่ทีมแพทยและพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได
เตรียมยาไปสําหรับการรักษาผูปวยอีกสวนหนึ่ง ทําใหมียาบางชนิดมากเกินความจําเปนซึ่งอาจจะ
หมดอายุได คุณชัตวิน สัจจเทพ มูลนิธิฮารนามซิงห ฮารบันสกอร(สัจจเทพ)ที่ดูแลสถานพยาบาลกุสินารา
คลินิกจึงขอความรวมมือใหมีการประสานงานกันลวงหนากอนการเตรียมยาไปทุกครั้ง ในขณะเดียวกัน
นายแพทยจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดขอความรวมมือจากคุณชัตวิน สัจจเทพ
เรื่อง กฎหมายการนํายาเขาไปในสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งใบอนุญาตการปฏิบัติงานของแพทยใน
ระหวางการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งคุณชัตวิน สัจจเทพ รับที่จะประสานงานกับสาธารณรัฐ
อินเดียให และจะขอปรึกษาหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. การตรวจชัณสูตรทางหองปฏิบัติการ ทีมแพทยและพยาบาลไดรายงานวา การวินิจฉัย
และการรักษาโรคบางชนิดจําเปนตองมีการตรวจชัณสูตรทางหองปฏิบัติการ เชน โรคเบาหวาน เปนตนซึ่ง
ขณะนี้ทางสถานพยาบาลกุสนิ าราคลินิกไดเตรียมสถานที่สําหรับเปนหองปฏิบัติการไว รองรับแลว
แตขาดเรื่องการดําเนินงานในกรณีนี้นายแพทยจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ไดปรึกษากับคุณชัตวิน สัจจเทพ ซึ่งมีหองปฏิบัติการเปดใหบริการอยูที่เมืองนิวเดลลี และจะปรึกษาหารือ
กันอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
นอกจากนี้คณะผูติดตามและประเมินผลโครงการไดตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอมของวัด
ไทยพุทธคยา เนื่องจากไดรับการประสานอยางไมเปนทางการจากกระทรวงการตางประเทศวา พระเทพโพธิ
วิเทศ เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหนาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล ไดเจริญพรไปยัง
กระทรวงการตางประเทศใหชวยประสานงานกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการขอแพทย อาสาสมัคร
ไปชวยตรวจที่สถานพยาบาลภูริปาโลคลินิก ที่วัดไทยพุทธคยาไดจัดตั้งขึ้น ผลการตรวจเยี่ยมมี ดังนี้
สถานพยาบาลภูริปาโลคลินิกเปนอาคารรูปทรงสี่เหลียมผืนผาประกอบดวย 8 หอง ดังภาพที่ 2
ระหวางหองมีผนังกั้นทึบ ทุกหองมีชั้นสําหรับวางของอยูดานขวามือของหอง(หันหนาเขาหาหอง)
และหนึ่ ง ห องมี ห องน้ํ า ห องสุ ข า โดยแต ล ะห องได กํ า หนดการใช ง านไว เรี ย บร อยแล ว ส วนการ
ดําเนินงานดานอื่นยังไมไดกําหนดแนวทางไว รายละเอียดของหองที่กําหนดไว คือ
1. หองพักสําหรับเจาหนาที่ 1 หอง
2. หองตรวจโรค 2 หอง
3. หองปฏิบัติการ(Lab) 1 หอง
4. หองจายยา 1หอง
5. หองพักฟน 1 หอง
6. หองฉุกเฉิน 1 หอง
7. สํารอง 1 หอง
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ระเบียงนั่งรอรับบริการ
บันได

บันได

ภาพที่ 3 แผนผังสถานพยาบาลภูริปาโลคลินิก
คณะผู ติดตามและประเมิ นผลโครงการได สํ ารวจพบว าบริ เวณด านขวามื อของอาคาร
สถานพยาบาลภูริปาโลคลินิกเปนลานกวางมีตนไมใหญและมีศาลาเล็กๆเปนที่เก็บยาสามัญประจํา
บา นสํา หรับ แจกประชาชนผูเจ็ บป วยเล็ กน อยโดยมี พ ระสงฆ เปนผู ดํา เนินการ ดั ง นั้นในเบื้ องต น
นายแพทยจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงไดเสนอขั้นตอนการใหบริการ
สําหรับผูปวยคราวๆ ดังภาพที่ 3
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หองน้ํา-หองสุขา
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ระเบียงนั่งรอรับบริการ
บันได

ศาลา
เก็บยา

บันได

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการใหบริการของสถานพยาบาลภูริปาโลคลินิก
หมายเลข 1 : บริเวณลานใตตนไมสําหรับผูปวยนั่งรอทําบัตร
หมายเลข 2 : บริเวณตรวจคัดกรองผูปวย เชน วัดไข วัดความดันโลหิต ซักประวัติ เปนตน
หมายเลข 3 : หองพักแพทยและพยาบาล

1
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หมายเลข 4 : หองตรวจโรคสําหรับแพทยไทย
หมายเลข 5 : หองปฏิบัติการ(Lab)
หมายเลข 6 : หองตรวจโรคสําหรับแพทยอินเดีย
หมายเลข 7 : หองจายยา
หมายเลข 8-10 : หองสํารอง
นายแพทยจักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ยังไดเสนอใหทางวัดไทย
พุทธคยาปรึกษากับคุณชัตวิน สัจจเทพ เรื่องแนวทางการดําเนินงานของสถานพยาบาลโดยการให
มูลนิธิเขามามีสวนรวม และยังไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการสงทีมแพทยและพยาบาลไปปฏิบัติงาน
กระทรวงสาธารณสุขจะประสานงานกับพระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดียเจาอาวาสวัด
ไทยกุสินาราเฉลิมราชย และจะกระจายทีมแพทยและพยาบาลไปยังสถานพยาบาลของวัดไทยลุมพินี
และวัดไทยพุทธคยาตอไป
3.5 ปญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินโครงการพบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้
1. การส ง ที ม แพทย ไ ปปฏิ บั ติ ง านในสาธารณรั ฐอิ นเดี ย แพทย ตองได รับ ใบอนุ ญาตปฏิ บั ติ
