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มูลนิธมิ ติ รภาพบำาบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เป็นองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กบั ประชาชน และ
สนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของนายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตผู้นำานักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ
ผู้ก่อตั้งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังนั้นครอบครัวนิตยารัมภ์พงศ์ ร่วมกับเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร
จำานวนหนึ่งได้รวบรวมเงินบริจาคก่อตั้งเป็น “กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
เพื่องานมิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน” ขึ้น และได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิมิตรภาพ
บำาบัด” เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๑. เพื่อส่งเสริม และดำาเนินการกิจกรรมมิตรภาพบำาบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม
๒. เพือ่ ส่งเสริมและเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ทีท่ าำ งานมิตรภาพบำาบัดเพือ่ น
ช่วยเพื่อน
๓. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม
๔. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำานาญ ในการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างทีมงานมิตรภาพบำาบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
๕. สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำาเนินงานด้านมิตรภาพบำาบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มี
จิตอาสาดีเด่น
๖. ดำ า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน์ โดยร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลและองค์ ก รอื่ น ๆ
ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์ เพื่อสานต่องานจิตอาสา มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธาน
ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ มูลนิธิมิตรภาพบำาบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์) จึงได้จดั ให้มรี างวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ขึน้ เป็นรางวัลเกียรติยศ เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติ และมอบให้แก่ ผูป้ ว่ ย จิตอาสา เจ้าหน้าที่
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ผู้ให้บริการ หน่วยงาน องค์กรและสื่อ ที่ได้ดำาเนินงานด้านจิตอาสาต่อเนื่องเป็น
เวลานาน และมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ของสังคม เป็นประจำาทุกปี โดยมอบโล่รางวัลและ
เงินรางวัลจำานวน ๑๐,๐๐๐ บาทสำาหรับรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น และมอบโล่รางวัล
และเงินรางวัลจำานวน ๕,๐๐๐ บาทสำาหรับรางวัลชมเชย และในปี ๒๕๖๓ นี้ มีผู้ป่วย
จิตอาสา หน่วยงาน องค์กร ทั่วประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล
จำานวน ๕๓ เรื่อง แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วย/จิตอาสา มิตรภาพบำาบัดดีเด่น จำานวน ๑๑ เรื่อง
ประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น จำานวน ๒๖ เรื่อง
ประเภทที่ ๓ องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ จำานวน ๑ เรื่อง
ประเภทที่ ๔ องค์กร หน่วยงานและทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ระดับชุมชน จำานวน ๑๓ เรื่อง
ประเภทที่ ๕ สื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น จำานวน
๒ เรื่อง
มูลนิธฯิ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัลฯ โดยมีนายแพทย์ศริ วิ ฒ
ั น์
ทิพย์ธราดล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธมิ ติ รภาพบำาบัดเป็นประธาน และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาผลงานจากเรื่องที่เสนอคัดเลือกและลงพื้นที่เพื่อสอบถามพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดูผลการดำาเนินงานจริง โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลที่มูลนิธิฯ ได้
ประกาศกำาหนด

ผลการคัดเลือกรางวัล
รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
มี ๔ รางวัล
รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี
๒๕๖๓ มี ๖ รางวัล
รายละเอียดแต่ละรางวัล ดังนี้
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ผลการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบ�าบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ประจ�าปี ๒๕๖๓
ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วย จิตอาสา ได้แก่

นายณัฐพงศ์ เหมือนรุ่ง

ที่อยู่ : เลขที่ ๘ หมู่ ๘ หมู่บ้านลานทอง ซอยลานทอง ๔ ตำาบลทุ่งทอง อำาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๑๐ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๗-๐๖๔-๔๓๗๐
ติดต่อ : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ตำาบลท่าม่วง อำาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๓๔-๖๖๑-๐๓๓
Email: nattapongkrup@gmail.com

ประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่

นางอโณทัย เหล่าเที่ยง

ที่อยู่ : เลขที่ ๒๒๒/๘๒ หมู่ ๓ หมู่บ้านเอ็มเพอเร่อร์ ๑ ซอย ๑๒ ถนนเลียบคลองชล
ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๖-๑๙๖-๕๕๒๒
ติดต่อ : โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำาบลบ้านจันทร์
อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : ๐๕๓-๔๘๔-๐๑๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๙๕๖๕๖๕๘
Email: phupha๑๔@gmail.com
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ประเภทที่ ๓ หน่วยงาน/องค์กร/ทีมงานสนับสนุน (ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ) ได้แก่
- ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
ประเภทที่ ๔ หน่วยงาน/องค์กรและทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่

โรงพยาบาลละงู

ที่อยู่ : เลขที่ ๑๙๔ หมู่ ๖ ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๐๑๑๑๙
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๓-๕๖๓
โทรศัพท์มอื ถือ : ๐๘๙-๒๙๘-๕๖๙๔
ติดต่อ : นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลละงู
Email: languhospital@languhospital.com โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๕๗-๗๖๖๑

ประเภทที่ ๕ สื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น ได้แก่

สถานีโทรทัศน์รามาแชนเนล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๑-๐๑๘๒
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๖๓๑-๕๘๘๕
ติดต่อ : ผศ.นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๖๓๑-๕๘๘๕
Email: BULE_AO@hotmail.com
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รางวัลชมเชยมิตรภาพบ�าบัดดีเด่น “นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”
ประจ�าปี ๒๕๖๓
ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วยจิตอาสา ได้แก่
นายณัฐพล บัวคำา
ที่อยู่ : เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๖ ชุมชนเกลียวทอง ซอยรังสิต – นครนายก ๓๙ ถนนรังสิต
ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๔๕๖๓๐๖๒
ติดต่อ: นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ (พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ) เทศบาลนครรังสิต ถนนรังสิต
– ปทุมธานี ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๖๗-๑๔๘๗
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๑-๘๗๘-๐๒๓๔
Email: chiranan_buaphan@yahoo.co.th

นางศุภลักษณ์ จตุเทวะประสิทธิ์ ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๑๖ หมู่บ้านชวนชื่น ซอยจันทร์ ๑๖ แยก ๑๒ ถนนสาทร แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๘-๕๘๘๖
ติดต่อ: นางสาววรมน เดชเมธาวีพงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำาบัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ ๑๘๗๓ ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๔๙๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๒๓๑
Email: dpeekid@gmail.com
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ประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่
นางผาสุข สุตวัฒน์
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๓๘/๒ หมู่ที่ ๖ ตำาบลพรหมณี อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๘-๒๖๑-๙๒๕๓
ติดต่อ: โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ๑-๑๐๐ ถนนสุวรรณศร ตำาบลนครนายก
อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๘-๒๖๑-๙๒๕๓
Email: Nong_tai๑๐@hotmail.com

พ.ท.หญิง ชุติมา ป.ว. สังฆา
ที่อยู่ : เลขที่ ๙๙/๘๐ หมู่บ้านศรีวิมลวิลล์ ซอยสายไหม ๗๔ เขตสายไหม ถนนสายไหม
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๑๐๘-๖๘๘๗
โทรศัพท์มือถือ: ๐๙๘-๑๕๔-๙๑๔๖
ติดต่อ: กองการพยาบาล รพ.รร. ๖ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชเทวี แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๘-๑๕๔-๙๑๔๖
Email: pookpw@hotmail.com
หรือ Chutimapwpook@gmail.com
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ประเภทที่ ๔ หน่วยงาน/องค์กรและทีมงานสนับสนุน (ระดับชุมชน) ได้แก่
ศูนย์มิตรภาพบำาบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอำาเภอบ้านโฮ่ง
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ตำาบลบ้านโฮ่ง อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน
รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๓๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๐๔๙-๗๑๑๓
ติดต่อ : นพ.คะนอง ถนอมสัตย์
โทรศัพท์: ๐๕๓-๙๘๐-๓๗๗ ต่อ ๑๐๑
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๘-๒๖๐-๘๑๖๓

ประเภทที่ ๕ สื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น ได้แก่
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๓๑ ถนนช่างหล่อ ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๖๓๑-๕๘๘๕
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๐๘-๕๐๐ ๐๐๑๐๕
ติดต่อ : นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณ (นพ.เชี่ยวชาญรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรง
พยาบาลสวนปรุง)
Email: panitta_suanprung@hotmail.com
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รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ประจำาปี ๒๕๖๓
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รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ประเภทผู้ป่วย จิตอาสา
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

เอชไอวีเปลี่ยนชีวิต

นายณัฐพงศ์ เหมือนรุ่ง

รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : ผู้ป่วย จิตอาสา มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๘ หมู่ ๘ หมู่บ้านลานทอง ซอย ทุ่งทองซอย ๔
ตำาบลทุ่งทอง อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๗๐๖๔-๔๓๗๐
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จากนักแสดงจอแก้วที่มีผลงานละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ณัฐพงศ์ เหมือนรุ่ง หนุ่ม

