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สารจากผูอํานวยการหลักสูตร ปธพ.

5

  

จากพระราชดาํรัส “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมดีี 
อย่าไปดูถูกใคร” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงพระราชทานใหกรรมการ
แพทยสภา เปนแนวทางการแกปญหาวงการแพทยไทย 
สู การสรางเปนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย 
(ปธพ.) นําผูบริหารแพทยไทย 4 เสาหลัก นํามาเรียนรู 
หลักธรรมาภิบาลรวมกัน เพื่อแกไขปญหาของวงการ
แพทย ไดแก (1) ครูแพทยหรือแพทยจากมหาวิทยาลัย (2) แพทยจากกระทรวงสาธารณสุข (3) แพทย
จากภาครัฐอื่นท่ีมีภารกิจเฉพาะอาทิ ตํารวจ,ทหาร  (4) แพทยจากภาคเอกชน  มาเรียนรูรวมกับผู
บริหารในภาครัฐอ่ืนท่ีเกี่ยวของ(5) และผูบริหารภาคเอกชน (6) ศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง และปญหา
วงการแพทยไทย ทาํการวจิยั แกปญหาประเทศปละ 10 เร่ือง ซ่ึงสถาบนัพระปกเกลาเปนผูรับรอง และ
จะนาํมาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจาํปของหลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทยทกุป กอน
ที่จะมีการรับเข็มเกียรติคุณและประกาศนียบัตรจากแพทยสภา

ทุกรุนจะมีพิธีสําคัญคืองานเปดหลักสูตรฯ ในวันมหิดล ที่ศิริราช และจะมีกิจกรรมสําคัญ
คือ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซ่ึงในปนี้ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 7 ณ โรง
พยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียนเบญจมเทพอทิุศ จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยไดรบัเกยีรติจาก ศาสตราจารย
นายแพทยเกษม วฒันชยั ประธานมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย เปนประธานในพธิเีปดโครงการฯ 
โดยมีศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสขุ ศาสตราจารยเกยีรติคณุ พญ.สมศร ีเผาสวัสดิ ์นายกแพทยสภา และนายวิทวสั ชยัภาคภมูิ 
รองเลขาธกิารสถาบันพระปกเกลา รวมเปนเกยีรติในพธิ ี ในโครงการนีไ้ดดูแลรกัษาใหคําแนะนาํผูปวย
กวา 37,777 ราย ซึ่งไดสําเร็จลุลวงลงดวยดี  เปาหมายของการจัดหนวยแพทยอาสาฯ นั้นเปนการ
สรางความรวมมือจากโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลขนาดใหญระดับประเทศ โดยนําทีมแพทยและ
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บุคลากรที่มีจิตอาสาเขามายังพื้นที่ตางจังหวัด มีเปาหมายชัดเจนในการลดการรอคอยเคลียรคิวผูปวย
ที่คาง  มีการตรวจสอบลวงหนาถึงคนไขท่ีรอคอยเปนเวลานาน นํามารักษาภายในชวงเดือนของการ
ออกหนวย เพือ่ใหคนไขไดรบัการดแูลอยางรวดเรว็ โดยแพทยระดับอาจารย มาชวยรักษาผาตัดในพ้ืนท่ี 
และสอนหรือถายทอดองคความรูใหกับแพทยดวย นอกจากนั้นยังเปนการจัดเตรียมพ้ืนที่ในลักษณะ
โรงพยาบาลสนาม จากหลายองคกรเขามาดแูลประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบ เมือ่ใดเกดิภยัพิบติั ทกุหนวย
งานสามารถเขาชวยเหลอืไดอยางรวดเรว็ โดยโครงการนีจ้ะทาํขึน้ปละครัง้ในหนึง่จงัหวดัไปเรือ่ยๆ และ
หลังจากจบโครงการแลวมีการดูแลพื้นที่ตอเนื่องโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย และ ชมรม 
ปธพ. นอกจากนี้ยังมีการออกหนวยแพทยขนาดเล็กตามนโยบายของทาน ศาสตราจารยนายแพทย
เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เพื่อเสริมในจุดที่ขาดแคลนตอเนื่องในชื่อ
โครงการ “ปธพ.สัญจร” อีกดวย ซ่ึงปนี้ออกหนวยที่ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ดานชาง 
จ.สุพรรณบุรี และ โครงการแพทยอาสาตรวจพระภิกษุสงฆ และโครงการอื่นๆ เปนตน

หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อสรุปรวบรวมสิ่งที่นักศึกษา ปธพ.รุน 7 ไดรวมแรงรวมใจทํางานแพทย
อาสาฯ ดวยความเหนด็เหนือ่ยจนสาํเรจ็ลลุวงไปดวยดี  ขอขอบคณุนกัศึกษา ปธพ.รุน 1-7  ขอขอบคณุ
กรรมการหลักสูตรทุกทานทั้ง ศ.นพ.สมศักดิ์  โลหเลขา อดีตนายกแพทยสภา และ ศ.ดร.บวรศักดิ์           
อุวรรณโณ  อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา

 ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วฒันชยั ประธานมูลนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย ไดใหแนวทาง
ไววา ขอใหหลกัสตูรนี ้สอนคนรวยชวยคนจน สอนคนจนใหมนีํา้ใจ รวมคนดี มีนํา้ใจ จติอาสา มารวมใจ
กันแกปญหาบานเมือง ตามแนวทางพระราชทาน “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล  บนหลักการ รักกัน แบ่งปน เสียสละ ห่วงใย (LOVE SHARE GIVE CARE) ดวย
วิธีการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เสียสละ  โดย ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล           
สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ สภานายกพิเศษแพทยสภา ไดใหนิยาม
นักศึกษาในหลักสูตรนี้วา “เอกภาพบนความแตกต่าง”

ผมตองขอบคุณ อาจารย และทีมงานจิตอาสาทุกคน ที่เขามาดูแลหลักสูตรนี้ ใหยังคงเดินหนา
พัฒนาตอไป อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เพราะทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อตอบแทนคุณแผนดิน 
และพอหลวงของเรา

                    พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
      ผู้อ�านวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
                         ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)
   เลขาธกิารมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ และ เลขาธกิารแพทยสภา



จุดกําเนิด ปธพ.

พระราชดํารัสนํามาซึ่งหลักสูตรสําหรับผูบริหารทางการแพทยไทย
“ออนนอมถอมตน ทุกคนมีดี อยาดูถูกใคร”

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ปธพ.
เปนหลักสูตรที่ออกแบบข้ึนบนความรวมมือระหวาง แพทยสภา และ สถาบันพระปกเกลา เพื่อสราง
ธรรมาภิบาลในวงการแพทยไทย ตามแนวทางพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ ทีท่รงพระราชทานใหแกคณะกรรมการแพทยสภาวา .... ในยคุทีบ่านเมอืง
มีความขัดแยงขอใหแพทยไทย

“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”
แพทยสภาจงึนอมนาํพระราชดาํรัสเปนตนแบบ เพือ่ถอดเปนกระบวนการเรยีนรูผสานภาคปฏบิตัิ

จัดสรางเปนหลักสูตรการศึกษาระดับสูง เพื่อใหผูบริหารทางสายการแพทยศึกษาเรียนรูในหลากมิติ 
นอกจากความซับซอนทางวิชาการแพทยตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางดาน
การเมอืงการปกครอง ดานเศรษฐกจิทัง้ในระดบัอาเซยีนและระดบัโลก ดานกระบวนการยตุธิรรม และ
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ดานกฎหมายมหาชน ซึง่ทวคีวามซบัซอนมากขึน้ในปจจบัุน จนเปนมติใิหมทีส่งผลสะเทอืนตอการปฏบิตัิ
วิชาชีพเวชกรรม 

ดงัน้ันแพทยและผูบรหิารสายการแพทย จงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมคีวามรูความเขาใจตอภาวะ
วิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางถองแท เพื่อใชเปนหลักในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางและ
สรางสมดลุในระบบสขุภาพของประเทศภายใตทรพัยากรอนัจํากดั เพ่ือดูแลประชาชนซ่ึงเปนทรัพยากร
ท่ีมีคาสูงสุดของรัฐ ผูที่เขารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ จึงมาจาก 6 เสาหลัก เร่ิมจากการศึกษาเรียนรู
รวมกันของแพทย ที่ปฏิบัติงานอยูใน 4 เสาหลักทางการแพทยไทย คือ ผูบริหารจาก (1) คณะ
แพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย 22 แหง หรือครูแพทย (2) แพทยในกระทรวงสาธารณสุข (3) แพทย
ทหาร ตํารวจ และแพทยภาครัฐอื่น (4) แพทยภาคเอกชน รวมกับผูบริหารที่มิใชแพทยอีก 2 เสาหลัก 
คือ องคกรภาครัฐในเสาที่ (5)  และองคกรธุรกิจเอกชนในเสาที่ (6)  ผูบริหารทั้ง 6 เสาหลัก จะมาเรียน
รูระบบการแพทยไทยแบบบูรณาการ นําขอเท็จจริงในมุมที่ตางกันมาวิเคราะห เพ่ือแกปญหาระบบ
สาธารณสขุของประเทศรวมกนัดวยกลไกของธรรมาภบิาล โดยมุงเนนใหเกดิการพัฒนาระบบการแพทย
และสาธารณสุขไทยไปในทิศทางที่สอดคลองกัน ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบัน

เมื่อผนึกพลังเขากับสถาบันพระปกเกลา ในฐานะที่เปนสถาบันศึกษาช้ันนําดานการเมือง การ
ปกครอง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร ภายใตการกํากับของรัฐสภา จึงนับเปนโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้ง
สองสถาบนัจะไดบรูณาการองคความรู ความเขาใจ และประสบการณความเชีย่วชาญแกผูบริหารระดับ
สูงท้ังทางการแพทยและสาขาท่ีเกี่ยวของ รวมผลิตบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ ใน
การแกไขปญหาวงการแพทยและระบบสาธารณสุข เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยตอ
ไป

ดงันัน้ผูเขารบัการศกึษาในหลกัสตูรทัง้ 6 เสาหลัก จึงมาเรียนรูรวมกนัถงึหลักธรรมาภบิาลทัง้ 6 
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พรอมขอมูลสถานการณจรงิจากปญหาระบบสาธารณสุขไทย โดยนอมนาํพระราชดาํรสัไปสู 6 ขัน้ตอน 
กลาวคือ

(1) นําความ “อ่อนน้อมถ่อมตน” สรางความรักและสามัคคีกันในหมูผูบริหารทางการแพทย 
และนกับรหิารจากภาครฐัและเอกชน เพือ่รวมแรงรวมใจกนัแกไขปญหาของระบบสาธารณสขุไทย ดวย
ความสัมพันธตอเนื่องระยะยาว

(2) ปลูกฝงความคิด “ทุกคนมีดี”  ใหเรียนรูรวมกันวา ในแตละเสาหลักมีคุณความดี มีจุดแข็ง 
จดุออนทีแ่ตกตางกนั หากเขาใจขอดกีนัแลว ยอมรวมมอืแกไขปญหาของตนไดโดยงาย ปราศจากอคติ
ตอกัน เพื่อนําไปสูความสําเร็จแบบยั่งยืน

(3) ใหพึงระลึกเสมอวา “อย่าดูถูกใคร” เหตุเพราะความรูในโลกมีมากมาย หากขอมูลไมเพียง
พอ ไมเขาใจถองแท หรือตัดสินใจโดยใชเหตุผลของตนเองเปนหลัก อาจพลั้งพลาดไปดูหมิ่นบุคคลอื่น
ได หลักสูตรนี้จึงเนนหลักสําคัญ คือการนํา “ข้อเท็จจริง” อยางรอบดาน มาเรียนรูสังเคราะหใหเกิด
การแกไขปญหารวมกัน เพื่อใหไรซึ่งขอขัดแยงของอวิชา

(4) วิเคราะหปญหาสาธารณสุข ดวยหลัก “ธรรมาภิบาล” โดยผูเขารับการศึกษาทั้ง 6 เสาหลัก 
รวมคัดเลือกปญหาทีส่าํคัญดานสาธารณสขุของประเทศ รุนละ 10 หวัขอ มาออกแบบเปน “งานวจิยั” 
ภายใตการกํากับมาตรฐานทางวิชาการของสถาบันพระปกเกลา เพื่อนําผลการวิจัยมาแกปญหาระบบ
สาธารณสุขไทยใหเกิดผลเปนรูปธรรม

(5) เรยีนรู “รักในหลวงภาคปฏิบตั”ิ โดยจดัใหมกีจิกรรมออกหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ และแพทยอาสาอกีหลายรปูแบบขึน้ เพือ่ใหทกุคนมีโอกาสเรยีนรูปญหาของการใหบรกิาร
ผูเจ็บปวย เขาใจความทกุขของคนไขทีร่อคอยในตางจงัหวัด และรวมกนัวางแผนแกปญหาแบบเปนรปู
ธรรม เขาถงึปญหาจรงิของระบบสาธารณสขุไทย พรอมสรางความสมานฉนัทของหนวยงานสาธารณสขุ
ในภาครัฐและเอกชน ทํางานกับพื้นที่เปาหมายในลักษณะ “รพ.สนามต้นแบบ” ทั้งในการรักษา และ
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หลักสูตร ระยะเวลาการอบรม จ�านวนผู้อบรม

ปธพ. รุนที่ 1 28 กันยายน 2555 – 9 มีนาคม 2556 120 คน

ปธพ. รุนที่ 2 14 มิถุนายน 2556 – 2 พฤศจิกายน 2556 120 คน

ปธพ. รุนที่ 3 24 กันยายน 2557 – 25 เมษายน 2558 128 คน

ปธพ. รุนที่ 4 24 กันยายน 2558 – 15 พฤษภาคม 2559 129 คน

ปธพ. รุนที่ 5 24 กันยายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2560 140 คน

ปธพ. รุนที่ 6 3 พฤศจิกายน 2560 – 3 มิถุนายน 2561 140 คน

ปธพ. รุนที่ 7 24 กันยายน 2561 – 16 มิถุนายน 2562 140 คน

ชวยเหลือทางวิชาการระยะยาว 
(6) จากงานวจิยัสู “งานพัฒนาแก้ปญหาประเทศ” โดยเสนอผลการวจิยัในการประชมุวชิาการ

ประจําปของ “แพทยสภา-ปธพ.” ใหผูบรหิารระดบัสูงของประเทศรวมรบัฟง และเผยแพรตอสาธารณะ 
เพื่อนําไปสูการริเริ่มแกไขในหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหงานวิจัยสามารถขยายผลไปเกิดประโยชนจริง
กับระบบสาธารณสุขไทย 

ปจจุบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง จึงเปน
หลักสูตรที่ผานการอนุมัติตามมติกรรมการแพทยสภา  โดยแพทยสภาจัดตั้งสถาบันสงเสริมจริยธรรม
ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางหลักสูตร ดูแลการสรางองคความรู และธรรมาภิบาลในวงการแพทย และผาน
การพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันพระปกเกลา เปดดําเนินการมาแลว 7 รุน มีผูจบการศึกษาทั้งสายการ
แพทยและสายอื่น รวมทั้งสิ้น 917 คน 

นอกจากนีด้วยความสนบัสนนุเตม็กาํลังจากมลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย โดยประธานมลูนธิิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ที่เขามาดูแลตั้งแตรุนที่ 4 จนถึงปจจุบัน หลักสูตร
สามารถขยายงานแพทยอาสา และจิตอาสาไปหลากหลายโครงการท้ังในประเทศและตางประเทศ มี
สวนหนุนชวยตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดวยหลัก “ธรรมาภิบาล” และ 
“ระบบคณุธรรม” ในสงัคมไทย ผลดีจงึขยายไปยงัประชาชนผูเจบ็ปวยทกุคนในอนาคต เปนไปดงัพระ
ราชดํารัสฯ

“ความสําเร็จของการศึกษาที่แทจริง ไมไดขึ้นอยูกับการมีความรูมาก
แตขึ้นอยูกับการนําเอาความรูนั้นมาประยุกตใช ใหเกิดประโยชน

แกสังคมไดมากเพียงไร”
     

 พระราชด�ารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก



	 1.	แพทย์หญิงกนกกร	สวัสดิไชย
	 2.	นายแพทย์กมิล	ปั้นประสงค์
	 3.	นายกิตติพงษ์	ขันติรัตน์
	 4.	นายแพทย์กิตติศักดิ์	ฐานะสิทธิ์
	 5.	นายแพทย์เกษม	เวชสุทธานนท์
	 6.	นายไกร	วิมลเฉลา
	 7.	พลโทคงชีพ	ตันตระวาณิชย์
	 8.	นายจรินทร์	สุนทรถาวรวงศ์
	 9.	แพทย์หญิงจัญจุรี	สมาธิ	อัศวุตมางกุร
	 10.	พลตำารวจตรีจิรสันต์	แก้วแสงเอก
	 11.	พันเอก	นพ.เฉลิมเกียรติ	ตันตระกูล
	 12.	ดร.ชญาน์นันท์	ติยะตระการชัย
	 13.	นางสาวชฎารัตน์	สมทอง
	 14.	นายชนะ	ผาสุกสกุล
	 15.	ดร.ชลิดา	อนันตรัมพร
	 16.	นายชวาล	เหมมณฑารพ
	 17.	พันเอก	นพ.ชัชชัย	เต็มยอด
	 18.	นายแพทย์ชัยยศ	เด่นอริยะกูล
	 19.	นายแพทย์ชูศักดิ์	เบญจามิน	วงศ์สุรีย์
	 20.	นายโชคชัย	คุณาวัฒน์
	 21.	นายฐนนท์ศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล
	 22.	นางสาวณัฐกมล	พัชรภิญโญพงศ์
	 23.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ณัฐพล	ธรรมโชติ
	 24.	นางสาวณัฐพัชญ์	บุณยรัตน์วาณิช
	 25.	นายดนุพร	ปุณณกันต์
	 26.	แพทย์หญิงดวงพร	ปิณจีเสคิกุล
	 27.	ดร.ดุษฎา	นันตา
	 28.	พันเอก	ผศ.นพ.ดุสิต	สถาวร
	 29.	นายแพทย์เดชา	พงษ์สุพรรณ
	 30.	นายเดชาวัต	แจ้งชื่น
	 31.	 รองศาสตราจารย์	พญ.ทวิมา	ศิริรัศมี
	 32.	นางสาวทิพอุษา	อุทยานานนท์
	 33.	นายเทวินทร์	วงศ์วานิช
	 34.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ธวัชชัย	ทวีมั่นคงทรัพย์

	 35.	นายแพทย์ธวัชชัย	เศรษฐศุภพนา
	 36.	นาวาอากาศเอก	นพ.ธำารงค์ประวัติ	เชิดเกียรติกุล
	 37.	นายแพทย์ธิติ	บุญมงคล
	 38.	นายแพทย์นพรัตน์	โง้วจุงดี
	 39.	พลตำารวจโท	นพ.นพศักดิ์	ภูวัฒนเศรษฐ
	 40.	นางนันทนา	มธุรสตระกูล
	 41.	นายแพทย์นันทศักดิ์	ธรรมานวัตร์
	 42.	นายแพทย์นิติ	เหตานุรักษ์
	 43.	นางนิวดี	เจริญสิทธิพันธ์
	 44.	นายเนติพันธ์	บุญมา
	 45.	นายบัว	แก้วจิตร
	 46.	นายบุญสงค์	ทัพชัยยุทธ์
	 47.	 รองศาสตราจารย์	พญ.บุรณี	กาญจนถวัลย์
	 48.	นางสาวปฐมา	พรประภา
	 49.	นายแพทย์ปรเมศวร์	ไตรภพ
	 50.	นายแพทย์ประดิษฐ์	ไชยบุตร
	 51.	นายประพจน์	คล้ายสุบรรณ
	 52.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นพ.ประวิทย์	อัครเสรีนนท์
	 53.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.ประสิทธิ์	กี่สุขพันธ์
	 54.	นายแพทย์ประเสริฐ	ริมชลา
	 55.	นายแพทย์ปราโมทย์	เสถียรรัตน์
	 56.	นายแพทย์ปราโมทย์	ภู่นภานนท์
	 57.	พลตำารวจตรีปิยะ	ต๊ะวิชัย 
	 58.	นายพงษ์ศักดิ์	ชิวชรัตน์
	 59.	นายพรชัย	หาญยืนยงสกุล
	 60.	นายพรชัย	รัตนเมธานนท์
	 61.	นายพรเทพ	อินทะชัย
	 62.	นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์	พันธ์หล้า
	 63.	พลตำารวจตรีหญิง	พญ.พรเพ็ญ	บุนนาค
	 64.	นางพรสรรค์	กำาลังเอก
	 65.	นายพลยุทธ	อังกินันทน์
	 66.	นายแพทย์พัฒนา	โพธิ์สุยะ
	 67.	นายพิทักษ์	อบสุวรรณ
	 68.	นาวาเอกหญิง	พญ.พิมพ์สิริ	ชมะนันทน์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)

เชิดเกียรติกุล

ภูวัฒนเศรษฐ

กาญจนถวัลย์

อัครเสรีนนท์
กี่สุขพันธ์

หรับผู้บริหารระดับสูง
	 69.	พลโท	ดร.พีระพงษ์	มานะกิจ
	 70.	นางสาวพุทธชาติ	พงศ์สุชาติ
	 71.	พันเอก	(พิเศษ)	ผศ.นพ.เพิ่มศักดิ์	สุเมฆศรี
	 72.	นางไพพิศ	จันทรสอน
	 73.	แพทย์หญิงไพรัตน์	แสงดิษฐ
	 74.	 รองศาสตราจารย์	นพ.ภาวิน	เกษกุล
	 75.	นางภิมลภา	สันติโชค
	 76.	นายแพทย์ภูดิท	พึ่งจันทรเดช
	 77.	นายแพทย์มณเฑียร	คณาสวัสดิ์
	 78.	นางมยุระ	ช่วงโชติ
	 79.	แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์	ปัญจวรานุวัตร์
	 80.	นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์
	 81.	นายแพทย์รังสรรค์	ชัยเสวิกุล
	 82.	นางสาวรังสิมา	รอดรัศมี
	 83.	นางสาวรัตนา	กิตติพิบูลย์
	 84.	นางรัตนา	เตชะพันธ์งาม
	 85.	พลเอก	ดร.รุจ	กสิวุฒิ
	 86.	พลอากาศตรี	นพ.วรงค์	ลาภานันต์
	 87.	นางวรภา	มนต์อารักษ์
	 88.	นายแพทย์วรา	เศลวัตนะกุล
	 89.	นางสาววราภรณ์	วีระภุชงค์
	 90.	นายแพทย์วันชาติ	ศุภจัตุรัส
	 91.	นางวารีรัตน์	เลิศนที
	 92.	นางวาสนา	ขวัญเมือง
	 93.	 รองศาสตราจารย์	นพ.วิชัย	ประสาทฤทธา
	 94.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.วิชิต	วิริยะโรจน์
	 95.	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	รัตนเพียร
	 96.	พันเอก	(พิเศษ)	นพ.วิเชษฐ์	รัตนจรัสโรจน์
	 97.	นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์
	 98.	ดร.วิภาดา	สีตบุตร
	 99.	นายวิโรจน์	อาภรณ์วิรัตน์
	100.	นางวิลาวัลย์	ผุดผ่อง
	101.	นายวิศิษฐ์	ชวลิตานนท์
	102.	พลโทวีรชน	สุคนธปฏิภาค
	103.	ศาสตราจารย์	นพ.วีระพล	จันทร์ดียิ่ง
	104.	นายแพทย์ศรัณย์	อินทกุล

	105.	นายศรัณยู	ชเนศร์
	106.	รองศาสตราจารย์	นพ.ศิริไชย	หงษ์สงวนศรี
	107.	นางสาวศิริพร	ยอดวานิช
	108.	นางศิริวัลย์	แก้วมูลเนียม
	109.	ดร.สมชาย	หัชลีฬหา
	110.	นายแพทย์สมบัติ	สธนเสาวภาคย์
	111.	นายสมพล	วิชัยดิษฐ
	112.	นายสมศักดิ์	ปริศนานันทกุล
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“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เปนกิจกรรมหลักของหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย สาํหรับผูบริหารระดับสูง (ปธพ.) ถูกออกแบบใหเปนหนวย
แพทยอาสาเฉพาะทางขนาดใหญระดบัประเทศทีม่ ี“แพทยสภา” เปนแกนนาํ โดยมแีกนกลางเปนโรง
พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทยสําหรับผูบริหารระดับสูง 

หลักคิดท่ีสําคัญ คือ เปนงานระดม “จิตอาสา” ท่ีเกิดจากการรวมแรงรวมใจของแพทยทั้ง 4 
เสาหลัก คือ ผูบริหารแพทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐคือหนวย
งานแพทย 4 เหลาทัพ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผูบริหารแพทยจากโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดง
พลังการรวมใจของบุคลากรทางการแพทยและรวมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนทุกคน ผานการมี
สวนรวมของหลายหนวยงาน เพื่อมอบโอกาสการเขาถึงการรักษาดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางให
กับชาวจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกลเคียง ชวยลดคิวของผูปวยที่ตองรอคอยยาวนาน ลดการเดินทาง
เขาสูโรงเรียนแพทยในสวนกลาง โดยการนําแพทยผูเชี่ยวชาญท่ัวประเทศออกไปรักษาผูปวยและให
บริการทางการแพทยจบทุกขั้นตอนภายในพื้นที่ 

ทั้งนี้หลักสูตร ปธพ. จัดกิจกรรมออกหนวยแพทยอาสาทุกป โดยในปพ.ศ. 2562 นี้ นับเปน
กิจกรรมตอเนื่องจาก “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” ในรัชกาลปจจุบันจัดข้ึนคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. 
2560 ณ โรงพยาบาลเจาพระยาอภยัภเูบศร ดแูลผูปวย 14,510 ราย ครัง้ที ่2 ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุ

แพทยอาสาฯ
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พระราชทานพระราชานุญาต ใหจัดขึ้นระหวาง วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ใน 3 โรงพยาบาล 
คือ โรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช และโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ดูแล
คนไข 16,506 ราย

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” นับเปนการออกหนวยแพทยอาสาครั้งที่ 
3 ในรชักาลปจจุบนั เพือ่ใหบริการตรวจรกัษา ผาตดั โดยไมคดิมลูคา จดัขึน้เมือ่วนัที ่10-12 พฤษภาคม 
ทีผ่านมา ทีโ่รงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรยีนเบญจมเทพอทิุศ จังหวดัเพชรบรุ ีโดยมลูนธิธิรรมาภิ
บาลทางการแพทย รวมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 7 (ปธพ.
7) และภาคีเครือขาย 

ในปอนัเปนมหามงคล เนือ่งในโอกาสพระราชพิธบีรมราชาภเิษกนี ้โครงการฯ เตรียมการวางแผน
ลวงหนาตั้งแตป พ.ศ. 2561 เพื่อจัดหนวยแพทยตรวจรักษาประชาชนผูเจ็บปวยดวยโรคทั่วไปจนถึง
โรคซับซอนขั้นสูง และสงเสริมสุขภาพประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  

ทัง้นีใ้นการเตรยีมการ โครงการฯกาํหนดใหโรงพยาบาลพระจอมเกลา เปนจดุหลกัในการจดัตัง้
หนวยบรกิารทางการแพทย เพือ่รวมนอมราํลกึถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั อนัเปยมดวย
พระปรีชาญาณ และทรงมพีระมหากรณุาธคุิณตอพสกนกิรชาวไทยและชาวเพชรบรุอียางใหญหลวงใน
อีกทางหนึ่งดวย

ตอมาคณะทํางานเห็นพองกันวาควรขยายพื้นที่ใหบริการไปที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อเพิ่มจุดบริการรักษาดูแลประชาชน และเนนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน
ใหมากขึ้น ครบตามมาตรฐานของโครงการใน 4 ดาน ดังนี้

1.  การตรวจรักษาพยาบาล การผาตัด เชน การผาตัดสองกลอง การผาตัดตอกระจก
2.  การตรวจคัดกรองโรค การตรวจรางกาย การตรวจเลือด การมอบอุปกรณการแพทย เชน 

