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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
	 ปีงบประมาณพ.ศ.	2555	เป็นปีที่	10	ในการด�าเนนิงานของ	
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตามพรบ.หลักประกัน
สขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545		และเป็นปีงบประมาณที่7	ของสปสช.	
เขต	10	อบุลราชธาน	ีซึ่งรบัผดิชอบงานหลกัประกนัสขุภาพในพื้นที่
มกุดาหาร,	ยโสธร,	ศรสีะเกษ,	อ�านาจเจรญิ	และอบุลราชธานี
	 เหตกุารณ์ในช่วงต้นปีงบประมาณ		ที่น่าจดจ�า	เป็นความภาค
ภูมใิจ	ได้แก่	รางวลัจากผลงานในปี	2554	หลายรางวลั		ล่าสดุ	
คอื	รางวลัส�านกังานสาขาเขตดเีด่นด้านการบรหิารงบลงทนุ	ซึ่ง
เป็นปีที่	3	ตดิต่อกนั		ส่วนที่น่าเกบ็เป็นบทเรยีน	คอื	มหาอทุกภยั	
ในแง่มมุต่างๆ		ซึ่งคงจะน�าไปสู่ประเดน็	“การจดัการภยัพบิตัโิดย
ชมุชนเป็นศูนย์กลาง”	ในสมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครั้งที่	4:	รบัมอื
ภยัพบิตั	ิจดัการภยัสาธารณะ	ต่อไป		
	 ความเปลี่ยนแปลงในระบบสขุภาพพื้นที่ที่เป็นประเดน็เน้นย�้า	
และได้รับการสนับสนนุจากอนกุ.ก.หลักประกันสุขภาพระดับเขต
พื้นที่		คอื		พฒันาการของเครอืข่ายบรกิารที่ได้เครือข่ายบริการ
เฉพาะโรคมะเรง็	กบัด้านหวัใจและหลอดเลอืด	เป็นตวัแบบสมัฤทธผิล		

อันมีผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข	 	 แทนการพัฒนา
คณุภาพหน่วยบรกิารทลีะแห่ง	หรอืทลีะระดบั		สอดคล้องกบัคติ
ในการพัฒนาโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และเอาพื้นที่เป็น
เป้าหมาย		ภาคส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง	จงึเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ		ที่จะแสดงบทบาทการมสี่วนร่วมในระดบัร่วมเป็น
เจ้าของ	 	 โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่,	 ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอ�านาจเจริญและ
อบุลราชธาน,ี	ระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิจงัหวดัอบุลราชธาน	ี
เป็นตัวแบบ	 	 มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินย้ายไปอยู่ที่
ศูนย์แสดงและจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 อบจ.
อุบลราชธานี	 ตั้งแต่กลางปีนี้และมีรางวัลหรู	 เดอะไอทีอีเอ็ม
เอสสตาร์ 2011 จากสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาตมิาประดบั
ส�านกังานใหม่เรยีบร้อย		
	 การเข้าถงึหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	 ตลอดจนประโยชน์
สขุที่ประชาชนได้รบั		ค่อยๆเด่นชดัขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา		ในไม่
ช้า	ความสมบูรณ์แบบและความยั่งยนื	จะทยอยตดิตามมาด้วย
ความมุ่งมั่น	ทุ่มเทของพวกเราทกุฝ่าย-ทกุคน

รมว.สธ. วิทยา บุรณศิริ ประธานก.ก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบ
รางวัลสาขาเขตบริหารงบลงทุนดีเด่นปี 2554 แก่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2554  นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่   
เขต 10 คว้ารางวัลนี้

สปสช.ร่วมกับศูนย์บริการ O&M รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และสสจ.อุบลราชธานี 
จัดรณรงค์ ไม้เท้าขาว สัญลักษณ์สากล คนตาบอด เนื่องในวันไม้เท้าขาวโลก 
ปี 2554 ณ อ.พิบูลมังสาหาร

 ร่วมยินดีกับ ผวจ.อุบลราชธานี สุรพล สายพันธ์, นพ.สุรพร ลอยหา สสจ.อุบลราชธานีและผอ.ปราณี เขียวสด รพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี ในโอกาสได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.สต.ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ�าปี 2554  
ตามโครงการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลยอดเยี่ยมประจ�าปี 2554 โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