หน้าตาคมคาย ได้ก้าวไปสู่การเป็นนักร้อง ก่อนจะประสบความส�ำเร็จในเส้นทางนักร้อง
อาชีพร้องเพลงประจ�ำห้องอาหารโรงแรมชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากร้องเพลง
ได้ ๑๐ กว่าปี ณัฐพงศ์ได้ผันตัวออกมาท�ำธุรกิจร้านอาหารซึ่งประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
เช่นกัน ต่อมาช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ นทีอ่ ยูฮ่ อ่ งกงได้ชกั ชวนไปร้องเพลงทีน่ นั่ แม้จะเสียดาย
ธุรกิจร้านอาหารที่ก�ำลังไปได้ดี แต่เขาก็ตัดสินใจลองไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต
เมื่อไปถึงฮ่องกง ชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด การท�ำงานของคนกลางคืนที่ต้อง
อยู่กับควันบุหรี่เกือบตลอดเวลา ประกอบกับภายในอาคารไม่มีการระบายอากาศที่ดีพอ
ท�ำให้ณัฐพงศ์มีอาการแสบคอและไอ จนเสียงแหบแห้งเกือบ ๓ เดือน เขาอดทนท�ำงานต่อ
ไปอีก ๔ เดือน จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย แต่หลังจากกลับมาได้ ๒ - ๓ เดือน อาการไอ
ก็ยังไม่หาย เขาจึงได้รับการตรวจรักษาไปตามอาการ จนกระทั่งได้ตรวจค้นหาเชื้อ เอชไอวี
ผลการตรวจพบว่า เขาติดเชือ้ เอชไอวี วินาทีทที่ ราบผลเหมือนโลกทัง้ ใบถล่มลงมา
ต่อหน้าต่อตา เขานัง่ ร้องไห้ตอ่ หน้าหมอเหมือนใจจะขาด เดินออกมาจากคลินกิ แล้วไม่อยาก
กลับบ้าน ได้แต่นงั่ ร้องไห้ทสี่ วนสาธารณะ ความอายท�ำให้เขาไม่กล้าบอกใคร แต่เมือ่ คิดถึงลูก
ก็กลัวว่า “หากเขาตายลูกจะอยู่อย่างไร” ในที่สุด เขาตัดสินใจบอกกับน้องสาวเพื่อหวังจะ
ฝากฝังลูกให้ดูแลในวันที่เขาต้องจากไป เพราะเขาได้เลิกรากับภรรยาไปแล้วในช่วงที่อยู่
ฮ่องกง
ณัฐพงศ์ตกอยู่ในภาวะเครียด ทั้งจากความกังวลเรื่องโรค กังวลเรื่องครอบครัว
กลัวความตาย และรูส้ กึ อายหากสังคมรอบตัวรับรูว้ า่ เขาป่วยด้วยโรคอะไร ในสมัยนัน้ สังคม
ยังหวาดกลัวและรังเกียจผู้ป่วยโรค เอชไอวี หรือโรคเอดส์ เนื่องจากเป็นโรคติดต่อทางเพศ
และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ความเครียดและความกังวล ท�ำให้เขามีอาการปลาย
ประสาทอักเสบ ใบหน้าซีกซ้ายมีอาการชาลามไปถึงจอประสาทตาอักเสบ ต้องหยอดยา
หยอดตานานนับปี ส่งผลให้ดวงตาข้างซ้ายมองเห็นเพียง ๒๐% ประกอบกับอาการหลาย
โรครุมเร้า เขาจึงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
ประมาณ ๑ เดือน ตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล เขาได้พบสัจธรรมของการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิต ความตายอยู่ใกล้ชิดเพียงลมหายใจเท่านั้น เพื่อนผู้ติดเชื้อหมุนเวียนเข้ามารักษา
บางรายล้มหายตายจากไป เขาท�ำได้เพียงสวดมนต์และบันทึกเรือ่ งราวของตนเองลงในสมุด
บันทึกประจ�ำวัน ระหว่างนอนติดเตียงอยู่นั้น แม่ของเขาเฝ้าดูแลเอาใจใส่อยู่ไม่ห่าง อยาก
กินอะไรแม่เขาก็จดั หามาให้ เขาจึงได้คดิ ค�ำนึงถึงหน้าทีข่ องความเป็นพ่อและหน้าทีข่ องลูก
“ความรักคืออะไรหนอ เราเคยรักและท�ำอะไรให้ผู้อื่นบ้างหรือเปล่า” เขาคิดจนได้ข้อสรุป
กับตัวเองว่า หากหายออกจากโรงพยาบาล เขาสัญญาอุทิศตนให้กับสังคมจนกว่าจะหมด
ลมหายใจ เขาจึงลองเปิดใจให้พูดคุยกับอาสาสมัครกลุ่มรักษ์ม่วง
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กลุ่มรักษ์ม่วง คือ กลุ่มอาสาสมัครช่วยดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กลุ่มรักษ์ม่วงจะคอยช่วยให้ข้อมูลและการปฏิบัติตนแก่
ผู้ป่วยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ช่วยให้ผู้ป่วยสบายใจคลายความกังวลใจ ทางกลุ่มยังไปเยี่ยม
ผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีก�ำลังใจ ความประทับใจในไมตรีจติ นี้ ท�ำให้ณฐั พงศ์ขอเข้าอบรม
เรือ่ งเชือ้ HIV และโรคเอดส์เพือ่ น�ำข้อมูลไปดูแลตนเองและเพือ่ นผูต้ ดิ เชือ้ คนอืน่ เขาได้สมั ผัส
ความสุข ความภูมิใจจากการเป็นผู้ให้ และได้เข้าใจพลังของค�ำว่า “จิตอาสา”
“เมือ่ ท�ำแล้วต้องท�ำให้สดุ ” นัน่ คือสิง่ ทีณ
่ ฐั พงศ์ตงั้ ใจไว้ เขาได้ทมุ่ เทท�ำงานเพือ่ เป็น
ตัวแทนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จนได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันตก และได้ท�ำงานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ ณัฐพงศ์ยังได้น�ำประสบการณ์และ
ความรูม้ าใช้พฒ
ั นางานผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานเครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณัฐพงศ์ได้
รับเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สาขากาญจนบุรี นับเป็นครั้งแรก
ทีเ่ ขาได้รบั เงินเดือนประจ�ำจากการท�ำงานกลางวัน ตัวตนคนท�ำงานกลางคืนของเขาค่อย ๆ
เลือนหายไป แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือ เขาได้รับฟังปัญหาของเพื่อนผู้ติดเชื้อด้วยหัวใจ
อย่างแท้จริง เขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาของผู้ติดเชื้อคนอื่น ๆ เขาได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เขาได้ให้ความเคารพ ความเข้าใจ เพื่อเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวตนใหม่ที่หล่อหล่อม
เขาด้วยอุดมการณ์ของเป็น “ผู้ให้”
ในสักวันหนึ่งข้างหน้า เขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตลงในหนังสือที่เขาตั้ง
ชือ่ ว่า “ชีวติ หลังกินยาต้าน” เพือ่ ขอบคุณเจ้าเชือ้ เอชไอวี ทีน่ �ำพาคนทีไ่ ม่เชือ่ มัน่ ในพลังของ
จิตอาสา ได้มีโอกาสท�ำงานเพื่อผู้อื่น ที่ส�ำคัญที่สุด เขาอยากจะขอบคุณระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทีท่ �ำให้เขาได้รบั ยาต้านไวรัสตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ นับรวมเวลาจนถึงปัจจุบนั
นี้ได้ ๑๖ ปี หากไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขาคงจะเสียชีวิตไปนานแล้ว เพราะเขา
คงไม่มเี งินจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จ�ำนวนหลักหมืน่ หลักแสนตลอดชีวติ ความทุกข์ทรมาน
เช่นนี้ คงแต่มีคุณหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ที่เข้าใจ ท่านได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อ
ผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนไทย
ทุกคน แม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ยังมีคนรุ่นหลังที่ก้าวเดินตามทางที่คุณหมอสงวนได้
น�ำทางไว้
งานมิตรภาพบ�ำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นอีกงานหนึ่งที่คุณหมอสงวนได้เริ่มต้นไว้
ก่อนจะเสียชีวิต ณัฐพงศ์ได้มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมมิตรภาพบ�ำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สรุปได้ดังนี้
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๑. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ เพื่อน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานได้
อย่างถูกต้อง
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ร่วมออกเยี่ยมติดตามช่วยดูแลทางกาย เช่น
การติดตามกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ติดเชื้อฉวยโอกาส การดูแล
สุขภาวะ ความสะอาด แผลกดทับ การท�ำกายภาพบ�ำบัด และพาไปโรงพยาบาล
ส่วนการดูแลทางใจจะเน้นการให้ก�ำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์
ชีวิตของเขาเอง เพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่มักจะท้อแท้ขาดก�ำลังใจ
๓. กิจกรรมให้ค�ำปรึกษาวันพบกลุม่ เพือ่ ให้ผตู้ ดิ เชือ้ มีก�ำลังใจในการใช้ชวี ติ กล้าเปิดใจ
พูดคุยปัญหา โดยทางกลุ่มรักษ์ม่วงยินดีรับฟังทุกเรื่องอย่างเข้าใจ และรักษา
ความลับของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้เพื่อนผู้ติดเชื้อ
ทราบถึงข้อมูลทีท่ นั สมัยและหลักการปฏิบตั ติ วั อย่างถูกต้อง เช่น หลักการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล สิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงประเด็นการขับเคลือ่ นในระดับชาติ
เช่น เรื่องบ�ำนาญแห่งชาติ โดยเพื่อนสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการลงชื่อ
สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนสังคมได้
๔. กิจกรรมให้ความรูใ้ นคลินกิ รับฝากครรภ์ (ANC) เป็นกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาวะทางเพศ ด้วยการสือ่ การเรียนการ
สอนทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ให้ผตู้ ดิ เชือ้ สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การ
ฝากครรภ์ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เป็นต้น บางรายตรวจพบเชื้อ เอชไอวี ในช่วง
การฝากครรภ์ ณัฐพงศ์จึงต้องท�ำงานแบบใจแลกใจ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเปิดใจและ
ยอมรับการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕. กิจกรรมให้ความรูค้ ลินกิ ยาเสพติด เป็นกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งความเสีย่ งในการ
ติดเชือ้ เอชไอวี รวมถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีร่ บั
การบ�ำบัดสารเสพติดมีโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ
ติดต่อทางเลือด หรือติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๖. กิจกรรมขับเคลื่อนงานระดับนโยบายภาคประชาสังคม ด้วยแรงบันดาลใจจาก
บุคคลต้นแบบอย่างคุณหมอสงวน ท�ำให้ณฐั พงศ์เน้นการท�ำงานเชิงนโยบายทีส่ ร้าง
ความเท่าเทียม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเขาให้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๗. กิจกรรมรณรงค์สร้างเข้าใจในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวเรื่อง
โรคเอดส์ หากรู้เร็วสามารถรักษาได้ ณัฐพงศ์จะเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องการไม่
เลือกปฏิบตั ิ หรือแบ่งแยกผูต้ ดิ เชือ้ ออกจากสังคม โดยแนะน�ำหลักการใช้ชวี ติ ร่วมกับ
ผู้ติดเชื้ออย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิหลักประกัน
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สุขภาพถ้วนหน้า เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทัว่ ถึง หลักการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล โดยจะชวนวิเคราะห์สงั เกตอาการของโรค เพือ่ ใช้ยาตามความจ�ำเป็น
๘. กิจกรรมให้ความรูใ้ นสถานศึกษา ณัฐพงศ์ได้อทุ ศิ เวลาเพือ่ เป็นวิทยากรอบรมให้
ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (โครงการ UP TO ME ท้องไม่พร้อม) โดยใช้ประสบการณ์การ
ท�ำงานเรือ่ งโรคเอดส์ ข้อมูลจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาพัฒนาเป็นสือ่ และ
กิจกรรมส�ำหรับวัยรุ่น
๙. การให้ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ผา่ นรายการวิทยุ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลเรือ่ ง
โรคเอดส์ การตรวจหาโรค และสิทธิการรักษาของผูต้ ดิ เชือ้ ผ่านทางสถานีวทิ ยุทอ่ งเทีย่ ว
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี (CINN FM ๙๖.๒๕ MHz) รายการ “เพือ่ นวันพุธ”
๑๐. กิจกรรมค่ายเด็กผู้ติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก และเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๐
๑๑. วิทยากรอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรแก่นักเรียนแกนน�ำ
โรงเรียนวัดอินทาราม (หนองขาว) การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล
ทุ่งทอง การให้ความรู้สาระส�ำคัญของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ หัวข้อ “วัยรุ่นท้อง ต้องได้เรียน” การอบรมค่าย
ทักษะชีวิต ครอบครัวอบอุ่น การให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน การอบรมเรือ่ งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG) เพื่อลดการตีตรา การให้
ความรูเ้ รือ่ งยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา การถ่ายทอด
ประสบการณ์ชวี ติ หลังกินยาต้านไวรัส เอชไอวี แก่กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเป็นพี่เลี้ยง Node จังหวัดกาญจนบุรีในประเด็นการ
ลด ละ เลิกเหล้าของ สสส. การท�ำเกษตรพอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย ๙ ด้าน
ส�ำหรับแผนการท�ำงานต่อไป ณัฐพงศ์ตั้งใจจะขับเคลื่อนหลักสูตรเรื่องเพศศึกษา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนน�ำ จ�ำนวน ๘๐๐ คน ที่สามารถน�ำความรู้ไปขยาย
ผลต่อในสถานศึกษา จ�ำนวน ๑๘ แห่ง ภายใต้โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพระบบรับ
เรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพือ่ ลดปัญหาวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียนของจังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ ณัฐพงศ์ยงั วางแผนขับเคลือ่ นงานช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส คนไร้บา้ น คนไทยไร้สทิ ธิ
สถานะบุคคล เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม เพราะ
เขาเชื่อมั่นว่า ทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ที่สมควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกัน
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วิทยากรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเยาวชน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