รถเข็น ขาเทียม รวมไปถึง แวนตา เปนตน
3. การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ใหความรู ฉีดวัคซีน และอื่นๆ
4. การสนับสนุนบริการสุขภาพ และ กิจกรรมจิตอาสาดานอื่นๆ   
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โครงการฯ  มีประชาชนเขารับบริการเกินกวาเปาหมาย 10,000 ราย ที่ตั้งไว โดยมีประชาชน
เขารบัการตรวจรกัษาท้ังสิน้ 37,777 ราย เปนผลดําเนนิงานทีสํ่าเร็จลุลวงสมดังวัตถปุระสงคทกุประการ 
และนับเปนการมอบโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางอยางยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย

อกีทัง้ในรอบ 7 ปทีผ่านมา หลกัสูตรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย สาํหรบัผูบริหาร
ระดับสูง ออกหนวยแพทยอาสาใน 7 จังหวัด ดูแลรักษาผูปวยไปแลวมากกวา 100,000 ราย

 

“โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เปนโครงการท่ีไดรับพระบรมราชานุญาตให
ดาํเนนิการโดยนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบัตรทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที ่7 ภาย
ใตหลักการนําหมอไปหาคนไข โดยนําแพทยผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเมือง ไปยังตางจังหวัดที่
ขาดแคลน ใหตรงความตองการของชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงการรักษาของผูปวย ลดภาระของ
ผูปวยในการเดินทางเขายังเมือง และนําองคความรูจากมหาวิทยาลัยไปถายทอดใหกับแพทยในตาง
จังหวัด”

    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
            ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 
นําประชาชนทุกหมูเหลาถวายความเคารพ รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

และลงนามถวายพระพร ที่สนามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2562

คณะนักศึกษาปธพ. รุนที่ 7 ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเปนสิริมงคล เพื่อใหโครงการแพทยอาสาฯ สําเร็จลุลวง
ดวยดี บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โรงพยาบาลพระจอมเกลา 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562



ในนามของนั กศึ กษาหลั กสู ตร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย 
สําหรับผูบริหารระดับสูง หรือ ปธพ. รุนที่ 7 
ขอต อนรับทุกท านเข าสู   “โครงการ              
หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร ่วมใจ
เฉลิ มพระ เกี ย รติ  พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับเปนการแสดงพลังการรวมใจ
แพทย บุคลากรทางการแพทย และจิตอาสาจากภาครัฐและภาคเอกชนหลายหนวยงานครั้งยิ่งใหญ 
เพือ่ลดการรอคอยของผูปวยท่ีตองไดรบัการรกัษา และคดักรองโรคทีย่ากและซับซอนในจงัหวดัเพชรบรุี
และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้ไดมีการเตรียมการมากวา 6 เดือน เริ่มจากสํารวจความเจ็บปวยและความ
ตองการในพื้นที่ กอนวางแผนจัดคลินิกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ จํานวน 22 คลินิก และ 1 คลินิก
กฎหมาย โดยแพทยผูเชี่ยวชาญรวมกับ สหสาขาวิชาชีพกวา 1,000 คน จากหลายโรงพยาบาลอาทิ 
รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี สถาบันประสาท และ โรง
พยาบาลเอกชนชัน้นาํหลายแหง ทีจ่ะมาตรวจรกัษาใหแกประชาชนจาํนวนกวา 37,777 คน ทางคณะ
นักศึกษาตองขอขอบคุณจิตอาสาทุกทานที่รวมในกิจกรรมครั้งใหญเพื่อผูปวยจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

                   นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส 
                        ประธานนักศึกษา
      หลกัสูตรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ 
                 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

พิธีเปดโครงการฯ
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ในนามตัวแทนของประชาชนจังหวดั
เพชรบุรี ขอตอนรับจิตอาสาทุกทานท่ีเขา
รวม “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” 

เพือ่มอบโอกาสทางการแพทยใหแกประชาชนจงัหวดัเพชรบรุ ีใหมโีอกาสรบัการรกัษาและคดักรองโรค
ที่มีความยากและซับซอนโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งโรคเหลานี้ผูปวยจะตองรอคิวแพทยผูเชี่ยวชาญ
ยาวนาน โครงการฯ นี้นํามาซึ่งโอกาสในการมีชีวิตยืนยาวของผูปวย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการมี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี สรางขวัญกําลังใจแกสมาชิกในครอบครัว และชวยเหลือครอบครัวหลายพัน
ครอบครัว ที่ขาดโอกาสในการเขาถึงแพทยเฉพาะทาง 

“ทีสํ่าคญันบัเปนการรวมพลงัจติอาสา จากหลายเหลา หลากสงักดั มาผนึกกาํลังกนัเปนจติอาสา 
เพ่ือดูแลรักษาผูปวยในโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางฯ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ซึ่งนับเปนวาระพิเศษอันเปนที่ปลื้มปติของปวงชนชาวไทยทุกคน และเปนโอกาสของชาวเพชรบุรีที่จะ
ไดรวมกิจกรรมพัฒนาดานสุขภาพ ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษาและคัดกรองโรคตางๆ โดย
เนนกระบวนการมสีวนรวม และสรางการเรียนรูรวมกนัระหวางแพทยและผูปวย โรงพยาบาลและชมุชน 
เพื่อใหเกิดเครือขายการดําเนินงานทางดานสาธารณสุข ที่เขมแข็งและยั่งยืน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่
ดีของประชาชนตอไป”

       
              นายกอบชัย บุญอรณะ
           ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เพือ่มอบโอกาสทางการแพทยใหแกประชาชนจงัหวดัเพชรบรุ ีใหมโีอกาสรบัการรกัษาและคดักรองโรค



21แพทยอาสาฯ

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก พทุธศกัราช 2562” ไดรบั
การสนบัสนนุจากทุกภาคสวน เพือ่ลดระยะ
เวลาในการรอคิวเขารับการรักษา และคัด
กรองโรคเฉพาะทางของผูปวยในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง ตามโรคที่สํารวจความตองการ
ของพื้นที่มาแลวลวงหนา โดยจัดคลินิกแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ จํานวน 22 คลินิก ไดแก คลินิก
มะเร็งเตานม คลินิกกระดูกและขอ คลินิกศัลยกรรมสองกลอง คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก คลินิกตรวจ
สุขภาพพระสงฆ คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิก CPR คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต 
คลนิกิแพทยแผนไทยและฝงเขม็ คลนิกิสงเสรมิสุขภาพ คลินกิเวชศาสตรฟนฟู คลินกิอุปกรณการแพทย 
คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิกโรงเรียนพอแม คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกหัวใจเตนไมตรง
จังหวะ คลินิกผวิหนงั คลนิิกเดก็โรคหวัใจ คลนิกิสตูนิรเีวช คลนิกิจกัษ ุคลนิกิโรคหลอดเลอืดสมอง และ
เปดคลินิกกฎหมาย เพื่อใหคําปรึกษาดานกฎหมายใหกับประชาชนที่เดือดรอนอีกดวย 

ทั้งน้ีในเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ที่ผานมา ทางโครงการฯ ดําเนินการตรวจรักษาลวง
หนาไปแลว คอื การคดักรองวณัโรคจํานวน 4,008 ราย ผาตดัขอเขาเทยีม 10 ราย ตรวจสายตาประกอบ
แวน 113 ราย ทําฟนปลอมทั้งปาก 9 ราย พัฒนาการเด็กอบรมเจาหนาที่ จํานวน 150 คน คัดกรอง
มะเร็งเตานม 120 ราย คัดกรองหัวใจเตนผิดจังหวะ 5,813 ราย ศัลยกรรมสองกลอง 111 ราย และ
คลินิกเด็กโรคหัวใจ 17,000 ราย และระหวางวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ไดดําเนินการดังนี้ คลินิก
พัฒนาการเด็ก 60 ราย คลินิกจักษุ 400 ราย อบรม CPR 2,550 ราย คลินิกสงเสริมสุขภาพ 100 ราย 
คลินิกสูตินรีเวช 17 ราย คลินิกแพทยแผนไทย 361 ราย และคัดกรองวัณโรค 623 ราย ตรวจรักษา
และคัดกรองโรคคนไขไปแลวกวา 31,581 ราย และเมื่อรวมกิจกรรมในวันนี้สามารถตรวจรักษาคนไข
ไดทั้งสิ้น 37,777 ราย 

นอกจากกจิกรรมดงักลาวขางตน โครงการฯ ยังมอบเครือ่งชวยชวีติกระตุกหวัใจ AED และถวาย
อุปกรณการแพทยแดพระภิกษุสงฆอีกดวย

    
      พลต�ารวจตรีหญิง แพทย์หญิงพรเพ็ญ บุนนาค  
      ประธานด�าเนินงานหน่วยแพทย์อาสาฯ ปธพ.7

กรองโรคเฉพาะทางของผูปวยในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง ตามโรคที่สํารวจความตองการ



22 แพทยอาสาฯ

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” 
ภารกิจที่สําคัญ นอกจากการใหบริการ

ตรวจรกัษาผูปวยและคดักรองโรค เพือ่ลดควิการรอคอยใหเหลอืเปนศนูย ยงัมกีจิกรรมจากหลายหนวย
งานที่ผนึกกําลังรวมแรงรวมใจรวมสนับสนุน เชน การมอบทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
มากกวา 200 ทุน รวมถึงทุนการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กพิการซํ้าซอน พรอมมอบอุปกรณ
กีฬาใหกับโรงเรียนตางๆ อีกดวย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที การแจกของที่ระลึก จัดซุมอาหาร 
และซุมใหความรูตางๆ โดยผูที่มารับบริการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

การจัดเตรียมสถานที ่กจิกรรมเวท ีอาหาร เครือ่งดืม่ การเดนิทาง ทีพ่กั การประชาสมัพนัธ และ
การจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลโครงการ นับเปนภารกิจของนักศึกษา ปธพ.7 ฝายสนับสนุนหนวย
แพทยอาสา ซึง่ประกอบไปดวยผูบรหิารระดบัสงูท่ีเปนขาราชการสงักดักระทรวงตางๆ และภาคเอกชน
จากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมดวยชวยกันดูแลจนสามารถมอบบริการทางการแพทยใหกับคนไข
มากกวา 30,000 ราย ไดครบถวน

“กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จึงนับเปนโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียง ที่
จะไดรับการดูแลสุขภาพจากแพทยเฉพาะทางเทียบเทาศูนยการแพทยขนาดใหญ โดยไมตองเสียเวลา
และคาใชจายในการเดินทางไปรกัษาตวัท่ีกรงุเทพฯ เปนการผนกึกาํลังคร้ังสําคญัของบคุลากรทางการ
แพทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถือเปนปรากฏการณที่แสดงออกถึงสัญญาณแหงความรัก ความ
สามัคคี และพลังของจิตอาสาในกลุมคนไทยทุกหมูคณะ เพื่อรวมกันชวยเหลือผูเจ็บปวย ยกระดับการ
ดแูลสขุภาพใหแกประชาชนทีด่อยโอกาส โดยมเีปาหมายรวมกนัคอื ใหผูรบับรกิารทกุคนกลบับานดวย
รอยยิ้ม และไดรับการบริการทางการแพทยที่เขาถึงยากอยางครบวงจร”

คณะนักศึกษาปธพ. 7 ขอขอบคุณแพทยและเจาหนาที่จิตอาสาทุกทาน ที่สละแรงกาย แรงใจ 
เตรียมงานลวงหนากันอยางดีเยี่ยม ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ทั้งโรงพยาบาลพระจอมเกลา 
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ซึ่งเปนสถานท่ีหลักในการจัดกิจกรรม ขอบคุณทุกสวนราชการในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาล ทหาร ตํารวจ เทศบาล สถาบันราชภัฎ คณะสื่อมวลชน ตลอดจนบริษัท 
หางราน และภาคประชาสงัคม ทีต่างรวมผนกึกาํลงักนัเพ่ืออาํนวยความสะดวก และรวมประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบถึงกิจกรรมครั้งนี้กันอยางเต็มที่ 

     
                       นางสิริเกศ จิรกิตติ 
      ประธานฝ่ายสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาฯ ปธพ.7

ตรวจรกัษาผูปวยและคดักรองโรค เพือ่ลดควิการรอคอยใหเหลอืเปนศนูย ยงัมกีจิกรรมจากหลายหนวย



23แพทยอาสาฯ

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  เปน
โครงการตอเนื่องของมูลนิธิธรรมาภิบาล
ทางการแพทยที่ไดรับพระราชานุญาตให
ดาํเนินการโดย นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่7 โดย
นักศึกษาแตละรุนจะดแูลรุนละ 1 จงัหวดั ตามแนวคดิภายใตหลกัการนาํหมอไปหาคนไข โดยนาํแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเมือง ไปตางจังหวัดที่ขาดแคลน ใหตรงความตองการของชุมชน เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเขาถงึการรกัษาของผูปวย ลดภาระของผูปวยในการเดินทางเขายงัเมอืง และนาํองคความรู
จากมหาวทิยาลยัไปถายทอดใหกบัแพทยในตางจงัหวดั พรอมทัง้การนาํเครือ่งมอืระดับสงูตางๆ ทีพ่ืน้ที่
ขาดแคลนเพือ่ลงไปชวยในการวินิจฉยั ตรวจรกัษาและคดักรองโรค  และนาํไปสูความเช่ือมโยงประสาน
งานความชวยเหลือแบบเครือขายทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน แตคนละสังกัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ปจจุบันมีการออกหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติไปแลว 7 จังหวัด  ไดแก 
1. อยุธยา 2. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 3. กาญจนบุรี 4. นครราชสีมา 5. ปราจีนบุรี 6. ลพบุรี ครั้งนี้เปน
จังหวัดที่ 7 จังหวัดเพชรบุรี มีคนไขไดรับการดูแลรักษาไปแลวกวา 60,000 ราย โดยในแตละโครงการ 
จะมีคลินิกเฉพาะทางแตกตางกันตามความตองการของพ้ืนท่ี ท่ีจะออกสํารวจและประเมินผลกอน 6 
เดอืน และมกีารตดิตามผลตอภายหลงั โดยหลายกรณมีกีารสงตวัเขารกัษา เขาผาตัดในโรงเรยีนแพทย 
โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลเอกชนทีร่วมโครงการแลวสงตัวกลับไปโดยไมมคีาใช
จาย หากมีการรองขอเพิ่มเติมในภายหลังวา จังหวัดที่ไดรับการดูแลตองการการสนับสนุนเรื่องใดก็จะ
มีการจัดหนวยแพทยไปชวยอยางตอเนื่องภายหลัง

นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีโครงการอื่นที่ดําเนินการ อาทิ 
1. การออกหนวยแพทยไปยงัโรงพยาบาลชมุชนขนาดเลก็ เรยีกวา “แพทย์อาสาฯ ปธพ.สญัจร” 

จะสํารวจและลงไปแกไขปญหาขนาดเล็กกวา คือ 3-5 คลินิกที่พื้นที่ตองการ เปนหนวยยอยออกจาก 
ปธพ. สนับสนุนโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย

2. การออกหนวยไปยังจังหวัดชายแดนใต เพ่ือชวยผาตัดท่ีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
โดยอาจารยแพทย รวมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

3. การออกหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทองสนามหลวง 109 วันในชวงบําเพ็ญพระราชกุศล และ อีก 9 
วันในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่นักศึกษา ปธพ. จัดทีมแพทยอาสาไปชวยกันดูแลประชาชน 
ตรวจรักษาคนไขไปกวา 40,000 คน 

4. การจัดทําโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะนอก

ดาํเนินการโดย นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่7 โดย
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กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 400 โรงพยาบาล เชื่อมโยงกับแกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลโรงพยาบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 1,000 แหง และใน
ปน้ีทางมลูนธิจิะจดัประชมุวชิาการตอยอดและสนบัสนนุโรงพยาบาลคณุธรรมตนแบบและถอดบทเรียน
ตอไป

5. โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ ถวายความรู ตลอดจนสนับสนุนวิชาการทางการแพทย
ใหพระคุณเจานําไปปฏิบัติเพ่ือสุขภาพท่ีดี พรอมท้ังถายทอดไปยังญาติโยมตอไป หากอาพาธในระยะ
เร่ิมตน  ไดสงแพทยไปรักษา ซึ่งโครงการนี้ไดรับอนุโมทนาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช ในปที่ผานมาขณะนี้ดําเนินการไปแลว 12 วัด

6. โครงการจัดอบรมถวายความรูทางวิชาการของผูปวยวาระสุดทาย ใหพระสงฆกลุมอาสา 
“คลิานธรรม”เพือ่นําไปรวมดแูลผูปวยระยะสดุทายในโรงพยาบาล รวมกบัทมีแพทยและพยาบาล เพือ่
ใหผูปวยในโรงพยาบาลสงบจติใจไดเหน็ผาเหลอืงในวาระสดุทายใหเดินทางไปดวยความสุข และถวาย
ความรูพระภิกษุสงฆ โดยทีมแพทยที่ดูแลผูปวยวาระสุดทาย ณ โรงพยาบาลชลประทาน ตั้งเปาหมาย
ไว 1,000 รูป เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยวาระสุดทายปละ 100,000 ราย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ

7. โครงการตูสะพานบุญเพื่อผูปวยวาระสุดทาย การมอบ “ตูสะพานบุญ” ใหโรงพยาบาลตางๆ 
ในหองอบุตัเิหต ุเพือ่เตมิบญุโดยรบับรจิาคเสือ้ผา เครือ่งแตงหนาศพ หนงัสอืธรรมะ อปุกรณทางศาสนา 
อุปกรณใหผูเสียชีวิตที่ไมไดตั้งตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และไดดําเนินการไปแลว

       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
           ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  
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ในวาระพิเศษที่มีพิธีอันสําคัญยิ่งเปน
ที่ปลื้มปติของปวงชนชาวไทย คือพระราช   
พิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ             
วชิรเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนโอกาสมหามงคล
ของประเทศในนามนายกพิเศษ แพทยสภา 
องคกรซึ่งถือเปนตัวแทนของแพทยไทยทุกคน รูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดรวมกับมูลนิธิ      
ธรรมาภิบาลทางการแพทย ขอพระราชทานพระราชานุญาต เพ่ือจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา
เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหจัดโครงการตอเนื่องตั้งแต
วนัที ่15 เมษายน โดยงานหลกัจะอยูระหวางวนัที ่10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา 
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระเกยีรตฯิ นบัเปนการจดัหนวยแพทยขนาด
ใหญระดับประเทศที่มี “แพทยสภา” เปนแกนนํา โดยใชโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและ
เครือขายของระบบสาธารณสุขโดยรอบบูรณาการกับทั้ง 5 กระทรวง บริหารจัดการโดยนักศึกษา
หลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิารระดับสูง รุนที ่7 เปนงานจติอาสา
ที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจของแพทยทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผูบริหารแพทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ จาก
กระทรวงสาธารณสขุ จากภาครฐัคอืหนวยงานแพทย 4 เหลาทัพ และกรุงเทพมหานคร รวมท้ังผูบริหาร
แพทยจากโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดงพลังการรวมใจของบุคลากรทางการแพทย และรวมกับจิต
อาสาภาครัฐและเอกชนทุกคน ผานการมีสวนรวมของหลายหนวยงาน เพื่อมอบโอกาสการเขาถึงการ
รักษาดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหกับชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกลเคียง เพ่ือลดคิวของผูปวยที่
ตองรอคอยยาวนาน ลดการเดนิทางเขาสูโรงเรยีนแพทย เพือ่เขารบัการรกัษาในระดับทติุยภูมแิละตติย
ภูมิ ใหไดรับบริการจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ โดยการนําแพทยผูเชี่ยวชาญออกไปรักษา ซ่ึงไดออก
หนวยเปนประจําทุกป ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 ในรัชกาลปจจุบัน ในฐานะสภานายกพิเศษ แพทยสภา และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตองขอขอบคุณจิตอาสาผูเขารวมโครงการทุกทานที่เขามารวม
รักษาผูปวยในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และหวังวาจะเกิดประโยชนสูงสุดกับผูปวย และ
บุคลากรทางการแพทยในพื้นท่ี เพื่อเปนการรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562         

        ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
        รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ และสภานายกพเิศษแพทยสภา 
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สถาบันพระปกเกลาในฐานะองคกร
ร  วมกั บแพทยสภา  จั ดทํ าหลั ก สู ตร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย
สาํหรับผูบรหิารระดบัสงู หรือ ปธพ. ซึง่เปน
หลักสูตรทีมุ่งเนนการบรูณาการองคความรู

ในเร่ืองธรรมาภิบาลแกผูบริหารสายแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของของภาครัฐและเอกชน โดยนํา           
“ธรรมาภิบาล” ไปสูการปฏบัิตจิรงิในการแกปญหาดานการแพทยของประเทศ ผานงานวจิยั และการ
สรางกิจกรรมจิตอาสา 

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” เปนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร
ของแพทยสภา และเปนการแสดงพลังจิตอาสาของนักศึกษารวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อขยายโอกาส
การเขาถงึการรกัษาใหกบัคนในทองถิน่ ซึง่ทางสถาบนัพระปกเกลายนิดีสนบัสนนุ และรวมเปนเจาภาพ
ทุกป ซึ่งนับเปนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับทางสถาบันเปนอยางมาก  สถาบันฯ 
ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในโครงการทุกทาน ในวาระพิเศษอันเปนที่ปลื้มปติของปวงชนชาวไทยทุกคน

     
              นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ 
       รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ในเร่ืองธรรมาภิบาลแกผูบริหารสายแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของของภาครัฐและเอกชน โดยนํา           
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“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภเิษก พทุธศกัราช 2562” จดัขึน้
เ พ่ือเป นการแสดงความจงรักภักดีต อ
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลาเจาอยูหัว ซึง่พระองคทรงคาํนงึถงึสุขภาพและชวีติความเปนอยูของพสก
นิกรไทยเปนอยางมาก

ในนามของนายกแพทยสภา ถือเปนโครงการสําคัญของแพทยสภาที่ไดถือกําเนิดขึ้น หลังจาก
วงการแพทยไดรับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เปนแนวทางการแกปญหาวงการแพทยไทยคอื “อ่อนน้อมถ่อมตน ทกุคนมดีี อย่าดูถูกใคร” นาํมาจัด
ทําเปนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รวมกับสถาบันพระปกเกลา 
นอมนําธรรมาภิบาลเปนหลักในการศึกษา ดูงานพื้นท่ีจริง นํามาวิเคราะห วิจัย การแกปญหาวงการ
แพทยไทย ทั้ง 4 เสาหลัก ดวย แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และนํามาสูภารกิจ “เสียสละ” คือ
การออกหนวยแพทยอาสา เพื่อใหทุกทานไดมีสวนรวมในการดูแลผูเจ็บปวยและเขาใจกลไกการรักษา
พยาบาลในบริบทของประเทศไทยดวยตนเอง และเกิดผลในการรักษาตอประชาชนในกลุมเปาหมาย 
แบบเปนรูปธรรม และยั่งยืน ซึ่งไดดําเนินการมาตลอด 6 ป ดูแลผูปวยไปกวา 60,000 ราย และสราง
ความเขาใจใหกับผูบริหารท่ีเปนนักศึกษาไปกวา 900 คน ซึ่งโครงการในวันนี้ มีคลินิกเฉพาะทางเกิด
ขึ้น 22 คลินิก และ 1 คลินิกกฎหมาย คาดวาจะดูแลคนไขไดมากกวา 30,000 คน และเพื่อพัฒนาเปน
โครงการเครือขายที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต แพทยสภาขอขอบคุณแพทยอาสาเฉพาะทางทุกทานและ
หนวยงานทุกแหงที่เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ 

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
                      นายกแพทยสภา

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลาเจาอยูหัว ซึง่พระองคทรงคาํนงึถงึสุขภาพและชวีติความเปนอยูของพสก
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“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะ
ทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  
นับเปนโอกาสพิเศษอันสําคัญยิ่งท่ีไดรับ
พระราชทานพระราชานุญาต หลังจากที่
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เปนเจา

ภาพรวมกับหลายหนวยงานออกหนวยแพทยอาสาใน “โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
ประสบความสําเร็จตอเนื่องมา 2 ปติดตอกัน ดูแลผูปวยกวา 30,000 คนไปแลว โครงการนี้จึงเปนการ
ออกหนวยครั้งที่ 3 ในรัชกาลปจจุบัน และครั้งที่ 7 ของหลักสูตร

การออกหนวยแพทยอาสาฯ นบัเปนกจิกรรมหลกัของหลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทาง
การแพทยฯ ที่ดําเนินการติดตอกันมาทุกป โดยหมุนเวียนออกหนวยไปยังจังหวัดตางๆ เพื่อกระจาย
โอกาสในการเขาถงึการใหกบัประชาชนในตางจงัหวดั ดูแลรกัษาผูปวยทีเ่ปนโรคซับซอนทีต่องใชแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งผูปวยเหลานี้ลวนตองเดินทางไกลเขากรุงเทพฯ เพื่อรอคอยคิวพบแพทย
ยาวนาน โครงการนี้จึงตั้งเปาหมายใหคิวการรอรักษาโรคยากใหเหลือเปนศูนย โดยเริ่มจากการสํารวจ 
คัดกรอง ผูปวยในพื้นที่เพื่อหาผูปวยที่ตกคาง และสงทีมแพทยเขาไปใหการรักษา

โครงการฯ นีย้งัเปนการซอมจดัโรงพยาบาลสนามขนาดใหญทีม่คีวามรวมมอืจากแพทยทกุภาค
สวน    เพือ่เตรยีมพรอมกรณเีกดิความจาํเปนในอนาคต เชน การเกดิภยัพบิตั ิตลอดจนเปนการถายทอด
ความรูจากราชวิทยาลัยฯ โดยแพทยเฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลในตางจังหวัดโดยตรง การใหความรู
กับ อสม. พระสงฆ จิตอาสา ในการชวยฟนคืนชีพ หรือ CPR 

เน่ืองดวยปนี้เปนวาระพิเศษมหามงคล ในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก มีบุคลากร
ทางการแพทยเขารวมโครงการฯ มากกวา 500 คน ประชาชนจิตอาสามากกวา 2,000 คน โดยนํา
เครือ่งมือพเิศษเพือ่ตรวจรกัษาและคดักรองคิดเปนมลูคารวมมากกวา 200 ลานบาทใน 22 คลนิกิ และ
มีประชาชนไดรับประโยชนมากกวา 30,000 ราย

ในการนีใ้นฐานะผูอํานวยการหลกัสตูรปธพ. เลขาธกิารแพทยสภา และเลขาธกิารมลูนธิธิรรมาภิ
บาลทางการแพทย ขอขอบคุณแพทยเฉพาะทางและจิตอาสาทุกทาน ตลอดจนนักศึกษาในหลักสูตร
ปธพ.ตัง้แตรุนที ่1 ถงึ รุนท่ี 7 รวมทัง้ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ขารวมและสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือประชาชน 
ในโครงการแพทยอาสาเฉพาะทางเฉลมิพระเกยีรตฯิ มาตลอด 7 ป โดยไดรบัความสาํเรจ็เรยีบรอยดวย
ดีมาอยางตอเนื่อง

            พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ 
            เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 
       เลขาธิการแพทยสภา และผู้อ�านวยการหลักสูตร ปธพ.