วิชาชีพชั่วคราวจากแพทยสภา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตองใชเวลาดําเนินการนานประมาณ 2 เดือน
ในระยะแรกจึงตองดําเนินการภายใตการรับรองของแพทยอินเดียประจําสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
2. ดานเวชภัณฑและครุภัณฑ
2.1 ขาดเวชภัณฑและครุภัณฑบางชนิดที่มีความจําเปน เชน
1. กลูโคสชนิดฉีด(50 ml.)กรณีผูปวยเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํากระทันหัน(Hypoglycemia)
2. Syringe ขนาด 2cc., 5cc., 50 cc. และเข็มเบอร 18, 20
3. ยาแกปวดทองชนิดฉีด (Buscopan injection) กรณีที่ปวดทองมากจากอาการ ทองรวง
4. อุปกรณชวยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน เชน Ambubag พรอมถังออกซิเจนขนาดพกพา
5. ตูเก็บเวชภัณฑ เพื่อใหสามารถเก็บเวชภัณฑไดเปนหมวดหมู ตรวจสอบวันหมดอายุไดงาย
และสะดวกในการใชซึ่งเปนการปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได
2.2 ขาดหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจที่จําเปนสําหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรค เชน
การตรวจเลือดเพื่อหาน้ําตาล (blood sugar) เกลือแร(electrolyte) complete blood count (CBC) Liver
function test (LFT) และการตรวจปสสาวะ(Urine examination) เปนตน
2.3 ขาดชุดคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ระบบ Internet สําหรับการจัดทําขอมูลขาวสาร เอกสาร
และการเชื่อมโยงเครือขาย
2.4 ขาดสื่อตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนในการประชาสัมพันธการปองกันควบคุมโรค
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3.6 สรุปและขอเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํ า “โครงการดู แลผูป วยในสถานพยาบาลกุ สินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ” ในวันที่ 22พฤศจิกายน 2552
ถึง วันที่ 15 เมษายน 2553 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อจัดทีมแพทยและพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลผูปวย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
3.6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากการติดตามประเมินผล พบวา กระทรวงสาธารณสุขสามารถดําเนินงานตามโครงการได
บรรลุวัตถุประสงคทั้ง 2 ประการ ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1
กระทรวงสาธารณสุขโดยความรวมมือของกรม กองในสังกัด ไดจัดสงทีมประกอบดวย แพทย
1 คน และพยาบาล 3 คน จํานวน 7 ทีม ไปปฏิบัติงานดูแลรักษาพยาบาลผูปวยซึ่งเปนพระภิกษุ สามเณร
พุทธบริษัททั้งชาวไทย ชาวอินเดีย ชาวเนปาล ชาวเอเชีย และยุโรป จํานวน 3,377 ราย ณ สถานพยาบาลกุสิ
นาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และวัดไทยลุมพินี สหพันธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท และการเยี่ยมบานในชุมชน
และจากการสอบถามผูรับบริการ พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นตอคุณภาพการรักษา
ของทีมแพทยและพยาบาลไทย
วัตถุประสงคขอที่ 2
ผลการติดตามประเมินผล พบวา ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีความสัมพันธอันดีตอกัน
ในดานการรักษาพยาบาล การพัฒนางานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะรัฐบาลสาธารณรัฐ
อินเดี ยไดเห็นถึ งประโยชน ที่เกิ ดขึ้ นกั บประชาชนชาวอินเดี ย ชาวเนปาล และผูแสวงบุ ญ จึ งมี แนวคิ ดที่
จะดําเนินงานตามรูปแบบที่ประเทศไทยไดดําเนินการ และยังเกิดเครือขายการรับสงตอซึ่งกันและกันระหวาง
สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก กับ โรงพยาบาลสาวิตรี เมืองโครักขปุระ โรงพยาบาลอพอลโล เมืองพาราณสี
และโรงพยาบาลอนันดา(ของประเทศญี่ปุน) สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
3.6.2 ขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 สวนสนับสนุนการดําเนินงาน
1) ประสานงานกั บคุ ณชั ตวิ น สัจจเทพ มู ลนิ ธิฮารนามซิ งห ฮารบั นส กอร (สัจจเทพ) เรื่ อง
กฎหมายการนํายาเขาไปในสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งการขอใบอนุญาตการปฏิบัติงานของแพทยในระหวาง
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การปฏิบัติงาน โดยในเบื้องตนควรดําเนินการหาแพทยอาสาสมัครใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคมและเริ่ม
กระบวนการขอใบอนุญาตปฏิบัติวิชาชีพชั่วคราวจากแพทยสภา สาธารณรัฐอินเดีย ใหเรียบรอยกอนเดินทาง
ไปปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
2) กําหนดคุณสมบัติของทีมแพทยและพยาบาลที่จะไปปฏิบัติงาน วา ควรมีประสบการณใน
การดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปนตน
3) จัดใหมีการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานรวมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไปหรือในอนาคต
4) ควรมีการวิเคราะหขอมูลรายงานทั้ง 7 กลุม เพื่อการจัดเตรียมเวชภัณฑ ยา และอุปกรณให
สอดคลองกับสถานการณ และปญหาที่เกิดขึ้น
5) ควรใหมีการประชุมรวมกันกอนไป และการพบปะกันระหวางทีมงานที่จะกลับและ
ทีมงานชุดตอไป เพื่อสงตอแนวทางการรักษา และการเตรียมการใหพรอมรับปญหา อุปสรรคที่พบ
สวนที่ 2 สวนดําเนินงานในพื้นที่
1) เตรียมเวชภัณฑและครุภัณฑที่มีความจําเปน เชน
1. กลูโคสชนิดฉีด ยาแกปวดทองชนิดฉีด (Buscopan injection)
2. Syringe และเข็ม ขนาดตางๆ
3. อุปกรณชวยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน เชน Ambubag พรอมถังออกซิเจนขนาดพกพา
4. ตูเก็บเวชภัณฑ
2) พัฒนาหองปฏิบัติการ(LAB)สําหรับการตรวจที่จําเปน เชน การตรวจเลือดเพื่อหาน้ําตาล(blood sugar)
เกลือแร(electrolyte)complete blood count(CBC)Liverfunction test(LFT)และการตรวจปสสาวะ(Urine examination) เปนตน
3) ดานระบบสารสนเทศ ควรจัดใหมีชุดคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ระบบ Internet ตลอดจน
สื่อตางๆ เพื่อการปองกันควบคุมโรค โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวและการดูแลตนเองของผูไปแสวงบุญ
4) ดานระบบทะเบียนและการรายงาน
1. ปจจุบันมีผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีที่จัดเก็บประวัติผูปวย(OPD card) และ
จัดระบบ Number ใหถูกตอง และควรเริ่มนําระบบคอมพิวเตอรมาใชคนหาบัตรผูปวยเกาเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการดําเนินงาน
2. ควรกําหนดแบบการรายงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน
5) ดานผูปฏิบัติงาน ทีมแพทยและพยาบาลควรเตรียมความพรอมดานสุขภาพรางกาย
ของตนเองเพราะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ตลอดจนการเตรียมอุปกรณสวนตัวที่จําเปน เชน
1. ไฟฉาย เนื่องจากไฟดับทุกวัน
2. กระดาษชําระ เนื่องจากแพงมาก
3.มุงเสื้อผาถุงเทารองเทาที่รัดกุมเนื่องจากยุงชุมมากมีบุคลากรในทีมที่ 4ปวยเปนโรคไขเลือดออก
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บทที่ 4
บทวิเคราะห
จากรายงานผลการดําเนินงาน โครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ในเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ระหวางเดือน พฤศจิกายน
2552 –เมษายน 2553 พบวาระยะเวลาในการออกหนวยทั้งหมด 21 สัปดาห ( 22 พฤศจิกายน 2552 15 เมษายน 2553) ใชงบประมาณทั้งหมด 3,469,400 บาท โดยจัดบุคลากรเปน 7 ผลัด ๆ ละ 4 คน
ประกอบดวยแพทย 1 คน พยาบาล 3 คน อยูปฏิบัติงาน ผลัดละ 3 สัปดาห นอกจากการปฏิบัติงาน
ตรวจรักษาผูแสวงบุญ ณ สถาพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย
แลว หนวยแพทยยังไดไปออกตรวจสุขภาพแกผูแสวงบุญ ณ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และ
วัดไทยลุมพินี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามความประสงคของวัดทั้ง 2 แหง ผลการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 3 แหง มีผูปวยที่เปนพระภิกษุ สามเณร แมชี ผูแสวงบุญชาวไทย ชาวต างชาติ
ตลอดจนประชาชน ชาวอินเดีย และชาวเนปาล เขารับบริการจํานวน 3,377 ราย เปนเพศชาย 1,641 ราย
เพศหญิง 1,736 ราย โรค 5 อันดับ แรกที่พ บมากที่สุ ด คื อ โรคทางเดินหายใจ โรคกล ามเนื้ อและ
กระดูก โรคทางเดินอาหาร โรคทางนรีเวช และโรคหู คอ จมูก ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
สํ า หรั บ การเตรี ย มบุ ค ลากรและเวชภั ณ ฑ ที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ง านในป ถั ด ไป ตลอดจนให ข อ แนะนํ า
ขอปฏิบัติสําหรับผูที่จะไปแสวงบุญในปตอๆไปเพื่อปองกันหรือหลีกเลี่ยงไมใหเจ็บปวยดวยโรคที่
สามารถปองกันได การปฏิบัติงานทั้ง 7 ผลัดนั้น พบผูปวยที่มีอาการหนักจนถึงขั้นวิกฤต และหนวย
แพทยไทยไดดําเนินการสงตอไปรักษาในโรงพยาบาลของสาธารณรัฐอินเดีย ไดแก โรงพยาบาล
สาวิตรี เมืองโครักขปุระ ซึ่งเปนโรงพยาบาลทองถิ่นที่ใกลสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสิ
นาราเฉลิมราชย มากที่สุ ด มี บางรายเจ็บ ปวยหนัก จนเสียชี วิต ไดดําเนิ นการประสานหน วยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสงศพผูเสียชีวิตกลับมาบําเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย
4.1 ประโยชนของหนวยแพทยไทยในตางแดน
การจัดหนวยแพทยไปดูแลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
สาธารณรัฐอินเดียโดยกระทรวงสาธารณสุข ถือเปนโครงการที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอ ชาวพุทธทั้ง
คนไทยและตางชาติ ตลอดจนคนอินเดียที่อยูในละแวกใกลเคียง ซึ่งพระราชรัตนรังษี พระธรรมทูต
สายประเทศอินเดีย เจาอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ไดแจงใหคณะผูติดตามและประเมินผล
โครงการดังกลาวทราบวา การจัดหนวยแพทยไทย ไปประจํายังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย
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กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย เปนเวลา 6 เดือน ในเทศกาลแสวงบุญของชาวไทยพุทธ โดย
กระทรวงสาธารณสุข เปนการสนับสนุนการนําพุทธศาสนาเขาไปในประเทศอินเดีย ทําใหประเทศ
ไทยไดรับสิ่งตอบแทน 3 ประการ คือ
4.1.1 ประโยชน ต อ ศาสนกิ จ ผู แ สวงบุ ญ ได ม าทํา กิ จ ของพระศาสนาทํา ให มี ค วาม
เข า ใจพระพุทธศาสนามากขึ้น หลายทานมีความเชื่อและความศรัทธาวาเหมือนไดขึ้นสวรรค ชวยสงเสริม
ความสั ม พั นธ ที่ ดีตอกั นระหว า งศาสนาพุ ท ธและศาสนาอื่ นๆ ที่ มี อยู ใ นประเทศอิ นเดี ย
4.1.2 ประโยชนตอธุรกิจ ประเทศไทยไดใชเสนทางนี้ในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว การ
บินระหวางประเทศ นําเงินกลับประเทศไทยปละประมาณ 150 ลานบาท นอกจากนี้ยังทําใหเกิดภาพพจน
ทางการแพทย ที่ดีตอชาวอินเดีย ทําใหมีชาวอินเดียเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
ของประเทศไทย
4.1.3 ประโยชน ต อ ราชกิ จ เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น นี้ ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรมผู บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง ของประเทศไทย เช น หลั ก สู ต รการป อ งกั น ราชอาณาจั ก ร (วปอ.) หลั ก สู ต รสถาบั น
พระปกเกลา ศาลปกครอง หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ปปช.) เปนตน
ไดเลือกที่จะมาศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
นอกจากประโยชนดังกลาวขางตนแลว โครงการนี้ถือเปนการใชการแพทยนําการศาสนา
เพิ่มเกียรติภูมิของประเทศ เนื่องจากหนวยแพทยนี้นอกจากใหบริการชาวไทยพุทธที่เดินทางไปแสวงบุญแลว
ยังใหบริการกับชาวตางชาติอีกดวย โดยมีตัวเลขชาวตางชาติที่มาขอรับบริการถึง 2,458 ราย ในชวง
ระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน 2552 - เมษายน 2553)
การให บริก ารตรวจรั กษา โดยไมคิ ดมูล คา แกช าวอินเดีย ที่อาศัย อยูล ะแวกรอบๆ วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางวัดไทยและชุมชนชาวอินเดียรอบวัด เกิดความ
รวมมือการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวใหมีความนาอยูนาอาศัยมากขึ้น แตในอีกมุมมองหนึ่ง มีขอพึง
ระวังวาอาจเปนการขัดผลประโยชนของสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชนในทองถิ่น ทําใหรายไดของ
เอกชนเหลานี้ลดลง ซึ่งตองอาศัยการทําความเขาใจเพื่อมิใหเปนการสรางศัตรูหรือทัศนคติที่ไมดีตอกัน
4.2 รูปแบบที่เหมาะสมของหนวยแพทยในตางแดน
ประโยชนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบในการออกหนวยแพทย ณ สถานพยาบาลกุสิ
นาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สามารถนํามาใชเปนตนแบบในการจัดบริการทางการแพทย
สําหรับคนไทยในตางแดน ทั้งการจัดบริการในลักษณะระยะสั้นและระยะยาว จากการวิเคราะหพบวา
รูปแบบที่เหมาะสม ประกอบไปดวย 5 องคประกอบหลัก ดังนี้
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4.2.1 การเลือกสถานที่ในการใหบริการทางการแพทย ผูแสวงบุญชาวพุทธจะเดินทางไป
แสวงบุญ ณ 4 สังเวชนียสถาน คือ สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล สถานที่ ต รั ส รู พุ ท ธคยา สถานที่ แสดงปฐมเทศนา สารนาถ เมื องพาราณสี และสถานที่
ปรินิพพานกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย จุดที่เปนที่ตั้งของหนวยแพทยครั้งนี้ คือบริเวณวัดไทยกุสินารา
เฉลิมราชย ถือเปนจุดที่หมาะสม เนื่องจากทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูระหวาง 4 สังเวชนียสถาน โดย
มีลุมพินีวัน สาธารณรัฐเนปาล อยูทางทิศเหนือ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู และสารนาถ สถานที่แสดงปฐม
เทศนา อยูทางทิศใต มีความพรอม ของสถานที่ ดวยทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ไดเปดสถานพยาบาล
กุสินาราคลินิก โดยจางแพทยชาวอินเดียมาตรวจรักษาเปนประจําอยูแลวทําใหคณะแพทยไทยที่ไป
ตรวจรักษาคนไทย สามารถดําเนินการไดทันทีภายใตการกํากับดูแลของแพทยอินเดียซึ่งมีใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาอินเดีย ขณะเดียวกันอาคารสถานที่ก็มีความพรอมพอสมควร
เนื่องจากไดมีการออกแบบรองรับไวกอนแลว และที่สําคัญที่สุด คือ พระราชรัตนรังษี เจาอาวาสวัด
ไทยกุสินาราเฉลิมราชย จําพรรษาอยูในวัดนี้ทําใหสะดวกในการขอรับการสนับสนุน หากมีปญหา
ในการออกหน ว ยบริ ก ารการแพทย แ ก ค นไทยชาวพุ ท ธที่ ม าแสวงบุ ญ ดั ง เช น ในรายงานของ
คณะแพทย ทั้ ง 7 คณะ โดยการปฏิ บั ติ ง านในคณะที่ 3 ถึ ง คณะที่ 7 มี ผู ป วยที่ มี อาการป วยหนั ก
จําเปนตองใชรถพยาบาลในการนําผูปวยไปสงเพื่อรับการรักษาตอจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาใน
พื้นที่ เชน โรงพยาบาลสาวิตรี เมืองโครักขปุระ โรงพยาบาลอพอลโล เมืองพาราณสี โรงพยาบาล