พบกลุ่มวันรับยา พบกลุ่มนอกรอบ ให้ความรู้เพื่อนสมาชิกเรื่องสิทธิประโยชน์

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ติดตามการกินยาต่อเนื่อง

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศด้วยสื่อที่เข้าใจง่าย

กิจกรรมขับเคลื่อนงานระดับนโยบายภาคประชาสังคม รณรงค์ ในด้านสิทธิมนุษยชน
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รางวัลดีเด่น
ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

ไข่ฮอมบุญ
นางอโณทัย เหล่าเที่ยง

รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจาปี ๒๕๖๓
ประเภท : เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๙๔ หมู่ ๓ ตำาบลบ้านจันทร์
อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๓๐
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จุดเริม่ ต้นของการท�ำงานจิตอาสาของ อโณทัย เหล่าเทีย่ ง เกิดขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘
เธอเข้าไปรับราชการที่อ�ำเภออมก๋อยอันเป็นพื้นที่ทุรกันดาร เดินทางล�ำบาก ชาวบ้าน
มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ด้วยความยึดมั่นใน
หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ อโณทัยได้พฒ
ั นาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยในระดับอ�ำเภอ เพือ่ ให้คน
ทุกกลุม่ วัยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม โดยค�ำนึงถึงความเชือ่ วัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชาวบ้าน และคนชาติพันธุ์ แม้ว่าในวันนี้ อโณทัยจะย้ายสถานที่ท�ำงานมาอยู่ที่
อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้ว แต่เธอก็ยังคงท�ำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดิม
ทุก ๆ การท�ำงาน อโณทัยจะเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาทีเ่ กิดขึน้
จากนั้น เธอจะวางโจทย์การพัฒนาตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต
ปัญหาทุพโภชนาของผู้ป่วยติดบ้าน ปัญหาโรคโควิด - ๑๙ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไป เธอจะ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์การท�ำงาน วิธพี ฒ
ั นา กระบวนการ ผลลัพธ์ เมือ่ จบงานเธอจะวิเคราะห์
บทเรียนการท�ำงาน และปัจจัยความส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปพัฒนาการท�ำงานต่อไป
“นวัตกรรมไข่ฮอมบุญ” เกิดขึ้นมาจากการคิดวิเคราะห์ระหว่างการท�ำงานลง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ๓ ชนเผ่า คือ ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าลีซู ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน ท�ำให้ผู้ป่วยขาดสารอาหารที่เพียงพอ ทางทีมเยี่ยมบ้านจึงได้มอบไข่ไก่
จ�ำนวน ๑ แผง เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ผู้ป่วย นอกจากจะส่ง
เสริมเรือ่ งโภชนาการแล้ว “ไข่” ยังเป็นสือ่ กลางในการสร้างความรัก ความไว้วางใจระหว่าง
ทีมเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและญาติ ท�ำให้ผู้ป่วยมีพลังใจในการรักษาตนเอง ต่อมามีผู้ประสงค์ที่
จะบริจาคไข่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเรียกว่า “ไข่ฮอมบุญ” นอกจากไข่แล้ว
ยังมีผู้สนับสนุนทั้งอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และทุนทรัพย์อีกด้วย
นอกจากนวัตกรรมไข่ฮอมบุญแล้ว อโณทัยยังได้ท�ำกิจกรรมงานมิตรภาพบ�ำบัด
เพื่อนช่วยเพื่อนด้านอื่น โดยร่วมกับองค์กรภาคีในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านสุขภาพ
โครงการแพทย์เดินเท้าอ�ำเภออมก๋อย เป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ของโรง
พยาบาลอมก๋อยร่วมกับหน่วย พอ.สว. เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นห่างไกลใน
อ�ำเภออมก๋อย โดยจะออกหน่วยทุก ๓ เดือน เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
ในปัจจุบัน อโณทัยยังเข้าร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยแพทย์เดินเท้าในอ�ำเภอ
อมก๋อย และออกหน่วยเคลื่อนที่ในอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนาด้วย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม เป็นการออก
หน่วยแพทย์อาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เจ็บป่วยด้วย
โรคภัยไข้เจ็บ และต้องการความช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๒ ครั้ง คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยออกปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งละ ๗ วัน
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โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อชาวอมก๋อย จากการลงเยี่ยมผู้ป่วย และ
โครงการแพทย์เดินเท้าในพื้นที่ห่างไกล ท�ำให้พบว่า ชาวบ้านมีภาวะตา
ต้อกระจกจ�ำนวนมาก แต่ไม่กล้าเข้าไปรักษาในตัวเมือง หลายคนจึงสูญเสีย
โอกาสในการมองเห็น โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ฯ เกิดขึ้นจากความร่วม
มือของโรงพยาบาลอมก๋อยและมูลนิธิ พอ.สว. ทางทีมได้คัดกรองผู้ป่วยตา
ต้อกระจก พร้อมจัดรถรับ-ส่งเพื่อให้ผู้ป่วยเดินทางมาผ่าตัดที่โรงพยาบาล
อมก๋อย โครงการนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและรอคิวการผ่าตัด
โดยเริ่มท�ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะขยายโครงการ
ไปที่อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา
โครงการไข่ออมบุญ ทางทีมเยี่ยมบ้านได้มอบไข่ไก่ให้ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
ผู้พิการ และครอบครัวในอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จ�ำนวน ๑ แผง ทุกครั้งที่ออก
เยี่ยมประจ�ำเดือน
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าใจการฟอกไตง่ายนิดเดียว เป็นกิจกรรมพา
ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายไปพูดคุยกับผู้ป่วยฟอกไตทางหน้าท้อง เพื่อให้ผู้
ป่วยลดความกังวล เสริมสร้างก�ำลังใจให้ผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วยใหม่
กิจกรรมดูแลทางจิตใจในผู้ป่วยกลุ่มปัญหาสุขภาพจิต ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น กลุ่มผู้สูญเสีย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพจิต พร้อมกับประเมินเพื่อการให้ความช่วยเหลือ ติดตามเยี่ยมให้
เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อลดการตีตรา
ผู้ป่วยจิตเวช
กิจกรรมการดูแลไร้พรมแดน เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพิการในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนด้วยการดูแลแบบองค์รวม เช่น การปรับปรุงบ้านเพื่อรองรับการ
ดูแลผู้ป่วย การจัดหางานส�ำหรับญาติผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรง
พยาบาล นอกจากนี้ ยังไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อเขต
บริการสุขภาพเพือ่ ให้ได้รบั การช่วยเหลือดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมด้วย
๒. ด้านการศึกษา อโณทัยได้ช่วยประสานหาทุนเรียนต่อให้นักเรียนในอ�ำเภอ
อมก๋อยได้มีโอกาสเรียนต่อด้านการพยาบาล ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า สถาบัน
พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพี่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาล
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อโณทัยได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
โครงการสร้างส้วมในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวบ้าน โครงการมอบถุงยังชีพ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จ�ำนวน ๖๕ ราย
โครงการสระว่ายนำ�้ เดินได้ เพือ่ สร้างโอกาสให้เด็กดอยได้เรียนรูก้ ารว่ายน�ำ้ และเอาชีวติ รอด
จากการจมน�้ำ
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การออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการแพทย์เดินเท้า