รองผอ.สมชาย อารยะสกุล ฝ่ายรายได้และพัฒนาธุรกิจเงินฝาก และคณะ 
ผูบ้รหิาร ธกส. มอบเงนิสองล้านบาทให้ สปสช.จดัท�าถงุยงัชพีช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัย โดย ผอ.ชื่นสุข ฤกษ์งาม ส�านกัประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน 
รับมอบเมื่อ 21 ต.ค. 2554

อบจ.อ�านาจเจริญ, สสจ.อ�านาจเจริญ และหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน
ลงนามบันทึกความร ่ วมมือ ในการก ่อตั้ งคลังอุปกรณ ์ เพื่ อคนพิการ 
ณ รพ.อ�านาจเจริญ เมื่อ 20 ก.ย. 2554 

โบ-แดง
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	 ในโลกอนัมดืมดิ		ความอุ่นใจของเขาและเธอต้องฝากไว้กบัการ
ได้ยนิ	การได้กลิ่น	และการสมัผสั		กบัอปุกรณ์พลาสตกิเรยีวยาวที่เรยีก
ว่า	“ไม้เท้าขาว”	ที่ออกแบบให้ใช้ปลายเขี่ยพื้นไป-มาเพื่อน�าทาง	เพื่อ
อสิรภาพของคนพกิารตาบอด		
	 จากข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 	 ในปี	 2553		
ประเทศไทยมคีนตาบอด	 80,548	 คน	 ฝึกไม้เท้าขาวแล้วเพียงร้อยละ	
8.5	 อีก	 68,465	 คนยังไม่ได้รับบริการ	 	 คณะกรรมการหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาตจิงึได้มมีตเิมื่อวนัที่	 12	 ก.ค.2553	 เหน็ชอบให้พฒันา
ระบบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารตาบอดในการใช้ชวีติประจ�าวนั	
ด้านการท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	 หรือ	
O&M	(Orientation	and	Mobility)	ควบคู่กบัการมอบไม้เท้าขาว		 เพื่อ
บรรลปุระโยชน์สงูสดุ		โดยก�าหนดเป้าหมายจ�านวนคนตาบอดรวมราย
ใหม่อกีร้อยละ	1.2	ต่อปีด้วยแล้ว	เป็นประมาณเจด็หมื่นคนภายใน6	ปี	
และเพิ่มจ�านวนครฝึูกไม้เท้าขาวให้เกดิเครอืข่ายหรอืศนูย์บรกิาร	O&M	
ในจงัหวดัต่างๆ	ด้วยงบประมาณ	770	ล้านบาท		
	 ในปีงบประมาณ	2553		เป้าหมายบรกิาร	O&M	ในความรบัผดิ
ชอบของสปสช.เขต	10	อบุลราชธาน	ีคอืคนตาบอดจ�านวน	160	คน		
ปรากฏว่า	ปฏบิตัไิด้จรงิ	162	คน		ในปี2554	และ	2555		เป้าหมายเพิ่ม

ขึ้นเป็น	1,000	และ	1,200	คนตามล�าดบั		ปัจจยัความส�าเรจ็	เกดิจาก	
เครือข่ายนกักายภาพบ�าบัด	 เข้ามาเป็นแกนน�าในการบริหารจัดการ
โครงการพฒันาระบบบรกิาร	O&M	ดงักล่าว
	 จุดเด่นของระบบ	 ระหว่างปี	 2553-2554	 คือ	 การที่คณะครูฝึก
ยนิดสีญัจรออกจากตวัจงัหวดั	บรกิาร	O&M	ให้แก่คนพกิารตาบอดใน
อ�าเภอต่างๆ	เช่น	สรินิธร,	ปทมุราชวงศา	เป็นต้น	ท�าให้คนตาบอดไม่
ต้องจากบ้าน	ไปฝึกไกลๆ	เป็นเวลา	20	วนั	ตามก�าหนดของหลกัสูตร		
นอกจากนั้น	 ครูฝึกยังมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของคนตาบอด	 เพื่อเน้น
ฝึกทักษะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวที่จ�าเป็น
ส�าหรบัการใช้ชวีติประจ�าวนัของคนตาบอดแต่ละคน	
	 ในส ่วนของคุณภาพการฝ ึกอบรมและการประเมินผล		
ศ.เกยีรตคิณุ	ดร.	วจิติร	ศรสีพุรรณ	ประธานคณะท�างานพฒันาระบบ
บรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิารตาบอด	ด้าน	O&M	ของสปสช.	 ได้
น�าคณะท�างานและวิทยาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการด�าเนนิโครงการของอุบลราชธาน	ี
อ�านาจเจรญิและมกุดาหารแล้ว	ระหว่างวนัที่	3-4	ม.ีค.2554		พบว่า		
เป็นที่น่าพอใจและถอืว่า	เป็นนวตักรรมด้านการฝึก	O&M	เชงิรกุนอก
หน่วยบรกิาร