อนันดา ในสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
4.2.2 ด า นบุ ค ลากร สํ า หรั บ การจั ด บุ ค ลากรซึ่ ง ประกอบด ว ยแพทย 1 คนและ พยาบาล
3 คน เนื่องจากเปนการดําเนินการในปแรก และมีเวลาคอนขางจํากัดในการคัดเลือกบุคลากร ประกอบ
กับใชวิธีหาอาสาสมัครโดยเวียนแบบสอบถามไปตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหได
บุคลากรที่อาจจะยังไม เหมาะสมกับสภาพผูปวยในพื้นที่ คนไทยที่ไปแสวงบุญและเจ็บปวยระหวาง
อยูที่สาธารณรัฐอินเดีย สวนใหญจะเปนผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ ตลอดจนปญหาการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางรถยนต เนื่องจาก การคมนาคมระหวาง 4 เมือง
หลักนี้ มีความลําบากถนนสวนใหญขรุขระ ดังนั้นแพทยและพยาบาลที่จะไปปฏิบัติงานควรมีประสบการณใน
การดูแลกลุมประชากรและโรคตางๆ เหลานี้เปนอยางดี
จํานวนบุคลากรก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ควรจัดไปใหเพียงพอกับปริมาณผูปวยที่มารับ
บริการจากหนวยแพทย ผลการประเมินจากคณะแพทยและพยาบาลในครั้งนี้ ไดมีขอเสนอแนะใหเพิ่ม
บุคลากรเปนเทาตัว คือ มีบุคลากรเปน 2 ชุด โดยชุดหนึ่งอยูประจําที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย อีกชุดหนึ่งหมุนเวียนไปตรวจรักษาผูปวยที่วัดไทยลุมพินี สาธาณรัฐเนปาล
เพื่อใหสามารถดูแลคนไทยชาวพุทธไดอยางครบถวนทั้ง 4 สังเวชนียสถาน
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4.2.3 ดานเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย เนื่องจากเปนการดําเนินงานเปนปแรก ทําให
ขาดขอมูลในเรื่องชนิดและจํานวนของเวชภัณฑที่เหมาะสมกับผูปวยที่มาขอรับบริการ แตจากขอมูล
ผลการดํ าเนิ นการในป แรก เป นประโยชน ต อการเตรี ยมเวชภั ณ ฑ และเครื่ องมื อแพทย ในป ตอๆไป
โดยเวชภัณฑหลักที่จะตองเตรียมไป คือ เวชภัณฑที่ใชรักษาโรคทางเดินหายใจ โรคกลามเนื้อและ
กระดูก โรคทางเดินอาหารซึ่ งเปนโรคใน 3 อันดับ แรก ที่ คนไทยที่ไปแสวงบุญเจ็บปวยมากที่สุ ด
เวชภั ณ ฑ ที่ มี ค วามจํ า เป น รองลงมา คื อ กลุ ม ยารั ก ษาโรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
โรคหั วใจ ซึ่ง เปนโรคที่พบไดบ อยในผูสู งอายุ และเปนเหตุใ หเจ็ บปวยหนั ก จนถึง ขั้นเสียชี วิตได
เวชภั ณ ฑก ลุ มสุ ดทา ยที่ค วรจะตองจั ดเตรี ยมใหเพี ยงพอ คื อ เวชภัณฑ ที่ใ ช ในการรั กษาผูป วยจาก
อุ บั ติเหตุ รถยนต ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไปในตอนต นว า การคมนาคมระหว า งสี่ เมื อ งหลั ก ที่ เป นที่ ตั้ง ของ
สี่สังเวชณียสถานนั้นไมสูจะดีนัก ทําใหพบอุบัติเหตุและมีผูบาดเจ็บ คราวละจํานวนมาก ๆ
ประเด็นที่ควรพิจารณาถัดมา คือ เวชภัณฑที่จัดหาไวใชกับผูปวยชาวไทย ควรจะเปน
เวชภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย และสงไปจากประเทศไทย หรื อควรใชเงินซื้อเวชภัณฑที่ผลิตใน
ประเทศอินเดีย จากการสอบถามคณะแพทยและพยาบาลที่ไปออกหนวย ฯ มีความเห็นตรงกันวา
อยากไดเวชภัณ ฑจากประเทศไทยมากกวา เนื่องจากมีขนาด(dose)เหมาะสมกับการรักษาคนไทย
ตลอดจนมีความคุนเคย ความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวา
4.2.4 ดานงบประมาณ แมวาการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 กระทรวงสาธารณสุข
ไมสามารถจะจัดทําคําของบประมาณแผนดินไดทัน แตก็สามารถแกปญหาไดดี โดยขอสนับสนุนงบ
ดํ า เนิ นงานจากรั ฐวิ ส าหกิ จ ภายใต ก ระทรวงสาธารณสุ ข คื อ องค ก ารเภสั ช กรรม และขอรั บ การ
สนับสนุนตั๋วเครื่องบินโดยสารบางสวนจากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยใชงบประมาณ
ทั้งหมด 3,469,400 บาท สําหรับการจัดทําคําของบประมาณในปถัด ๆ ไป ควรจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสํ า หรั บ หน ว ยบริ ก ารการแพทย เพื่ อให ค รอบคลุ ม สั ง เวชณี ย สถานทั้ ง 4 แห ง ทั้ ง ใน
สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยในระยะแรกถายังไมสามารถ
จัดตั้งหนวยบริการทางการแพทยในวัดไทยไดครบทั้ง 4 แหง ก็อาจจะเริ่มที่วัดไทยที่ มีความพรอม
กอน ซึ่งจากการรายงานผลการดําเนินงานในปแรก วัดไทยพุทธคยา มีความพรอมของอาคารสถานที่
ในระดับที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถจะใชในการเปดบริการการแพทยสําหรับคนไทยที่ไปแสวง
บุญซึ่งทางวัดไดตั้งชื่อวา สถานพยาบาลภูริปาโลคลินิก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรดําเนินการ
จัดทําคําของบประมาณแผนดิน เพื่อเปดดําเนินการที่วัดไทยพุทธคยาอีก 1 แหง
นอกจากนั้น ควรเปดโอกาสใหผูมีจิตศรัทธาสามารถรวมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ
ใหหนวยแพทยไทยในอินเดีย โดยมอบใหสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานกลางในการรับบริจาค
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4.2.5 ดานการบริหารจัดการ จากการดําเนินงานในปแรกของกระทรวงสาธารณสุข โดย