ภาพรวมกับหลายหนวยงานออกหนวยแพทยอาสาใน “โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจ
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย และคณะ
เยี่ยมชมกิจกรรมการตรวจรักษาคลินิกเฉพาะทางแกประชาชน พรอมมอบอุปกรณการแพทย

พระราชทาน รวมกิจกรรมเปดตาและมอบแวนตา  

นายเนาวรัตน พงษไพบูลย และนายธนิสร ศรีกลิ่นดี ศิลปนแหงชาติ 
อานบทอาเศียรวาทพรอมบรรเลงเพลงขลุยประกอบ

ในพิธีเปดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ



แผนผังจุดใหบริการ 1 โรงพยาบาลพระจอมเกลา

แผนผังจุดใหบริการ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

ผังการจัดงานโครงการแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ



รายงานผลการดําเนินงาน 
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“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ในโอกาส พระราชพธิบีรมราชาภิเษก พทุธศักราช 2562” เปนโครงการออกหนวยแพทยขนาดใหญ 
ดําเนินงานรวมกันโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา โดยมีคณะ
นักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู หรอื ปธพ. รุน
ที่ 7 เปนแกนกลางในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ปธพ. มีความมุงหวังที่จะจัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สังคม โดยจัดหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางฯ ไปใหบริการกับประชาชนอยางครบวงจร ซึ่งรวมถึงการ
ตรวจรักษา การสงเสริมสุขภาพ การรักษาระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ โดยมีแพทยอาสาสมัคร
เขารวมโครงการจํานวนมาก

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2556 นักศึกษา ปธพ. รุนที่ 1 ไดจัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทาง
รวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้ง
ที่ 1 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีแพทยทั่วไปและแพทยเฉพาะ
ทางเขารวมกวา 300 คน กวา 20 คลินิก ตรวจรักษา ผาตัดผูปวย จํานวนกวา 3,000 ราย 

ปี พ.ศ. 2557 นักศึกษา ปธพ. รุนที่ 2 จัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิม

แพทยอาสาฯ
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พระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ที่
โรงพยาบาลหัวหิน  และโรงเรียนพาณิชยการหัวหิน เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยจัดคลินิก
เฉพาะทาง จํานวน 18 คลินิก ตรวจรักษาโดยแพทยเชี่ยวชาญ ทั้งแผนปจจุบัน แผนไทย ทันตแพทย 
พยาบาล และเภสัชกร จาก 14 ราชวิทยาลัยและสถานพยาบาลชั้นนํา รวมกวา 500 คน มีผูปวยจาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และเพชรบุรี เขาผาตัด ตรวจรักษาจํานวน 4,773 ราย 

ปี พ.ศ. 2558 นกัศกึษา ปธพ. รุนที ่3 จดัโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
เพื่อถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 
พรรษา ในครัง้น้ีจัดตรวจรกัษาโรค 18 คลนิกิ โดยแพทยเฉพาะทาง ทนัตแพทย พยาบาล และ เภสชักร 
กวา 500 คน มาตรวจรักษาใหแกประชาชน ในพื้นที่โดยรอบจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกลเคียง 
มีประชาชนเขารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 6,090 ราย และมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 13,690 คน 

ปี พ.ศ. 2559 นกัศกึษา ปธพ. รุนที ่4 จัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนแสดงความจงรักภักดีตอองคพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ในโครงการฯ คร้ังนี้ จัดตรวจรักษาโรค 20 
คลินิกแพทยเฉพาะทาง และอีก 3 หนวยงานท่ีใหคําแนะนําปรึกษา โดยมีประชาชนเขารับการตรวจ
รักษาทั้งสิ้น 10,321 ราย 

นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2559 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย จัดโครงการพิเศษ คือ โครงการ
แพทยอาสารวมใจถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ออกหนวยแพทยที่ทองสนามหลวง   เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่มาถวายความอาลัย ชวง 109 วันแรก 
ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 เปนโรงพยาบาลสนามขนาดยอม 
มีแพทย และ บุคลากร จํานวน 8,849 คน ตรวจผูปวยไปมากกวา 40,000 ราย และไดจัดโครงการ
แพทยอาสาพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
ตอเนื่อง 9 วัน ตั้งแตวันที่  25 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560 นกัศกึษา ปธพ. รุนที ่5 จัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทีท่รงครองสริริาชสมบตัิ 
สืบราชสันตติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ   จัดขึ้น ณ โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เปดใหบริการ ทั้งสิ้น 
21 คลินิก มีแพทยและบุคลากรทางการแพทย และจิตอาสาที่เขารวมโครงการกวา 1,200 คน และมี
ผูปวยที่เขารับการรักษาทั้งสิ้น 14,510 คน

ปี พ.ศ. 2561 นักศึกษา ปธพ. รุนที่ 6 ไดจัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิม
พระเกียรติฯ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรง
พยาบาลอานนัทมหิดล โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช และ โรงพยาบาลมะเรง็ลพบุร ีจงัหวัดลพบุรี 
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เม่ือวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปดใหบริการทั้งสิ้น 21 คลินิก มีแพทยและบุคลากรทางการ
แพทย และจิตอาสาท่ีเขารวมโครงการกวา 1,200 คน และมีผูปวยที่เขารับการรักษาทั้งสิ้น 16,506 
คน

ในปีพ.ศ. 2562 นี้ นักศึกษาปธพ. ในรุนที่ 7 ซึ่งเปดการศึกษาอบรมตั้งแต วันที่ 24 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562  มีผูเขารับการศึกษาอบรมทั้งหมด 140 คน รับหนาที่
เปนแกนกลางรวมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทยสภา และสถาบันพระปกเกลา จัด 
“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ขึ้นระหวางวันท่ี 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดูแลประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกลเคียง ภายใตมาตรฐานการใหบริการ 4 ดาน คือ การตรวจคัดกรองโรค 
การตรวจรักษาผาตัด การสงเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นอกจากนีย้งักาํหนดพนัธกจิเปนเปาหมายอกี 3 ภารกจิ คอื ภารกจิลดคิวรอคอยบรกิารทางการ
แพทยทีเ่ขาถงึยากใหเหลอื “ศนูย์” ภารกจิใหผูเขารับบรกิารไดรบัความพึงพอใจสงูสดุ “กลบับ้านด้วย
รอยยิม้” และภารกจิระดม “จติอาสา” ท่ีเกดิจากการรวมใจแพทย และการรวมแรงรวมใจของพลเมอืง
ทุกภาคสวน
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 วัตถุประสงค
1.  เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
2.  เพื่อรวมใจแพทย และบุคลากรทางการแพทยทั้งประเทศอยางเปนทางการ โดยแพทยสภา 
3.  เพือ่ลดปญหาการเขาถึงการรกัษาในระดบัทติุยภูมแิละตติยภมูใินพ้ืนทีใ่กลเคยีงจุดออกหนวย
4. เพื่อใหความรูกับประชาชนการกูฟนคืนชีพปมหัวใจพื้นฐาน หรือ Basic CPR
5.  เพื่อสรางระบบโรงพยาบาลสนามจากหลายภาคสวนทั้งรัฐรวมกับเอกชน เพื่อรองรับหาก

เกิดภัยพิบัติในอนาคต 
6.  เพื่อสงเสริมความมีสวนรวมของหลายหนวยงานท้ังรัฐและเอกชน ในการใหบริการแก

ประชาชน
7.  เพือ่สรางจติอาสาใหกบับคุลากรในระบบสาธารณสขุไทย ในการบรกิารทางดานสขุภาพกบั

ประชาชน

 ภาคีเครือขายหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
 1. มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย และชมรม ปธพ.
 2. แพทยสภา ราชวิทยาลัย 15 แหง และคณะแพทยศาสตร 22 แหง
 3. นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.7 รวมกับ ปธพ. 1-6
 4. มูลนิธิ พอ.สว. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 5. สถาบันพระปกเกลา หนวยงานในสังกัด สมาคม ชมรม และนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ
 6. กระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาแพทยแผนไทยฯ และหนวยงานใน 

สังกัดอื่น 
 7.  ผูวาราชการจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น อบจ. อบต.
 8.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานรัฐอื่นๆ
 9.  โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

ประชาชน
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10. แพทยในภาคเอกชน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
11. แพทยทหาร ตํารวจ และแพทยสังกัดภาครัฐอื่น ๆ
12. การไฟฟาสวนภูมิภาค ปตท. สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนอื่นๆ
13. บริษัทเครื่องมือแพทย บริษัทยา และเวชภัณฑ
14. ความรวมมือจากพันธมิตรจิตอาสาอื่นๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

 การกําหนดที่ตั้งหนวยแพทยอาสา
การเตรียมออกหนวยแพทยอาสา ตรวจรักษาประชาชนผูเจ็บปวยดวยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับ

ซอนขั้นสูง และการสงเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่โดยรอบในจังหวัดใกล
เคยีง วางแผนดําเนนิการไวลวงหนาตั้งแตป พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให โรงพยาบาลพระจอมเกลา เปน
จุดจัดตั้งหนวยใหบริการหลัก

จังหวัดเพชรบุรี อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 ระยะ
ทางประมาณ 123 กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมด 6,225.138 ตารางกโิลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร ประกอบ
ดวย 8 อําเภอ 93 ตําบล 698 หมูบาน มีประชากรจํานวน 484,294 คน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
(รอยละ 97.35) ศาสนาอิสลาม (รอยละ 2.49) และศาสนาคริสต (รอยละ 0.16) 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เดิมชือ่โรงพยาบาลเพชรบรีุ เริม่กอสรางในป พ.ศ.2491 โดยการนาํ
ของพระสมัครสโมสร (เสงี่ยม สมัครสโมสร) ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้น รวมกันจัดตั้งองคกร
การกุศล ชกัชวนขาราชการ พอคา คหบด ีตลอดจนประชาชน รวมบริจาคเงิน เพ่ือสมทบกบังบประมาณ
ของกระทรวงสาธารณสุข สรางบนท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยริมทางรถไฟสายใต ใกลสถานี
รถไฟเพชรบุรี และเขาพนมขวด ในอดีตชาวบานอาจเรียก โรงพยาบาลเขาพนมขวด การกอสรางใช
เวลา 2 ปเศษ จึงแลวเสร็จ ทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2494 ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญพระ
นามาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชือ่โรงพยาบาล “โรงพยาบาลพระจอมเกลา 
จังหวัดเพชรบุรี” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532

โรงพยาบาลพระจอมเกลา มีขนาดความจุเตียงคนไขใน 447 เตียง รับผิดชอบประชากรภายใน
จังหวัดเพชรบุรีทั้งสิ้น  484,294 คน เฉพาะในเขตอําเภอเมือง 113,627 คน เปนศูนยกลางในการรับ-
สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 7 แหง

ตอมาคณะกรรมการมีมติใหขยายพื้นที่ใหบริการไปที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
เพือ่เพิม่จดุบรกิารรกัษาดแูลประชาชน และเนนการมสีวนรวมในการดูแลสุขภาพชมุชนใหมากขึน้เพ่ือ
ใหครบมาตรฐานโครงการ

โรงเรยีนเบญจมเทพอทุศิ เดมิชือ่โรงเรยีนสตรเีพชรบรุเีบญ็จมเทพอทุศิ เปนโรงเรยีนสตรีประจาํ
จังหวัดเพชรบุรี เปดทําการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460 ที่บริเวณหลังศาลากลาง
จังหวัด ตอมาไดยายมายังที่ตั้งปจจุบันและใชชื่อใหมวา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ในป พ.ศ. 2498 จัด
เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ปจจุบันรับนักเรียนแบบสหศึกษา เปดทําการเรียนการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใชอักษรยอ บ.ม. ในปการศึกษา 2561 มีนักเรียนจํานวน 3,039 คน
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 ขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการฯ เริ่มเดินหนาดวยการสํารวจความตองการเบื้องตนของประชาชนในพื้นที่บริการของ

โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุร ีพืน้ท่ีจงัหวดัใกลเคยีง เพือ่ประเมนิสถานการณในแตละพืน้ที่ 
และสาํรวจคนไขทีต่กคางและรอคอยการรกัษายาวนาน จากนัน้โครงการฯ จะนาํแพทยเฉพาะทางจาก
โรงเรียนแพทย และโรงพยาบาลระดับสูง เขาไปดูแลตรวจ รักษา และถายทอดความรูใหกับแพทยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียง โดยเนนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของแตละชุมชน
ไปพรอมกันดวย โดยนอมนําศาสตรของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มา
เปนยุทธศาสตรของโครงการฯ

“เข้าใจ” ทาํความเขาใจในกลุมเปาหมายของโครงการฯอยางละเอยีด ทาํความเขาใจถงึสภาวะ
แวดลอมของการดําเนินงานอยางลึกซึ้ง ทําความเขาใจความตองการเบื้องตนของประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อนําไปสูการวางมาตรการการแกไขปญหาที่ตรงจุด

“เข้าถึง” บุคลากรทางการแพทย รวมทั้งแกนนําสุขภาพในทองถิ่น เชน อสม. เปนผูที่รับทราบ
ถึงขอมูลโดยตรงจากทุกพื้นท่ี ไมตองรอรับถายทอดขอมูล นําไปสูการตัดสินใจที่จะดําเนินงานโครง
การฯ ดวยความรูสกึทีม่คีวามสมัพนัธทีด่ตีอกัน และสามารถใชกลไกรัฐและเอกชนสงผานกระจายขอมลู
โครงการฯ ไปสูทุกหลังคาเรือน

“พฒันา” จุดสาํคญัอยางหนึง่โครงการฯ คอืการสรางตนแบบเผยแพรความรู (Prototype and 
role model) นําองคความรูใหมจากมหาวิทยาลัยไปถายทอดใหกับแพทยในตางจังหวัด พรอมทั้ง
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การนําเครื่องมือระดับสูงตางๆ ที่พื้นที่ขาดแคลนเพื่อลงไปชวยในการวินิจฉัย ตรวจรักษาและคัดกรอง
โรค  และนําไปสูความเชื่อมโยงประสานงานความชวยเหลือแบบเครือขายท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 
แตคนละสังกัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน

“เสียสละ” เรียนรูการเสียสละใหสังคม รวมกันทํางานเพื่อคนอื่น จัดงานจิตอาสารวมกัน ดวย
การดึงศักยภาพของนักศึกษาปธพ.รุนที่ 7 ตามศักยภาพของแตละคน เชื่อมประสานกันผานแนวคิด 
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” 

 
 โครงสรางการบริหารจัดการ

การดําเนินงานเนนความรวมมือ เช่ือมประสานกับองคกรภาคีเครือขาย ทั้งมูลนิธิธรรมาภิบาล
ทางการแพทย แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา กระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย (ปธพ.) รุนที่ 7 โดยการดําเนินงาน แบงการบริหารออก
เปน 2 ภาคสวนหลัก คือ ส่วนงานบริการทางการแพทย์ (Medical service : MED) ซึ่งประกอบไป
ดวยคลนิกิบรกิารทางการแพทย และส่วนงานสนบัสนนุบรกิารทางการแพทย์ (Non Medical service  
: NON MED)

ทั้ง 2 สวนงาน บริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีนักศึกษา ปธพ.รุนที่ 
7 เปนแกนกลาง ดังนี้

ประธานโครงการ    นายแพทยวันชาติ ศุภจัตุรัส
รองประธานโครงการ   นายแพทยกมิล ปนประสงค
      พลตํารวจโท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
      นายแพทย ชุมพล เดชะอําไพ (ผอ.รพ.พระจอมเกลา)
      นายชรูฐั ระหวางบาน (ผอ.รร.เบญจมเทพอทุศิ จงัหวดัเพชรบรุ)ี
เลขานุการโครงการ    นายแพทยสมบัติ สธนเสาวภาคย
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ  นาวาตรี พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท
ประธาน MED    พลตํารวจตรีหญิง พญ.พรเพ็ญ บุนนาค
 เลขา MED    นายสัตวแพทยพรพิทักษ พันธหลา
 ผู้ช่วยเลขา MED  ผูชวยศาสตราจารย นพ.วิชิต วิริยะโรจน
ประธาน NON MED   นางสิริเกศ จิรกิติ
 เลขา NON MED 1  ดร.ดุษฎา นันตา
 เลขา NON MED 2  นาวาตรี พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท
ประธานประสานงานกลาง  นายเทวินทร วงศวานิช
 เลขาประสานงาน  นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ
      นายอธิโชค วินทกร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
(1)  กาํหนดนโยบาย วางแผนการดาํเนนิงาน และกจิกรรม ในการจดัโครงการหนวยแพทยอาสาฯ
(2)  ประสานความรวมมือการจัดโครงการหนวยแพทยอาสาฯ ทั้ง MED และ NON MED
(3)  กํากับติดตามหนวยบริการอื่นๆ  
(4)  เปนที่ปรึกษาในการแกปญหาของคณะกรรมการอื่นๆ

 โดยมีคณะที่ปรึกษา และฝายสนับสนุนที่มาจากนักศึกษา ปธพ. รุนตางๆ ดังนี้
1. พลอากาศตรี นายแพทยอิทธพร คณะเจริญ      
2. นาวาอากาศโท นายแพทยธนาธิป ศุภประดิษฐ
3. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ    (ปธพ.4)
4. ผศ.นพ.วรพล อรามรัศมีกุล     (ปธพ.5)
5. นายวิทอง ตัณฑกุลนินาท    (ปธพ.5) 
6. พลโท นายแพทยพีระพล ปกปอง   (ปธพ.6)
7. นางบุษบา สังขวิภา     (ปธพ.6)
8. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร อัศววิทูรทิพย  (ปธพ.6)
9. นายแพทยภาสกร วันชัยจิระบุญ

 หนาที่และความรับผิดชอบ
• เปนที่ปรึกษาในการแกปญหาของคณะกรรมการ
• สนับสนุนการดําเนินงานของทุกฝายงานและคลินิก
• ประสานความรวมมือการจัดโครงการหนวยแพทยอาสาฯ ทั้ง MED และ NON MED
• สนับสนุนการดําเนินงานของทุกสวนงานและคลินิก



สวนงานบริการทางการแพทย (MED) 
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“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ระดมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ทนัตแพทย พยาบาล และเภสชักร จากหลายสถาบนัการแพทยมากกวา 500 คน จากคณะแพทยศาสตร 
22 แหง ราชวิทยาลัยแพทย 15 แหง แพทยจากภาครัฐ แพทยจาก 4 เหลาทัพ แพทยจากภาคเอกชน 
และประชาชนจิตอาสามากกวา 2,000 คน พรอมนําอุปกรณทางการแพทยที่ทองถิ่นขาดแคลนมูลคา
กวา 200 ลานบาท ไปออกหนวยตรวจรักษา ผาตัด ผูปวยดวยโรคทั่วไป จนถึงโรคยากซับซอนขั้นสูง 
เพื่อชวยลดจํานวนผูปวยท่ีรอคอยคิวยาวนานในพื้นที่ใหไดรับบริการโดยไมคิดคาใชจาย ภายในพ้ืนที่
บริการของโรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนงานบริการทางการแพทย์ (MED) แบงออกเปน 22 คลินิกบริการทางการแพทยเฉพาะ
ทาง และ 1 คลินิกกฎหมาย ประกอบดวย

 1. คลินิกมะเร็งเต้านม : ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด
เตานม  

 2.  คลินิกกระดูกและข้อ : ตรวจรักษาโรคขอเสื่อม เขาเสื่อม กระดูกสันหลังทับเสน ใหคํา
ปรึกษาเรื่องการผาตัด และผาตัดรักษา  

 3.  คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง : ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารและรักษาลําไสใหญดวย
การสองกลอง  

 4.  คลนิกิพฒันาการเดก็  : ตรวจประเมนิพัฒนาการทกุดานสําหรับเด็กความเส่ียงสูง เชน ทารก
คลอดกอนกําหนด   

 5.  คลนิกิตรวจสขุภาพพระสงฆ์ : ตรวจสุขภาพพระภกิษ ุและตรวจคดักรองโรคทัว่ไปสําหรับ
ประชาชน  

 6.  คลนิกิตรวจโรคทัว่ไป : ตรวจคดักรองโรคทัว่ไป ใหคําปรกึษาดานสขุภาวะสาํหรบัประชาชน  
 7.  คลินิกทันตกรรม : ใหคําปรึกษาโรคทางชองปาก การขูดหินปูน ถอนฟน  
 8.  คลินิก CPR : ฝกอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อชวยผูปวยหมดสติเฉียบพลัน

จากโรคหวัใจหยดุเตนดวยการกดหนาอก ฝกอบรมการใชเครือ่งกระตกุไฟฟาหวัใจอตัโนมตัิ 
หรือ AED
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 9. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ : ตรวจใหคําปรึกษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย รักษา
ดวยหัตการ นวดไทยแบบราชสํานัก, จายยาสมุนไพร ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร และ
กิจกรรม “แกอยางสงา” ตามหลักธรรมานามัย  

10. คลินิกแพทย์แผนไทยและฝงเข็ม : ตรวจรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และการ       
ฝงเข็ม  

11.  คลินิกเวชศาสตร์ฟนฟู : รักษาอาการปวดกลามเนื้อ office syndrome 
12.  อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน : บริการจัดทํา ซอมแซมกายอุปกรณเสริมเชนขาเทียม 

แจกรถเข็นผูพิการ และเครื่องชวยเดินตางๆเชนไมเทา  
13.  คลินิกส่งเสริมสุขภาพ : สาธิตกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม
14.  บริจาคโลหิต : รับบริจาคโลหิต จากผูมีจิตศรัทธา  
15.  คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ : 1 วันสูความเปนพอแมมืออาชีพในยุค 4.0 กับกิจกรรม เล้ียงลูก

อยางเขาใจ ปลูกวินัยเชิงบวก  
16. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด : ตรวจวินิจฉัยโรคดวยคลื่นเสียงสะทอน (Echo) ตรวจความ

ผิดปกติกลามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และหลอดเลือด  
17. คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ : ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเตนไมตรงจังหวะ ชนิด AF - Atrial 

Fibrillation ดวยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG) และเคร่ืองตรวจคล่ืนเสียงสะทอน 
(Echo) ใหคําปรกึษาเพือ่รกัษาและปองกนัการเกดิลิม่เลอืดในหองหวัใจ ทีอ่าจทาํใหเกิดลิม่
เลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง สงผลใหเกิดเปนอัมพฤกษและอัมพาต  

18. คลินิกผิวหนัง  : ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังดวยยาและเครื่องเลเซอร  
19. คลินิกเด็กโรคหัวใจ : ตรวจคัดกรองประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจ ตรวจวินิจฉัยดวย

เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะทอน  
20. คลินิกสูตินรีเวชกรรม : ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก ผาตดั สองกลอง และตรวจโรคทาง

นรีเวช  
21. คลินิกจักษุกรรม : ตรวจสุขภาพตา ตรวจวัดสายตา และมอบแวนตา ตรวจคัดกรองเบา

หวานขึ้นจอตา ผาตัดรักษาตอกระจก  
22. คลินิกหลอดเลือดสมอง : ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-โรคลมชัก ใหคํา

ปรึกษาโรคทางระบบประสาทและสมองทั่วไป  
23. คลินิกกฎหมาย : ใหบริการ คําปรึกษาปญหาทางกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิการรักษา แจก

หนังสือความรูทางกฎหมาย  
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          คลินิกมะเร็งเต้านม (Mammography)

ประธาน   นายแพทยภูดิท พึ่งจันทรเดช
เลขานุการ   นางหทัยรัตน เพชรพนมพร วงษประยูร
คณะกรรมการ  พลตรี นพ.ชัชชัย เต็มยอด
    ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต วิริยะโรจน
    นายแพทยชูศักดิ์ เบญจามิน วงศสุรีย
    นายแพทยสาธิต ทิมขํา
    นายแพทยเดชา พงษสุพรรณ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษาโครงการฯ          

นี้คาดการณผูรับการรักษาในคลินิกมะเร็งเตานม จํานวน 120 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
 •  คลินิกมะเร็งเตานมใชบริการ Mobile Mammography และ Ultrasound Breast จาก รพ

กรุงเทพเพชรบุรี. รพ.กรุงเทพระยอง. และศูนยถันยรักษ รพ.ศิริราช 2 วัน (22 - 23 เมษายน 
2562 )

 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคดักรองไปยงัหนวยแพทย ระหวางวันที ่22 - 23 เม.ย. 
 •  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 •  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ ไดแก ตรวจมะเร็ง

เตานมดวยเครือ่ง Mammogram และวนิจิฉยัความผดิปกตขิองเตานมในสตร ีพบผลผดิปกติ 
BIRADS 4 และ BIRADS 5 จํานวน 19 ราย หรือ 15.83% ของผูเขารับบริการ

 •  เจาหนาที่สรุปผลการตรวจ ประสานงานเพื่อนัดมาทําการเจาะดูดเซลล (Fine Needle As-
piration – FNA) หรือ ทําการเจาะตัดชิ้นเนื้อผานผิวหนังดวยเข็มขนาดเล็ก (Core Needle 
Bx.) ในวันที่ 1 พ.ค. 2562

 

          คลินิกมะเร็งเต้านม (Mammography)
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• นัดผูเขารับบริการทั้ง 120 ราย มาฟงผลตรวจ ในวันที่ 12 พ.ค. 2562
 • ผูปวยที่มีผล FNA หรือ Core Needle Bx. เปนมะเร็งจะนัดมาผาตัดเตานมและเลาะตอมนํ้า

เหลืองที่รักแร (Modified Radical Mastectomy -MRM) ระหวางวันที่ 16-17 พ.ค. 2562
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
• สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  120  ราย
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          คลินิกกระดูกและข้อ

ประธาน    รองศาสตราจารย นายแพทยณัฐพล ธรรมโชติ
รองประธาน    นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นายแพทยอภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค
เลขานุการ    นางรัตนา เตชะพันธงาม
คณะกรรมการ    นายแพทยประเสริฐ ริมชลา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา โดยคาดการณ

จาํนวนผูเขารบับรกิาร จาํแนกเปนอาการขอเขาเส่ือมจํานวน 10 ราย (11 ขอเขา)  และตรวจ
รักษาโรคกระดูกและขอ จํานวน 325 ราย

•  ประสานงานโรงพยาบาลพระจอมเกลาเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพ่ือใหเพียงพอตอ
การใหบริการ ประสานงานทีมแพทย ออรโธปดิกส  และวิสัญญีแพทย เพื่อผาตัดเปลี่ยนผิว
ขอเขาเทียม จากรพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
•  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
•  เจาหนาท่ีนําผูปวยเขาเตรียมรับการรักษา หรือเขาพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษา จากแพทย

อาสาจาก รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ, รพ.ภูมิพล, รพ.จุฬาภรณ และรพ.ทหารผานศึก
•  ผูปวยพักฟนภายหลังจากกระบวนการรักษา ภายใตการประสานงานและดูแลของเจาหนาที่
•  แพทยติดตามอาการและสรุปผลการรักษา
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจาํนวนผูเขารบัการรกัษาตลอดโครงการทัง้สิน้ 325 ราย ไดรบัการผาตดัเปลีย่นผวิขอเขา

เทียมจํานวน 10 ราย

          คลินิกกระดูกและข้อ
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         คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง (Surgical Endoscopy)

ประธาน    นายแพทยชูศักดิ์ เบญจามิน วงศสุรีย
รองประธาน    แพทยหญิงยิ่งลักษณ ปญจวรานุวัตร
เลขานุการ    นางวารีรัตน เลิศนที
คณะกรรมการ   นายแพทยธิติ บุญมงคล
     ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต วิริยะโรจน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา โดยคาดการณ

ผูรับการรักษาในหนวยศัลยกรรมสองกลองจํานวน 100 ราย
•  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
•  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย ในวันที่ 27-28 เม.ย.
•  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
•  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ เชน การสองกลอง

ทางเดนิอาหารเพือ่ตรวจสองกลองคดักรองมะเรง็ลาํไสใหญ กระเพาะอาหาร ตรวจพบต่ิงเนือ้ 
(Polyp) 50 ราย พบผิดปกติมะเร็ง 4 ราย , Last Polyp 2 ราย

•  เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  111  ราย

         

         คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง (Surgical Endoscopy)
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          คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก 

ทีมงาน   แพทยหญิงกนกกร สวัสดิไชย
    รองศาสตราจารย แพทยหญิงทวิมา ศิริรัศมี
    ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยภาวิน เกษกุล
    พันเอก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยดุสิต สถาวร
    แพทยหญิงวีนา ไชยยศ
    นางมยุระ ชวงโชติ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1. กอนกิจกรรมแพทยอาสา

1.1. วิเคราะหขอมูลปญหาพัฒนาการในพื้นที่ พบวา บุคลากรมีทักษะในการตรวจคัด
กรองพัฒนาการเด็ก แตขาดทักษะในการใหคําปรึกษาและการกระตุนพัฒนาการ

1.2  กําหนดกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรดานสาธารณสุขที่ดูแลเด็กที่มีปญหาพัฒนาการ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 140 คน

1.3  ประสานงานวิทยากรภายนอกหลักสูตร ปธพ.
1.3.1. กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิาร หวัขอ “ทกัษะการใหคาํปรกึษาแกผูปกครอง”
 ศาสตราจารยคลินิก แพทยหญิงวินัดดา ปยะศิลป
 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพนม เกตุมาน
1.3.2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
 “ทักษะการกระตุนพัฒนาการแกบุคลากรดานสาธารณสุข”