เ ธ อแล ะ เข า “แค่มองไม่ เห็น”
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สกู๊ปพิเศษ

ร้อยล้านตำานานบัตรทอง 
ตอน นำ้าท่วม ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยไตวาย

	 วนัที่		16		พ.ย.	54		เวลา		9.00	น			ทมีเยี่ยมบ้าน	รพ.วารนิช�าราบ	
นดัมารับ	 จนท.สปสช.	 ไปเยี่ยมผู้ป่วย	 	 CAPD	 	 ที่บ้านกุดปลาขาว			
ต.บุ่งไหม	อ.วารนิช�าราบ	จ.อบุลราชธาน	ีซึ่งตั้งอยู่รมิฝั่งแม่น�้ามูล	และ
เป็นพื้นที่	ถกูน�้าท่วม	ตั้งแต่เดอืน	ก.ย.	2554	ถงึปัจจบุนั			เกอืบ	3	เดอืน
แล้วถนนเข้าหมู่บ้าน	ยงัพบว่ามชี่วงน�้าท่วมขงัอยู่	และสดุจะขรขุระใน
บางช่วงที่ระดบัน�้าลดแล้ว	บางช่วงที่ระดบัน�้ายงัสูงมากเกอืบ	2	เมตร	
ชาวบ้านยงัต้องเดนิทางด้วยเรอื

	 คณุตา		วสนัต์	ผู้ป่วยไตวาย	

อาย	ุ60	ปี		รกัษาด้วยการล้างไต

ทางช่องท้อง		6	เดือนก่อน			

เมื่อเกดิภาวะอทุกภยั		ระดบัน�้า		

ที่ท่วมสูงเกือบ	 2	 เมตร	 	 	 ท�าให้	 ครอบครวั	 ต้องย้ายไปเช่าบ้าน	 ที่

พ้นระดบัน�้าท่วม		และ	เนื่องจาก	สถาพบ้านเช่าที่เป็นห้องรวม	ทกุๆ

กจิกรรมในครอบครวั	ของสมาชกิ			4	คน	ภายบ้านเช่า	เลก็ๆ			ประกอบ

กบั	อปุกรณ์ต่างๆ	ในการล้างไตทางช่องท้อง		ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ตามที่

เคยปฏบิตั	ิ		รวมทั้งระบบน�้าบาดาล	ที่ไม่เหมาะส�าหรบัการท�า	CAPD			

ท�าให้	2		สปัดาห์ต่อมา	คณุตาเกดิภาวะ		ตดิเชื้อในช่องท้อง	ร่างกาย

อ่อนแอ	ญาตไิม่สามารถน�าส่งโรงพยาบาลได้		เพราะถนนถูกน�้าท่วม

หมด	จงึได้ขอความช่วยเหลอืจาก	 	ทมีกู้ชพี	 โทร	 1669	และทมีงาน

ต้องน�าเรอืมารบั	วนันี้	ระดบัน�้าเริ่มลดลง		คณุตาและครอบครวักลบั

มาบ้านได้	 แต่จากน�้าท่วม	 ท�าให้ห้องที่เป็นที่เปลี่ยนน�้ายา	 และพื้นที่	

ภายในบ้านกลายเป็นแหล่งเกบ็ของระเกะระกะไปหมด	เพราะต้องยก

ให้พ้นระดบัน�้า		คงต้องใช้เวลาอกีนานหลายสปัดาห์		กว่าจะเกบ็กวาด	

ให้สภาพบ้านหลงัเดมิกลบัคนืมาได้	

			 แพทย์รกัษาอาการตดิเชื้อในช่องท้อง	ให้	คณุตา		วสนัต์			และให้

พกัท้องไว้ก่อน	โดยให้ฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม		2		ครั้ง	/สปัดาห์			