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อชาวอมก๋อย

นวัตกรรมไข่ฮอมบุญ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าใจการฟอกไตง่ายนิดเดียว
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รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กร /หน่วยงาน/
ทีมสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
(ระดับชุมชน)

คนละงูไม่ทิ้งกัน

โรงพยาบาลละงู

รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : หน่วยงาน / องค์กรและทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
(ระดับชุมชน)
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๑๙๔ หมู่ ๖ ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จังหวัดสตูล
๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๓-๕๖๓ ถึง ๘
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๕๗-๗๖๖๑
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ละงู เป็นค�ำที่มาจากภาษามลายู คือค�ำว่า “ลากู” แปลว่า ซื้อง่ายขายคล่อง

อันแสดงถึงความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ของอ�ำเภอละงูมีทั้งที่ราบ ภูเขา
และชายทะเล บริเวณพื้นที่ภูเขามีชนเผ่ามานิ (ซาไก) อาศัยอยู่มาเป็นระยะเวลานานหลาย
ชัว่ อายุคน ชาวมานิไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชนจึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
หรือสิทธิอื่น ๆ โรงพยาบาลละงูมีแนวคิดการท�ำงานเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับ
กลุ่มชายขอบอย่างชนเผ่ามานิ และกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ให้ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีเครือข่ายทุกระดับ
การก่อตั้งจิตอาสามิตรภาพบ�ำบัด เริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการ
รวมกลุ่มของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี จิตอาสา แม่บ้าน อสม. ผู้น�ำทางศาสนา และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสาธารณสุข ต่อมาได้ขยายการท�ำงานและมีภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมถึงกลุ่ม
สัมมาอาชีพ และกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสกลุม่ อืน่ เช่น เครือข่ายดูแลคนพิการ เครือข่ายดูแลสุขภาพ
จิต เครือข่ายท�ำงานด้านยาเสพติด เครือข่ายธนาคารปู ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล/อ�ำเภอ เป็นต้น
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายจิตอาสา มิตรภาพบ�ำบัดได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง ปัญหา และแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต โดยได้เชิญคณะกรรมการประสาน
งานสาธารณสุขอ�ำเภอละงู ตัวแทนภาคีเครือข่าย และตัวแทนหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นคณะ
กรรมการในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล/อ�ำเภอ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานในรูปแบบ
“กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล/อ�ำเภอ” โดยมีวิสัยทัศน์คือ “คนละงู
ไม่ทอดทิ้งกัน น�ำสู่อ�ำเภอสุขภาวะ” ซึ่งได้ก�ำหนดหมุดหมายส�ำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการ
เข้าไม่ถงึ บริการของรัฐ ส�ำหรับประชากรกลุม่ คนชายขอบและกลุม่ เปราะบาง เช่น คนพิการ
คนชาติพันธุ์ที่ไม่มีบัตรประชาชน
จากความร่วมมือของคนท�ำงานทุกภาคส่วน จึงเกิดผลเชิงรูปธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงสิทธิของคนในอ�ำเภอละงู ดังนี้
๑. หมอน้อยชาวเล โรงพยาบาลละงูได้ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชนชาวเล จ�ำนวน
๓ คน ให้ท�ำหน้าที่ “หมอน้อยชาวเล” เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ชาวเกาะบุโหลนดอน และเกาะบุโหลนเล จ�ำนวน ๕๐๐ คน รวมถึงนักท่องเทีย่ ว
อีกปีละกว่า ๕๐ คน มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว หมอน้อยชาวเลมีความรู้
ความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉิน เช่น การท�ำคลอดฉุกเฉิน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต
และหญิงหลังคลอด เป็นต้น กรณีที่มีผู้ป่วยวิกฤตที่จ�ำเป็นต้องมารักษาที่
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โรงพยาบาล หมอน้อยชาวเลจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลส่งต่อผูป้ ว่ ย
ทางเรือและใช้สื่อสารกับโรงพยาบาลผ่านทาง telemedicine
ทางโรงพยาบาลละงูยังได้จัดสร้าง “สุขศาลา” ที่เกาะบุโหลนดอน และ
เกาะบุโหลนเล อีกทัง้ ยังจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจี่ �ำเป็น เช่น เครือ่ ง
ผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นละอองฝอยส�ำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด เครื่องดูด
เสมหะ อุปกรณ์ท�ำแผล ท�ำคลอด เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลป่วย เพื่อสร้าง
ความทั่วถึงในการบริการด้านสาธารณสุข
๒. การช่วยให้ชาวมานิ (ซาไก) ได้บัตรประชาชน จากปัญหาเรื่องการเข้า
ไม่ถึงสิทธิการรักษา และสิทธิอื่น ๆ ของชาวมานิ ท�ำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ถูกดูหมิ่นแบ่งแยกชนชั้น ทางโรงพยาบาลละงูจึงได้แสวงหาความร่วมมือ
จากบุคคลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ดร.พันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา จาก
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ กระทรวง
ยุตธิ รรม นายอ�ำเภอละงู เพือ่ ด�ำเนินการออกบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้กบั
ชาวมานิ โดยเริ่มจากการออกบัตรให้ชาวมานิจ�ำนวน ๕ คน จากนั้น ได้จัด
ท�ำแผนผังครอบครัวเพื่อแสดงความเชื่อมโยงทางสายเลือด พร้อมทั้งตรวจ
ดีเอ็นเอ และใช้เอกสารค�ำสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่เคยสั่งการเรื่องการท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้ชาวมานิ อันน�ำไปสู่การ
รับรองสัญชาติและออกบัตรประชาชนให้ชาวมานิที่เหลืออีก ๕๑ คน
นอกจากการแก้ไขปัญหาเรือ่ งสิทธิแล้ว ยังได้มกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการ
ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา รายได้
อาชีพ การกันที่ดินเพื่อให้ชาวมานิได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งด้วยการ
สร้าง “หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวมานิ” ปัจจุบัน ได้มีการออกบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนให้มานิในอ�ำเภอและจังหวัดใกล้เคียงตามแนวเทือกเขาบรรทัด
เช่น อ�ำเภอมะนัง อ�ำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมมากกว่า ๒๐๐ คน ในอนาคต จะขยาย
ไปยังจังหวัดยะลาและนราธิวาสที่ชาวมานิอาศัยตามเทือกเขาสันกาลาคีรี
อีกประมาณ ๑๐๐ คน
๓. การจัดระบบดูแลคนพิการแบบครบวงจร โรงพยาบาลละงูได้ท�ำงานร่วมกับ
ชมรมผูพ้ กิ ารในระดับต�ำบลและอ�ำเภอ เพือ่ จัดระบบการดูแลคนพิการแบบ
ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การค้นหาคนพิการในพื้นที่ การตรวจร่างกายเพื่อออก
ใบรับรองแพทย์ในการจดทะเบียนคนพิการ การออกบัตรคนพิการ การออก
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บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพือ่ ให้คนพิการสามารถเข้ารับการบริการทาง
สาธารณสุขได้อย่างเต็มที่ เช่น การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น โดยทาง
โรงพยาบาลได้อบรมและจ้างผู้ช่วยดูแลผู้พิการ (personal assistant)
จ�ำนวน ๕ คน เพื่อรองรับการบริการแก่คนพิการและอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังประสานไปยังหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ
อบรมอาชีพส�ำหรับคนพิการ เช่น การท�ำเกษตร ช่างตัดผม ช่างเย็บผ้า
ช่างหัตถกรรม โดยเน้นการรวมกลุ่มเป็น “ชมรมผู้พิการอ�ำเภอละงู”
ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนพิการ
มีการเยี่ยมบ้านเสริมก�ำลังใจ ส่งเสริมรายได้ด้วยการจัดหาช่องทางการจ�ำ
หน่วยสินค้าจากคนพิการ เช่น ตลาดสุขภาวะโรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลละงูยังจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่โรงพยาบาลและ อบต.
อีก ๒ แห่ง โดยร่วมกับชมรมผูพ้ กิ ารอ�ำเภอละงู เพือ่ ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
และการบริการด้านอื่น ๆ ส�ำหรับผู้พิการแขนขา ทางโรงพยาบาลมีโรงงาน
ขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพือ่ บริการ
จัดท�ำขาเทียมทั้งแบบใต้เข่า เหนือเข่า และข้อเท้า
นอกเหนือจากการช่วยเหลือทางกายแล้ว ทางโรงพยาบาลยังได้จา้ งงาน
คนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จ�ำนวน ๑๑ คน เพื่อให้คนพิการ
เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง
โรงพยาบาลละงูได้วางแผนถึงสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไปในอนาคต ไว้อย่างเป็น
ขัน้ เป็นตอน เพือ่ ผลักดันให้เกิดอ�ำเภอสุขภาวะอย่างยัง่ ยืน โดยอา ศัยความร่วมมือกับกลไก
การท�ำงานทีส่ �ำคัญ อย่าง พชม. พชต. และ พชอ. การด�ำเนินงานในระยะต่อไปทีว่ างไว้ ได้แก่
การสร้างนักบริบาลชุมชน ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน (Community-based
Rehabilitation) บริเวณต�ำบลแหลมสน (อยูร่ ะหว่างการเตรียมการ) การพัฒนาการศึกษา
ในศูนย์เด็กเล็กด้วยแนวคิด high scope curriculum ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำร่องทีศ่ นู ย์เด็กเล็ก
บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๖ ต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล และก�ำลังจะขยายไปยัง
ศูนย์เด็กเล็กอื่น ๆ
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ฝึกอบรมเด็กชาวเล ๓ คนเป็นหมอน้อยชาวเลให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นที่เกาะบุโหลน

จดทะเบียนรับรองสิทธิการเป็นคนไทย ให้บัตรประจำาตัวประชาชนแก่ชาวมานิ (ซาไก)
อำาเภอละงู ๕๖ คน