    น.ส.นภาพร วังอาษา
    น.ส.รวิภา คงศิลป
    น.ส.สุนันทา ศรีสวัสดิ์
    น.ส.นววรรณ เจริญสุข
    นางอาทิตยา  ฤกษเวียง
    น.ส.ศิวดาติ์ ปยะกัญจนา

1.4 จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการอบรม ไดแก อุปกรณกระตุนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
โปสเตอรประชาสมัพนัธงาน โปสเตอรใหความรูพฒันาการดานตางๆ ประกาศนยีบตัร
แกผูรับการอบรม และชุดกระตุนพัฒนาการสําหรับหนวยงานที่เขารวมอบรม

          คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก 
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1.5 ประสานงานเครือขายเพื่อสนับสนุนการอบรม ไดแก บริษัท Johnson & Johnson
1.6 ประชุมทีมงานเพื่อซักซอมความเขาใจในการอบรม 2 ครั้ง
1.7 ตรวจสอบและเตรียมสถานที่จริงกอนการอบรม 1 วัน

2  การจัดกิจกรรมแพทยอาสาประกอบดวย 3 กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “ทักษะการใหคําปรึกษาแกผูปกครอง” แก

บุคลากรดานสาธารณสุข วันที่ 16 เม.ย. 2562 ณ หองประชุมนพเกา โรงพยาบาล
พระจอมเกลา

2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “ทักษะการกระตุนพัฒนาการแกบุคลากรดาน
สาธารณสุข” วันที่ 10 พ.ค. 2562 ณ หองประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาล
พระจอมเกลา ประกอบดวย 
2.2.1  การอบรมเรื่อง “พัฒนาการลาชาแกปญหาอยางไรดี”
2.2.2  กิจกรรมกลุมยอย 4 กลุม ฝกทักษะการกระตุนพัฒนาการ 4 ดาน ไดแก 

กลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ ภาษา และการนวดสัมผัส
2.3 การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก วันที่ 12 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

3. ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “ทักษะการใหคําปรึกษาแกผูปกครอง” จํานวน 

140 คน
 •  สรุปผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “ทักษะการกระตุนพัฒนาการแกบุคลากรดาน

สาธารณสุข” จํานวน  68 คน
 •  สรุปผูเขารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก จํานวน 4 คน
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         คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์และคัดกรองโรค

ประธาน    แพทยหญิงดวงพร ปณจีเสคิกุล
รองประธาน    นางพรสรรค กําลังเอก
เลขานุการ    นางวิลาวัลย ผุดผอง
คณะกรรมการ   นายแพทยศรัณย อินทกุล 
     นายแพทยนันทศักดิ์ ธรรมานวัตร
     รองศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย  

      รองศาสตราจารย แพทยหญิงบุรณี กาญจนถวัลย
     นายแพทยนิติ เหตานุรักษ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและผูปวยท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยคาดการณจํานวนผูเขา

รับบริการทั่วไปและพระภิกษุ จํานวนรวม 4,000 ราย 
•  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยหนวย

ตรวจสขุภาพและคดักรองโรคทัว่ไปใชพืน้ทีบ่รกิาร ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ

•  ตรวจสขุภาพพระสงฆ (เจาะเลือด) จาํนวน 258 รูป นดัมาตรวจวนัที ่12 พ.ค. จาํนวน 79 รปู
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนขอเขารับการรักษา
•  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
•  แพทยซักประวัติและสอบถามอาการปวยทั่วไป และสรุปวินิจฉัยเบื้องตน
•  ตรวจเอกซเรยปอด (Chest X-ray) และตรวจคดักรองวณัโรค (TB Screening) จํานวน 4,008 

ราย พบ    ผลบวก เขาไดกับวัณโรค 230 ราย    
•  เจาหนาทีน่าํผลการวนิจิฉยัเบ้ืองตนสงตอไปยงัหนวยเฉพาะทาง หรอืประสานเพ่ือรบัการรกัษา

ตามแตกรณี
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ติดตามการบําบัดรักษาโดยทีมแพทยโรงพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี
•  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  4,885  ราย

     
         คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์และคัดกรองโรค
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         คลินิกตรวจโรคทั่วไป 

ประธาน    นายแพทยกิตติศักดิ์ ฐานะสิทธิ์
รองประธาน    ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ กี่สุขพันธ
เลขานุการ    นายเนติพันธ บุญมา
คณะกรรมการ   ศาสตราจารย นายแพทยวีระพล จันทรดียิ่ง
     พ.อ.(พิเศษ) นายแพทยวิเชษฐ รัตนจรัสโรจน
     ผูชวยศาสตราจารย เรือโท นายแพทยสาธิต คูระทอง
     นายแพทยสุรชัย โชคครรชิตไชย
     นายแพทยชัยยศ เดนอริยะกูล
                           นายแพทยวรา เศลวัตนะกุล
     นายแพทยนพรัตน  โงวจุงดี
     นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและผูปวยท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยคาดการณจํานวนผูเขา

รับบริการทั่วไป จํานวน 200 ราย 
•  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยหนวย

ตรวจโรคทั่วไปใชพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนขอเขารับการรักษา
•  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
•  แพทยซักประวัติและสอบถามอาการปวยทั่วไป และสรุปวินิจฉัยเบื้องตน
•  เจาหนาที่นําผลการวินิจฉัยเบื้องตนสงตอไปยังหนวยเฉพาะทาง หรือประสานเพื่อจัดยาตาม

แตกรณี
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  229  ราย

     
         คลินิกตรวจโรคทั่วไป 
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         คลินิกทันตกรรม

ประธาน    ผศ. ทพ. สุชิต พูลทอง
เลขานุการ    ดร.ชลิดา อนันตรัมพร

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและผูปวยกลุมเปาหมาย โดยคาดการณจะมีผูเขารบับรกิาร 

จํานวน 500 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยหนวย

ทันตกรรมใชพื้นที่ใหบริการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยทันตแพทย
 • เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 • เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ 
 • เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  549  ราย แยกเปน ทําฟนปลอมทั้งปาก 

9 รายทําฟนปลอมเฉพาะฟนหนา 30 ราย ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน ผาฟนคุด  510 ราย



50 แพทยอาสาฯ

         คลินิกอบรม CPR

ประธาน    พลอากาศตรี นายแพทยวรงค ลาภานันต
รองประธาน    นายแพทยปรเมศวร ไตรภพ
เลขานุการ    นายพรชัย รัตนเมธานนท
คณะกรรมการ   นาย ไกร  วิมลเฉลา
     นาง ศิริวรรณ  แกวมูลเนียม

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1)  กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา
   โครงการครั้งนี้คาดการณผูรับการอบรมในหนวยการสอน CPR อยูที่จํานวน 2,600 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
   โดยหนวยการสอน CPR ตดิตอยืมหุน  จาก หลายโรงพยาบาล โดยไมมคีาใชจาย  จาํนวน  100 ตวั
 •  จัดเตรียมรถและจนท.ขนหุน และดูแลความเรียบรอยพรอมใชงาน
 •  ติดตอวิทยากร จากหลายสถาบัน  กวา  50  คน
 •  จัดทําแผนพับ  วีดิทัศน  แผนแบนเนอร
 •  จัดเตรียมทําประกาศนียบัตรเพื่อมอบใหผูเขารับการอบรม
 •  ประชาสัมพันธภายในจังหวัด  ประสานรายชื่อผูมาอบรม  สวนใหญ คือ ประชาชนจิตอาสา
 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • สรางความพรอมการกูชีพ CPR ใหชาวเพชรบุรี โดย ทีมกูชีพ พรอม หุนสอน CPR 100 ตัว  
 • การสอน  ใชหุน  1 ตัวตอผูอบรม  4 คน
 • ผูชวยวิทยากร กํากับดูแล  2 - 3 กลุมตอคน  เวลาประมาณ  30  นาทีตอ 1 รุน
 • รับใบประกาศนียบัตร  รับอาหารวาง
 • ถายภาพกลุม
 • ทําความสะอาด สถานที่  และหุน  CPR
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • นําสงคืนหุนสอน CPR
 • สรุปจํานวนผูเขารับการอบรมตลอดโครงการทั้งสิ้น 2,619 ราย

         คลินิกอบรม CPR
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         คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประธาน    รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยประวิทย อัครเสรีนนท
เลขานุการ    นายสมพล วิชัยดิษฐ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการผูขอรับบริการ
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบริการ ประมาณการคาใชจาย เฉพาะงานปฏิบัติ

การของคลินิก
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนขอรับการรักษา เจาหนาที่ทําการซักประวัติเบื้องตน
•  ผูปวยเขาพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษากอนการวินิจฉัย หรือเริ่มตนตามแผนการรักษา ตาม

แตละกรณี
• เจาหนาที่สรุปผลการรักษาเพื่อแจงตอผูปวย และประสานไปยังหนวยงานในการจัดยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนผูเขารับการตรวจรักษา จายยา หัตถบําบัด ประคบ อบไอนํ้าสรางเสริมสุขภาพ  

ทั้งสิ้น  123 ราย

         คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
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         คลินิกแพทย์แผนไทยและฝงเข็ม 
 

ประธาน    นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน
เลขานุการ    นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการผูขอรับบริการ
•  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบริการ ประมาณการคาใชจาย เฉพาะงานปฏิบัติ

การของคลินิก
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยลงทะเบียนขอรับการรักษา เจาหนาที่ทําการซักประวัติเบื้องตน
•  ผูปวยเขาพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษากอนการวินิจฉัย หรือ เริ่มตนตามแผนการรักษา ตาม

แตละกรณี
•  เจาหนาที่สรุปผลการรักษาเพื่อแจงตอผูปวย และประสานไปยังหนวยงานในการจัดยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนผูเขารับการตรวจรักษา นวด ฝงเข็ม พอกสมุนไพร จายยา สอนสุขศึกษา ทั้งสิ้น  

710 ราย
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         คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (ออกกําลังกาย)

ประธาน    นายแพทยเกษม เวชสุทานนท
เลขานุการ    นายวิศิษฐ ชวลิตานนท

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการจํานวนผูรับการอบรม 100 ราย
•  อบรมเจาหนาที่ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพื่อขยายผล
•  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
•  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
•  เจาหนาที่จัดกิจกรรมบนเวที
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  สรุปจํานวนเจาหนาที่ และอสม. ที่เขารับการอบรมทั้งสิ้น  125  ราย

         

         คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (ออกกําลังกาย)
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         คลินิกเวชศาสตร์ฟนฟู
 

ประธาน     รองศาสตราจารย แพทยหญิงวิไล คุปตนิรัติศัยกุล
รองประธาน     ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิษณุ กัมทรทิพย
เลขานุการ     ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรพล อรามรัศมีกุล

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา โดยคาดการณ

จํานวนผูเขาบริการรักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน จํานวน 40 ราย
 • ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 • เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 • เจาหนาที่นําผูปวยเขาเตรียมรับการรักษา หรือเขาพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษา
 • ผูปวยพักฟนภายหลังจากกระบวนการรักษา ภายใตการประสานงานและดูแลเจาหนาที่
 • แพทยติดตามอาการและสรุปผลการรักษา
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น 49 ราย

         คลินิกเวชศาสตร์ฟนฟู
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         คลินิกอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
 

ประธาน    นายแพทยสมัย ศิริทองถาวร
เลขานุการ    นายประพจน คลายสุบรรณ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา โดยคาดการณ

อยูที่จํานวน 120 ราย
 • ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
 • ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 • เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 • ใหบริการผลิตและซอมแซมแขน-ขาเทียม บริการอุปกรณชวยการเดินสําหรับคนพิการ
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • สรุปจํานวนผูเขารับบริการตลอดโครงการจํานวนทั้งสิ้น  146  ราย แยกเปน
  มอบรถเข็นแบบประกอบเฉพาะบุคคล 
- Cerebral palsy  สมองพิการ   21   ราย - paraplegic พิการขา 2 ขาง       2  ราย
- hemiplegia พิการครึ่งซีก     4   ราย  - สูงอายุ และอื่นๆ           12  ราย
- osteogenesis imperfecta      1   ราย  - Down’s  syndrome      1  ราย

     

         คลินิกอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
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         คลินิกรับบริจาคโลหิต

ประธาน    นางสาว ชฎารัตน สมทอง    
เลขานุการ    นายโชคชัย คุณาวัฒน
คณะกรรมการ   นายเดชาวัต แจงชื่น

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ท่ีในการบรกิารและคาดการณจาํนวนผูเขาบรจิาคโลหิต จาํนวน 150 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูบริจาคโลหิตลงทะเบียน
 •  เจาหนาที่ซักประวัติสอบถามขอมูลของผูบริจาคโลหิต
 •  เจาหนาที่ดําเนินการเจาะเลือดตามปริมาณที่กําหนด
 •  ผูบริจาคโลหิตรับวิตามินบํารุงเลือดและอาหารวาง
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูประสงคจะขอบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 300 ราย แตสามารถบริจาคโลหิตไดจํานวน 

156 ราย

         คลินิกรับบริจาคโลหิต
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         คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ 
         (เตรียมพร้อมการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเปนผู้ใหญ่
         ที่แข็งแรงไม่ปวยทางกายและจิต) 

ประธาน    รองศาสตราจารย นายแพทยศิริไชย หงสสงวนศรี
เลขานุการ    นางสิรินธร สุจิมนัสกุล
คณะกรรมการ   พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ

ทีมงาน     จิตแพทยและทีมงานพยาบาล นักจิตวิทยา
      โรงพยาบาลพระจอมเกลา จํานวน 15 คน    

      จิตอาสานักศึกษาแพทย ปริญญาโท จํานวน 14 คน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ท่ีในการบรกิาร และประมาณการเปาหมายจํานวนผูเขารวมกจิกรรม 100 

ราย
  รายละเอียดการเตรียมงาน

1.1 ประขุมหารือเบื้องตนกับแผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระจอมเกลา กําหนดกลุมผูเขา
รวมคลินิก ไดแก พอแม หรือผูปกครองของเด็กที่มีอายุ 0-6 ป จากทุกอําเภอใน
จังหวัดเพชรบุรี 

1.2 แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระจอมเกลา จัดทําแผนพับ และหนังสือเชิญชวน เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึงกําหนดวันทําโครงการแพทยอาสา โดย
คลินิกโรงเรียนพอแม จัดคลินิกในวันที่ 12 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
จังหวัดเพชรบุรี 

1.3 จดัทําและพิมพหนงัสือคูมอืโรงเรียนพอแมเพื่อใชในวนัทําคลินกิ เตรยีมอุปกรณตาง 
ๆ ที่ใชในการทําคลินิก เชน flipchart เครื่องเขียนสํานักงานที่จะใชในการอบรม

1.4 ทีมงานแผนกจิตเวชฯ เขาพื้นที่ที่จะจัดคลินิก หองประชุมนิศามณีวงศ ขั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ) เตรียมสถานที่ จัดโตะ เกาอี้ 
flow chart ตาง ๆ และติดตามแจงวันนัดใหพอแมผูปกครองทราบอีกครั้ง กอนวัน
ทําคลินิก 1 วัน

1.5 ประชุมเตรียมความพรอมครั้งสุดทายกับทีมงานกอนวันทําคลินิก กอนวันงาน 1 วัน

         คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ 
         (เตรียมพร้อมการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเปนผู้ใหญ่
         ที่แข็งแรงไม่ปวยทางกายและจิต) 
         (เตรียมพร้อมการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเปนผู้ใหญ่
         ที่แข็งแรงไม่ปวยทางกายและจิต) 
         (เตรียมพร้อมการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเปนผู้ใหญ่
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2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา 
2.1 ทีมงานแผนกจิตเวชประจําจุดนัดหมายทางเขาตางๆ ของโรงเรียน เพ่ือนําพอแมผู

ปกครองไปยังสถานที่จัดคลินิก
2.2 ประชุมเตรียมความพรอมทีมงานนักศึกษาปริญญาโทฯ ในการประจํากลุมยอย 
2.3  พธิเีปดคลินิกโรงเรยีนพอแมโดยนายแพทยสทุศัน ไชยยศ รองนายแพทยสาธารณสขุ

จังหวัดเพชรบุรี
2.4  เริม่กจิกรรมแพทยอาสา ประกอบดวย การใหความรู และการทาํกจิกรรมกลุมยอย 

โดย รองศาสตราจารย นายแพทยศิริไชย หงสสงวนศรี บรรยายใหความรูหลักการ
ทฤษฎีและการเลี้ยงดูลูกที่ถูกตองแกพอแมผูปกครอง เริ่มเวลา 09-10.30 น พรอม
แจกคูมือการเลี้ยงดูลูก 

2.5  จดักิจกรรมกลุมยอย โดยแบงพอแมผูปกครองออกเปนกลุมละ 10 คน โดยมนีกัศกึษา
ปริญญาโทฯ ประจําแตละกลุม

2.6  เริ่มกิจกรรมกลุมยอย เวลา 10.30 -15.30 น โดยมีคําถามและสถานการณตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกใหพอแมผู ปกครองคิด วิเคราะห ตัดสินใจ แลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางกัน หลังจบกลุมยอยแตละคําถาม  รองศาสตราจารย นาย
แพทยศิริไชย หงสสงวนศรี จะตอบคําถามขอสงสัยของพอแมผูปกครอง 

2.7  รองศาสตราจารย นายแพทยศิริไชย หงสสงวนศรี บรรยายสรุปและตอบขอซักถาม
จากการจัดทําคลินิก และใหคําแนะนําแกพอแมผูปกครองในการเลี้ยงดูลูกอยางถูก
ตอง

3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรปุจาํนวนพอแมผูปกครอง ทีเ่ขารวมกิจกรรมแพทยอาสา คลนิกิโรงเรยีนพอแม ทัง้สิน้ 100 

ราย
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         คลินิกหัวใจและหลอดเลือด  

คณะท�างานประจ�าคลินิก 
ประธาน    พลอากาศตรี นพ.วรงค ลาภานันต
เลขานุการ    นางศิริวัลย แกวมูลเนียม
คณะกรรมการ   นายไกร วิมลเฉลา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการ และประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษาอยูท่ีจํานวน 

200 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยคลินิก

หัวใจและหลอดเลือดใชอุปกรณใหบริการดังนี้
 •  เคร่ืองตรวจหวัใจดวยคลืน่เสยีงสะทอนความถีส่งู หรอื การตรวจเอคโค (Echo) หวัใจ (Echo-

cardiogram) 
 •  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ Electrocardiogram (ECG/EKG)
 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
• ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
• เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
• เจาหนาทีค่ดักรองผูเขารบับรกิาร และใหบริการตรวจวนิจิฉัยผูปวยโรงหัวใจดวยเคร่ืองมอืพิเศษ 

เครื่องวิ่งสายพานและการทําเอคโคหัวใจ แยกเปนวันที่ 23 เม.ย. 2562 ตรวจ Echo จํานวน 
84 ราย พบภาวะผิดปกติ 5 ราย และวันที่ 12 พ.ค. 2562 ตรวจรักษา  115 ราย แยกเปน
หัวใจ 61 ราย หัวใจเตนผิดจังหวะ หรือ AF 54 ราย

• เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ เชน ตรวจรักษาดวย
การฉีดสีสวนหัวใจและใสขดลวดเพื่อรักษาเสนเลือดหัวใจตีบ  

• เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
• สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น 199 ราย

         คลินิกหัวใจและหลอดเลือด  
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          คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ

ประธาน     แพทยหญิงเสาวนินทร อินทรภักดี
รองประธาน    นายแพทยรังสรรค ชัยเสวิกุล
เลขานุการ    ดร.ชญานนันท ติยะตระการชัย
คณะกรรมการ   นายวิโรจน อาภรณวิรัตน
    
ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิาร และประมาณการจาํนวนผูเขารบัการรกัษาในคลนิกิคลินกิ

หัวใจเตนไมตรงจังหวะ จํานวน 5,000 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยคลินิก

หัวใจและหลอดเลือดใชอุปกรณใหบริการดังนี้
 •  เครือ่งตรวจหวัใจดวยคลืน่เสยีงสะทอนความถีส่งู หรอื การตรวจเอคโค (Echo) หวัใจ (Echo-

cardiogram) 
 •  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ Electrocardiogram (ECG/EKG)
 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 •  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 •  เจาหนาที่คัดกรองผูเขารับบริการ จํานวน 5,749 ราย พบผิดปกติ 154 ราย นัดมา EKG และ 

Echo 
 •  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ 
 •  เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยเฉพาะทางอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารับบริการตลอดโครงการทั้งสิ้น 5,749  ราย

          คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ



61แพทยอาสาฯ

         คลินิกผิวหนัง

ประธาน    นอ. นายแพทยสิริวัฒน ภัทรากาญจน
เลขานุการ    นายบุญสงค ทัพชัยยุทธ
คณะกรรมการ    แพทยหญิงจัญจุรี  สมาธิ อัศวุตมางกุร

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศกึษาขอมลูของพืน้ทีใ่นการบรกิารและผูปวยท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยคาดการณจํานวนผูเขา

รับบริการ 300 ราย
 • ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยคลินิก

ผิวหนังใชพื้นที่บริการ ณ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกลา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 •  เจาหนาทีร่บัประวตัผิูปวย และวดัคาความดนัโลหติ,นํา้หนกัตวั สวนสงู และรายละเอยีดอืน่ๆ
 •  แพทยเขาใหการรักษาตามแผนการรักษา หรือ ใหคําปรึกษากับผูปวยตามแตละกรณี
 •  เจาหนาทีร่บัผลการวนิจิฉยัจากแพทยเพ่ือสรุปผลการรักษาใหกบัผูปวย และประสานงานเพ่ือ

จัดยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยเฉพาะทางอาสา
 •  สรุปผูเขารับการรักษาในวันที่ 11 พ.ค. จํานวน 159 ราย และวันที่ 12 พ.ค. อีก 183 ราย

ตลอดโครงการมีผูเขารับการรักษาทั้งสิ้น 342 ราย 

       

         

         คลินิกผิวหนัง
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          คลินิกเด็กโรคหัวใจ

ประธาน     พ.อ.นพ. เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล
เลขานุการ     นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน

ทีมงาน
ผศ.นพ.ธนะรัตน  ลยางกูร   ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภฯ
ศ.คลินิก พลโทหญิง สุรียพร คุณาไทย รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภฯ
พลเอก ชูศิลป  คุณาไทย
คุณฉันทนา  ดาวราย   รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภฯ
พญ.เสมอใจ   เห็นประเสริฐแท  รพ.ราชบุรี
นพ.เทียนเอก   ตรัยเสาวภาคย  รพ.สิรินธร
พญ.มาริน   ศตวิริยะ   รพ.รามาธิบดี
ผศ.นพ.ยุทธพงศ   วงศสวัสดิวัฒน  รพ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ขอนแกน
นพ.ภราดร   จันทรออน   รพ.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ขอนแกน
พ.ต.ต.นพ.อภิวัฒน   จันทรแสงฟา  รพ.ตํารวจ

องค์กรพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
• มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา                

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
• มูลนิธิทุนทานทาวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ  รถตูพาหนะ และเครื่อง echocardiogram
• มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี จํากัด  ของขวัญ ขนม นํ้าดื่ม ชุดของเลนเด็ก
• บริษัท บีเจเอส อินเวสเมนท จํากัด  เครื่อง echocardiogram
• บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด  เครื่อง echocardiogram
• บริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด เครื่อง echocardiogram
• บริษัท อิโนเวชั่นส จํากัด เครื่อง echocardiogram
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
• โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

         

          คลินิกเด็กโรคหัวใจ
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการ และประมาณการจํานวนผูเขารับการคัดกรองในคลินิก

เด็กโรคหัวใจ จํานวน 17,000 ราย
 - 16 ม.ค. 2562 มลูนธิเิดก็โรคหวัใจฯ จดัอบรมเพือ่พฒันาทกัษะในการตรวจคดักรองโรคหวัใจ

แกเจาหนาท่ีสาธารณสขุ พยาบาล และผูดูแลเด็กในพืน้ทีจ่งัหวัดเพชรบรุ ีใหมศีกัยภาพในการ
ตรวจวนิจิฉยัและคดักรองเบือ้งตนในพ้ืนที ่ณ หองประชมุชัน้ 3 สํานกังานสาธารณสุขจังหวดั
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญสาขากุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ เปน
วิทยากร  ประกอบดวย

 • ผศ.นพ.ธนะรัตน   ลยางกูร  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
 • พ.อ.นพ.เฉลิมเกียรติ  ตันตระกูล  รพ.พระมงกุฎเกลา  วิทยากร
 • พญ.เสมอใจ   เห็นประเสริฐแท  รพ.ราชบุรี
 • พ.ต.ต.นพ.อภิวัฒน   จันทรแสงฟา รพ.ตํารวจ
 • นพ.เทียนเอก   ตรัยเสาวภาคย  รพ.สิรินธร
 • ผูเขารับการอบรม พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 128 คน
 • ผูปวยสาธิต เปนเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด จํานวน 7 คน  
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 • ไดรับความสนับสนุนจาก สสจ. เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด และ ผอ.รพ.พระจอมเกลา 
  ระหวาง เดือน มกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุข 

ลงพื้นที่ชุมชน ตรวจรางกายเด็กในความดูแล คัดกรองและลงทะเบียน โดยมีกลุมงานกุมาร
เวชกรรม รพ.พระจอมเกลา เปนผูรบัผดิชอบ เพือ่นดัมารับการตรวจคดักรองตากคณะแพทย
จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ แยกออกตามรายเอียดในตาราง

การตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่ โรงเรียน 
(แห่ง)

นักเรียน
ทั้งหมด

รับการ
ตรวจ

ร้อยละ
(%)

เปนโรค
หัวใจ

พิการแต่
ก�าเนิด

สงสัยเปน
โรคหัวใจ
พิการแต่
ก�าเนิด

อ.เมือง รัฐ (29) 3,696 3,678 99.51% 4 69

เอกชน (2) 463 454 98.06% - 5

อ.เขายอย  รัฐ (17) 1,489 1,265 84.96% - 182

เอกชน (1) 568 544 95.77% - -

อ.ชะอํา  รัฐ (14) 2,447 2,447 100% 4 130

เอกชน (1) 439 439 100% 5 -

อ.บานลาด  รัฐ (29)  1,866 1,822 97.64% 4 87

อ.ทายาง  รัฐ (57)  3,179 3,117 98.05% 5 33

อ.หนองหญาปลอง  รัฐ (11) 896 895 99.89%  2 20

อ.บานแหลม รัฐ (27)  2,487 1,853 74.51% 1 56

รวม 188 17,530 16,514 94.20% 25 582

  ในวันที่ 12 พ.ค. 2562   ทําการตรวจยืนยันการคัดกรองโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ
เด็ก จากโรงเรียนของรัฐ 184 แหง และโรงเรียนเอกชน 4 แหง จากทั้งหมด 17,530 ราย  มี
เด็กนักเรียนเขารับการตรวจคัดกรอง จํานวน 16,514 ราย (94.20%)   
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 • พบเด็กที่สงสัยจะมีความผิดปกติ 587 ราย  
 • พบผูปวยเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ที่ไดรับการวินิจฉัยแลว และรักษาตอเนื่อง 20 ราย  
 • ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ  เตรียมขนม 

ตุกตา ของแจก 
 • ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
 • จากการคัดกรองพบเขาขายผิดปกติ  ไดมารับการตรวจยืนยันการคัดกรองโดยกุมารแพทย 

และกุมารแพทยผู ชํานาญการโรคหัวใจเด็กดวยการ ตรวจเอคโคหัวใจ (Echocardio-
gram-Echo) จํานวน 201ราย

2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 •  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 •  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ ณ หองตรวจ โอพีดี 

เด็ก ชั้น 2 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ รพ.พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  ในวันอาทิตยที่ 12 
พ.ค. 2562

 •  เด็กจากโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี  เขารับการตรวจเพิ่มเติมหลังการคัดกรองเบื้องตน  
201 ราย ผูปวยของโรงพยาบาลพระจอมเกลา โรงพยาบาลราชบรุ ีและโรงพยาบาลใกลเคยีง  
พบเปนโรคหัวใจ 16 คน

 • เจาหนาท่ีสรุปผลการรักษา สงตอรักษาที่ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 5 ราย 
รพ.ราชบุรี 7 ราย รพ.พระจอมเกลา 3 ราย  นัดติดตามอาการ 1 ราย

3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  17,200  ราย
  แยกเปนเด็กนักเรียน ชั้นประถม 1-6 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดรับการตรวจคัดกรองจาก

พยาบาลและเจาหนาทีส่าธารณสขุ 16,514 ราย  เปนเด็กอืน่ๆ ทีส่งสัยเปนโรคหวัใจพิการแต
กําเนิด ผู ปวยที่ไดรับการวินิจฉัยแลว และมารับการตรวจติดตาม โดยเปนผู ปวยของ 
รพ.พระจอมเกลา รพ.ราชบรุ ีและพืน้ทีใ่กลเคยีงทีไ่ดทราบขาวการประชาสมัพนัธ และมาเขา
การตรวจคัดกรอง  อีก 686 ราย
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         คลินิกสูตินรีเวชกรรม

ประธาน    พ.อ.(พิเศษ) ผศ.นพ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
เลขานุการ    นางวรภา มนตอารักษ
คณะกรรมการ   นายแพทยเดชา พงษสุพรรณ
     พันเอก นพ.เสริมพงษ จารุเลิศวุฒิ
     นายแพทยพัฒนา โพธิ์สุยะ
     นายแพทยสาธิต ทิมขํา
ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา
•  ประสานงานเพือ่จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณเพ่ือใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยใชอปุกรณ

ดังนี้
 • เครื่อง Speculum
 • เครื่อง U/S
 • Pap Smear
 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจในการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 • ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 •  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 •  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการรักษาตามอาการ เชน ตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 2,500 ราย ตรวจวินิจฉัยสตรีต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงสูง ตรวจกอนในอุง
เชิงกรานสตรีดวยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง และตรวจโรคทางสูตินรีเวชกรรมทั่วไป 
เปนตน

 • เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น 2,500 ราย

         คลินิกสูตินรีเวชกรรม
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         คลินิกจักษุกรรม

ประธาน    รศ.นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
รองประธาน    น.อ.หญิง พญ.พิมพสิริ ชมะนันทน รน.
เลขานุการ    นางสาวรัตนา กิตติพิบูลย
คณะกรรมการ   นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ
     ดร.สมชาย หัชลีฬหา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลโรคและภาวะทางจักษุกรรมที่ยังเปนปญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวมกับจักษุ

แพทย และพยาบาล รพ.พระจอมเกลา พบวา มีปญหาดังตอไปนี้
- มีผูปวยตอกระจกจํานวนมากที่รอคอยการผาตัดนานเกินกวา 6 เดือน
- มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่คัดกรองเบื้องตนจากโรงเรียนวา มีสายตาผิดปกติ

จํานวนมากที่รอการตรวจประเมินจากจักษุแพทยเพื่อพิจารณาการแกไขดวยแวน
สายตา เนื่องจากการตรวจวัดสายตาเด็กตองใชเวลาในการตรวจนาน และตองใช
เครื่องมือทางการแพทยที่มีเฉพาะในบางโรงพยาบาล

- ผูปวยเบาหวานยังไมไดรับการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาตามเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข

 •  จากขอมลูปญหาดงักลาวไดวางแผนงานการตรวจรักษาและประมาณการจํานวนผูเขารบัการ
รักษา 

- ผาตัดตอกระจก 100 ตา (ผาตัดวันที่ 10 และ 11 พ.ค. 2562)
- วดัสายตาและประกอบแวนเดก็นกัเรยีน 120 ราย (วดัสายตาวันที ่21 และ 22 เม.ย. 