ในความรู้สึกของคุณตา	 เห็นว่าเป็นภาระ	 ของลูกหลาน	 ที่ต้องพาไป

ฟอกเลอืดที่	โรงพยาบาล		หากกลบัมาล้างไตทางช่องท้องได้	ลกูสาวที่

เป็นผูด้แูล	กย็นิดี	และเหน็ว่า	น่าจะเหมาะสมกบัคณุตา	ที่ได้อยูท่ี่บ้าน	

มากกว่า	แต่ความเจบ็ปวดจากการวางสายล้างไตทางช่องท้อง		กเ็ป็น

สิ่งที่ท�าให้คณุตาก�าลงัชั่งใจ	จะตดัสนิใจอย่างไรด	ี		สิ่งเดยีวที่คณุตา	

บอกเราได้ว่า	ที่ต้องทนรบัการรกัษา	กเ็พื่อให้ได้อยู่กบัลูกหลาน	ที่รกั	

ต่อไป	

	 ทีมเยี่ยมบ้านกล่าวลาคุณตาและลูกสาว	 เพื่อเดินทางต่อไป

เยี่ยม	 ผู้ป่วยรายที่	2	

	 คุณยายปราณี	 	 ป่วยด้วยโรคไตวาย	 	 สาเหตุจากโรคเบา

หวาน	 และความดันโลหิตสูง	 รบัการรกัษาไตวายด้วยการฟอกไตด้วย	

เครื่อง		3		ครั้ง	/	สปัดาห์				เดมิที่ต้องจ่ายค่าฟอกไตเอง	ท�าให้เกดิ

ภาวะเครียด	 ในครอบครัว	 เคยนอนโรงพยาบาลด้วยพยายามฆ่าตัว

ตายจากความเครียด	 โดยการวินจิฉยัจากจิตแพทย์	 	 รวมทั้งอาการ

ตามวัจากโรคเบาหวาน	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะได้รับสิทธิ	 HD	 ฟรี	 แต่การเดินทางไป	

โรงพยาบาล	 	 	 คณุยายจะไปตั้งแต่	 	 8	 โมงเช้าด้วยการซ้อนท้ายรถ	

มอเตอร์ไซด์			แม้เวลาฟอกเลอืดคอื		11.00	น.	เนื่องจากลูกหลานที่มา

ส่งโดย	ต้องรบีกลบัไปท�างาน		และจะกลบัมารบัอกีครั้งหลงั	16.00	น.		

ดงันั้น	พยาบาล	ที่หน่วยไต	จะต้องเป็นผูด้แูลด้านอาหารกลางวนั	หรอื

บางครั้ง	ต้องอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าญาตจิะมารบักลบั	

	 จากความล�าบากในการเดนิทาง		และความไม่สะดวกในการมา

รับ-ส่ง	 ที่โรงพยาบาล	 ท�าให้ครอบครัวต้องการดูแลให้คุณยายได้รับ

การล้างไตทางช่องท้อง	แต่	บ้านที่เตรยีมเป็นสถานที่ล้างไต			รวมทั้ง	

อปุกรณ์ตู้	เตยีงที่เตรยีมไว้		ถูกน�้าท่วม	เสยีหาย			ตอนนี้มาอยู่ที่บ้าน

ญาต	ิได้เกอืบ	3	เดอืนแล้ว	คณุยายคงต้องฟอกเลอืดต่อไปอกี	.......

ซิเฮ็ดจะได๋ คู้นหมอ  ข้าวของเครื่องใช้ เสียหมดแล้ว  !!!!

	 เลขาธิการสปสช.	

นพ.วินัย	 สวัสดิวร	 มอบ

นมผงส�าหรับเด็กอ่อนที่

ประสบอุทกภัย	 ณ	 ศูนย์

ปฏิบัติการช่ วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย	 เมื่อวันที่	

8	พ.ย.	2554

โดย นสส. นครเทียน

ช่วงถนนที่น�้ายังท่วม

 ถนนที่น�้าลดระดับ มีหลุม-บ่อขรุขระ 

 รถลุยน�้าผ่านเรือที่ชาวบ้านใช้สัญจร
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ผ่าตัดใหญ่  ไม่ค้างโรงพยาบาล

	 ผ่าตัดใหญ่	เข้าใจง่ายๆ	คือ	ผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการระงับ

ความรู้สึก/วางยาสลบหรือการช่วยหายใจ	หรือมีความเสี่ยงต่อชีวิต

ของผู้ป่วย		โดยปรกติ	ผู้ป่วยใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าจะ