การพัฒนาระบบดูแลคนพิการอย่างครบวงจร มีโรงงานขาเทียมคนพิการ
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รางวัลดีเด่น
ประเภทสื่อที่ ได้ดำาเนินงาน
หรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

RAMA CHANNEL
ผู้ช่วยสุขภาพของคนไทย
สถานีโทรทัศน์รามาแชนเนล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : สื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๑-๐๑๘๒
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คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์

และสถานบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านองค์ความรู้
และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยสร้างความเข้าใจ
ในการป้องกันดูแลและการรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยปรับจาก
บทบาท “เชิงรับ”ทีใ่ ห้บริการแก่ผปู้ ว่ ย มาเป็นบทบาทเชิงรุกด้วยการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละ
เสริมสร้างสุขภาพผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
RAMA CHANNEL ได้ตงั้ ปณิธานว่า“รามาแชนเนล ขับเคลือ่ นสังคมไทยให้สขุ ภาพดี”
ทางสถานีจึงมุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
ส�ำหรับประชาชน โดยเริ่มด�ำเนินการเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกอากาศผ่านช่อง
TRUE VISION ช่อง ๔๒ ปัจจุบันได้เพิ่มช่องการรับชมผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้
- สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook: Rama Channel, YouTube:
Rama Channel TV, Website: RamaChannel.tv
- Application ได้แก่ True ID Mobile Application
- สื่อโทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี ได้แก่ True Vision ช่อง ๔๒, สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕), สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (dr.tv),
ช่องพีเอสไอสาระดีช่อง ๙๙ และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
รายการหลักของสถานี คือ “รามาสแควร์” เน้นสาระและความบันเทิงที่จะช่วย
ให้ผู้ชมมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ การกินดี อยู่ดี ชีวิตดี และมีจิตใจดี เนื้อหาของรายการแบ่งออก
เป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ช่วงเปิดตู้เย็น เสิร์ฟความอิ่มอร่อยสุขภาพดี ช่วง Better To Know
ช่วยแนะน�ำสถานที่และการออกก�ำลังกาย ช่วง Daily Expert แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะ
มาแนะน�ำความรู้เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม และช่วง “จิตคิดบวก” เป็นการน�ำเสนอ
เรือ่ งราวเชิงบวกและแรงบันดาลใจดี ๆ จากแขกรับเชิญ ด้วยมุมมองแบบ positive thinking
ส�ำหรับช่วงจิตคิดบวกมี ๒ ตอนที่น่าสนใจ ได้แก่
ตอน “ขอบคุณไบโพลาร์ - จากผู้ป่วยสู่จิตอาสาเยียวยาจิตใจ” เดิมทีคุณ
บอสเป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โรคไบโพลาร์” คุณบอสได้น�ำ
ประสบการณ์ของตนเองมาช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นในนาม “ชมรมเพื่อนไบโพลาร์”
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ตอน “จาคี – มะเร็งไดอารี่” คุณจาคี ฉายปิติศิริ ชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับมะเร็ง
ลำาไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายด้วยหัวใจไม่ยอมแพ้ เขาเข้ารับการรักษาตลอด ๑ ปีเต็ม และเขาเชือ่
มัน่ ว่าโรคมะเร็งไม่ใช่จดุ สุดท้ายของชีวติ เขาจึงเขียนเรือ่ งราวของตนเอง เพือ่ เป็นกำาลังใจให้
กับผู้ป่วยคนอื่น ผ่าน “Facebook : จาคีมะเร็งไดอารี่”
สำาหรับการดำาเนินงานต่อไป ทาง RAMA CHANNEL ยังมุ่งมั่นผลิตรายการด้าน
การดูแลสุขภาพเพือ่ คนไทย โดยจะพัฒนารูปแบบให้มคี วามน่าสนใจ เนือ้ หาเข้าใจง่าย เพิม่
ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ จายความรู้และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น
รายการ “รามาสแควร์” รายการสุขภาพที่จะทำาให้คุณทั้งกินดี อยู่ดี ชีวิตดี จิตใจดี
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ช่วง “จิตคิดบวก” เรื่องราวแนวคิดเชิงบวก และแรงบันดาลใจดี ๆ ของแขกรับเชิญ
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รางวัลชมเชย
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ประจำาปี ๒๕๖๓
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รางวัลชมเชย
ประเภทผู้ป่วย จิตอาสา
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ประจำาปี ๒๕๖๓
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รางวัลชมเชย
ประเภทผู้ป่วย จิตอาสา
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

Stroke ไม่ Stop
นายณัฐพล บัวคำา

รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : ผู้ป่วย จิตอาสา มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต
ถนนรังสิต - ปทุมธานี ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๖๗-๑๔๘๗
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๑-๘๗๘-๐๒๓๔
E-mail: chiranan_buaphan@yahoo.co.th
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จากผู้ ให้ ต้องมาเป็นผู้รับการดูแลบ้าง
ทำาให้ช่วงแรกเขารู้สึกท้อแท้
แต่ด้วยกำาลังใจที่ดีจากครอบครัวและคนในชุมชน
ทำาให้เขาตั้งใจหมั่นฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง

คนบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ เหมือนกับ ณัฐพล บัวคำา ที่มักจะคอยอาสา

ช่วยเหลือคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส งานชุมชน งานเทศบาล เขาจะคอย
เป็นแกนนำาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแกนนำาด้านสุขภาพ แต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็พลิกผัน
เขาต้องเข้ารับผ่าตัดสมองจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) ทำาให้เซลล์
สมองได้รบั บาดเจ็บจากการมีเลือดคัง่ ในเนือ้ สมอง ไม่สามารถลำาเลียงเลือด ออกซิเจน และ
สารอาหารไปสูส่ มองได้ ส่งผลให้เขามีอาการอัมพาตครึง่ ซีก จากผูใ้ ห้ตอ้ งมาเป็นผูร้ บั การดูแล
บ้าง ทำาให้ช่วงแรกเขารู้สึกท้อแท้ แต่ด้วยกำาลังใจที่ดีจากครอบครัวและคนในชุมชน ทำาให้
เขาตั้งใจหมั่นฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่ง แขนขาของเขาเริ่มมีกำาลังมากขึ้น
แม้จะเคลื่อนไหวได้อย่างช้า ๆ ความคิดช้าลง แต่โดยรวมแล้ว เขาก็สามารถดำารงชีวิต
ได้เกือบปกติ ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนอื่น เขาจึงไม่หยุดที่จะทำางานเพื่อช่วยเหลือ
คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาส และคนในชุมชนต่อไป
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กิจกรรมที่ณัฐพลได้เข้าไปมีส่วนร่วมสามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือคนพิการยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ณัฐพลเข้าไปช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน พาไปโรงพยาบาล ประสาน
ความช่วยเหลือทางสังคม เช่น หาสิง่ ของเครือ่ งใช้ ข้าวสารอาหาร สิง่ ของ
จ�ำเป็น
(๒) แกนน�ำสุขภาพและ อสม. ลงพื้นที่ส�ำรวจสุขภาพ และท�ำงานเชิง
การรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น การส�ำรวจลูกน�้ำยุงลาย
การติดตามเยีย่ มผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ การตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น อย่างการ
วัดความดันโลหิต การพูดคุยให้ก�ำลังใจแก่ผปู้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ นอกจากนี้
ยังช่วยประสานและส่งต่อผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
(๓) แกนน�ำจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค นพิ ก าร ณั ฐ พลได้ แ สวงหาความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคน
พิการในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ เขายังด�ำเนินการจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นต่อคนพิการ เช่น รถเข็น เตียง เป็นต้น
ศูนย์คนพิการไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางร่างกาย แต่ยังค�ำนึงถึง
การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การสร้างรายได้ ด้วยการประสานความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดูแลคนพิการในพื้นที่
(๔) ร่ ว มส�ำรวจและปรั บ ปรุ ง ที่ พั ก ส�ำหรั บ ผู ้ สู ง อายุ ณั ฐ พลได้ ร ่ ว มกั บ
หน่วยงานเทศบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงส�ำรวจบ้านและห้องนำ�้
ของผู้สูงอายุที่ช�ำรุดทรุดโทรม และมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ เพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสม
และปลอดภัยมากขึ้น
แม้ในช่วงหนึง่ ชีวติ ทีต่ อ้ งตกอยูใ่ นสภาวะคนพิการ ก็ไม่สามารถหยุดความมุง่ มัน่ ของ
ณัฐพลทีอ่ ยากจะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความเท่าเทียมในสังคมได้
เขายังคงก้าวต่อไปในฐานะของเพื่อนที่อยากช่วยเพื่อนด้วยน�้ำใสใจจริง

35

ให้ความช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เป็นแกนนำาสุขภาพและ อสม�ลงเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

เป็นแกนนำาจัดตั้งศูนย์คนพิการ และดูแลช่วยเหลือคนพิการ
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รางวัลชมเชย
ประเภทผู้ป่วย จิตอาสา
มิตรภาพบำาบัดดีเด่นดีเด่น

เบาหวาน เบาใจ

นางศุภลักษณ์ จตุเทวะประสิทธิ์

รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : ผู้ป่วย จิตอาสา มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๑๑๖ หมู่บ้านชวนชื่น ซอยจันทน์ ๑๖ แยก ๒
ถนนสาทร แขวงทุ่งวัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๘๒๘-๕๘๘๖
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ข้อมูลสถานการณ์โรคเบาหวานจาก Health Data Service Center : HDC

กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการป่วยตายด้วยโรค NCDs เพิม่ สูงขึน้ ทุก
ปี โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ ศุภลักษณ์
จตุเทวะประสิทธิ์ ได้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานมิตรภาพบ�ำบัดที่
เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน
ศุภลักษณ์ได้ก้าวเข้ามาเป็นประธานชมรมเบาหวานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมของชมรมเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อน
สมาชิก ผลการด�ำเนินงานได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางชมรมได้รับรางวัล
ชมรมเบาหวานดีเด่น จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งกิจกรรมของ
ชมรมออกเป็น
(๑) กิจกรรมประจ�ำสัปดาห์ มีบริการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานเรือ่ งการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมความเสีย่ งด้านสุขภาพ เป็นประจ�ำทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
และศุกร์ ณ ห้องสอนแสดง ตึก ภปร. ชั้น ๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
(๒) กิจกรรมประจ�ำเดือน ทางชมรมยังได้จัดกิจกรรมเสวนาพบปะสังสรรค์ ให้ความ
รูจ้ ากเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ทุกวันจันทร์สดุ ท้ายของทุกเดือนในเวลา ๐๗.๐๐
- ๑๒.๐๐ น.
(๓) กิจกรรมประจ�ำปี เมื่อถึงวันจันทร์สุดท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทาง
ชมรมจะจัดพิธที �ำบุญให้สมาชิกทีล่ ว่ งลับไปแล้ว ณ วัดหัวล�ำโพง และในช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ชมรมจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปีให้แก่เพื่อนสมาชิก ในส่วน
ของงานเชิงการรณรงค์ ทางชมรมได้จดั งานเบาหวานโลกเป็นประจ�ำทุกปีในเดือน
พฤศจิกายน โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยต่อมไร้ท่อ ทีมสหวิชาชีพและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และค่ายเบาหวานเป็นประจ�ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศุภลักษณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการองค์กร
ภาคีเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง) ประกอบด้วย
เครือข่ายทั้งหมด ๑๙ เครือข่าย เธอมีบทบาทในการรณรงค์สิทธิประโยชน์ในหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ในปีเดียวกันนั้นเอง เธอยังได้รับบทบาทเป็นคณะกรรมการเครือข่ายชมรมเบาหวาน
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรให้กับสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย เธอได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง ๔ ภาค และได้
รณรงค์ให้เกิดการจัดตั้งชมรมเบาหวานฯ ขึ้นทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน เธอได้ร่วมเป็น
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คณะท�ำงานภาคประชาชนในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
ระบบบริการสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์กรมหาชน) ท�ำให้เธอมีสว่ นช่วยก�ำหนดประเด็นความส�ำคัญของโรคเบาหวาน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีป่ ลอดภัย การส่งเสริมศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน และการสือ่ สารระบบบริการสุขภาพทีป่ ลอดภัยส�ำหรับผูป้ ว่ ยออก
สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เธอได้ท�ำหน้าที่เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะ
กรรมการ Thai DM Friends ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีบทบาทในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน (Thai DM
Friends) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเวชปฏิบัติส�ำหรับ
โรคเบาหวานทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผูแ้ ทนระดับประเทศในการท�ำงานร่วม
กับรัฐบาลเพือ่ ผลักดันสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล และเผยแพร่ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคเบาหวานให้กับผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการ
แพทย์ปรึกษาด้วย
กล่าวได้ว่า ศุภลักษณ์มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานเรื่องสิทธิของผู้ป่วยเบาหวาน
ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ขณะนี้ เธอได้เสนอให้มกี ารเพิม่ แถบตรวจน�ำ้ ตาลลงในชุดสิทธิ
ประโยชน์ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานประเภท ๒ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถตรวจนำ�้ ตาลในเลือดด้วย
ตนเอง สามารถควบคุมเบาหวานได้ดขี นึ้ ปราศจากโรคแทรกซ้อน (อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

39

กิจกรรมมิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อนของชมรมเบาหวานฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ร่วมจัดค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกปี

ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการองค์กรภาคีเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิ
ด้านสุขภาพ (เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง : Health Forum) ๑๗ โรคเรื้อรัง
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รางวัลชมเชย
ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ประจำาปี ๒๕๖๓
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รางวัลชมเชย
ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

เพื่อนช่วยเพื่อน รักษาโรคไต

คุณผาสุข สุตวัฒน์

รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๑๓๘/๒ หมู่ที่ ๖ ตำาบลพรหมณี อำาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ ๒๖๐๐๐
: โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ๑-๑๐๐ ถนนสุวรรณศร
ตำาบลนครนายก อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ ๒๖๐๐๐
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โรง พยาบาลนครนายก เป็นสถานพยาบาลอีกหนึ่งแห่งที่มีการด�ำเนินงาน

ด้านมิตรภาพบ�ำบัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเปิดให้การบริการและ
การดูแลผูป้ ว่ ยฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ผาสุก สุวฒ
ั น์ หนึง่ ในบุคลากรของโรงพยาบาล
รับหน้าที่ให้การพยาบาลผู้ป่วย “โรคไต” จึงได้มองเห็นความทุกข์ยากและความล�ำบาก
ของผู้ป่วยและญาติที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการด�ำเนินชีวิตที่มีอาการเจ็บป่วย
โรคไตอยู่เคียงกาย
การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ได้เริ่มต้นขึ้นโดย ผาสุก สุวัฒน์ เป็นแกนน�ำในการ
จัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วยที่ดีกับผู้ป่วยที่มีปัญหา เกิดจิตอาสาที่ช่วยดูแล
ระหว่างผู้ป่วยและช่วยงานพยาบาล การเกื้อกูลดูแลกันและกันระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและ
ผู้ป่วยเด็ก อาทิ ช่วยพาเข้าห้องน�้ำ ช่วยซื้ออาหาร เป็นต้น รวมถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปันกันของ
กลุ่มผู้ป่วย
จากการผลักดันของผาสุขก่อให้เกิดการช่วยเหลือในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ในกลุ่มเพื่อนโรคไตมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อนโรคไตของจังหวัด
นครนายก ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และขยายวง “เพื่อนช่วยเพื่อน” ไปยังกลุ่มบุคลากรทาง
การพยาบาล เกิดการจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลทุกอ�ำเภอ โดยมีพยาบาล
จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเข้าร่วมเป็น “ลูกข่าย” เพื่อท�ำหน้าที่ให้การดูแล
และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถล้างไตได้ด้วยตนเอง
กิ จ กรรมมิ ต รภาพบ�ำบั ด เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น ภายใต้ ก ารดู แ ลของโรงพยาบาล
นครนายก มีกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่
๑. การพัฒนาระบบบริการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
๒. การเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ
๓. การเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมพลังในการจัดการดูแลตนเองของชมรมเพื่อนโรคไต
ในจังหวัดนครนายก
๔. การบ�ำบัดผ่านการพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๕. การเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ
๖. การสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิสุพรรณิการ์และเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
บริจาค ไข่ /อ่างล้างมือ/โต๊ะญีป่ นุ่ /กระจก/หน้ากากอนามัย ตามความจ�ำเป็น
ของผู้ป่วยแต่ละราย
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ผาสุข สุวฒ
ั น์ ยังได้สร้างผลงานเด่นหรือนวัตกรรม “QR code ตอบโจทย์การล้างไต”
เป็นช่องทางการให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผาสุข สุวัฒน์ ได้เป็นวิทยากรจิตอาสา ในการเป็นผู้นำาเรื่องการ
ออกกำาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้สถาน
ที่ของโรงเรียนวัดหนองเตยเป็นที่ออกกำาลังกาย ในตอนเย็น เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จนทำาให้เกิดชมรมรักษ์สุขภาพเกิดขึ้น และผู้ป่วยในชมรมที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในหมู่บ้าน ทำาให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ควบคุมระดับนำ้าตาล และระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ แพทย์ชื่นชมและ
ยกให้เป็นผู้ป่วยตัวอย่าง และช่วยถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน
การช่วยเหลือ “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” ยังคงดำาเนินต่อไปและขยายวงกว้างออกไปเรือ่ ย ๆ
โดยมีผาสุข สุวัฒน์ เป็นแกนนำา ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้ดำาเนินโครงการดอกไม้บานที่
งานไตเทียม เพือ่ หารายได้ให้กบั ผูป้ ว่ ยและญาติโรคไตทีม่ ฐี านะยากจน ปัจจุบนั ผาสุข สุวฒ
ั น์
ได้เข้าร่วมเป็นทีมทำางานกับเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือผู้พกิ ารและผู้ยากไร้ ผาสุข
สุวัฒน์ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำาเนินการต่อไป ในการสร้างเครือข่าย การดูแลผู้ป่วยโรคไตใน
ทุกอำาเภอ โดยเลือกให้ รพ.สต. ๑ แห่ง เป็นตัวแทนของแต่ละอำาเภอ เพือ่ เป็นศูนย์แลกเปลีย่ น
ความรู้ในการดูแล แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากผู้ป่วยไต มีข้อจำากัดในการเดินทาง
เพราะต้องทำาการล้างไตทางช่องท้อง ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เป็นประจำาทุกวัน และการ
เสริมพลัง ผ่านการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ป่วยโรคไต เช่น การประกอบเมนูอาหาร
การแลกเปลี่ยนแบบง่าย สำาหรับผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มโปรตีนและลดอาหารเค็ม รวมทั้ง
กิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
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การพัฒนาระบบบริการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้คำาปรึกษาผู้ป่วย

การเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมพลังในการจัดการดูแลตนเองของชมรมเพื่อนโรคไต

สนับสนุนร่วมกับมูลนิธิสุพรรณิการ์และเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก บริจาค ไข่ /
อ่างล้างมือ/โต๊ะญี่ปุ่น/กระจก/หน้ากากอนามัย ตามความจำาเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
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รางวัลชมเชย
ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

นวัตกรรมฟื้นฟูชีวิต
พันโทหญิงชุติมา ป.ว. สังฆา
รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี
๒๕๖๓
ประเภท : เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : เลขที่ ๙๙/๘๐ หมู่บ้านศรีวิมลวิลล์ ซอยสายไหม ๗๔
ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
๑๐๒๒๐
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ความรู้สึก “ตายทั้งเป็น” และ “ชีวิตที่หมดหวัง สิ้นหวังที่ต้องพิการ” ของผู้ป่วย