มีกรมการแพทยเปนหนวยงานเจาภาพ ซึ่งกรมการแพทยไดสรุปปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
สามารถแบงการบริหารจัดการไดเปน 3 ระยะ คือ
ระยะแรก การเตรียมการ ประกอบไปดวย
 การจัดทําคําของบประมาณประจําป ซึ่งตองดําเนินการลวงหนา 1-2 ป โดยจัด
ทํารายละเอียดคาใชจายประเภทตาง ๆ ผานสํานักงบประมาณ
 การจั ด ทํ า คํ า ขอใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมชั่ ว คราว จากแพทยสภา
สาธารณรัฐอินเดีย ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน คาใชจายคนละ 5,000 รูป (4,000
บาท) โดยดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศ
 การประสานแพทยสภาของประเทศไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนใบประกอบโรค
ศิลปภาษาอังกฤษของแพทย เพื่อนําไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมชั่วคราวจากแพทยสภาสาธารณรัฐอินดีย
 การประสานเพื่อขอคณะแพทยและพยาบาลจากหนวยงานตาง ๆ ภายในกระทรวง
สาธารณสุ ขเพื่อไปปฏิบั ติ งาน โดยแบ ง เป น 7 ผลัด ๆ ละ 4 คน ประกอบไปด วย
แพทย 1 คน และพยาบาล 3 คน
 การสํารองที่นั่งการบินไทย สําหรับคณะแพทยและพยาบาลที่จะเดินทางไป โดย
ดําเนินการสํารองลวงหนาทั้ง 7 คณะ
ระยะที่สอง ระหวางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบไปดวย
 การจัดสถานที่ เพื่อใหแพทยและพยาบาลสามารถตรวจผูปวยไดอยางเหมาะสมตาม
หลักทางการแพทย
 การจั ดระบบและขั้ นตอนการรั บบริ การ โดยนํ าระบบ HA (Hospital Accreditation)
ซึ่ ง เป น เกณฑ ม าตรฐานตามระบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย
มาประยุกตใช เพื่อใหผูปวยไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ
 การลงทะเบียนประวัติผูมารับบริการ ในระยะแรกไมมีระบบคอมพิวเตอร ใช ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมในการบันทึก
ลงทะเบียนประวัติผูมารับบริการ เพื่อประโยชนในการรายงานผลการดําเนิ นงาน
ตลอดจนนําขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุการเจ็บปวย เพื่อใชในการวางแผนการจัดเตรียม
เวชภัณฑในปถัดไปใหสอดคลองกับภาวะการเจ็บปวยของผูที่มาแสวงบุญ
 การจัดเตรียมเครื่องตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน เครื่องตรวจหาน้ําตาลในกระแส
เลือด (Blood Sugar) เครื่องตรวจปสสาวะ เปนตน
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ระยะที่สาม การสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
 เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในป ตอ ๆ ไป
ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น จํ า เป น ต อ งมอบหมายหน ว ยงานใดหน ว ยงานหนึ่ ง เป น เจ า ภาพใน
การดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ได ม อบหมายให ก รมการแพท ย เ ป น
หนวยงานเจาภาพในเรื่องนี้ และกรมการแพทยไดดําเนิน การจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 เผยแพรในปถัดมา
ขั้นตอนนี้มีความจําเปนตองออกแบบฟอรมในการเก็บรวมรวมขอมูลของผูปวยที่มารับบริการ
ตลอดจนแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจทั้ ง ของผู ม ารั บ บริ ก าร และคณะแพทย แ ละพยาบาลที่ เ ป น
ผูใหบริการ โดยการออกแบบฟอรมดังกลาว ตองดําเนินการโดยผูมีความรูและมีประสบการณในการ
ทําวิจัย และดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเดินทางไปปฏิบัติงาน
4.3 ขอพิจารณาเพื่อจัดใหมีหนวยแพทยไทยในตางแดน
จากรายงานผลการดําเนินงาน โครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทย
กุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ แม วาจะไมไดกลาวถึง
ขอพิจารณาในการตัดสินใจจัดใหมีหนวยแพทยไทยไปประจําที่สาธารณรัฐอินเดี ยแตจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของรวมกับการวิเคราะหโครงการขางตน ดังกลาว สามารถ
สรุปปจจัยที่บงชี้ถึงความจําเปนในการมีหนวยแพทยไทยไปดูแลคนไทยในตางแดนไดดังนี้
4.3.1 ปจจัยดานประชากร ประกอบไปดวยจํานวนประชากรที่เดินทาง กลุมอายุ และ
จํ า นวนผู เดิ นทางที่ มี โรคประจํ า ตั ว พื้ นที่ ที่ มี ค นไทยเดิ นทางไปเป นจํ า นวนมากๆในแต ล ะป เช น
สาธารณรัฐอินเดีย ในชวงเทศกาลแสวงบุญ ของชาวไทยพุทธ ( 50,000-70,000 คน ) หรือ นครเมกกะ
ประเทศซาอุ ดิ อาระเบี ย ในช วงเทศกาลแสวงบุ ญของชาวไทยมุ ส ลิ ม ( 10,000-20,000คน) หรื อ
ประเทศที่มีแรงงานไทยไปประกอบอาชีพจํานวนมากๆ เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาใหมีหนวย
แพทยไทยไปดูแลคนไทยเหลานี้ โดยเฉพาะถาผูเดินทางประกอบดวยประชากรที่มีความเสี่ยงสูงใน
การเจ็บปวย เชนผูสูงอายุและเด็กล็ก และผูที่มีโรคประจําตัวที่ตองอาศัยการดูแลอยางใกลชิด
4.3.2 ปจจัยดานการแพทยและสาธารณสุข ตองดําเนินการหาขอมูลและวิเคราะหเ พื่อให