ฟื้นตัว		

	 อย่างไรก็ดี		การผ่าตัดใหญ่ย่อมมีระดับความยากมาก-

น้อยแตกต่างกัน		แล้วแต่โรค	ระยะโรค	ความช�านาญของแพทย์และ

ทีมงาน	ตลอดจนความเร่งด่วนฉุกเฉิน		ศัลยแพทย์ระบบต่างๆที่มี

ประสบการณ์พอจะคาดหมายได้ล่วงหน้าว่า	การผ่าตัดใหญ่ที่จะเกิด

ขึ้น	น่าจะยาก-ไม่ยากนัก		

	 กระบวนงานเพื่อเตรียมผ่าตัดย่อมเป็นไปอย่างพอเหมาะ

พอควรส�าหรับระดับความยาก	ความเสี่ยงที่แตกต่างกันในผู้ป่วย

แต่ละราย		เช่นเดียวกับการดูแลหลังผ่าตัด	และระยะเวลาพักฟื้น

ค้างแรมในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด		

	 เป็นที่มาของsame	day	surgery	ซึ่งวิสัญญีแพทย์	(หมอ

ดมยาสลบ)	รพ.ยโสธรได้เริ่มพัฒนาระบบร่วมกับศัลยแพทย์	(หมอ

สกู๊ปพิเศษ

ผ่าตัด)	คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมได้ใช้บริการผ่าตัดและกลับบ้าน

โดยปลอดภัยได้ภายในวันเดียวกัน	ไม่พักฟื้นค้างแรมในโรงพยาบาล

ถ้าไม่จ�าเป็น		โดยร่วมวางแผนการผ่าตัดกับผู้ป่วยและครอบครัว		

และใช้คลินิก	(ห้องตรวจโรค)	ศัลยกรรม,	คลินิกวิสัญญี,	ห้องผ่าตัด

ศัลยกรรม,	ห้องพักฟื้น	1	ในเขตปลอดเชื้อของงานห้องผ่าตัด,	ห้อง

พักฟื้น	2	ในเขตกึ่งปลอดเชื้อของงานห้องผ่าตัด	เป็นกลไกหลักใน

การด�าเนินการ		

	 มีระบบสื่อสาร	24	ชั่วโมงด้วยโทรศัพท์,	มือถือ,	โครงข่าย

อินเตอร์เน็ต	และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย	8	แห่ง	เพื่อเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนและติดตามผล		

	 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว	คือ	การลด

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	(ค่าเดินทาง,	อาหาร,	ที่พัก)	ของครอบครัวเมื่อ

ผู้ป่วยพักแรมในโรงพยาบาล	ก่อนและหลังการผ่าตัด		ตลอดจน

สัมพันธภาพที่ใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่รพ.ยโสธรในระดับ

พร้อมที่จะยกหูคุยกันได้โดยตรง
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Palliative Care  อะไรกันแน่ ?
สกู๊ปพิเศษ

	 บางท่านคุ้นเคยกับ	Palliative	Care		บางท่านนิยมไทย	

อาจใช้คำาว่า	เวชกรรมประคับประคอง		เชื่อว่า	ยังมีอีกหลายคำาให้

เลือกใช้		ตามประสาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย		เพราะ

หลักสูตรแพทยศาสตร์ในอดีตให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ไม่มาก		

	 มีผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นมะเร็งปอด		คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทำางานหนักหวังรักษาให้เธอหาย		ศัลยแพทย์ตัดปอดออกบางส่วน	

หลังจากนั้น	เธอได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด		แต่ยังได้บริการ

แขนงใหม่ที่เรียกว่า	palliative	care	ด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยโรคร้ายแรง

อย่างมะเร็งสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมานได้	มีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น		ตัวอย่าง	เมื่อผ่าตัดแล้วมีแผลขนาดใหญ่ย่อมปวดแผลมาก		