และครอบครัว ทำาให้พันโทหญิงชุติมา ป.ว. สังฆา พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ให้การ
ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบองค์รวมที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยกองเวชศาสตร์
ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเข้าใจ
มาโดยตลอด จึงใช้บทบาทหน้าที่การเป็นพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู “สร้างคุณภาพ
การพยาบาลสู่การสร้างคุณค่าชีวิต”ให้คนพิการ
โดยเริ่มต้นด้วยการ “สร้างทีมงาน” ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อช่วย
พัฒนากระบวนงานการฟืน้ ฟูดแู ลอย่างต่อเนือ่ งแบบองค์รวมให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้าง
“เครือข่ายมิตรภาพคนพิการ” โดยมีคณะทำางานจากศูนย์การดำารงชีวิตอิสระคนพิการ
พญาไทกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นองค์กรคนพิการ ขับเคลื่อนงานโดยกลุ่มคนพิการที่มีทัศนคติเชิง
บวกกับความพิการ มีประสบการณ์และทักษะการใช้ชวี ติ กับความพิการจนสามารถถ่ายทอด
แนะนำาประสบการณ์และทักษะที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ
ฟื้นฟูดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมให้แก่คนพิการ จึงเรียกได้ว่า เป็น “คนพิการต้นแบบ”
ทีเ่ ข้ามาร่วมทีมในการดูแลฟืน้ ฟูผพู้ กิ ารบาดเจ็บไขสันหลังและครอบครัว ตัง้ แต่แรกรับนอน
พักรักษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่ ส่งตัวกลับบ้านสูช่ มุ ชน ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยบาดเจ็บไขสันหลัง
และครอบครัวสามารถกลับไปดำาเนินชีวติ ประจำาวันได้ใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ และลดภาวะ
พึ่งพิงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยศักยภาพที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายที่สำาคัญนั้นคือ
“การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี มือ่ ต้องกลับสูส่ งั คมอีกครัง้ ภายใต้สภาพร่างกายทีแ่ ตกต่างจากเดิม”
กิจกรรมงานมิตรภาพบำาบัด และความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟู
ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและพิการ มีกระบวนการสำาคัญ ดังนี้
๑.พัฒนานวัตกรรมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แบบองค์รวม
ในรูปกิจกรรมร่วมกับทีมเครือข่ายมิตรภาพคนพิการที่เรียกว่า “หน่วยร่วมบริการ”
ที่บูรณาการแนวคิดและปรัชญาเพื่อคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ได้แก่ แนวคิดการดำารง
ชีวิตอิสระของอำานาจ แนวคิดนำาเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในชุมชน
ด้วยกันเอง (Community-Based Rehabilitation) และงานวิจยั โดยเป็นพยาบาลแกนนำา
คิด ริเริ่มเชื่อมโยงกระบวนการฟื้นฟูดูแลผ่านกิจกรรม รวมทั้งประสานและร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับทีมเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดที่เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ๒๕๖๓ ดังนี้ องค์กรคนพิการศูนย์การดำารงชีวติ อิสระคนพิการพญาไทกรุงเทพฯ มหาวิทยา
ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มจิตอาสา
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อิสระ ฯลฯ โดยจัดท�ำโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดโปรแกรมฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย
และครอบครัวทั้งรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยประเมินปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบเชิงวิชาการ รวมทัง้ ปรับแผนและโปรแกรมอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ พบปัญหาเพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖
“การท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม” ของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมองค์กรคนพิการ ยัง
เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการจัดบริการฝึกทักษะพื้นฐานการด�ำรงชีวิตอิสระ
ส�ำหรับคนพิการในโรงพยาบาลในรูปแบบการท�ำงานร่วมกันในการให้บริการแก่คนพิการ
โดยคนพิการต้นแบบร่วมกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาล และในปี ๒๕๖๓ ก�ำลังอยู่ในช่วง
ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นบริการทีร่ ฐั จัดให้คนพิการและ
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลต่อไป
๒. สร้างรูปแบบการส่งต่อทหารพิการบาดเจ็บไขสันหลังรุนแรงกลับสู่ชุมชน น�ำ
เอาแนวคิดชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง (CommunityBased Rehabilitation) โดยประยุกต์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเวทีลานบ้านเพื่อส่งต่อ
และสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างแท้จริง
๓. พัฒนาสมรรถนะทีมสหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ร่วมกับทีมเครือข่าย
มิตรภาพคนพิการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมบรรยายความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท�ำงานซึ่งกันและกัน การศึกษาดูงานการด�ำรงชีวิตอิสระคน
พิการทั้งในและนอกประเทศ (ญี่ปุ่น) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมที่
บรรลุตามเป้าหมาย
๔. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพิม่ พูนความรู้ สอน สาธิต และฝึกทักษะคนพิการบาดเจ็บ
ไขสันหลังและครอบครัว โดยใช้แนวคิดการเสริมพลังอ�ำนาจ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health
Literacy) แก่ผู้ป่วยและครอบครัว มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จนผู้ป่วย
บางรายสามารถเป็นต้นแบบและบอกต่อด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนพิการในการ
ป้องกันแก้ไขภาวะอันตรายที่คาดว่าจะเกิดแก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังได้ ได้แก่ ภาวะ
ระบบประสาทอัตโนมัติพร่อง (Autonomic Dysreflexia : AD) จนเกิดการเผยแพร่งาน
ป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกให้แก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนได้ระดับหนึ่ง
๕. ริเริ่มบูรณาการใช้ห้องทดลองสู่วิถีอิสระ (Independent Living Room) เป็น
ห้องให้ค�ำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling) โดยทีมองค์กรคนพิการ ซึ่งในปี ๒๕๕๑-
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๒๕๕๖ ได้ขยายรูปแบบการจัดสถานทีจ่ าำ ลองห้องทดลองสูว่ ถิ อี สิ ระ (Independent Living
Room) ไปใช้ในโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ณ บางปู และต่อมาในปี
๒๕๖๒ ได้พัฒนาห้องทดลองสู่วิถีอิสระ (Independent Living Room) ณ กองเวชศาสตร์
ฟื้นฟู เป็นสถานที่จำาลองที่เปรียบเสมือนบ้านและห้องเรียนที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะการดูแล
สุขภาพแก่คนพิการและครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Literacy)
๖. การเชื่อมโยงการใช้เครือข่ายองค์กรคนพิการ ค้นหาแหล่งประโยชน์และ
ต่อยอดจ้างงานคนพิการที่ใช้มาตร ๓๓ และ ๓๕ ให้แก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง
จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว และกลับมาเป็น
คนพิการต้นแบบ เป็นทีมการทำางานในเครือข่ายเพื่อนคนพิการอีกด้วย
เมื่อพบว่ากระบวนการฟื้นฟูในรูปแบบการนำาเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมงานกับทีม
สหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่แรกรับนอนพักรักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่ง
ส่งตัวกลับบ้านสู่ชุมชน เป็นรูปแบบที่ดี ช่วยส่งเสริมและสร้างคุณค่าของคนพิการแบบก้าว
กระโดด พันโทหญิงชุติมา ป.ว. สังฆา จึงได้ขยายผลนำาเครือข่ายต่าง ๆ และจิตอาสาเข้า
ร่วมกระบวนการในรูปแบบกิจกรรมฟืน้ ฟูแบบองค์รวมเรือ่ ยมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
จากการทุ่มเทการทำางานเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังทำาให้ พันโทหญิงชุติมา
ป.ว. สังฆา สร้างผลงานด้านวิชาการและนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับคนพิการก่อประโยชน์มากมาย
ดังนี้
๑. เป็นผู้คิดริเริ่ม พัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมงานการพยาบาล ได้แก่
ขนแกะเทียมจันทร์, บัตรช่วยแก้ไขภาวะ AD, คู่มือประจำาตัวผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
กรณีภาวะฉุกเฉิน AD, อวัยวะเทียมเตรียมสวนปัสสาวะ version ๒ (Chutima model)
ให้แก่หน่วยงานใช้ทั้งในและนอกหน่วยงาน
๒. เป็นผู้ริเริ่มคิดและใช้นวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยพิการด้าน
การเคลื่อนไหว (บาดเจ็บไขสันหลัง) รวมกับทีมเครือข่ายองค์กรคนพิการ และเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำาให้งานการดูแลผู้ป่วยราชการสนามบาดเจ็บไขสันหลัง ได้รับรางวัล “รางวัลการ
บริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับดี ประเภท รางวัลบูรณาการการบริการ
ที่เป็นเลิศจากเรื่อง การดูแลผู้ป่วยราชการสนามในจังหวัดชายแดนใต้ ของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
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๓. เป็นผู้ริเริ่มคิดและประยุกต์ใช้รูปแบบนวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟื้นฟู
ผู้ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหวมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยทหารพิการตาบอด ๒ ข้าง จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีช่ ายแดนใต้ โดยร่วมมือกับทีมเครือข่ายวิทยาลัยราชสุดา และได้รบั รางวัลยอด
เยี่ยม ประเภทบทความวิชาการ กิจกรรมการนำาเสนอบทความวิชาการ เรื่อง นวัตกรรม
กระบวนการเพื่อทหารกล้า : การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารที่มีความพิการทางการเห็น จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใน
การนำาเสนอผลงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๙ ประจำาปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นอกจากนี้พันโทหญิง ชุติมา ป.ว. สังฆา ยังเป็นวิทยากรแกนนำาปฏิบัติงานเชิงรุกให้
ความรูแ้ ละการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านสุขภาพของคนพิการบาดเจ็บ
ไขสันหลังกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านเวชศาสตร์ฟน้ื ฟูได้แก่ ภาวะ AD ในชุมชนให้แก่ โรงเรียน
อาชีวะพระมหาไถ่ ชุมชนเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย ชุมชนหลังสวน จังหวัดชุมพร
แม้ว่าปัจจุบัน พันโทหญิง ชุติมา ป.ว. สังฆา จะสร้างผลงานด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลัง และการขยายองค์ความรู้ไปสู่การฟื้นฟูผู้ป่วยพิการกลุ่มอื่น ๆ ก่อเกิด
ผลลัพธ์เป็นทีน่ า่ ชืน่ ชม แต่ในอนาคตยังคงมุง่ มัน่ พัฒนากระบวนการฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยทีม่ ปี ระสิทธิ
มากยิง่ ขึน้ โดยการนำาแนวคิดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมาบูรณาการในกระบวนการวางแผน
จำาหน่ายเพือ่ การดูแลต่อเนือ่ งของทีมสหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู และทีมเครือข่าย
องค์กรคนพิการเพือ่ ให้เกิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั กิ ระบวนการวางแผนจำาหน่าย
เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีและสามารถบอกต่อความรู้ทักษะแก่ผู้พิการ
รายอื่นในชุมชนต่อไป รวมถึงการผลักดันเพื่อให้เกิดการจัดบริการฝึกทักษะการดำารงชีวิต
อย่างอิสระของคนพิการ ในรูปแบบ “หน่วยร่วมบริการ” ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ทีมเครือข่ายองค์กรคนพิการ สามารถให้บริการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ได้ทุกราย ตั้งแต่การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในรูปแบบบริการชุดสิทธิประโยชน์ท่ีคน
พิการพึงได้รับ และสามารถเบิกจ่ายจากรัฐได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยความพิการ และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒๔ ว่าด้วยการฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานคนพิการต่อไป
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การฟืน้ ฟูแบบองค์รวมรวมกับเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดต่าง ๆ ตัง้ แต่โรงพยาบาลสูช่ มุ ชน