2562 รับแวนตาวันที่ 12 พ.ค. 2562) 
- คัดกรองภาวะเบาหวานข้ึนจอตาใหกับผูปวยเบาหวาน 300 ราย (วันที่ 11 พ.ค. 

2562)
- ตรวจสุขภาพตาผูปวย 200 ราย (วันที่ 12 พ.ค. 2562)

•  ประสานงานหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครัฐและเอกชนเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุบคุลากรและ
เครื่องมืออุปกรณการแพทยตามแผนงานที่วางไว

         คลินิกจักษุกรรม
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• ผาตัดตอกระจก
 - เครื่องสลายตอกระจก 2 เครื่อง
 - กลองผาตัด 7 ตัว
 - เครื่องมือผาตัด 100 ชุด
 - ยาและเวชภัณฑ 100 ชุด
 - เลนสแกวตาเทียม100 ชิ้น
 ไดรับการสนับสนุนแพทยพยาบาลเจาหนาที่ตลอดจนอุปกรณและเคร่ืองมือจาก

มูลนิธิ พอสว.
• วัดสายตาและประกอบแวนเด็กนักเรียน
 - เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ 2 เครื่อง
 - เครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติ 2 เครื่อง
 - Retinocope 2 เครื่อง
 - Trial lens set 3 เครื่อง
 - Snellen chart 2 เครื่อง
 - Slit lamp 1 เครื่อง
 - ยาขยายมานตา
 - กรอบแวนพรอมเลนส 120 ชุด
 ไดรบัการสนบัสนนุพยาบาลและเจาหนาทีใ่นการวดัแวนตลอดจนอปุกรณและเครือ่ง

มือจาก รพ.จักษุรัตนิน
• คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
 - กลองถายภาพจอตา (Fundus camera) 10 เครื่อง
 - Slit lamp 3 เครื่อง
 - เครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติ 3 เครื่อง
 - ยาขยายมานตา
 ไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี สง

แพทยประจําบานมารวมตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา
 ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่จากบริษัท นิวอาย และบริษัท 

อาฟตาเซอรวิส แอนดซัพพลาย
• ตรวจสุขภาพตา
 - Snellen chart 1 เครื่อง
 - เครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติ 3เครื่อง
 - Slit lamp 3 เครื่อง
 - เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ 1 เครื่อง
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 ไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี สง
แพทยประจําบานมารวมตรวจสุขภาพตา 

 ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่จากบริษัท นิวอาย และบริษัท 
อาฟตาเซอรวิส แอนดซัพพลาย

• วันท่ี 21 และ 22 เม.ย. 2562 เด็กนักเรียนชั้นประถม ท่ีไดรับการคัดกรองเบื้องตน จาก
โรงเรียนวามีสายตาผิดปกติจํานวน 113 ราย ไดรับการตรวจวัดสายตาดวยวิธี cycloplegic 
refraction พบวามสีายตาผดิปกติทีส่มควรไดรบัการแกไขดวย แวนตา 86 รายไดรบัการลอง
กรอบแวนที่เหมาะสม และไดนัดมารับแวนตาในวันที่ 12 พ.ค.

• จักษุแพทย รพ.พระจอมเกลา ตรวจประเมิน และวัดคาเลนสแกวตาเทียมในผูปวยท่ีเตรียม
เขารับการผาตัดตอกระจก

•  ประชมุกาํหนดขัน้ตอนการใหบรกิารทางจักษกุรรม รวมกับจักษแุพทย พยาบาลและเจาหนาที่ 
รพ.พระจอมเกลาและซักซอมความเขาใจข้ันตอนการใหบริการกับผูเกี่ยวของและเจาหนาท่ี
จิตอาสา

2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ผูปวยผาตัดตอกระจกทุกรายไดรับตัวไวในรพ. 1 วันกอนผาตัด เพื่อเตรียมความพรอม (นัด

นอนรพ. 102 ราย มานอนรพ. 96 ราย ผาตัดได 92 ราย งดผาตัด 4 ราย เนื่องจากความดัน
โลหิตสูง 2ราย ผูปวยไมรวมมือ 1 ราย มีผลขางเคียงจากการฉีดยาชาเฉพาะที่ 1 ราย)
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  วันที่ 10 พ.ค. 2562 ผูปวยไดรับการผาตัดตอกระจก 40 ราย ( 40 ตา )
  วันที่ 10 พ.ค. 2562 ผูปวยไดรับการผาตัดตอกระจก 52 ราย ( 52 ตา )
  รวมผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอกระจก 92 ราย (ผาตัดดวยวิธี MSIC 63 ราย ผาตัดดวยวิธี  

Phacoemulsification and intraocular lens implantation 29 ราย)
•  วันที่ 11 พ.ค. 2562 ผูปวยท่ีนัดหมายใหมาตรวจเบาหวานข้ึนจอตา ลงทะเบียนคัดกรองท่ี

จุดลงทะเบียนเจาหนาทีน่าํสงผูปวยมาทีห่องตรวจผูปวยนอกจกัษุกรรม ไดรบัการตรวจความ
ดันตาและถายรูปจอตา เพื่อตรวจหาเบาหวานที่จอตา ในรายที่ถายรูปแลวไมชัดพอที่จะ
วินิจฉัย จะไดรับการตรวจโดยการขยายมานตา ผูปวยที่พบวามีเบาหวานยังไมขึ้นจอตา หรือ
ขึ้นจอตาระยะไมรุนแรง จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรค และนัดมาตรวจตอเนื่อง หากพบวา
มีเบาหวานขึ้นจอตาระยะรุนแรงตองไดรับการรักษา เชน เลเซอรหรือผาตัด ก็จะนัดมารักษา
ที่รพ.พระจอมเกลาตอไป

  รวมจํานวนผูปวยที่เขารับการตรวจเบาหวานขึ้นจอตา 262 ราย ไมพบเบาหวานขึ้นจอตา 
199 ราย พบเบาหวานขึ้นจอตา 63 ราย ในจํานวนนี้ตองไดรับการรักษาดวยเลเซอร 2 ราย

• วันที่ 12 พ.ค. 2562 ผูปวยที่มารับการตรวจสุขภาพตา ลงทะเบียนคัดกรองที่จุดลงทะเบียน 
เจาหนาที่นําสงผูปวยมาที่หองตรวจผูปวยนอกจักษุกรรม ไดรับการตรวจวัดระดับการมอง
เห็น (Visual Acuity) ตรวจความดันตาดวยเครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติ และตรวจตาดวย
กลอง Slit lamp โดยจกัษแุพทย เมือ่พบความผดิปกติ ก็จะไดรบัการรกัษา และนดัมาติดตาม
การรักษาตอเนื่อง ที่ รพ.พระจอมเกลา

  รวมจํานวนผูปวยที่เขารับการตรวจสุขภาพตา 121 ราย
 •  วันที่ 12 พ.ค. 2562 นักเรียนที่สายตาผิดปกติมารับแวนตาลองใสและปรับแวนตา 86 ราย
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น  588  ราย
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         คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 

ประธาน    แพทยหญิงไพรัตน แสงดิษฐ
เลขานุการ    นายพรเทพ อินทะชัย
คณะกรรมการ   พลตรี นพ.สิรรุจน สกุลณะมรรคา
     นายแพทยประดิษฐ ไชยบุตร
     นางสาวปฐมา พรประภา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ในการบริการและประมาณการจํานวนผูเขารับการรักษา
    โครงการครั้งนี้คาดการณผูรับการรักษาในหนวยศัลยกรรมอยูที่จํานวน 400 ราย
 •  ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ 
 •  ประชุมเตรียมการซักซอมความเขาใจการใหบริการกับเจาหนาที่อาสา
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูปวยลงทะเบียนและเขาสูกระบวนการคัดกรองไปยังหนวยแพทย
 •  เจาหนาที่รับประวัติผูปวยและวัดคาความดันโลหิต,นํ้าหนักตัว สวนสูงและรายละเอียดอื่นๆ
 •  เจาหนาที่นําสงผูปวยไปยังหองปฏิบัติการแพทยใหการตรวจและรักษาตามอาการ 
 •  ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 194 ราย พบผิดปกติ 10 ราย สงตรวจหารองรอยการตีบตัน

ของหลอดเลือดแดงสวนปลายที่แขนและขา (Ankle - Brachial Index - ABI) 190 ราย พบ
ผิดปกติ 37 ราย ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Duplex) จํานวน 223 ราย 
พบผิดปกติ 61 ราย

 •  เจาหนาที่รับสรุปผลการรักษา ประสานงานเพื่อดําเนินการจายยาตอไป
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารับการรักษาตลอดโครงการทั้งสิ้น 607 ราย
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         คลินิกปรึกษาด้านกฎหมาย

ประธาน    นายพิทักษ อบสุวรรณ 
รองประธาน    นางไพพิศ จันทรสอน
เลขานุการ    นางสาวทิพอุษา อุทยานานนท
คณะกรรมการ   นางสาวรังสิมา รอดรัศมี

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ศึกษาขอมูลของพื้นที่ใหการบริการและประมาณการผูขอรับบริการ
 • ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบริการ และจัดนิทรรศการ
 •  ประมาณการคาใชจาย
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  ผูขอรับคําปรึกษาลงทะเบียน
 •  สอบถามคําปรึกษา และขอมูลเพื่อใชในการใหคําแนะนําที่เหมาะสม
 •  สรุปผลการใหคําปรึกษาแตละราย
3) ภายหลังการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 •  สรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 117 ราย 



73แพทยอาสาฯ

สรุปยอดผู้รับบริการ“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

รายชื่อคลินิก ผู้มารับบริการ (ราย)

1. คลินิกมะเร็งเตานม 120 

2. คลินิกกระดูกและขอ 325 

3. คลินิกศัลยกรรมสองกลอง 111 

4. คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก 212 

5. คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆและคัดกรองโรคทั่วไป 4,885 

6. คลินิกตรวจโรคทั่วไป 229 

7. คลินิกทันตกรรม 549 

8. คลินิก CPR 2,619 

9. คลินิกแพทยแผนไทยประยุกต 123 

10. คลินิกแพทยแผนไทยและฝงเข็ม 710 

11. คลินิกสงเสริมสุขภาพ 125 

12. คลินิกเวชศาสตรฟนฟู   49 

13. คลินิกอุปกรณการแพทยพระราชทาน 146 

14. คลินิกรับบริจาคโลหิต 156 

15. คลินิกโรงเรียนพอแม 100 

16. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด 199 

17. คลินิกหัวใจเตนไมตรงจังหวะ 5,749 

18 คลินิกผิวหนัง 342 

19. คลินิกเด็กโรคหัวใจ 17,200 

20. คลินิกสูตินรีเวชกรรม 2,500 

21. คลินิกจักษุกรรม 588 

22. คลินิกหลอดเลือดสมอง 607 

23. คลินิกกฎหมาย 133 

รวมรายการตรวจรักษา 37,777
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   แพทย์อาสา  สามัคคี   บริการ
  ปณิธาน   ร่วมอุทิศ   จิตอาสา
  สร้างเสริม  สุขภาวะ   ผาสุกประชา
  ด้วยศรัทธา   ด้วยความรัก  จากแพทย์เรา

     เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์



สวนงานสนับสนุนบริการทางการแพทย (NON MED) 

75

สวนงานสนบัสนนุบรกิารทางการแพทย (NON MED) มนีางสิริเกศ จิรกติิ เปนประธาน ทําหนาท่ี
บริการจัดการ เชื่อมประสานระหวางสวนงานบริการทางการแพทย (MED) โรงพยาบาล และโรงเรียน
เบญจมเทพอุทศิ และภาคสวนตางๆทีเ่กีย่วของ โดยจัดตัง้ “ ศนูยอาํนวยการกลาง”ขึน้  มีองคประกอบ
ดังนี้

 1. พลอากาศตรี นายแพทยอิทธพร  คณะเจริญ
 2. นายแพทยวันชาติ ศุภจัตุรัส
 3. พลตํารวจตรีหญิง พญ.พรเพ็ญ บุนนาค
 4. นางสิริเกศ จิรกิติ
 5. นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
 6. นายแพทยกมิล ปนประสงค
 7. พลตํารวจโท นายแพทยนพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
 8. นายแพทย ชุมพล เดชะอําไพ   (ผอ.รพ.พระจอมเกลา)
 9. นายชูรัฐ ระหวางบาน   (ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี)
10. นายแพทยสมบัติ สธนเสาวภาคย

นอกจากนี้ในเบื้องตนจัดตั้งคณะทํางานฝายสถานท่ีและปฏิคม เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีในโครง
การฯ ประสานงานพื้นที่ในโรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศประกอบดวย

 ประธาน    นายพลยุทธ อังกินันทน 
 คณะกรรมการ   นายแพทยสุทัศน ไชยยศ
      นายแพทยสุเทพ เพชรมาก
      นายแพทยภูดิท พึ่งจันทรเดช

เม่ือประสานงานขัน้ตนกับภาคสวนตางๆ ทีเ่ก่ียวของแลว เพือ่กระจายงานและกระชบัในการสัง่
การ การบริหารจัดการของสวนงานสนับสนุนบริการทางการแพทย (NON MED) จึงแบงออกเปน 

• กลุ่มงานอ�านวยการ 
• กลุ่มงานปฏิบัติการ 
• กลุ่มงานสนับสนุน 

แพทยอาสาฯ
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  กลุ่มงานอํานวยการ

การด�าเนินงานในระยะแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
•  ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน และประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดโครงการ
•  วางแผน กําหนดนโยบาย และกําหนดกิจกรรม ของโครงการแพทยอาสาฯ
•  รวบรวมงบประมาณคาใชจายของแตละคลินิก 
•  ประสานงานผูท่ีเกีย่วของของแตละกลุมงาน เพือ่จัดเตรยีมอปุกรณและสถานทีใ่หเพยีงพอตอ

การใหบริการ 
• ประสานงานกับหนวยงานอื่นท้ังภายในและภายนอก เพื่อยืนยันจํานวนผูปฏิบัติงาน ความ

พรอมของสถานที่ในการดําเนินโครงการ
•  กํากับติดตามประสานงานหนวยบริการอื่นๆ
การด�าเนินการในระยะเตรียมการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
เพื่อใหขั้นตอนการตัดสินใจในพ้ืนที่จัดกิจกรรม รวดเร็วและทันสถานการณมากข้ึน จึงกําหนด

ใหมีคณะทํางานเฉพาะข้ึนอีก 1 ชุด ทําหนาท่ีเปน “ศูนยประสานงานกลาง” ตัดสินใจ และสั่งการ 
บริหารจัดการพ้ืนที่กิจกรรมใหจบในจุดเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และแกไขปญหา
เฉพาะหนาระหวางการจัดกิจกรรมหนวยแพทยอาสา 

 ศูนย์ประสานงานกลาง
 ประธานประสานงานกลาง  นายเทวินทร วงศวานิช
 เลขาประสานงานกลาง  นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ
      นายอธิโชค วินทกร

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
•  ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน และปรับปรุงศักยภาพของพื้นที่ในการจัด

โครงการ
•  วางแผน และกําหนดกิจกรรม ของโครงการแพทยอาสาฯ
•  ประสานงานผูทีเ่กีย่วของทกุกลุมงาน เพือ่จดัเตรยีมอปุกรณและสถานทีใ่หเพยีงพอตอการให

บริการ 
•  ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา เพื่อยืนยันจํานวนผูปฏิบัติ

งาน ความพรอมของสถานที่ในการ ดําเนินโครงการ
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  กลุ่มงานปฏิบัติการ 

จัดตั้งคณะทํางานขึ้นแยกเปน 1) ฝายตอนรับ และนําสงตรวจ 2) ฝายลงทะเบียน และ 3) ฝาย
คัดกรอง โดยคณะทํางานประกอบดวย

 ประธาน     นางสาว ชฎารัตน สมทอง
 ฝ่ายต้อนรับ และน�าส่งตรวจ            นายสุชิน รัตนศิริวิไล
 ฝ่ายลงทะเบียน      ดร.ชญานนันท ติยะตระการชัย
 ฝ่ายคัดกรอง     นายแพทยนิติ เหตานุรักษ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน และประเมินศักยภาพพื้นที่ในการจัดโครงการ
•  ประสานงานผูท่ีเกีย่วของของแตละกลุมงาน เพือ่จัดเตรยีมอปุกรณและสถานทีใ่หเพยีงพอตอ

การใหบริการ  
•  ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกเพ่ือยืนยันจํานวนผูปฏิบัติงาน ความ

พรอมของสถานที่ในการดําเนินโครงการ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
 ฝ่ายต้อนรับ และน�าส่งตรวจ
•  จัดเตรียมสถานที่สําหรับการตอนรับผูมารับบริการ
•  เจาหนาท่ีตอนรับผูปวยและคัดกรองผูมารับบริการ โดยจําแนกผูรับบริการเปน 2 ประเภท 

คือ ประเภทมีใบนัดลวงหนา และประเภทเขารับบริการ ณ วันจัดกิจกรรมโครงการฯ เพื่อสง
ตอไปยังฝายลงทะเบียนและฝายคัดกรองผูปวยตอไป

 ฝ่ายลงทะเบียน
• จัดเตรียมสถานที่สําหรับการลงทะเบียน
• ใหบริการลงทะเบียนแกผูปวยที่มาใชบริการ
 ฝ่ายคัดกรอง
• จัดเตรียมสถานที่สําหรับการคัดกรองผูปวย
• ดําเนินการคัดกรองผูปวยไปยังหนวยแพทย
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 กลุมงานสนับสนุนการดําเนินงาน

เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผล สวนงานสนับสนุนบริการทางการแพทย จึงมีการกําหนด
ภาระงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจัดตั้ง “ฝายสนับสนุนการดําเนินงาน” ขึ้น เสมือนศูนยปฏิบัติการกลาง 
เพื่อรวมศูนยการประสานงาน

 
 ประธาน    นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 
 คณะกรรมการ   นายเทวินทร วงศวานิช 
      นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ
      รองศาสตราจารย ดร.วิชุดา รัตนเพียร
      นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ
      นางวาสนา ขวัญเมือง
      พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ
      นายอธิโชค วินทกร
      นายไกร วิมลเฉลา
 เลขานุการ    นาวาตรี พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท

ทั้งนี้ในการดําเนินงานมีการจัดตั้งคณะทํางานฝายตางๆ เพื่อรองรับการทํางานเต็มรูปแบบดังนี้

1. ฝ่ายสถานที่
 ประธาน    นายชวาล เหมมณฑารพ
 รองประธาน    นางสาวณัฐพัชญ บุณยรัตนวาณิช
 เลขานุการ    รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
      นายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์

•  สํารวจความตองการ สําหรับวัสดุอุปกรณสํานักงานตางๆ รวมถึงเต็นท
•  จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานเรื่องพื้นที่ทั้งในโรงพยาบาล และที่โรงเรียน
•  ประสานโรงพยาบาลและหนวยงานระดับจังหวัดเพื่อขอใช ขอยืมอุปกรณ
•  ตรวจความเรยีบรอยของสถานทีป่ฏบัิตงิานกอนผูปฏบิตังิานแตละหนวยจะเขาเตรยีมการและ

ใหบริการ
•  อํานวยความสะดวกใหการบริการของแตละหนวยเปนไปอยางเรียบรอย
•  ประสานและดูแลพื้นท่ีการปฏิบัติงานของแตละหนวยใหใชงานอยางเหมาะสมและไมกอให

เกิดความเสียหายกับทรัพยสินของโรงพยาบาลที่เอื้อเฟอสถานที่
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2. ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 ประธาน    นางสาวณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ
 รองประธาน    นายจรินทร สุนทรถาวรวงศ
 เลขานุการ    นางหทัยรัตน เพชรพนมพร วงษประยูร
 
•  สํารวจความตองการอาหารเบื้องตนในแตละคลินิกและหนวยงานที่เกี่ยวของ
•  ยืนยันจํานวนผูปฏิบัติงานของแตละหนวยเปนรายวัน
•  ประสานกับพื้นท่ีในการจัดหาวัตถุดิบ และรานคาอาหารในการจัดเตรียมอาหารใหเพียงพอ

กบัจาํนวนผูเขารวมโครงการทัง้หมด โดยควบคมุไมใหมยีอดการส่ังทาํอาหารเกนิกวาจํานวน
ผูปฏิบัติงานจริงมากเกินไป

•  นําอาหารและเครื่องดื่มใหบริการแกเจาหนาที่ในสถานที่ปฏิบัติงานของแตละหนวยตามชวง
เวลาตางๆ 

•  สรุปจํานวนและคาใชจาย สําหรับอาหารและเครื่องดื่มในแตละวัน และยืนยันจํานวนของ
อาหารและเครื่องดื่มในวันถัดไป

  
3. ฝ่ายโรงแรมที่พัก
 ประธาน    นางสุภาวดี ขีดขิน
 รองประธาน    นางไพพิศ จันทรสอน
 เลขานุการ    นางสาวศิริพร ยอดวานิช

 •  ประสานกับพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพรอมในโรงแรมในการรองรับคณะผูจัดงาน
 •  สํารวจความตองการเรื่องที่พักของคณะผูจัดงาน และขออนุมัติงบประมาณ
 •  จัดสรรการเขาพัก และสาํรวจความถกูตองและความเหมาะสม และประสานกลบัไปยงัโรงแรม
 •  ขออนุมัติงบประมาณ
 •  ตรวจสอบและยืนยันจํานวนการเขาพักของผูปฏิบัติงานในโครงการ อํานวยความสะดวกเจา

หนาที่ผิปฏิบัติงานในการเขาพัก แตละโรงแรม
 •  ตรวจสอบความถูกตอง และสรุปจํานวนจริงของผูเขาพักในแตละคืน

4. ฝ่ายเคลื่อนย้าย (Logistics)
 ประธาน    นายสุเมธ ศิริพรพิทักษ
 รองประธาน    นายแพทยธวัชชัย เศรษฐศุภพนา

 • ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือและสิ่งของท่ีจะตองเคลื่อนยายตามที่แตละหนวยแจง
ความประสงคมา
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 • ดําเนินการจัดสงและติดตั้งอุปกรณ หรือเคร่ืองมือท่ีไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานของแตละหนวย 
โดยคํานึงถึงความถูกตองหลักการเคลื่อนยายอุปกรณการแพทยเพื่อลดความเสี่ยง

 • ภายหลงัจากสิน้สดุโครงการตรวจสอบความเรยีบรอยของอุปกรณและเครือ่งมอื เพือ่จะดาํเนนิ
การขนยายกับไปยังเจาของเครื่องมือตอไป

5. ฝ่ายการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
 ประธาน    พลโท ดร.พีระพงษ มานะกิจ

• ประสานกับพื้นที่ และประสานงานกับภาคเอกชนที่ใหบริการดานการสื่อสาร
• จัดเตรียมระบบสื่อสารและอินเตอรเน็ต ติดตั้ง ทดสอบ
• ภายหลังสิ้นสุดโครงการตรวจสอบความเรียบรอย สงคืนอุปกรณและเครื่องมือ

6. ฝ่ายบริการเดินทางและขนส่ง   
 ประธาน    พลตํารวจตรีปยะ ตะวิชัย
 รองประธาน    พลตํารวจตรีจิรสันต แกวแสงเอก
 เลขานุการ    นางนันทนา มธุรสตระกูล     

  คณะกรรมการ   นางโสมนัส นิลเจียรสกุล

•  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่มาปฏิบัติหนาที่เพื่อทราบถึงรายละเอียดรอบการเดินทาง
และการติดตอประสานงานเพื่อใชบริการ

•  จัดเตรยีมรถรบั-สงตามความประสงคของคณะผูปฏบิตังิานโดยจดัรบั-สงในเสนทางจากท่ีพกั
ไปยังพื้นที่โรงพยาบาลซึ่งเปนสถานที่ใหบริการ

•  สรุปรายละเอียดการใหบริการ และงบประมาณคาใชจาย ดานการเดินทางกับเจาหนาที่ใน
โครงการทั้งหมด

7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
      นายชนะ ผาสุกสกุล  
      นายกิตติพงษ ขันติรัตน 
      พลเอกรุจ กสิวุฒิ
      พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย
      พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค
      นางแสงทิพย ยิ้มละมัย
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8. ฝ่ายประเมินผล และจัดท�าหนังสือ  
      รองศาสตราจารย นพ.สุโรจน ศุภเวคิน   

       นายศรัณยู ชเนศร
      รองศาสตราจารย ดร.วิชุดา รัตนเพียร
      นางรัตนา เตชะพันธงาม
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ประชาสัมพันธโครงการชองทางสื่อตางๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ อาทิ แผนพับ โปสเตอร ปาย  
 3. จัดงานแถลงขาว 2 ครั้ง
 4. ลงทะเบียนสื่อมวลชน ตอนรับ และแจกเอกสาร
 5. ประสานงานการบันทึกเทปพิธีเปด
 6. รายงานผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
 7. จัดทําสูจิบัตร
 8. รวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อจัดทําหนังสือสรุปโครงการ
 9. จัดทําแบบสอบประเมินความพึงพอใจ ผูรับบริการ และประเมินผล
 10. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ
 11. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