แพทย์ที่รับผิดชอบด้าน	palliative	care	ดูแลระงับความเจ็บปวด

นั้นอย่างเหมาะสม		คอยปรับขนาดยาแก้ปวดแผล	ให้เพียงพอที่จะ

บรรเทาความปวดได้ 	 ในวันก่อนผ่าตัด	 	 มีทีมงาน	 palliative	 care	 ท่านหนึ่ง

มาพบปะพูดคุยกับเธอ	 	 และในคืนก่อนผ่าตัด	 ทีมงานท่านเดิมยัง

มานั่งกุมมือให้กำาลังใจข้างเตียงตลอดเวลา		หลังผ่าตัดมีอาสาสมัคร

เพื่อนมะเร็งมาร่วมดูแลด้านธุรการ	 แม้กระทั่งเรื่องการส่งต่อเพื่อรับ

ยาเคมีบำาบัดและให้คำาปรึกษาแม้แต่เรื่องผมปลอมทรงที่เหมาะสม

เมื่อเกิดผมร่วงจากเคมีบำาบัด	 เธอได้พบกับผู้ให้คำาปรึกษาในด้าน

ที่จำาเป็นอย่างสม่ำาเสมอสัปดาห์ละ	 2	 ครั้ง	 เพื่อจัดการกับอารมณ์

เครียดที่มาพร้อมกับคำาวินิจฉัยโรคมะเร็ง	 	 ท่านผู้อ่านพอเห็น

บทบาทที่กว้างขวางและความเอื้ออาทรที่ลึกซึ้งจากบริการเวชกรรม

ประคับประคองหรือยัง?

	 ผู้คนส่วนหนึ่งอาจเน้นการใช้palliative	 careเพื่อบรรเทา

ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต	 	 แต่ความเป็นจริงpalliative	 care	

ถือเป็นบริการ	

	 ทางการแพทย์แขนงใหม่ในทศวรรษนี้	 และไม่ได้เป็น

ประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ใกล้จะเสียชีวิต	 	 แต่ได้รับการขยาย

ผลอย่างกว้างขวางไปถึงคนทุกกลุ่มอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่

ร้ายแรง	 คุกคามต่อชีวิต	 	 ตัวอย่างเช่น	 โรคหัวใจ,	 ไตวาย,	 ถุงลม

โป่งพอง,	เอดส์,Alzheimer’s,	ฯลฯในทุกระยะของโรค		แม้กระทั่ง

ก่อนฟังผลการวินิจฉัยโรคเหล่านั้นด้วยซ้ำา	 	 หลายท่านอาจเคย

ได้ยินเรื่องวิธีการแจ้งข่าวร้าย	 	 และปัจจุบัน	 ได้เริ่มมีการเรียนการ

สอน	palliative	care	ในคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งแล้ว

ทีมงานสายด่วนหลักประกันสุขภาพ	1330คุ้มครองสิทธิและบริการประชาชนตลอด	24	ชั่วโมง	
ไม่มีวันหยุดแม้อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ถ.แจ้งวัฒนะ	ประสบ

มหาอุทกภัย
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     ยูเอ็นทึ่งหลักประกันสุขภาพไทย  เมื่อภัยพิบัติมา

	 บนั	คมินู	เลขาธกิารสหประชาชาตแิละภรยิา	ได้เดนิทางมาเยอืน

ประเทศไทยระหว่าง	 16-17	 พ.ย.ที่ผ่านมา	 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูมหา

อทุกภยัในพื้นที่กทม.ฝ่ังตะวนัตก,	ท่าอากาศยานดอนเมอืง,	ปทมุธานี	

ร่วมรับทราบสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงยิ่งที่จะต้องถือเป็นบท

เรยีนสำาคญัไม่ต่างจากสนึามทิี่ญี่ปุ่น	 และเชื่อมั่นว่า	 คนไทยสามารถ

ฟันฝ่าวกิฤตกิาลนี้ไปได้ด้วยพลงัสามคัค	ี	

	 บนั	 คมิูนยงัได้รบัทราบการปกป้องสุขภาพของคนไทย	 แม้แต่

คนจนและผู้ด้อยโอกาส	 ให้สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและ

ผู้ป่วยเรื้อรัง	 เช่น	 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 ผู้ป่วยเอดส์	 เข้าถึงยาและ

เวชภณัฑ์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามภยัพบิตัมิาเยอืนเป็นเวลายาวนาน

นบัไตรมาส		แม้แต่คนพกิารกเ็ข้าถงึความช่วยเหลอืที่จำาเป็นได้		ด้วย

กลไกร่วมของระบบหลกัประกนัสุขภาพไทย	

	 ดังนั้น	 ในการประชุมโต๊ะกลม	 UC-Universal	 Coverage	 หรือหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ณ	 สำานกังานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม

สำาหรบัภูมภิาคเอเซยีแปซฟิิค	หรอื	UN	ESCAP		เลขาธกิารสหประชาชาต	ิได้

กล่าวชื่นชมระบบหลกัประกนัสขุภาพไทยที่ดแูลให้เหยื่ออทุกภยันบัหมื่นคนเข้า

ถงึบรกิารสาธารณสขุได้แม้ในยามมภียัพบิตันิำา้ท่วม	ด้วยการสนธกิำาลงัทั้งหน่วย

บรกิารภาครฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	และภาคี

ประชาชน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 รมว.สธ.วิทยา บุรณศิริ นำาผู้บริหาร

ระดับสูงรวมพลัง คืนสุขภาพดี สู่ประชาชน ขับเคลื่อนกิจกรรมการ

ฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังประสบมหาอุทกภัยพร้อมกันทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 รมว.สธ.วิทยา บุรณศิริ พร้อมด้วยผู้

บริหารสธ.และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช.มอบกระเป๋า

ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,000 ชุดแก่อสม.สระบุรี เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ

ประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

รวมพลัง คืนสุขภาพดี สู่ประชาชน



คณ ะผู้ จั ด ทำ า กองบรรณาธิการ
ไมตรี		มูลสาร,	สมชาติ	ทองหิน,	มาริสา	บุญท้าว

นักเขียนประจำาคอลัมน์
ประยูรศรี	สายพิมพ์,	พรทิพย์	ชนะภัย,	ทพ.วุฒิชัย	ล�าดวน,	ชาลิณี	ปิยะประสิทธิ์,	โบตั๋น		เพ็ญพิมพ์

ช่างภาพ
กนก		จันทร์พันธ์,	ฐิติรัตน์	อนุโชตินันทศิริ,	ศันสนีย์	ค�าจันทา,	เอกชัย	แท่งทอง

ออกแบบกราฟิก
ประสิทธิ์		บุญเกิด,	สุภาภรณ์		แหล่งหล้า

เจ้าของ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	10	อุบลราชธานี

บรรณาธิการที่ปรึกษา
นพ.ธีรพล	เจนวิทยา,	บุญเรือง	ชัยสิทธิ์

หน.กองบรรณาธิการ
พรทิพย์	สาระบุตร

ออนซอน เขต 10

ไพโรจน์ สินลารัตน์, รศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา, ผศ.พญ.ธิติยา สิริ
สิงห และคณะ ทดสอบระบบตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพ
บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามโปรโตคอล ณ ศูนย์มะเร็ง
อุบลราชธานี เมื่อ 26 ส.ค. 2554  

นพ.ธีรพล เจนวิทยา ประกาศรางวัลหน่วยบริการลูกข่ายบริการยา
ละลายลิ่มเลือดดีเด่น ในเครือข่ายบริการวาร์ฟารินซึ่งมีรพ.สรรพ
สิทธิประสงค์ เป็นแม่ข่าย เมื่อ 25 ส.ค. 2554  โดยมีนพ.สุเทพ 
ทักษิณาเจนกิจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติ 

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. ร่วมเรียนรู้การแพทย์ทางเลือก

วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อ 5 ก.ย. 2554  

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี เดินทางไปถ่ายทอดวิธีการ

ตรวจ วินิจฉัย และบ�าบัดความผิดปรกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อย่าง

มืออาชีพ ในการประชุมวิชาการประจ�าปี ของเครือข่ายนักกายภาพบ�าบัด

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ระหว่าง 25-26 ส.ค. 2554  

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ประชุมคณะก.ก.ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ระดับเขตประจ�าปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 พิจารณาการดูแลคนพิการ ผู้ป่วย

เรื้อรังและผู้สูงอายุ

ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ก.ก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ

ประธานอนุก.ก.งบลงทุน เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจ�าปี 

2554 ณ สสจ.ศรีสะเกษ เมื่อ 24 ส.ค. 2554 

ชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมคณะนพ.วีระวัฒน์ พันธ์

ครุฑ รองเลขาธิการสปสช. เดินทางไปน�าเสนอผลงานการพัฒนาเครือข่าย

บริการวาร์ฟารินใน 5th National Health Research Forum ณ นครเวียงจันทน์ 

สปป.ลาว เมื่อ 29 ก.ย. 2554