ทราบปญหาการแพทยและสาธารณสุขในพื้นที่ที่คนไทยเดินทางไปวามีโรคประจําถิ่นที่เปนโรคติดตอ
รายแรงอะไรบาง เชน โรคมาเลเรีย โรคเทาชาง โรคไขเหลือง โรคไขเลือดออก โรคอหิวาต เปนตน ถา
เปนโรคที่มีวัคซีนตองออกมาตรการให ฉีดวัคซีนกอนเดินทาง หรือเปนโรคที่สามารถรับประทานยา
เพื่ อป องกั นล วงหน า ได ก็ ใ ห รับ ประทานยา ก อนออกเดิ นทาง รวมทั้ งการเตรี ย มยาและเวชภั ณฑ ที่
เหมาะสมกับ โรคเหล านี้ เพื่ อนํ าไปใชใ นหนวยแพทย นอกจากนี้ยั งต องหาขอมูล เรื่ องศัก ยภาพของ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในประเทศที่คนไทยเดินทางไปวามีมาตรฐานและศักยภาพที่จะรักษา
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พยาบาลผูปวยไดขนาดไหน หากเปนประเทศที่ขาดโรงพยาบาลที่มีศักยภาพดีพอ จะเปนขอบงชี้ในการ
พิจารณาจัดใหมีหนวยแพทยไทยไปดูแลคนไทย
4.3.3 ปจจัยดานภูมิอากาศ สภาพอากาศมีผลตอสุขภาพของผูเดินทาง หากเดินทางเข าไป
ในประเทศที่มีสภาพอากาศแตกตางจากประเทศไทยมากๆ เชน รอนจัด หรือหนาวจัด เชนอากาศรอน
จัดในฤดูรอนของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย หรือประเทศในตะวันออกกลาง สภาพอากาศลักษณะนี้
จะเป นสาเหตุ ข องการเจ็บ ป วยเบื้ องต นที่ สํ า คั ญ หน วยแพทย จึง ต องเตรีย มเวชภั ณฑใ ห เหมาะกั บ
ลักษณะการเจ็บปวยจากสภาพอากาศ
4.3.4 ปจจัยดานศาสนาและการเมืองการปกครอง การเดินทางเพื่อไปแสวงบุญตามความ
เชื่อความศรัทธาทางศาสนา เปนเหตุผลสําคัญของการเดินทางในปจจุบัน ดังกรณีตัวอยางของการ
เดินทางไปแสวงบุญที่สาธารณรัฐอินเดีย ของชาวไทยพุทธ และการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียของชาวไทยมุสลิม นอกจากนั้นยังมีคนไทยบางสวนเดินทางกลับไปประเทศที่เปนถิ่น
กําเนิดของบรรพบุรุษ เพื่อกราบไหวสุสานของบรรพบุรุษและเพื่อการทองเที่ยว
4.3.5 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ถือเปนเหตุผลสําคัญประกอบการพิจารณาอีกประการหนึ่ง
การจัดหนวยแพทยไทยไปดูแลคนไทยในตางแดนมีผลในทางออมสามารถชวยนํารายไดเขาประเทศ
ไทย เชนกรณีการจัดบริการหนวยแพทยไปดูแลคนไทยชาวพุทธที่ไปแสวงบุญ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ประเมินวา การที่การบินไทยเปดเสนทางการบิน
ระหวางไทยกับอินเดียเพิ่มขึ้นทําใหชวยพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว นํารายไดกลับประเทศไทยปละ
ประมาณ 150 ลานบาท นอกจากนั้นปจจุบันแรงงานไทยจํานวนมากเดินทางไปประกอบอาชีพใน
ตางประเทศ เชน สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต และประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเปนเหตุผลที่ควร
พิจารณา เพื่อจัดบริการหนวยแพทยไทยไปดูแล
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
กรณี ศึ ก ษา “การจั ดบริ ก ารหน วยแพทยไ ปดู แลคนไทย ณ สถานพยาบาลกุ สิ นาราคลิ นิก
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย สาธารณรัฐอินเดีย” ถือเปนกรณีศึกษาที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช
เปนตนแบบของการจัดหนวยบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน เนื่องจากเปนการจัดหนวย
บริการการแพทยในตางแดนที่ยาวนานติดตอกันถึงปละ 6 เดือน มีการเตรียมการอยางเปนระบบ และ
จัดทํ า รายงานผลการดํ า เนิ นงาน เมื่ อสิ้ นสุดโครงการอยา งละเอี ย ด เป นประโยชน อย า งยิ่ งต อการ
วิเคราะหเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถสรุป
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการศึกษา กรณีศึกษานี้ ไดประโยชนตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้
5.1. รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดบริการหนวยแพทยสําหรับดูแลคนไทยในตางแดน มี 5
องคประกอบ คือ องคประกอบดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ดาน
งบประมาณและดานการบริหารจัดการ
5.2. ขอพิจารณาเพื่อจัดใหมีบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน เมื่อหนวยงานที่
เกี่ยวของมีความประสงคขอใหมีการจัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในต างแดน มีขอพิจารณา
เบื้ อ งต น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจว า ควรจั ด ให มี ห รื อ ไม ประกอบด วย 5 ป จ จั ย คื อ ป จจั ย ด า น
ประชากร ปจจัยดานการแพทยและสาธารณสุข ปจจัยดานภูมิอากาศ ปจจัยดานศาสนาและการเมือง
การปกครอง และปจจัยดานเศรษฐกิจ
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการ เมื่อได พิจารณาถึงปจจัยที่มีความจําเปนของการมีบริการหนวย
แพทยไทยในตางแดนแลว เห็นวา มีเหตุผลความจําเปนในการมีหนวยแพทยไปดูแลคนไทยในตาง
แดน ขั้นตอนตอมาคือการติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของที่สําคัญ คือ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงการตางประเทศเพื่อใหทั้ง สองหนวยงานรวมประเมินถึงเหตุผลความจําเปน หลังจาก