9. ฝ่ายพิธีการ 
ฝายพิธีการประกอบดวยคณะทํางาน 3 ฝายงาน ไดแก ฝายตอนรับ ฝายพิธีการและพิธีกร และ

จัดของที่ระลึก

คณะท�างาน 
พิธีการ
 ประธาน    นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ
 เลขานุการ    นายสุชาติ ชวางกูร
 คณะกรรมการ   นายดนุพร ปุณณกันต 
      นางสาวพุทธชาติ พงศสุชาติ
ต้อนรับ
 ประธาน    นางวาสนา ขวัญเมือง
 รองประธาน    นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ
 คณะกรรมการ   นายแพทยสุทัศน ไชยยศ
      นายแพทยสุเทพ เพชรมาก
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จัดของที่ระลึก
 ประธาน     นายอธิโชค วินทกร
 รองประธาน     นางภิมลภา สันติโชค    

  เลขานุการ     นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. จัดหาของที่ระลึกมอบใหกับผูรวมงาน
 2. จัดหาของที่ระลึกมอบใหกับแขกผูมีเกียรติ
 3. รับลงทะเบียนและแจกเอกสาร
 4. ประสานงานในการตอนรับ
 5. ดูแลแขกผูมีเกียรติในชวงพิธี 
 6. ดูแลพิธีการบนเวที
 7. จัดลําดับงานใหเปนไปตามกําหนดการ
 
ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน กําหนดผูรับชวงงานกิจกรรม
•  ขออนุมัติงบประมาณ และดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง
•  ประสานงานผูที่เกี่ยวของของแตละกลุมงาน เพื่อจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่
• ประสานงานกับหนวยงานอื่นท้ังภายในและภายนอก เพื่อยืนยันจํานวนผูปฏิบัติงาน ความ

พรอมของสถานที่ในการดําเนินโครงการ พรอมทั้งจัดทํากําหนดการ
•  วางแผนกําลังพลสําหรับการตอนรับแขกผูมีเกียรติ และสวนงานที่เกี่ยวของ
•  ตรวจนับสิ่งของและดูแลความพรอมของที่ระลึกสําหรับมอบใหแขกผูมีเกียรติในงาน
•  ยืนยันจํานวนในการเบิกของที่ระลึกแตละหนวยงาน
•  สรุปจํานวนของที่ระลึกที่ใชทั้งหมดในโครงการ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ตรวจสอบและจัดเตรียมความพรอมของสถานที่สําหรับตอนรับและรับรอง VIP
•  ดําเนินพิธีการบนเวทีตามตารางงานที่วางไว
 
 10. ฝ่ายการเงิน-งบประมาณ
 ประธาน     นายรังสรรค ศรีวรศาสตร   
 รองประธาน     นางภิมลภา สันติโชค
 เลขานุการ     นางสาววราภรณ วีระภุชงค
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1) กอนการจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  ประสานงานผูท่ีเกี่ยวของของแตละกลุมงาน เพ่ือใหประมาณการคาใชจายของแตละหนวย

งาน
•  ยืนยันและสรุปงบประมาณของแตละหนวยงาน รวมถึงรายงานตอประธานโครงการ
•  เตรียมงบประมาณสําหรับการเบิกจายในระหวางโครงการ พรอมทั้งใหบริการหนวยตางๆ ณ 

บริเวณศูนยอํานวยการ ศูนยปฏิบัติการ
2) ระหวางจัดกิจกรรมแพทยอาสา
•  วางแผนและกําหนดขั้นตอนการเบิกจายเงินสําหรับการดําเนินงานในโครงการฯ ของทีม

บริหารโครงการและทีมบริหารงานคลินิก
•  ดําเนินการใหเบิกจายคาใชจายตางๆ ตามแผนการที่ไดระบุไว รวมทั้งกรณีของคาใชจายใน

กรณีฉุกเฉิน
•  ตรวจสอบเอกสารการเบกิเงนิทีห่นวยงานตางๆ นาํมาเบกิใหถกูตอง เพือ่ใหสามารถแกไขราย

ละเอียดไดอยางทันทวงที
•  ดําเนินการสรุปคาใชจายของแตละหนวยงานในแตละวัน เพื่อเปนขอมูลรายงานตอประธาน

โครงการและหนวยตางๆ 
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นายกอบชัย บุญอรณะ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในโครงการหนวยแพทย
อาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ และเขารวมอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ที่หอง

ประชุมนพเกา อาคารพิฆเณศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกลา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562

รวมพลัง NON MED นับ 1-7 และแลวความสําเร็จพลันปรากฏ
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 การติดตามและประเมินผล
 
“โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” กําหนดมาตรฐานการบริการของโครงการฯ ไว 4 ดาน 
คือ 

1.  การตรวจรักษาพยาบาล การผาตัด เชน การผาตัดสองกลอง การผาตัดตอกระจก
2.  การตรวจคัดกรองโรค การตรวจรางกาย การตรวจเลือด การมอบอุปกรณการแพทย เชน 

รถเข็น ขาเทียม รวมไปถึง แวนตา เปนตน
3.  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ใหความรู ฉีดวัคซีน และอื่นๆ
4.  การสนับสนุนบริการสุขภาพ และ กิจกรรมจิตอาสาดานอื่นๆ   
ดังนั้นจากผูเขารับบริการทั้งหมด 37,777 ราย จําแนกออกเปนกลุมผูปวยใน (IPD) ที่มาตรวจ

รกัษาพยาบาลและเขาผาตดั (OR) เชน การผาตดัเปลีย่นผวิขอเขาเทยีมจาํนวน 10 ราย ผาตดัตอกระจก 
92 ราย และกลุมที่นัดหมายผาตัดเพิ่มเติมหลังตรวจคัดกรอง เชน โรคหัวใจในเด็ก มะเร็งปากมดลูก  
และยังมีคนไขกลุมที่ผานการตรวจคัดกรอง หรือรับเปนผูปวยนอก (OPD) เพ่ิมเติม เชน ผูปวยจาก
คลินิกมะเร็งเตานม  คลินิกศัลยกรรมสองกลอง รวมท้ังเปดตรวจรักษาคนไขท่ัวไปท่ีไมไดนัดหมายไว
ลวงหนาอีก 229 ราย ในวันเปดโครงการฯดวย

แพทยอาสาฯ
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ส�าหรับการตรวจคัดกรองโรคสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

ดานการสงเสริมใหความรูดานสุขภาพสูประชาชน มีหลายคลินิกในโครงการฯ ที่จัดฝกอบรมให
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. จิตอาสา ผูปกครองและนักเรียน เชน การฝก
อบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR จํานวน 2,619 ราย ฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขดาน
พัฒนาการเด็ก 208 ราย อบรมคลินิกโรงเรียนพอแม 100 ราย และฝกอบรมวิทยากรเพื่อสงเสริมการ
ออกกําลังกายอีก 125 ราย

นอกจากนั้น คลินิกทันตกรรม ทําฟนปลอม 39 ราย ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน ผาฟนคุด อีก 
510 ราย ซึ่งผูรับบริการมามากเกินคาดจนตองเสริมเครื่องมือเพื่อเปดบริการตอจนไมเหลือผูตกคาง 
สวนคลินิกจักษุกรรม จดับรกิารครบวงจร มอบแวนตาใหนกัเรยีนทีส่ายตาผดิปกตจิาํนวน 86 ราย ดาน
คลินิกแพทยแผนไทยทั้ง 2 คลินิก มีผูเขารับบริการมากกวา 800 ราย

สวนการรบับรจิาคโลหติมผีูประสงคจะขอบริจาคโลหติทัง้สิน้ 300 ราย แตเนือ่งจากความพรอม
และสภาพของรางกาย ทําใหบริจาคโลหิตได 156 ราย 

สําหรับการมอบอุปกรณการแพทย โดยมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร ในพระราชูปถัมภ 
กรมสมเด็จพระเทพฯ และกรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นแบบประกอบเฉพาะบุคคล 50 คัน และอุปกรณ
อื่นๆ 55 ชิ้น มูลคา 1,916,325 บาท

โครงการฯ ยังมอบทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนมากกวา 200 ทุน รวมทั้งทุนการ
ศึกษาสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กพิการซํ้าซอนอีก 100 ทุน  พรอมมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียน
ตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

สําหรับตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่เปนเปาหมายสําคัญของโครงการฯ อีกดานหนึ่งคือ ความพึงพอใจตอ
การใหบรกิาร โครงการฯ ทําการสาํรวจผูเขารบับรกิารผานแบบสอบถาม จาํนวน 5,026 ราย สรปุภาพ
รวมไดดังนี้

การตรวจคัดกรอง จ�านวน (ราย)

เด็กโรคหัวใจ 17,530

หัวใจเตนไมตรงจังหวะ 5,749

วัณโรค 4,383

มะเร็งปากมดลูก 2,500

เบาหวานขึ้นจอตา 300

ภาวะสมองเสื่อม 194

พัฒนาการเด็ก 4

รวม 30,660
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ช่วงอายุ (ปี) จ�านวน (ราย) ร้อยละ (%)

ตํ่ากวา 20 ป 410 8.16

20 - 30 1,294 25.75

31 - 40 559 11.12

41 – 50 898 17.87

51 – 60 1,111 22.11

61 ปขึ้นไป 754 15

ผลการส�ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเปนเพศชาย 1,607 คน คิดเปนร้อยละ 31.97 
เปนเพศหญิง 3,419 คน คิดเปนร้อยละ 68.03 โดยมีช่วงอายุดังนี้

โดยมีระดับความพึงพอใจต่อประเภทของการให้บริการแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

*มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  บทวิเคราะห์โครงการ : ปจจัยความสําเร็จ

ด้านความร่วมมือ และการสนับสนุน
•  การดาํเนนิโครงการหนวยแพทยอาสาฯ ไดรบัความรวมมอืและการสนบัสนนุทัง้จากบคุลากร

ภายใน ปธพ. ตลอดจนบุคลากรและหนวยงานภายนอก 
•  ความรวมมือและการสนับสนุนทีมแพทยในการรักษาของคลินิกศัลยกรรม จากโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช  โรงพยาบาลจฬุาภรณ โรงพยาบาล

ประเภทความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ

ภาพรวมของกิจกรรม 4.46 ดีมาก

การใหบริการของเจาหนาที่ 4.42 ดีมาก

ดานสถานที่ 4.41 ดีมาก

การใหบริการของแพทย/นักกฎหมาย 4.39 ดีมาก

ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.39 ดีมาก

ความสะดวกในการเดินทาง 4.29 ดีมาก

ดานอาหาร 4.21 ดีมาก
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ทหารผานศกึ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา โรงพยาบาลราชวถิ ีและคณะแพทยศาสตรศริิราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

•  ความรวมมือและการสนับสนุนในการรักษาของคลินิกมะเร็งเตานม ไดแก ทีมแพทยจากโรง
พยาบาลพระจอมเกลา ทีมแพทยรงัสคีลนิกิแมโมแกรมจากโรงพยาบาลกรงุเทพ ตลอดจนรถ
โมบายแมมโมแกรมจากศนูยถนัยรกัษ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบรีุ และโรงพยาบาลกรุงเทพ
ระยอง 

•  ความร่วมมือและการสนับสนุนทีมแพทย์เฉพาะทาง
•  จกัษแุพทย พยาบาล และนกัเทคนคิดานเครือ่งมอืตา จากโรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาล

จักษุรัตนิน
 •  แพทยชํานาญการจากสมาคมแพทยสองกลองทางเดินอาหารแหงประเทศไทย
 • หนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คณะทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 •  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร แหงโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 •  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร
 •  สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
 •  ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านวิทยากร
 •  สํานักงานกิจการและโครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
 •  สถาบันเวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุน และครอบครัว มหาวิทยาลัย

มหิดล
 •  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
 •   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 •  คณะทํางานและความสนับสนุนอุปกรณการแพทยจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร ใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ความร่วมมอืและการสนบัสนนุบคุลากรและเวชภัณฑ์
 •  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลา โ บรา ทอ รี ่แมเนจเมนทคอรป  จํากัด ในการเจาะเลือด เอ็กซเรย 

และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ สนับสนุนการอานผล และสนับสนุนนักเทคนิคการแพทยในการ
เจาะเลือด และสนับสนุนหองปฏิบัติการ ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

 
ด้านการให้บริการ
•  การดาํเนนิการลงทะเบยีนลวงหนา โดยการสงรายชือ่จากพ้ืนทีเ่ขามาลงทะเบยีนนดัหมายกอน

วนัจดังาน ซึง่ชวยอาํนวยความสะดวก และลดขัน้ตอนในการทาํงานของเจาหนาทีใ่นวนัจดังานได
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• การจดัระบบควินดัหมาย ตามระบบของโรงพยาบาลพระจอมเกลา ทาํใหผูปวยเขาพบแพทย 
ตรวจรกัษา และจายยาไดรวดเรว็ เชือ่มโยงสทิธกิารรกัษาโดยไมตองมาดาํเนนิการภายหลงั

• การเตรยีมจัดอาหาร สาํหรบัผูคอยใหบริการ 
 
ด้านสถานที่
•  การบรหิารจดัการสถานที ่และการเปดจดุบรกิารเพิม่เตมิจากโรงพยาบาลพระจอมเกลา มาที่

โรงเรียนเบญจมเทพอทุศิ สอดคลองกับปรมิาณผูเขารบับรกิารท่ีคาดการณไว
•  การมีเจาหนาทีป่ระจาํจดุ และแบงตามกลุม โดยมรีะบบขนสงและจดัคนนาํทางชวยอาํนวยความ

สะดวกในการเขารบับรกิารของผูรบับรกิาร

ด้านการบริหารจัดการ
•  เลอืกใชระบบตดัสนิใจในพืน้ที ่กระชบั ตัดสนิใจ แกปญหาไดเรว็
•  ใชระบบศนูยสือ่สาร One Stop Service รบัเรือ่ง ประสานงาน รายงานผล ในจดุเดยีว
•  การทํางานในพื้นที่ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มกําลังจากจังหวัดเพชรบุรี กรมการทหารชาง 

มลฑลทหารบกที1่5 การไฟฟาสวนภมิูภาค

  ปญหาและอุปสรรค

ด้านประชาสัมพันธ์
•  สือ่ประชาสมัพนัธ ใหขอมลูรายละเอยีดไมชัดเจน เชน ปายประชาสัมพันธ ทําใหผูรับบริการ

สบัสน
•  ประชาชนผูมารับบรกิารเขาใจคลาดเคลือ่นในเรือ่งของวนั เวลา สถานที ่และประเภทของการ

ใหบรกิาร

ด้านการให้บริการ
•  บรกิารลาชาในบางคลนิิก เนือ่งจากจาํนวนผูมารบับริการทีม่ากเกนิคาด ประกอบกบัการตรวจ

รกัษาผูปวยในบางคลนิกิท่ีใชเวลานาน
•  เจาหนาทีต่ามจดุใหบริการใหขอมลู และรายละเอียดทีไ่มตรงกนั ทําใหผูรบับรกิารสบัสน หรอื

ไปรอผดิจดุ
•  ผูรับบรกิารบางรายไมไดรบัเอกสารแบบฟอรมการตรวจ ทาํใหลาชา
•  บางคลนิกิมปีญหาในการจดัควิเขารบับริการ มปีญหาการประสานงานจัดควิระหวางจุดคัดกรอง

กบัคลินกิ
•  จาํนวนทีน่ัง่รอไมเพยีงพอตอจาํนวนผูรบับริการ
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•  ขาดการประสานงานเรื่องรถรับ-สงท่ีชัดเจน ทําใหผูท่ีมารับบริการที่อยูหางไกลบางราย ไม
สามารถเดนิทางมาเพือ่รับบรกิารได

ด้านสถานที่
•  การจดัจดุใหบรกิาร 2 แหง ทําใหการประสานงานคอนขางลําบาก
•  การจัดจุดใหบรกิาร 2 แหง ทาํใหผูเขารบับรกิารบางรายสบัสนและไปผดิทีท่าํใหเขารบับรกิาร

ลาชา
•  การจดัจดุใหบรกิาร 2 แหง ทาํใหตองใชระบบรถเวยีนจากสถานท่ีจอดรถซึง่อยูหางจากจดุให

บรกิาร
•  การจัดจดุใหบรกิาร 2 แหง ไมสะดวกตอผูเขารบับรกิารบางกลุมทีม่ปีญหาเร่ืองขอและเขาเสือ่ม 

และผูสูงอายุ

  แนวทางการพํฒนาโครงการฯ
 
ด้านประชาสัมพันธ์
 •  กําหนดรปูแบบการประชาสมัพนัธโครงการฯ ใหเหมาะสม ทัง้ชองทางในการประชาสมัพนัธ ควร

กาํหนดระยะเวลาการประชาสมัพันธลวงหนา เพือ่ใหกลุมเปาหมายไดรบัขอมลูทีม่คีวามถกูตอง
ทัง้ วนั เวลา สถานทีเ่พือ่ใหไดรบัการบรกิารอยางทัว่ถงึ และลดโอกาสในการเลือกปฏบิตัิ 

•  การประชาสมัพนัธตามประเภทของการบรกิาร เชน การเตรยีมความพรอมของผูรับบรกิารลวง
หนา ควรมกีารช้ีแจงขัน้ตอนการเตรียมการโดยละเอยีด เพือ่ความสะดวกในการใหบรกิาร และ
ลดขอผดิพลาดตางๆ 

•  เพ่ิมการประชาสมัพนัธทีจ่ดุใหบรกิารในคลนิกิทีมี่ขัน้ตอนมาก หรอืใหบรกิารทีห่ลากหลาย 
•  การประชาสมัพนัธทีจุ่ดใหบรกิารควรเปนรปูภาพและใชภาษาทีเ่ขาใจงาย

ด้านการให้บริการ
•  กระบวนการและข้ันตอนในการใหบรกิาร การจดัทาํโครงการฯ ครัง้นี ้บางคลนิกิมผีูเขารบับรกิาร

เกนิกวาจาํนวนทีไ่ดลงทะเบียนไวลวงหนา และใชเวลาในการตรวจรกัษาผูปวยแตละรายนาน จึง
ควรเพิม่บคุลากรทางการแพทยเฉพาะทางในการใหบรกิาร ตลอดจนเพิม่ระบบการจดัการในทกุ
คลนิกิ เพือ่รองรบัผูมารบับรกิาร เชน การแจกบตัรควิ เปนตน

•  เจาหนาทีป่ระสานงานบางสวน ไมเขาใจรายละเอยีดการจดักจิกรรมอยางถกูตอง ควรเพิม่นดั
หมายเพือ่สรปุขอมลูในสวนเจาหนาทีแ่ละอาสาสมคัรเพือ่ทําความเขาใจขอมลูใหตรงกนักอน 
เพือ่ปองกนัความสบัสน

•  จดัรถเขน็ผูสงูอายใุหเพียงพอ มจิีตอาสาประจํารถ รับสงจากทางเขาถึงจุดนัง่รอในข้ันตอนตางๆ
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ด้านสถานที่
•  ดานสถานที ่และรถบริการรบั-สงผูเขารบับรกิาร ควรมจีดัรถใหบรกิารสาํหรบัผูปวย และผูเขา

รบับริการถงึพืน้ทีอ่ยูอาศยัอยูในพ้ืนทีห่างไกล 
• วางแผนดานการจัดสรรพืน้ที ่ทีใ่ชในการดาํเนินโครงการฯ เพือ่ใหสะดวกตอผูเขารบับรกิาร ทมี

แพทยและเจาหนาทีม่ากท่ีสดุ

ข้อเสนออื่นๆ
• การจัดโครงการหนวยแพทยอาสาฯ คร้ังตอไป อาจพิจารณาขยายหวงระยะเวลาในการจัด

โครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสเขารับบริการใหกับผูปวยซึ่งตองการตรวจรักษาและผาตัดโรคยากซับซอน ที่
เดินทางมาไมได หรือขาดผูที่นําสงในวันที่กําหนด 

  ปธพ.7 ร่วมถอด 7+7 บทเรียนจากโครงการฯ
 
 
 7  บทเรียน

1.  คณะทํางานสวนใหญรวมงานกนัเปนคร้ังแรก  การทาํความเขาใจภาพรวมของกจิกรรม การ
แบงหนาที ่และการประสานงานระหวางกนันัน้สําคญัมาก

2.  การทาํงานเปนทมี ตองระดมความคิดเหน็ ลดปญหาความเปนเอกเทศ เมือ่มกีารปะทะทาง
ความคดิ การปลอยวางและการใหอภยัเปนจดุชีข้าดสาํคัญเพือ่ใหงานสาํเรจ็ไดรวมกนั

3.  วิธีการทํางานที่หลากหลายจากประสบการณที่แตกตางกัน เมื่อนํามาปรับใชและแบงปน
ประสบการณตองถอยทถีอยอาศยั เพ่ือจะใหงานเดนิตอไปไดอยางราบรืน่

4.  ตกลงกตกิาในการรวมทํากจิกรรมกบัเพือ่นรวมงาน ไมยดึตดิตาํแหนงหนาทีก่ารงาน ลด อตัตา 
ตัง้ใจ จรงิจัง แตไมเครยีด ไมโกรธกัน มนีํา้ใจใหอภยั ยิม้แยมแจมใสสนกุกับงาน

5.  ปรบัเปลีย่นการวางแผนกจิกรรม โดยมองจากมมุของผูรับบริการ และผูรวมงานดานตางๆ         
จะชวยทาํใหเขาใจภารกจิไดครบถวน

6.  จดัโครงสรางคณะทาํงาน โดยแบงบทบาทความรับผดิชอบท่ีชดัเจนไมทบัซอนกัน มอบหมาย
หนาท่ีตามศักยภาพและความถนัดในภารกิจที่จําเปน กระจายงานและการตัดสินใจใหแต            
ละทมี

7.  งบประมาณเปนเรือ่งสาํคญั ในการจดังานพบวา หลายภาคสวนบรจิาคหรอืมอบเฉพาะอปุกรณ 
หรอืสงบคุคลากร และสิง่ของมา แตขาดระบบการจดัการรองรบั จนกลายเปนปญหาทบัซอน 
จงึควรเตรยีมงบประมาณสํารองเพือ่การบรหิารจดัการ
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 7 ขอเสนอแนะ

1.  หวัหนาทมีตองบรหิารจดุสมดลุทีเ่หมาะสม ระหวางการแลกเปลีย่นความเหน็เพ่ือการมสีวน
รวม และการสรุปตดัสนิใจเพือ่เร่ิมทาํงาน

2.  ควรวางผงัใชพืน้ทีโ่ดยเนนทีล่ดการเคลือ่นยายผูปวย จัดทีน่ัง่รอควิตรวจใหเพยีงพอ และสวน
กลางควรมสีาํรองไว โดยเฉพาะคลินกิทนัตกรรม คลนิกิกระดกู และจดุเอกซเรย

3.  ควรมทีมีประสานงานกลางกระจายอยูทัว่บรเิวณงาน พรอมอปุกรณสือ่สาร ชวยตรวจความ
เรยีบรอย เคลือ่นทีเ่รว็เขาถงึทุกพืน้ที ่แกปญหาหนางานฉบัไว

4.  ตองสรางสมดุลระหวาง บคุลากร อปุกรณ และงบประมาณ เพือ่ใหงานทกุสวนประสบความ
สาํเรจ็ ทีส่าํคญัคณะทํางานตองทําตามพนัธะสญัญาในภารกจิทีร่บัผดิชอบ และพยายามแก
ปญหาเพือ่ใหโจทยทีไ่ดรบั หรอืปญหาเฉพาะหนาผานพนไปไดดวยดี

5.  การวางลาํดับขัน้ตอนของแตละกจิกรรมใหชดัเจน การเขียนผงังาน หรอื Flowchart ชวยให
เขาใจภารกจิ ใชสือ่ความกบัทีมงานและประสานงานกับฝายอืน่ๆ ไดดี

6.  ลดความไมสมมาตรของขอมลู หรือความไมเทาเทยีมกนัของขอมลู (Asymmetric Informa-
tion) ซึง่ทําใหคณะทํางานมีขอมลูในการตดัสนิใจไมเทากนั จนเปนสาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเกดิ
ปญหา ควรกาํหนดวันนัดหมายการประชุมทีส่าํคญัลวงหนา 3-4 เดอืน เพือ่ใหผูรบัผดิชอบงาน
จดัสรรเวลาเพ่ือไมใหพลาดขอมูลทีส่าํคญั

7.  นอมนําพระราชดาํรสั “ออนนอมถอมตน ทกุคนมดี ีอยาดถูกูใคร” มารงัสรรคใหเกดิการพฒันา
คณุลกัษณะท่ีเรยีกวา “ปธพ. DNA” จนเกดิกจิกรรมสรางสรรคจากแนวคดิของนกัศกึษาปธพ. 
ทกุคน เพือ่สรางพลงัผนกึจนเกดิประโยชนตอสวนรวม ไมเฉพาะแตเพยีงในหลกัสตูร หากรวม
ถงึในวถิชีวีติดวย 
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“.. สังคมจะอยู ได เพราะเรื่องจิต
อาสา ถาเราแบงปนกนั เราเอือ้อาทรกนั ผม
ขออนุญาตแสดงความขอบคุณทุกทานวา 
แพทยอาสาฯที่เพชรบุรี คนที่รับประโยชน
คอืคน 3 หมืน่คนทีเ่ปนคนไข ทีเ่ขามารบัการ
รักษา แตวามันยังมีประโยชนมากกวานั้นอีกมาก อันนั้นคนไขไดรับประโยชนโดยตรง ที่โรคภัยไขเจ็บ
ของเขามีหมอเกงๆ มาดูแล 

แตวาตัวอยางของความมีนํ้าใจซึ่งกันและกัน หลังจากพวกเราหนวยแพทยอาสาฯ กลับบานไป
แลว ผมวาคนทีเ่พชรบรุเีขาไดเห็นเปนตวัอยาง แลวเขากจ็ะนาํไปทําตอไปเร่ือย ๆ   เพราะฉะนัน้ตัวอยาง
จึงไมจบเพียงเพราะเราปดคลินิกแพทยอาสาฯ แลวกลับบาน แตมันคงจะมีตอยอดออกไปอีกมาก 

ผมอยากจะฝากทานผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศวา เร่ืองความมีนํ้าใจ เร่ืองจิตอาสา 
เปน 1 ใน 4 ขอ ที่รัชกาลที่ 10 ทรงตั้งความหวังวา ระบบการศึกษาจะชวยปลูกฝงใหเด็กไดดี ทานทรง
ราชยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ทานสั่งใหคณะองคมนตรีเขาเฝา 
และฝากไปบอกผูใหญท่ีอยูในกระทรวงศึกษาธกิารวา ทรงมพีระราชประสงคอยากเหน็ระบบการศกึษา 
ปลูกฝงอุปนิสัยนิสัยพื้นฐานใหเด็กและเยาวชนไทย 4 เรื่องดวยกัน 

เรื่องที่ 1 คือ ใหรูจักบานเมืองของตนเอง บานเมืองในที่นี้ คือครอบครัว ชุมชน สถาบันชาติ 
สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัรยิ เราจะทําอยางไรใหเด็กไทยรุนหลงัรูจักประเทศ รูจักวฒันธรรม 
ใหเขาภูมิใจในสิ่งที่เปนความเปนไทย

เรื่องที่ 2 รับสั่งวา อยากใหสอนเด็กและเยาวชนรูจักแยกดีแยกชั่ว และอะไรดีตองยึด อะไรชั่ว
ตองรูจักปฏิเสธ ถึงแมวาถาทําชั่วแลวจะไดเงินเปนรอยเปนพันลานเขาก็ไมเอา 

เรือ่งที ่3 รบัสัง่วา อยากใหสอนเดก็และเยาวชนทํางานเปน ไมใชเอาแตเรียนหนงัสือ แลวสุดทาย
จบไปแลวอยากรวยเร็ว เขาก็ตองโกง เขาก็ตองเลนหวย เขาก็ตองขายตัว แตถาเราสอนลูกหลานของ
เราใหรูจักทํางานเปน เงิน 5 บาท 10 บาท ทําไดมาจากการทํางาน ไมใชไปโกงเขา ไปลุนหวยทุกงวด 
แลวเปนหนี้เปนสินหมดประเทศ เชนนี้มันจะดีหรือ

รักษา แตวามันยังมีประโยชนมากกวานั้นอีกมาก อันนั้นคนไขไดรับประโยชนโดยตรง ที่โรคภัยไขเจ็บ

แพทยอาสาฯ
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เรือ่งที ่4 อยากใหสอนลกูสอนหลานเปนคนด ีมนีํา้ใจใหกบัเพือ่นรวมชาต ิมจีติอาสาอยางทีพ่วก
เรากําลังทําอยู 

มี 4 ขอครับ คนรุนเราทําไดบางแลว แตมีพระราชประสงคใหฝากไปถึงลูกหลาน ทําอยางไรที่
จะปลูกฝงเด็กไทยในอนาคตใหมี 4 ขอ คือ 1 ใหรูจักบานเมืองของตนเอง 2 รูดีรูชั่ว 3 ทํางานเปน และ 
4 เปนพลเมืองดีมีนํ้าใจ ขออนุญาตฝากไว..”

                                         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
                                              ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  

หมายเหตุ : บางสวนจากคํากลาวเปดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  ผม
ไดมีโอกาสรวมงาน “โครงการแพทยอาสา
เฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” โดยมูลนิธิธร
รมาภิบาลทางการแพทย แพทยสภา สถาบัน
พระปกเกลา กระทรวงสาธารณสขุ และนกัศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย
สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่7 (รวมกับนศ.ปธพ.รุน1-6) ณ รพ.พระจอมเกลา และรร.เบญจมเทพ
อุทิศ จ.เพชรบุรี 

ผมมีความประทับใจอยางมากและขอชื่นชมผูมีสวนรวมทุกๆ ทาน ในครั้งนี้ ซึ่งเปนครั้งที่ 7 โดย
ไดตรวจรักษาผูปวยไปถึง 37,000 คนเศษ ตัวเลขน่ีเพิ่มขึ้นทุกปอยางกาวกระโดด นับจากครั้งแรกที่
อยุธยาที่มียอดเพียง 3,000 คนเศษ ผูปวยทั้งหมดไดรับการดูแลรักษา ทั้งทางยาและการผาตัดโดย
แพทยผูเช่ียวชาญ และทมีงานอยางดเียีย่มชวยใหผูปวยคลายจากความทกุขทรมานและมคีณุภาพชวีติ
ดีขึ้นอยางชัดเจน รวมทั้งมีการดูแลและติดตามผูปวยกอนวันที่12 พฤษภาคมเกือบ 2 เดือน และหลัง
จากนี้เปนระยะ จนผูปวยไดรับการแกไขปญหาครบถวน ไมใชมาครั้งเดียวแลวเลิกไปเลย

โครงการฯนี้ เปนโครงการจิตอาสาที่ดีที่เปนความรวมมือของทุกคนและทุกภาคสวนท้ังรัฐและ
เอกชน ทีมุ่งผลสมัฤทธิเ์พือ่ผูอืน่ทีเ่ปนรปูธรรมทีส่ดุ ผูรวมงานทกุคนมคีวามสขุทีไ่ดเปนผูให และเรากไ็ด
เห็นรอยยิ้มและความสุขของผูรับเชนเดียวกัน ซ่ึงจะเปนพลังใหพวกเรามุงมั่นรวมกันทําความดีเพ่ือ
ประโยชนตอสวนรวมมากๆ ยิ่งขึ้น 

ทีเ่หน็ไดชดัคอืเราไดพฒันาระบบการทํางานไดดีขึน้เปนลาํดับ แมมจีาํนวนคลนิกิเพิม่ขึน้ จาํนวน
ผูปวยเพิ่มขึ้นถึง 10 เทา แตทุกอยางลงตัว ราบรื่น เปนที่พึงพอใจของทุกฝายมากๆ สามารถที่จะนําไป
เปนตนแบบในกิจกรรมจิตอาสาที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมและเปนอัตลักษณของความ
เปนตวัตนของชาวปธพ. ทีน่าภาคภมูใิจอยางยิง่ ขอใหพวกเราชวยกนัดํารงความดีงามนีใ้หมคีวามยัง่ยนื
ตลอดไป

ขอบพระคณุอยางจรงิใจแดชาวปธพ.1-7 ทกุทาน โดยเฉพาะคณุหมอจวดผูรเิริม่ และขบัเคลือ่น
โครงการนี้อยางสุดหัวใจ

                           
        นายแพทย์อุดม คชินทร 

หมายเหตุ : ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

              และนักศึกษาปธพ. รุนที่ 6
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“โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะ
ทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” นับเปน
ความภาคภูมิใจและปลื้มปติเปนลนพนของ
นักศึกษา ปธพ. รุนที่ 7   ที่ไดรวมจัดโครง
การฯ ในโอกาสสําคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ในวาระพระราชพิธีบรราชาภิเษกตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมื่อไดรับมอบหมายใหเปนประธานฝายการแพทย (Med)  ก็มีความต้ังใจและกังวลสูงมาก 

เนื่องจากหนวยแพทยที่เปนโจทยหลักของ นักศึกษา ปธพ. ทุกรุนคือ หนวยแพทยอาสาเฉพาะทางใน
โรคที่ซับซอน ที่ตองใชแพทยเฉพาะทางไปรักษาโรคที่มีผูปวยรอรับการรักษาอยูจํานวนมาก แตโจทย
ตางๆ สามารถแกไปไดดวยดี ดวยความรวมมือรวมใจ เสียสละ และมุงมั่นของชาว ปธพ. รุน 7 ทุกคน 
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกทาน ดังนี้

- ประธานคลินิกทั้ง 23 คลินิก ที่เขมแข็งและมีความรับผิดชอบสูง 
- พี่ออย (สิริเกศ จิรกิตติ) ประธาน Non-Med และทีมที่แข็งแกรง
- พี่นอย (นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย) และทีมโรงพยาบาลพระจอมเกลา ทุกทาน
- คุณกอบชัย บุญอรณะ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และทีมจังหวัดเพชรบุรี
- คุณชูรัฐ ระหวางบาน อาจารยใหญ และทีมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
และ พี่ๆ ปธพ.รุน 7 ทุกคนที่รวมมือ รวมใจ สงทีมมาชวยกันจนงานเรียบรอยสมความตั้งใจ ใน

ฐานะประธาน Med ตองขอขอบคุณ ความรวมมือรวมใจของทุกๆคน มา ณ ที่นี้
จากความรวมมือรวมใจ เสียสละ ทํางานกันโดยไมเหน็ดเหนื่อย ทําใหหนวยแพทยอาสาของ 

ปธพ. รุน 7 สามารถตรวจรกัษา คดักรองโรคใหกบัประชาชนชาว จงัหวดัเพชรบรุ ีรวมทัง้หมด 37,777 
ราย จากจํานวน 22 คลินิกโรคเฉพาะทาง และ 1 คลินิกกฎหมาย พวกเราจบงานกันดวยรอยยิ้มแหง
ความสุข จนลืมความเหน็ดเหนื่อย และขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ ในระหวางการทํางาน

จากการทาํงานในครัง้นี ้ทาํใหเรยีนรูวา การทาํงานใหญใหประสบความสาํเร็จไดนัน้ ยอมมาจาก
การไดรับความรวมมือ รวมใจ เสียสละ สามัคคี จากทีมงาน และไมมีการทํางานใดที่ไมมีอุปสรรค และ
ขอบกพรอง แตเมื่อผลออกมาดีสมความตั้งใจแลว อุปสรรคและขอบกพรองเหลานั้น นับวาเปนเร่ือง
เล็กนอย และเราก็จะสามารถเอาชนะมันไดไมยากเลย ถาเรารวมมือรวมใจและสามัคคีกัน

     “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”
                                           พล.ต.ต.หญิง พญ.พรเพ็ญ บุนนาค

ในวาระพระราชพิธีบรราชาภิเษกตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว



97แพทยอาสาฯ

ดิ ฉั น ไ ด  เ ข  า ม า เ รี ย นหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย 
สําหรับผูบริหารระดับสูงรุนที่ 7  หรือ ปธพ.
7 โดยมเีปาหมายแนวแนวา จะทําประโยชน
ใหแกสังคม โดยเฉพาะทางดานการรักษา
พยาบาล และการชวยเหลือผูดอยโอกาส 
การรับตําแหนงประธานฝาย Non-Med 
เพื่อจัด “โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”  นับเปนภารกิจที่สําคัญและใหญมาก การได
รับการถายทอดประสบการณ คําแนะนําและการสนับสนุนจากรุนพ่ี ปธพ.ทุกรุน โดยเฉพาะรุนที่ 6 
ตลอดจนความรวมมือของเพื่อนทุกคนใน ปธพ.รุน 7 ทําใหงานทุกอยางสําเร็จลุลวงเปนอยางดี

งานแพทยอาสาเฉพาะทางฯ ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา และ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศซึ่งอยูหางกันเพียง 700 เมตร นับเปนความโชคดีของพวกเราที่ทั้งสองสถาน
ที่มีพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกคอนขางพรอม รองรับประชาชนจํานวนมากที่มาใชบริการไดเปน
อยางดี พวกเราไดไปสํารวจพื้นที่กันลวงหนาหลายครั้งหลายครา ไดชวยกันเตรียมงานอยางละเอียด
รอบคอบ อีกทั้งระยะทางกรุงเทพ-เพชรบุรี ไปมาโดยรถยนตเพียง 2 ชั่วโมง ยังชวยใหพวกเราทํางาน
กันงายขึ้นอีกดวย

นอกจากนั้นเพื่อนรวมรุนที่มีความสามารถที่หลากหลายในทุกดานที่โครงการฯ นี้ตองการ ชวย
เกื้อหนุนใหโครงการนี้เปนไปอยางราบรื่น

ความวติกกงัวลในการรบังานใหญในตอนแรกคอยๆ คลายลง เม่ือไดทาํงานรวมกบัเพือ่นรวมรุน
ทีต่างทุมเทและเสยีสละทัง้เวลา ความคดิ อปุกรณ เคร่ืองมอื อาหาร พาหนะ ส่ิงของและของใชทีจํ่าเปน
ตลอดจนทุนทรพัยเพือ่รวมกันทํางานใหญนีใ้หสาํเรจ็ลลุวง ดิฉันไดเหน็ถงึความมนีํา้ใจและความสามคัคี
ของเพื่อนในรุนที่ตางมีตําแหนงหนาที่การงานระดับสูง แตทุกๆ คนก็ลืมหัวโขนของตน ทุมเทเพื่อโครง
การฯ นี้อยางจริงจัง      

นับเปนการยากทีจ่ะประเมนิจาํนวนผูเขารับบรกิาร แตเราคาดในตอนตนวานาจะอยูทีป่ระมาณ 
12,000 คน สําหรับโครงการฯนี้ แตเมื่อปดโครงการฯ เราสามารถดุแลประชาชนไดถึง 37,777 คน ซึ่ง
เปนตัวเลขที่สูงมาก หัวใจของความสําเร็จของโครงการฯ นี้คือการวางแผนการทํางานอยางละเอียด 
การแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบใหเพือ่นในรุนท่ีเหมาะสม และการหาผูสนบัสนนุในทกุปจจัยทีโ่ครงการฯ 
จําเปน

ดิฉันขอขอบคุณ คุณกอบชัย บุญอรณะ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี นพ.ชุมพล เดชะอําไพ ผู
อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา นพ. สมบัติ สธนเสาวภาคย รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
พระจอมเกลา คณุชรูฐั ระหวางบาน ผูอาํนวยการโรงเรยีนเบญจมเทพอทุศิ ตลอดจนหนวยงานราชการ
ในจังหวัดเพชรบุรีและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนโครงการฯนี้ทุกทาน ขอขอบคุณ คุณบุษบา 
สังขะวิภา และ นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย  (ปธพ.6)  ที่คอยเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําอยางใกลชิด และ

เพื่อจัด “โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ชวยประสานการสนบัสนุนจากรุนพีทุ่กรุนให ขอขอบคณุทมีงานแพทยสภา ทมีงานสถาบนัพระปกเกลา 
และคณาจารยทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา ขอบคุณ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผูอํานวยการ
หลักสูตรที่ทุมเทและเหนื่อยยากกับพวกเราตลอดหลายเดือนจนภารกิจเสร็จสิ้น 

ในนามคณะนักศึกษา ปธพ.7 ดิฉันสามารถกลาวแทนเพื่อนรวมรุนวา เราทุกคนตางเหนื่อยกาย
กับโครงการฯน้ีเปนอยางมาก แตเราก็สุขใจเปนที่สุดที่ไดทําบุญทํากุศลใหญรวมกันในครั้งนี้  ไดเห็น
รอยยิ้มของผูปวยและญาติพี่นองที่ไดรับการดูแลอยางดีจากทีมแพทยและจากพวกเราทุกคน 

  
          สิริเกศ จิรกิติ
      ประธานฝ่ายสนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาฯ

เมือ่เริม่จากการนบัหน่ึง ในการจดัทํา 
“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ที่โรง
พยาบาลพระจอมเกลา และ โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ในความรูสึกของดิฉัน นับเปนความ
ภาคภูมิใจอยางมากทีม่สีวนรวมในโครงการฯ ครัง้นีใ้นทกุขัน้ตอน เริม่ตัง้แตการเกบ็ขอมลู การเขาสาํรวจ
พื้นที่ และการลงพื้นที่ดําเนินงาน พวกเราทุกคนตางทุมเทเต็มรอยทั้งคณะแพทย เพื่อนๆ พ่ีๆ ในรุน 
ปธพ.7 ตลอดจนผูเก่ียวของทั้งแรงกาย แรงใจ อันลนเหลือที่ทุกคนตางมอบให ไมวาจะยอทอสักแค
ไหน เหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด เปลี่ยนจากความเหนื่อยลามาเปนความประทับใจ และดวยหัวใจท่ีเต็ม
รอยของทุกคน จึงทําใหผลที่ไดรับประสบความสําเร็จ

รวมถึงการเปนผูใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหโดยปราศจากเง่ือนไข ใหดวยความเต็มใจ เปน
เหมือนมุมเล็กๆ ในชีวิต ที่รูสึกไดทําอะไรบางอยางซึ่งเปนสิ่งยิ่งใหญเพื่อคนอื่นมากมาย และเปนความ
รูสึกที่มีคาทางจิตใจ

โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางฯ ในครั้งนี้ ทําใหเราเห็นความสุขที่แทจริง สุขที่ไดชวย
เหลือผูอื่น สุขที่ไดเห็นรอยยิ้มของผูใหและผูรับ

ระยะเวลาจากวันแรกจนถึงวันสุดทายของโครงการแพทยอาสาฯ หากปราศจากความความ
สามัคคี ความรวมมือรวมใจและการเสียสละจากทุกคน งานนี้คงจะประสบความสําเร็จไปไมได

ขอบคุณสําหรับความรวมมือ และรวมใจของทุกฝาย ท่ีทําใหการจัดทําโครงการฯ ครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

       นาวาตรี พญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์
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บันทึกความทรงจํา 
กับโครงการแพทยอาสา ปธพ.7

กิ จกรรมแพทย  อาสาที่ จั งห วัด
เพชรบุรี ซ่ึงเปนภารกิจที่นักศึกษา ปธพ.7 
ทํางานรวมกับหนวยงานตางๆมากมาย ในระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2562 นําแพทยเฉพาะ
ทาง 23 คลินิก ไปเปดใหบริการและใหความรูกับประชาชนและพระภิกษุรวมทั้งสิ้น 37,777 ราย ได
เสร็จสิ้นลงดวยความราบรื่นในวันปดงานเมื่อ 12 พ.ค. 2562

ในฐานะนักศึกษา ปธพ.7 ผมไดไปรวมกิจกรรมในทีมสนับสนุนที่ประสานเตรียมการในชวง 2 
เดือน จึงขอบันทึกขอสังเกตและความประทับใจที่ไดสัมผัสผูที่เกี่ยวของดานตางๆ ดังนี้ครับ

1.  บคุคลากรทางการแพทย เปนผูทีน่าชืน่ชมยกยองมาก  เร่ิมจากผูบริหารและเจาหนาทีโ่รง
พยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบรุ ีซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีรวมจัดกจิกรรม เพ่ือนรวมรุน ปธพ.
7 ทีเ่ปนแพทย พยาบาล และผูใหบรกิารอปุกรณการแพทย ทีม่ารวมดวยชวยกนัจากองคกร
รฐัและเอกชนตางๆ รวมทัง้หมดนาจะไมตํา่กวา 1,000 คน ทานเหลานีอ้ทุศิตนและเวลา ใช
ความรูความสามารถดแูลรกัษาผูปวยดวยใจ มาตัง้แต 3-4 เดอืนลวงหนา กอนวนัทีเ่ราจะจดั
กจิกรรมอยางเปนทางการ ทําใหสามารถชวยกนัดูแลประชาชนและพระภกิษุไดเกนิ 3 หมืน่
กวาคน

2.  ผูวาราชการ ผูบริหารและเจาหนาที่ของจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ หนวย
ราชการทหาร ตาํรวจ และอาสาสมคัรตางๆ ไดสนับสนนุกจิกรรมท้ังดานกาํลังคน การเอือ้เฟอ
สถานท่ี อปุกรณ การบรหิารจดัการความสะอาด ดแูลความปลอดภยั และความสะดวกสบาย
ตอประชาชนในบรเิวณงาน ทาํใหกิจกรรมประสบความสําเรจ็ตามแผนงาน

3.  ผูบรหิารและเจาหนาท่ี กระทรวงสาธารณสุข มลูนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย แพทยสภา 
สถาบนัพระปกเกลา ไดสนบัสนนุงบประมาณ ใหแนวทาง คาํแนะนํา ติดตามการเตรียมการ 
และรวมกจิกรรมอยางใกลชิดมาตัง้แตเริม่โครงการฯ สรางความมัน่ใจและเปนกาํลงัใจใหพวก
เราวา เดนิมาอยางถกูทางและเตรยีมการไดครบถวน

4.  เพือ่นๆ นกัศึกษา ปธพ.7 และบคุลากรในเครือขายทีม่ารวมงานดวยความทุมเท ต้ังใจเต็มที่ 
ทกุคนถอดหมวก พบัแขนเสือ้ ลยุงานกนัอยางจรงิจัง แมโจทยและภารกจิจะเปนเรือ่งใหม
สาํหรับหลายๆ คนทีไ่มใชบคุลากรทางการแพทย เรากช็วยกนัคดิ ชวยกนัทาํ โดยมุงใหบริการ
ทีด่ท่ีีสดุกบัประชาชนทีม่ารบัการรักษา ทาํใหผานความทาทายมาได

ทํางานรวมกับหนวยงานตางๆมากมาย ในระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2562 นําแพทยเฉพาะ
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ขอบคุณหลักสูตร ปธพ. ที่จัดกิจกรรมที่ทําใหไดรวมงานกับคนดีๆ เสนอสิ่งดีๆ ใหเพื่อนรวมชาติ 
สรางความอิ่มเอิบใจอยางยิ่งครับ

“ ขอภูมิใจในโครงการงานอาสา     นําหมอมาพบคนปวยชวยใหหาย
สามหมื่นกวารักษาใหทั้งใจกาย    ทุกขคลี่คลายเห็นรอยยิ้มอิ่มกมล
เฉลิมพระเกียรติไดยิ่งใหญดวยโจทยยาก   รวมลําบากรวมประสานงานสับสน
สามัคคีมีวินัยไมอับจน     ปธพ.ทุกคนเปนหนึ่งเดียว”

        เทวินทร์ วงศ์วานิช
         นักศึกษา ปธพ.7
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บันทึกคลินิกเด็กโรคหัวใจ

1. โครงการอบรมเพ่ิมพูนทักษะการ
ตรวจโรคหวัใจพกิารแตกาํเนดิ และโครงการ
ตรวจยืนยันการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการ
แตกําเนิด ท่ีรพ.พระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี ดําเนินการโดย ปธพ. รุนที่ 7 รวม
กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  คลินิกของเราพบปญหา อุปสรรค และมีขอเสนอแนะดังนี้

2. เด็กชั้นประถม 1-6 ในพื้นที่ ที่ลงทะเบียนเรียน มีเด็ก 17,530 คน  ผานการตรวจคัดกรอง
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขและพยาบาลที่ดูแล 16,514 คน ยังเหลือเด็กอีก 1,016 คน ที่ไมไดผานการ
ตรวจคัดกรอง  เนื่องดวยระยะเวลาที่กระชั้น และใกลชวงโรงเรียนปดเทอม จนทําใหมีเด็กสวนหนึ่ง
พลาดไป หากขยายเวลาเพิ่มข้ึน หรือติดตามนัดหมายมาตรวจ จะทําใหครอบคลุมเด็กทั้งหมดของ
จังหวัดเพชรบุรีไดเพิ่มขึ้น

3. ในกลุมเด็กกอนวัยเรียน  ไมไดอยูในขอบเขตของโครงการฯ ครั้งนี้ เด็กกอนวัยเรียน จะมารับ
วัคซีนตามสถานพยาบาลตางๆ ที่กระจายอยูทั่วไป โดยพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขเนนการให
วัคซีนเปนหลัก  อาจพลาดการตรวจวินิจฉัยไดหากผูใหวัคซีนยังไมมีทักษะในการตรวจคัดกรอง การ
ใหการอบรมเพิ่มพูนทักษะฯ แกผูที่มีกรอบความรับผิดชอบดูแลเด็กเหลานี้ และตรวจคัดกรองในเวลา
ทีเ่ดก็มารบัวคัซนี จะชวยใหการวินจิฉยัทาํไดแตเนิน่ๆ ไมตองรอใหถงึวยัเรยีน ซึง่ในเดก็บางรายอาจจะ
ชาเกินไป

4. เด็กท่ีผานการตรวจคัดกรอง และข้ึนทะเบียนนัดหมายเพื่อมาตรวจยืนยันในวันที่ 12 พ.ค. 
2562 จํานวน 587 คนนั้น มารับการตรวจจริงเพียง 201 คน ทั้งนี้อาจเปนดวย ระยะทาง การประสาน
งาน การนัดหมาย  หรือการอํานวยความสะดวก ทําใหมีเด็กบางสวนไมไดมารับการตรวจยืนยัน ทั้งที่
ไดเตรียมการตอนรับ และเครื่องมือการตรวจไวอยางเพียงพอ จึงควรพัฒนาการประสานงาน เตรียม
การอํานวยความสะดวกและการขนสงใหสมบูรณ

5. เดก็ทีไ่มไดมาตรวจยนืยนัการคดักรองฯ หากประสานงานและนาํมาพบกมุารแพทย เพือ่ใหการ
วนิจิฉยั กจ็ะเพิม่โอกาสในการเขาถงึมากข้ึน เปนการเกบ็ตก และตอยอดในโครงการทีย่งัเหลอือยู

6. หากเดก็เหลานีไ้ดรบัการวนิจิฉยัจากกมุารแพทย และตองการมาตรวจวนิจิฉยัเพิม่เติม สามารถ
สงตอไปยงัรพ.ทีม่กีมุารแพทยผูชํานาญการโรคหัวใจ เชน รพ.ราชบรุ ีหรอืประสานกบัมลูนธิเิดก็โรคหวั
ใจฯ  ไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2716-6070-1 โทรสาร 0-2716-6109  หรือที่เวบไซต https://doc-
tordek.com/ 

      พันเอก นายแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล  
                      ประธานคลินิกเด็กโรคหัวใจ

กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  คลินิกของเราพบปญหา อุปสรรค และมีขอเสนอแนะดังนี้
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    แพทยอาสา   เพชรบุรี

แพทยอาสา... เมื่อไดทราบวาหลัก
สูตรปธพ. จะมีการออกหนวยแพทยอาสาที่
จ.เพชรบุรี ความรูสึกแรกคือ เฉยๆ เพราะ
ความท่ีเปนแพทย ไดออกหนวยแพทยอาสา

บอยๆ ทัง้หนวยแพทยอาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) และหนวยแพทยเคล่ือนที่
จังหวัด หนวยแพทยเฉพาะกิจตางๆ ที่ออกไปใหบริการผูปวยทั่วไปตามถิ่นทุรกันดาร 

แตเมื่อทราบรายละเอียดของแพทยอาสาของหลักสูตรปธพ.วา เปนแพทยอาสาเฉพาะทาง คือ 
นําแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางสาขาตางๆ ออกไปรักษาผูปวยในตางจังหวัด ตามปญหาและความ
ตองการของพ้ืนที่ เปนการรวบรวมผูปวยท่ีมีความจําเปนเขามาพบแพทยเฉพาะทางเหลานี้ในโรง
พยาบาลประจาํจงัหวดันัน้ๆ กเ็ริม่เหน็ความแตกตางของการหนวยแพทยอาสาคร้ังนี ้กบัประสบการณ
ที่เคยออกมากอน เออ ดีแฮะ ....   ความประทับใจแรก เริ่มเกิด …

ดิฉันรับผิดชอบเปนหัวหนาคลินิกเฉพาะทางดานกุมาร ตอนแรกยังนึกไมออกวาจะใหบริการผู
ปวยเด็กอยางไรใหแตกตางจากกุมารแพทยท่ีรพ.พระจอมเกลา เพชรบุรีได จึงไดประสานงานกับ 
พญ.วีณา ไชยยศ หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม รพ.พระจอมเกลา ไดทราบวาปญหาของพื้นท่ี 
จ.เพชรบุรีคือ เด็กที่พัฒนาการชามีจํานวนมากข้ึน เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน พอแมออกไป
ทํางาน ขาดการกระตุนที่เหมาะสม การเลี้ยงลูกดวยโซเชียลมีเดีย ตางๆ หรือมีโรคประจําตัว เปนตน 
จังหวัดเพชรบุรียังขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานพัฒนาการเด็ก ซึ่งเปนปญหาในเกือบทุก
จังหวัดของประเทศไทย จึงเปนที่มาของคลินิกกระตุนพัฒนาการเด็ก 

กิจกรรมของเราจัดขึ้น 3 วันประกอบดวย การอบรมบุคลากรใหมีความรูในการส่ือสารปญหา
ของเดก็ใหผูปกครองและผูดแูลทราบ ใหตระหนกัถงึความสําคญัของการเล้ียงดูและกระตุนพัฒนาการ
ที่เหมาะสม และการฝกปฏิบัติกระตุนพัฒนาการดานตางๆตามฐานท่ีจัดให และวันสุดทายเปนการ
บริการตรวจพัฒนาการเด็ก  กิจกรรมทั้ง 3 วันนี้ ทําใหดิฉันไดพบความประทับใจเพิ่มขึ้นอีก เริ่ม
จากไดรับความกรุณาอยางมาก ดวยจิตอาสาอยางแทจริงของวิทยากรท่ียินดีมาสอนโดยไมรับคา
ตอบแทน ไดแก ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปยะศิลป , ผศ.นพ.พนม เกตุมาน อาจารยและนองๆ นัก
กายภาพบาํบดั นกักจิกรรมบาํบดัจากคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ นกัอรรถบําบดั
จากภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ไดเห็นความนารัก ทุมเทและเต็มใจ 
ชวยเหลืออยางเต็มที่ของทีมกุมารฯจากรพ.พระจอมเกลา ที่นําโดย คุณหมอวีณา และพี่จู หัวหนา
พยาบาลเด็ก ไดเห็นความตั้งใจ เต็มใจในการทํางานของพ่ีๆ ปธพ.ในกลุม ไดแก พ่ีเก (รศ.พญ.ทวิมา 
ศิริรัศมี) พี่ปู (ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล) พ่ีเพชร (รศ.นพ.ดุสิต สถาวร) และพี่ออม (คุณมยุระ ชวงโชติ) 
เลขาทีมคนเกงของเรา ทําใหงานของคลินิกเราดําเนินไปไดโดยราบรื่น 

บอยๆ ทัง้หนวยแพทยอาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) และหนวยแพทยเคล่ือนที่
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เมื่อถึงวันออกหนวยแพทยอาสาใหญในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ยิ่งไดเห็นภาพความรวมมือ
รวมใจ ดวยจิตที่อาสาอยางแทจริงของพี่ๆ ปธพ.7 ทุกคน และพ่ีๆ ปธพ. รุนอื่นๆ ทุกคนถอดหัวโขน
ออกหมด ระดมสรรพกําลังกันชวยบริการผูปวยอยางเต็มที่ ทําใหบริการผูปวยไดจํานวนมาก  เมื่อสิ้น
สุดงานแพทยอาสาครั้งนี้ ทําใหดิฉันไดเรียนรูวา พลังจิตอาสานั้นชางยิ่งใหญ ในการสรางความสุขและ
ความอิ่มเอมใจไดไมรูลืม