นั้นจึงเปนขั้นตอนของการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบไปดวย
5.3.1 การประเมินคาใชจายในการดําเนินงาน
5.3.2 การจัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุน
5.3.3 การจัดหาบุคลากรทางการแพทยเพื่อไปออกหนวย
5.3.4 การจัดเตรียมเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทย
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5.3.5 การจัดหาสถานที่ในตางแดนเพื่อเปนที่ตั้งของหนวยแพทย
5.3.6 การประสานกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข องเพื่ ออํ านวยความสะดวกในการเดิ นทางและ
การปฏิบัติงาน
5.3.7 การวางระบบขั้นตอนการทํางาน
5.3.8 การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน
5.3.9 การประเมินผลและจัดทํารายงาน
5.4 ขอเสนอแนะ
แตละปคนไทยเดินทางไปตางประเทศเปนจํานวนมากและมีแนวโน มที่จะเพิ่มมากขึ้น
ทุกป โดยเหตุผลในการเดินทางไปตางประเทศประกอบดวย 3 ปจจัย คือ เพื่อแสวงบุญตามความเชื่อ
ทางศาสนา เพื่อการประกอบอาชีพนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัวในประเทศไทย และเพื่อการทองเที่ยว
พักผอน คนไทยเหลานี้ลวนเปนคนไทยที่ควรไดรับการดูแลสุขภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ดังนั้นทุกรัฐบาลจึงควรถือเปนนโยบายที่ตองจัด
ใหมีบริการการแพทยสําหรั บคนไทยในตางแดน ที่เขาหลักเกณฑขอพิจารณาในหัวขอ 4.3 ที่กลาว
มาแล ว โดยกํ า หนดไว ใ นนโยบายที่ แ ถลงต อรั ฐสภา จั ด สรรงบประมาณประจํ า ป เพื่ อสนั บ สนุ น
กําหนดบทบาทของกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดัน และอํานวยความสะดวกในการ
จัดบริการการแพทยสําหรับคนไทยในตางแดน
สําหรับการดูแลกลุมคนไทยที่เดินทางไปแสวงบุญตามความเชื่อทางศาสนาคือ กลุมคน
ไทยชาวพุทธ และคนไทยมุสลิม ถือวารัฐบาลดําเนินการไดเปนอยางดี แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
ควรมอบหมายใหสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนเจาภาพในการเปดโอกาสใหคนไทยชาวพุทธ
ไดรวมบริจาคปจจัยเพื่อซื้อเวชภัณฑสําหรับประจําในหนวยแพทยในสาธารณรัฐอินเดีย
ขอเสนอแนะประการตอมา คือ กลุมคนไทยที่เดินทางไปประกอบอาชีพเพื่อ นํารายไดมา
เลี้ยงครอบครัวในประเทศไทย ถือเปนคนไทยกลุมใหญที่มีจํานวนมากในแตละป รัฐบาลควรพิจารณา
มอบหมายใหกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพ พิจารณาเสนอใหมีบริการการแพทยไปดูแลคนไทยกลุมนี้
ในประเทศที่ มี แรงงานไทยไปทํ า งานจํ า นวนมาก และมี ข อ มู ล การเจ็ บ ป ว ยโดยพิ จารณาร ว มกั บ
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข
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เปนประธานในพิธีเปดปาย
สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
โดยรัฐบาลไทย
16 ธันวาคม 2552

58

นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ รองอธิบดีกรมการแพทย
และคณะตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554

59

60

ประวัติผูเขียน
นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ ตําแหนงรองอธิบดีกรมการแพทย
วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2525
2. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2533
3. อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกันแขนงสาธารณสุขศาสตร แพทยสภา พ.ศ. 2536
4. ปริญญาโทดานนโยบาย ,การวางแผนและการคลังสาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 ( Master of Science in Health Policy , Planning

and Financing , London School of Economics and Political Science and London
School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London , The United
Kingdom)
ประวัติการรับราชการ
2526-2527
2527-2532
2532-2534
2534-2541
2541-2543
2543-2544
2544-2550
2550 ถึงปจจุบัน

แพทยประจําโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
แพทยประจําโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย
นายแพทย 9 วช (ดานเวชกรรมปองกัน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
นายแพทย 9 วช (ดานพัฒนานโยบายและแผน) สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขตางประเทศ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
รองอธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลที่ไดรับ
1. “แพทยดีเดนในชนบท ประจําป 2536” จาก แพทยสมาคม แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ “Officer First Class of the Royal Order of the Polar Star” ราชอาณาจักรสวีเดน
จากผลงานในการอํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีธรณีพิบัติคลื่นยักษสึนามิที่จังหวีดภูเก็ต เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2548