 
           แพทย์หญิงกนกกร สวัสดิไชย
      รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พระปกเกล้า

ประชาชนควรมีความรูการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน หรือ CPR อยางถูกวิธี รวดเร็ว 
ทันทวงที เพื่อใหความชวยเหลือผูท่ีประสบ
ภาวะหัวใจหยุดเตนฉับพลัน ซึ่งอาจเกิดได
กับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา เนื่องจากใน
แตละปมคีนไทยเสยีชีวติจากภาวะหวัใจหยุด
เตนเฉียบพลันกวา 54,000 คน หรือเฉลี่ย 6 
คน ตอ 1 ช่ัวโมง แตละนาทีท่ีผานไปหลงัจาก
หัวใจหยุดเตน จะทําใหโอกาสรอดชีวิตลดลงรอยละ 7 -10 อยางไรก็ตามหากผูปวยไดรับการชวยฟน
คนืชพีดวยการกดหนาอกอยางถกูตอง และใชเคร่ืองกระตุกไฟฟาหวัใจอตัโนมติั หรือ AED ภายในระยะ
เวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเตน จะชวยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลันได

การชวยชีวิตแบบ CPR จึงเปนสิ่งสําคัญเบื้องตนของการรักษาผูปวยกอนถึงโรงพยาบาล เพราะ
เรามีเวลาเพยีง 4 นาท ีกอนทีส่มองจะขาดออกซิเจนจนเกดิภาวะสมองตาย ผูมสีวนสาํคญัในการกูชวีติ
ในชวงความเปนความตายนี้จึงไมใชแพทย หรือพยาบาล แตเปนพี่นองประชาชนรวมถึงจิตอาสา การ
ฝกอบรม CPR ของเราครัง้นี ้เนนการใชสือ่การสอนท่ีทันสมยั กระชบั เพ่ือใหเขาใจงาย มหีุนฝกมากกวา 
100 ตัว เพื่อใหทุกคนไดฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะในการชวยชีวิตที่ถูกตองใหพนขีดความตาย 
ทําใหผูประสบเหตุมีโอกาสรอดสูงขึ้น          

                 พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์ 
     ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
    ประธานคลินิกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR
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ผมมาเรยีนปธพ. เปนรุนนองของคณุ
พอและพี่ชาย คุณพอ (ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.เหลือพร ปุณณกันต)เรียน ปธพ.รุน 4 พี่
ชาย (พุทธิพงษ ปุณณกันต) เรียนรุน 5 ตอน
แรกผมจะเขาเรยีนรุน 6 แตตดิภารกจิจนไม
ไดมาเรียน 

เมื่อไดเขามาเรียน สิ่งที่พบเปนอยาง
แรก คือ เราไดมุมมองทีก่วางขึน้เนือ่งจากพี่ๆ  เพือ่นๆ ทีร่วมหลกัสตูรจะเปนผูบรหิารจากหลายๆ หนวย
งาน การที่เขามาอยูกับคนที่มีความรูมากๆ ทําใหเราไดเปดโลกของเรา เราเคยทํางานในภาคสวนของ
การเมือง เอกชน ธุรกิจ เราไดพบเห็นอะไรหลายอยางจากการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข หนวย
งานแพทยทัง้ภาครัฐและเอกชน การบรหิารงานอกีหลายภาคสวนมากกวาทีเ่ราเคยพบ ทาํใหเรามโีอกาส
เขามาเติมเต็มในการชวยเหลือสังคมมากขึ้น

นอกจากเราไดความรูแลว หลักสูตรปธพ. ยังมีการออกหนวยแพทยอาสา นับเปนภารกิจใหญ
ที่สุดของการเรียนในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 เดือนที่เราเรียนมา เราออกหนวยแพทยือาสากัน
หลายครั้งมาก ครั้งแรก ไปที่วัดเบญจมบพิตร ครั้งที่ 2 ไปที่โรงพยาบาลเสนา จ.อยุธยา เพื่อเปนการ
เตมิเต็มประสบการณ จากนัน้เมือ่มาออกหนวยแพทยอาสาที ่จ.เพชรบรีุ เราไดทุมเท วางแผน ไดพบเหน็
การทาํงานของหนวยงานตางๆ ตัง้แตจงัหวดัเพชรบรุ ีผูวาราชการจังหวดั คณุหมอ พยาบาล เจาหนาที่ 
โรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรรมาภิบาล
ทางการแพทย แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา  ทุกคนรวมมือกันเพื่อที่จะทําใหพี่นองประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี กวา 3 หมื่นคนไดรับการดูแล

ตองยอมรับวาจํานวนแพทยกับประชากรของไทยยังไมสมดุลกัน มีแพทยนอยกวาประชากร             
ท่ีอาจดแูลไดไมทัว่ถงึ การทีเ่ราออกหนวยแพทยอาสา จึงเหมือนการทีเ่รานาํโรงพยาบาลยอยๆ เคล่ือนที่
เขาไปหาเขา ในพื้นที่ท่ีหางไกล คนอาจจะคิดวา จังหวัดเพชรบุรีไมหางไกล แตเรามองวา พี่นอง
ประชาชนบางคนไมไดมีโอกาสเขามาในกรุงเทพฯ เครื่องมือการรักษาบางอยางอาจไมทันสมัย               
 ดังนั้นการตรวจสุขภาพในโรคที่ยากที่ซับซอน อาจจะไมมี หลักสูตร ปธพ. จึงเลือกที่จะทําโครง
การฯ ขึน้มา แลวไปออกหนวยแพทยอาสาเชนนี ้เหมอืนเราไดตอชีวติของพีน่องประชาชนอกีเปนหมืน่
คน ทุกคนทําโดยไมมีคาตอบแทน เราทําดวยใจ 

นับเปนความภูมิใจในการมาเรียน ปธพ. เปนหลักสูตรแรกที่ผมไดมาเรียน เหมือนการเขามาอยู
ในครอบครัวใหญ ที่จะรวมกันสรางบุญสรางกุศลใหกับพี่นองประชาชนใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เราทุก
คนเปนเหมอืนจิก๊ซอวเลก็ๆ ท่ีมาชวยกนั ทุกคนมหีนาทีข่องตวัเอง เราอิม่ใจจากการชวยเหลอืประชาชน 

โครงการฯ นี้ยังไมจบ ถึงพวกเราจะเรียนจบหลักสูตรแลว แตพี่ๆ เพื่อนๆ ยังจะจัดหนวยแพทย
อาสากันอีก เราสัญญาวาจะไปชวยกัน ตามศักยภาพของเรามี      

         บรูค-ดนุพร  ปุณณกันต์

แรก คือ เราไดมุมมองทีก่วางขึน้เนือ่งจากพี่ๆ  เพือ่นๆ ทีร่วมหลกัสตูรจะเปนผูบรหิารจากหลายๆ หนวย



        
 แพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร” ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง หรือ ปธพ. จัด

โครงการเพือ่ตรวจสขุภาพพระภกิษสุงฆ ตัง้แตป พ.ศ. 2561 ณ วัดราชบพธิสถติมหาสมีาราม เพือ่ถวาย
เปนพระกุศลแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคณะ
ทํางาน ไดขอประทานอนุญาตดําเนินโครงการฯ ตอเนื่อง ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชอนุโมทนาและรับส่ัง
ใหออกหนวยจนครบ 9 วัด 

โครงการแพทยอาสา “ปธพ.สญัจร” ดาํเนนิการตรวจสขุภาพพระภิกษุสงฆอยางตอเนือ่งไปแลว
มากกวา 12 วัด เชน วัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก วัดอรุณราชวราราม วัดยานนาวา วัดเทพศิรินท
ราวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เปนตน

สืบเนื่องมาถึงนักศึกษา ปธพ. รุ นที่ 7 รวมกับโรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย และ
กรุงเทพมหานคร จัดโครงการแพทยอาสา“ปธพ.สัญจร”ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ ขึ้นเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

กิจกรรมแพทยอาสา ปธพ.สัญจร  
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นับเปนกิจกรรมจิตอาสาที่มุงดูแลสุขภาพของพระสงฆผูปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา 
ดวยเหตุดังวา สุขภาพท่ีดี ยอมเปนเครื่องนําการไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติธรรม และยังเปนการ
ปฏิบัติตามคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่วา “โย ภิกขเว มัง อุปฏฐ เหยย โส ศิลานัง 
อปุฏฐเหยยงั” ผูใดปรารถนาอปุฏฐากเราตถาคต ผูนัน้พงึอปุฏฐากภกิษปุวยไขเถดิ ดงันัน้การบาํบดัโรค
ภัยไขเจ็บของพระสงฆ จึงเปรียบเทากับการอุปฏฐากพระพุทธองคเลยทีเดียว

สาํหรบัการตรวจทีต่องอาศยัหองปฏบัิตกิาร เชน การเจาะเลอืดนัน้ เตรยีมการลวงหนามาตัง้แต
เชาตรูวันที่ 6 กุมภาพันธ เพื่อสงผลใหแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยในวันเปดคลินิกตางๆ เชน 
คลินิกตา หู คอ จมูก และตรวจสอบการไดยิน คลินิกหัวใจ และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ อัลตราซาวด 
เอ็กซเรยปอด คลินิกทันตกรรม พรอมสงตอการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลสงฆ โดยมีพระภิกษุ 
สามเณร คณาจารยจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และฆราวาส กวา 200 ราย เขารับบริการ

นอกจากนี้ยังจัดอบรมการกูชีพฉุกเฉิน หรือ CPR ใหแกพระภิกษุ สามเณร และผูที่สนใจ เพื่อ
ใหมีความรูในการชวยชีวิตหากเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.7 รวมกันถวาย
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา หรือ AED เพื่อทางวัดนําไปใชประโยชนตอไป

รายการตรวจ ปกติ ผิดปกติ รวม

CBC(ความสมบูรณของเม็ดเลือด) 53 74 127

FBS (นํ้าตาล) 106 21 127

BUN ,Creatinine (การทํางานของไต) 109 18 127

Uric (เกาท) 100 27 127

Lipid Profile (ไขมัน) 49 78 127

SGOT,SGPT,Alk (การทํางานของตับ) 110 17 127

 Negative Positive  รวม

HBsAg (เชื้อไวรัสตับอักเสบB) 120 7 127

HBsAb (ภูมิไวรัสตับอักเสบB) 79 48 127

รายการตรวจ ปกติ ผิดปกติ รวม

คลื่นไฟฟาหัวใจ 53 30 83

ULTRASOUND 29 85 114

สรุปผลตรวจ EKG & ULTRASOUND โครงการปธพ.สัญจร วัดเบญจมบพิตร

สรุปผลการตรวจเลือด โครงการ “ปธพ.สัญจร” วัดเบญจมบพิตร
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“งานจิตอาสาของปธพ.7 ไมไดสงผลดีเฉพาะสุขภาพของพระภิกษุสงฆท่ีเขาตรวจรักษา แตยัง
สงผลดีตอเนื่องไปถึงประชาชนและนักทองเที่ยวอีกดวย ขอใหโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมเชนนี้
บรรลุผลสําเร็จสืบเนื่องตอไป”

พระเทพกิตติเวที เจาอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ

“หนวยแพทยอาสา ปธพ.สัญจร นอกจากจะชวยใหพระสงฆรับการตรวจรักษาจากแพทยผู
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแลว ยังเปนการรวมแรงรวมใจของแพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย 
ทันตแพทย และจิตอาสาจากภาคสวนตางๆ ที่มาทํางานรวมกัน เรียนรูรวมกัน จนสามารถบูรณาการ
งานจิตอาสาขนาดใหญท่ีสงผลดีตอประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมพระภิกษุสงฆใหเขาถึงสิทธิและ
บริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและครบวงจร”

ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
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 แพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร” ตรวจสุขภาพชาวปกาเกอะญอ
 ณ บ้านโปงลึก-บางกลอย อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง หรือ 
ปธพ. รุนที่ 7 รวมกับคณะแพทย พยาบาลและทีมงานจากโรงพยาบาลพระจอมเกลา จัดหนวยแพทย
อาสายอย “ปธพ.สญัจร” ขึน้ทีบ่านโปงลกึ-บางกลอย ตําบลหวยแมเพรียง อาํเภอแกงกระจาน จังหวดั
เพชรบุรี 

บานโปงลึก-บางกลอย ภูมิประเทศทุรกันดารเปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงตนแมนํ้าเพชรบุรี ใกลชายแดน
ไทย-เมียนมาร  เสนทางทีใ่ชในการเดนิทางสูชมุชนชาวปกาเกอะญอใจกลางผนืปาอทุยานแหงชาตแิกง
กระจาน ตองอาศัยรถกระบะขับเคลื่อน 4 ลอ หรือ “โฟรวีล” เดินทางเขาไปเทานั้น 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 หนวยแพทยอาสายอย “ปธพ.สัญจร” เริ่มออกเดินทางตั้ง
เชามืด 05.00 น. เพื่อไปยังจุดนัดพรอมบริเวณที่ทําการอุทยานฯ จากนั้นเดินทางโดยคาราวานโฟรวีล
จํานวน 19 คัน เดินทางผานถนนลูกรัง ขามปา ขามลําธาร ข้ึนเขา ขรุขระในระดับนั่งแลวหัวสั่นหัว
คลอนตลอดทาง ลัดเลาะผานโคงนับรอยโคง แมจะมีระยะทางเพียง 33 กิโลเมตร แตตองใชเวลาเดิน
ทางกวา 3 ชั่วโมง 

เมื่อถึงจุดนัดหมายหนวยแพทยอาสาเริ่มเปดตรวจรักษาผูปวยทันที เพื่อฟนฟูสุขภาพอนามัย 
และปองกันโรคแกประชาชนผูดอยโอกาสในหมูบานชาวปกาเกอะญอ มผีูมาใชบรกิารรบัการรกัษาโรค
ทั่วไปกวา 100 ราย และทุกครอบครัวยังไดรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจําบาน

นอกจากนั้น คณะปธพ.7 อีกกลุมหนึ่งแยกไปมอบอุปกรณการเรียน เครื่องอุปโภค เครื่องกืฬา 
และทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มอบนมผงสําหรับเด็ก และ
ประกอบอาหารเลี้ยงกลางวันกันที่โรงเรียน ตชด.
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“หลังวันวาเลนไทน มีโอกาสไปเยือนบานโปงลึก ลึก
สุดใจแถบตนแมนํ้าเพชรบุรี กับคณะนักศึกษา ปธพ.7 เพื่อไป
แบงปนความรักดวยการออกหนวยแพทยอาสายอมๆ กัน 

พวกเราขึ้นโฟรวิลใชเวลานานหลายชั่วโมง เสนทางสุด
โหดนีเ้พิง่มรีถตกเขา ตองขอบคณุพี่ๆ  ตาํรวจตระเวนชายแดน
ทีช่วยนาํทาง เรานัง่หวัสัน่หวัคลอน จนกระทัง่เขาสูเขตหมูบาน 

มองเห็นไรสวนของชาวปกาเกอะญอ ไกลออกไปเห็นแนวสายนํ้าเพชรบุรีไหลคดโคงอยูในหุบดานลาง 
ที่นี่ไมมีหมอ อนามัยใกลสุดอยูหางออกไป 2 กิโล คนปวยมาพบหมอที่ขึ้นดอยมาเดือนละครั้ง 

วันที่พวกเราไป มีชาวบานที่ปวยมารอพบหมอดวยความดีใจ รวมตรวจรักษาไปกวารอยคน ครอบครัว
ที่น่ีสวนใหญมีลูกเล็กๆ สถานะยากจนทุกบาน เด็กๆ ขาดโอกาสการศึกษา ยังดีที่มีโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนมาเปด มีครูตชด.มาสอน เราพบกับเด็กเด็กที่มานั่งรอรับทุนการศึกษาและอุปกรณ
การเรยีน ดวยความสขุ ทีน่ีเ่ดก็ๆ ไมกมหนา ไมมโีซเชยีลมเีดยี คล่ืนมอืถอืทีพ่อม ียงัใหบรกิารในยคุ2จ”ี

    
       ชนะ ผาสุกสกุล นักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 7

มองเห็นไรสวนของชาวปกาเกอะญอ ไกลออกไปเห็นแนวสายนํ้าเพชรบุรีไหลคดโคงอยูในหุบดานลาง 
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 แพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร”
 ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง หรือ ปธพ. จัด
โครงการแพทยอาสา “ปธพ.สัญจร” ขึ้น เพ่ือออกหนวยแพทยอาสายอยไปยังโรงพยาบาลชุมชน มุง
สํารวจ คัดกรอง เพิ่มโอกาสการเขาถึงการรักษาของผูปวย ลดภาระของผูปวยในการเดินทางเขาเมือง 
เนนเฉพาะ 5-7 คลนิิกเฉพาะทางทีต่รงความตองการของชมุชน สนบัสนนุโดยมลูนธิธิรรมาภิบาลทางการ
แพทย และแพทยสภา 

สําหรับนักศึกษาปธพ.รุนท่ี 7 จัดโครงการหนวยแพทยอาสา “ปธพ.สัญจร” ข้ึนที่โรงพยาบาล
เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  นายแพทยวันชาติ ศุภจัตุรัส ประธาน
นักศึกษา ปธพ.7 นําคณะนักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพรอมของหนวยแพทยอาสาฯ และรวม
ประชุมกับคณะทํางานของโรงพยาบาลเสนา โดยมีนายแพทยพีระ อารีรัตน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทยนิติ เหตานุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนา พรอมคณะผู
บริหาร และเจาหนาที่ ใหการตอนรับ สรุปสถานการณและหารือแนวทางบริหารจัดการหนวยแพทย
อาสา “ปธพ.สัญจร” ใหบริการประชาชนไดเต็มที่

ตอมาตัง้แตเชาตรูของวนัที ่30 มนีาคม 2562 โครงการหนวยแพทยอาสา “ปธพ.7 สัญจร” เปด
บริการตรวจสุขภาพประชาชนในเขตอําเภอเสนา ประกอบไปดวย การเจาะเลือด เอกซเรยปอด ตรวจ
สุขภาพทั่วไป และการมอบแวนตา

ตอมาตัง้แตเชาตรูของวนัที ่30 มนีาคม 2562 โครงการหนวยแพทยอาสา “ปธพ.7 สัญจร” เปดตอมาตัง้แตเชาตรูของวนัที ่30 มนีาคม 2562 โครงการหนวยแพทยอาสา “ปธพ.7 สัญจร” เปด
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สําหรับ 10 คลินิกการแพทยเฉพาะทาง ท่ีเปดบริการ คือ คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิก
โรคหลอดเลือดสมอง คลินิกมะเร็งเตานม (Mammography) คลินิกจักษุ คลินิกกระดูกและขอ เปด
ศัลยกรรมผาตัดขอเขา คลินิกทันตกรรม คลินิกคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิก
แพทยแผนไทยและฝงเข็ม และคลินิกโรคระบบปสสาวะ เปดคลินิกศัลยกรรมผาตัดขอเขา จนเมื่อสิ้น
สุดโครงการสามารถใหบริการประชาชนชาวอําเภอเสนา จํานวน 818 ราย

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานเปด
โครงการแพทยอาสาฯ “ปธพ.สัญจร” โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสด์ิ นายก
แพทยสภา พลอากาศตรี นายแพทยอิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการมูลนิธิ      
ธรรมาภิบาลทางการแพทย รวมกลาวรายงาน โดยมีนายแพทยพีระ อารีรัตน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทยนิติ เหตานุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนา ใหการตอนรับ
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  แพทย์อาสา “ปธพ.สัญจร” ตรวจสุขภาพ
  ณ โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง หรือ ปธพ. รุน
ที่ 7 โดยความสนับสนุนของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย และแพทยสภา รวมกับโรงพยาบาล
ดานชาง จังหวดัสุพรรณบรุ ีจดัโครงการแพทยอาสา “ปธพ.สญัจร” อกีคร้ัง เมือ่วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 
2562

โดยกอนหนานั้นในคํ่าวันเสารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะปธพ.รุนที่ 7 เขารวมกิจกรรม
คอนเสิรตการกุศล “สุชาติ ชวางกูร”  เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ ทางการแพทย  ปรับปรุงอาคารผูปวย
นอก และพัฒนาระบบ IT 4.0 ของโรงพยาบาลดานชาง บรรยากาศคึกคัก อิ่มบุญพรอมกับความ
สนุกสนาน

โครงการแพทยอาสา “ปธพ.สัญจร” เริ่มตนแตเชาตรู นายแพทยวันชาติ ศุภจัตุรัส ประธาน
นักศึกษา ปธพ.7 และ นายแพทยเดชา พงษสุพรรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลดานชาง พรอมคณะ
นักศึกษา รวมทาํบุญตกับาตรขาวสารอาหารแหง จากนัน้เปนการเปดหนวยแพทยอาสาตรวจผูปวยโรค
เฉพาะทาง 6 คลินิก คือ  1. คลินิกโรคตา 205 ราย  2. คลินิกโรคไต 60 ราย 3. คลินิกโรคหัวใจ 83 
ราย 4. คลินิก ผิวหนัง 78 ราย 5. คลินิกทันตกรรม 21 ราย และ 6. คลินิกตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ 
33 รูป จนเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ สามารถตรวจรักษาประชาชนชาวอําเภอดานชางทั้งสิ้น 480 ราย 
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นอกจากนี้ยังมีพิธีเปดโครงการฯ โดยศาสตราจารย นายแพทยสมศักดิ์ โลหเลขา รองประธาน
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย เปนประธาน ซึ่งหลวงพอสมบุญ ปยธมโม วัดลําพันบอง อายุ 95 ป 
ซึง่เปนทีเ่คารพและศรทัธาของชาวดานชาง กรณุามารวมมอบเงนิสมทบทนุสรางอาคารผูปวยหลงัใหม
ดวย โดยสามารถระดมจิตศรัทธาเปนเงินบริจาคและครุภัณฑ รวมมูลคา 7,997,500 บาท ในจํานวนนี้
คณะนักศึกษาปธพ.รุนที่ 7 รวมบริจาคสมทบ 1,220,000 บาท

โครงการแพทยอาสา “ปธพ.สัญจร” ประสบความสําเร็จทั้งดานการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการ
รักษาโรคเฉพาะทาง การมีสวนรวมพัฒนาโรงพยาบาลของชาวดานชาง รวมถึงนักศึกษาปธพ.รุนที่ 7 
และบรรดาจิตอาสา สมดั่งคําขวัญของโรงพยาบาลดานชาง “คุณภาพไดมาตรฐาน เปนโรงพยาบาล
ของชุมชน ทุกคนมีความสุข”
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 กิจกรรมเพื่อสังคม “ปธพ.7” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค  
 ณ โรงพยาบาลจังหวัดเสียมราฐ และศูนย์เวชศาสตร์ฟนฟูจังหวัดเสียมราฐ  
 ราชอาณาจักรกัมพูชา วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลงัจบการศกึษานกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิาร
ระดับสูง รุนที่ 7 (ปธพ.7) ยังเดินหนาดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตอไปโดยไมแบงแยกชั้นวรรณะ เชื้อ
ชาติ ภาษา ศาสนา โดยจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชริเกลาเจาอยูหวั โครงการมอบรถเขน็อปุกรณทางการแพทย หลักสูตร ปธพ. ไดรับความรวมมอื
และสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร ในพระราชูปถัมภ กรมสมเด็จพระ
เทพฯ  สวนการบริจาคยารักษาโรคเปนความรวมมือของมูลนิธิวีระภุชงค รวมกับ ปธพ. รุนที่ 7 เพื่อ
นําไปมอบใหโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัเสยีมราฐ และศนูยเวชศาสตรฟนฟปูระจาํจงัหวดัเสยีมราฐ ราช
อาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ในครัง้นีม้ลูนธิิพฒันาการเดก็ราชนครนิทร ในพระราชปูถมัภ กรมสมเดจ็พระเทพฯ รวมกบั ปธพ. 
รุนที่ 7 มอบรถเข็น 60 คัน อุปกรณการแพทยอื่นๆ อีก 100 ชิ้น รวม 160 ชิ้น มูลคา 2,298,700 บาท
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 กอนหนานั้น เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร รวม
กับ ปธพ.รุนที่ 7 และโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบรถเข็นและอุปกรณ
ทางการแพทย 105 ชิ้น มูลคา 1,916,325 บาท 

เม่ือรวมท้ัง 2 โครงการ มอบรถเข็นและอุปกรณทางการแพทย ไปแลว คิดเปนมูลคากวา 
4,215,025 บาท

คณะนักศึกษาปธพ.รุนที่ 7 ทัศนศึกษามรดกโลก ตามรอยอารยธรรมขอม ชม นครวัด นครธม พุทธสถานที่มีอายุ
กวา 800 ป ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 

ศาสตราจารยคลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
และสภานายกพิเศษแพทยสภา เปนประธานงานแถลงขาว “โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทาง
รวมใจเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในโอกาสพระราชพิธบีรมราชาภเิษก พุทธศกัราช 
2562” พรอมดวยศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายวิทวัส ชัยภาค
ภมิู รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา และนพ.สขุุม กาญจนพมิาย ปลดักระทรวงกระทรวงสาธารณสขุ  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก  
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นายกอบชยั บุญอรณะ ผูวาราชการจงัหวดัเพชรบรีุ เปนประธานงานแถลงขาว “โครงการหนวย
แพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในโอกาสพระราชพธีิบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” พรอมดวยพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิ
บาลทางการแพทย และผูอาํนวยการหลกัสตูร ปธพ.  นพ.ชมุพล  เดชะอาํไพ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
พระจอมเกลา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ หองประชุมหองประชุมนพเกา ชั้น 9 อาคารพิฆเนศว
รสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี

งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 
เปนประธานมอบของทีร่ะลกึแกผูแทนองคกรผูสนบัสนนุการจัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทาง
รวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผูใหญในพระองค ประธานจิตอาสาฝาย
แพทยและสาธารณสุข นายแพทยเจตน ศิรธรานนท ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจารยวิทวัส ชัยภาค
ภมู ิรองเลขาธกิาร สถาบนัพระปกเกลา นายกอบชยั บญุอรณะ  ผูวาราชการจังหวดัเพชรบุรี นายแพทย
ชมุพล เดชะอาํไพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา นายชรูฐั ระหวางบาน ผูอาํนวยการโรงเรยีน
เบญจมเทพอุทิศ นายสมพงษ ปรีเปรม  ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย 
และอาจารยธนิสร ศรีกลิ่นดี ศิลปนแหงชาติ และผูแทนผูบัญชาการมลฑลทหารบกที่15

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข มอบใบเกียรติบัตรแกผูแทน 28 หนวยงานที่รวมสนับสนุนแพทย บุคลากร และเครื่องมือ 
ในการเปดบริการ 23 คลินิกในโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
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ผูแทนองคกรผูสนับสนุนการจัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
เขารับโลจากศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการ
แพทย นายสมชาย เหลือวุฒิธรรม  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย นายแพทยภูดิท พ่ึงจันทรเดช บมจ.
กรงุเทพดสุติเวชการ นายแพทยสนัต ิเอือ้นรเศรษฐ ทนุวจิิตรพงศพันธุ นายโชคชยั  คุณาวฒัน ธนาคาร
ออมสิน นายชาญวิทย จารุสมบัติ บมจ. ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) และนายเทวินทร วงศวานิช บมจ. ปตท. 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย 
เปนประธานมอบเกียรติบัตรแกนายสมพงษ ปรีเปรม ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค นางสิริเกศ จิรกิติ 
ครอบครัวจิรกิติ และบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จํากัด นางนิตยสินี จิราธิวัฒน กลุมเซ็นทรัล เทคนิคการ
แพทยหญงิ นติยา โฉมงาม บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมนทคอรป  จาํกดั นางชชัชฎา 
ถิระชัยกุล บริษัท อาฟตาแอนเซอรวิสซัฟพลาย จํากัด นางสาว แพรจันทร ปลันธนดิลก บริษัท นิวอาย 
จาํกดั และดร.ลาลวีรรณ กาญจนจาร ีผูแทนองคกรผูสนบัสนนุการจัดโครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะ
ทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติฯ
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