ลงชุมชนส่งต่อผูป้ ว่ ยและจัดสัมมนาเวทีลานบ้าน

กิจกรรมเพิม่ พูนความรู้ สอน สาธิตการป้องกันแก้ ไขภาวะฉุกเฉินอันตรายสำาหรับผูป้ ว่ ย
บาดเจ็บไขสันหลัง

กิจกรรมการใช้นวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยพิการด้านการเคลือ่ นไหว
มาใช้ในทหารพิการตาบอด ๒ ข้าง โดยร่วมกับ ทีมเครือข่ายวิทยาลัยราชสุดา
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รางวัลชมเชย
ประเภทองค์กร / หน่วยงาน/ ทีมสนับสนุน
งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น (ระดับชุมชน)

ฮอมใจ๋ ฮอมบุญ

ศูนย์มิตรภาพบำาบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพบ้านโฮ่ง

รางวัลชมเชยมิตรภาพดีเด่นบำาบัด นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : หน่วยงาน / องค์กร / ทีมสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
(ระดับชุมชน)
ที่อยู่และการติดต่อ : โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ตำาบลบ้านโฮ่ง อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำาพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๓๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๐๔๙-๗๑๑๓
ติดต่อ : นพ.คะนอง ถนอมสัตย์
โทรศัพท์: ๐๕๓-๙๘๐-๓๗๗ ต่อ ๑๐๑
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๘-๒๖๐-๘๑๖๓
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พลังของมดตัวเดียวคงไม่สามารถท�ำงานให้ส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่หาก

มดหลาย ๆ ตัวรวมพลังร่วมไม้ร่วมมือกัน ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก เช่นเดียว
กับศูนย์มิตรภาพบ�ำบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอบ้านโฮ่ง ที่เกิดจากการรวมตัว
ของคนหลายคนที่มีหัวใจเดียวกัน เช่น ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต.
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยทุกด้าน โดยไม่ต้องรอ
คอยงบประมาณจากทางภาครัฐ โดยใช้หลัก ๓ ก�ำลัง ได้แก่ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังทรัพย์
๑. ก�ำลังกาย แบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม
(๑) กิจกรรมช่วยงานบริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น จัดคิว เรียก
ผู้ป่วย วัดความดันโลหิต ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง และพูดคุยให้ก�ำลังใจ
แก่ผู้ป่วยและญาติ
(๒) กิจกรรมช่วยงานในชุมชน ตามกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ (อพส.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ออกเยี่ยมให้ก�ำลังใจ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่ม อสม. ช่วยจัดกิจกรรมรณรงค์ส�ำหรับ
กลุ่มเสี่ยงตามประเด็นสุขภาพ
(๓) กิจกรรมท�ำสวนและปุ๋ยหมัก ทางศูนย์มิตรภาพบ�ำบัดฯ ได้น�ำใบไม้มา
หมักเป็นปุ๋ยเพื่อช่วยลดการเผาเศษใบไม้และเป็นสวนสาธิตการปลูก
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ
(๔) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพจิตอาสา โดยการจัดอบรมหลักสูตรการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย
๒. ก�ำลังใจ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพลังใจ การผ่อนคลายความกังวลจาก
ความเจ็บป่วย เช่น กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด (คาราโอเกะพาเพลิน) กิจกรรมเยี่ยมให้ก�ำลังใจ
ผู้ป่วยเรื้อรังร่วมกับทีมสหวิชาชีพ กิจกรรมร่วมไว้อาลัยวาระสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่
ในความดูแลของศูนย์มิตรภาพบ�ำบัดฯ
๓. ก�ำลั ง ทรั พ ย์ เป็ น การจั ด หารายได้ ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานของศู น ย์
มิตรภาพบ�ำบัดฯ โดยจัดจัง้ เป็นกองทุนมิตรภาพบ�ำบัด จิตอาสา เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอ�ำเภอบ้านโฮ่ง ที่มาของรายได้มาจาก การบริจาคสังฆทานจาก
วัดต่าง ๆ ทั้งในอ�ำเภอ ต่างอ�ำเภอ และต่างจังหวัด การขายขยะรีไซเคิลและขยะอัดก้อน
(โครงการ Be Star Banana ท�ำดีได้ ง่ายนิดเดียว) การขายเสือ้ ผ้ามือสอง การขายผักอินทรีย์
การรับบริจาค และการจัดตั้งกองทุนออกซิเจน
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ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสนับสนุนช่วยเหลือ สามารถบริจาคทรัพย์ตามก�ำลัง หรือเลือกตาม
รายการความต้องการ ดังนี้
(๑) ค่าออกซิเจนผู้ป่วย ๓๐๐บาท/คน/เดือน
(๒) ผ้าออมส�ำเร็จรูปส�ำหรับผู้ใหญ่และแผ่นรองซับส�ำหรับผู้ป่วยระยะท้าย
จ�ำนวน ๙๒ ราย
(๓) น�้ำดื่มส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ บริเวณคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ร้านฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (health)
ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ตอ้ งรอคอยงบประมาณจาก
ภาครัฐ ทางศูนย์มิตรภาพบ�ำบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอบ้านโฮ่ง จึงได้หารายได้
จากการเปิดร้าน “ฮอมบุญ” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ใช้ออกซิเจนที่บ้าน โดยให้ผู้ป่วยน�ำ
ใบเสร็จการเปลี่ยนถังออกซิเจนมารับเงินสนับสนุนครั้งละ ๑๐๐ บาท/ใบเสร็จ จ�ำกัดเดือน
ละไม่เกิน ๓ ครั้งหรือ ๓๐๐ บาทต่อเดือน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการจัดตั้งกองทุนออกซิเจน ด้วยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชน พระอาจารย์สมคิด เจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ�ำ้ และคณะสงฆ์รว่ มกันจัดผ้าป่า
สามัคคีเพือ่ ซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ�ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
และเครื่องผลิตออกซิเจน จ�ำนวน ๑๐ เครื่อง (๒๕๕,๐๐๐ บาท) ในปีต่อมา ได้กราบนิมนต์
พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. อัตตมหากัมมัฏฐานาจาริยะ (หลวงปู่ทอง สิริม
งคฺโล) จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกครั้ง ได้เงิน ๕๑๘,๙๓๗ บาท และ
จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ๑๕ เครื่อง
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป ทางศูนย์มติ รภาพบ�ำบัด-จิตอาสา เครือข่าย
สุขภาพอ�ำเภอบ้านโฮ่ง มีดังต่อไปนี้
๑. บริการให้ยืมเครื่องผลิตออกซิเจนส�ำหรับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยระยะท้าย
พร้อมจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ เครื่อง
๒. จัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้รวมอยู่ในจุดเดียวกัน เช่น ตะกร้า
เยี่ยมไข้ สมุดบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน อุปกรณ์งานฝีมือ อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
คู่มือการฝึกสมาธิ เป็นต้น
๓. ขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส อาจจะมอบ
ทุนการศึกษา
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ร้านฮอมบุญ และการขายขยะรี ไซเคิลเพื่อนำารายได้มาใช้สนับสนุน
เครื่องผลิตออกซิเจนสำาหรับให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน
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รางวัลชมเชย
ประเภทสื่อที่ ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุน
งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

สุขภาพจิตแบบบูรณาการ

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓
ประเภท : สื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๑๓๑
ถนนช่างหล่อ ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๐๘-๕๐๐
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๙-๖๓๑-๕๘๘๕
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สวนปรุง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

มีหน้าที่ในการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะการบำาบัดรักษาและศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา
โรงพยาบาลสวนปรุงได้นำายุทธศาสตร์การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อมิตรภาพ
บำาบัดมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ หลักการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพจิตนั้น มีหลักการพื้นฐานคือ การสร้างมิตรภาพเพื่อการบำาบัดรักษา
โดยใช้การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย องค์
ประกอบของการสื่อสารแบบบูรณาการ ได้แก่
(๑) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
(๒) การสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media)
(๓) การสือ่ สารมวลชน (Mass Communication) สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุม่
ได้แก่ การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air) การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (On
Print) การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) และการเผยแพร่กับ
กลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground)
ในทุกสาระความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพจิต จะนำาหลักการสื่อสารแบบบูรณา
การมาใช้ทกุ สือ่ เพือ่ ให้เกิดพลังการสือ่ สารอย่างครอบคลุมและสร้างความรูค้ วามเข้าใจอย่าง
ทั่วถึง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพข้างล่าง)
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ช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ที่ทางโรงพยาบาลสวน
ปรุงใช้ในการสื่อสารแบบบูรณาการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air)
(๑) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และรายการ “รักสุขภาพ
(จิต)” เผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
(๒) สื่อวิทยุ ได้แก่ รายการ “สุขภาพจิตทางอากาศ” เผยแพร่ทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM ๑๐๐ CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริ่มผลิตรายการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ และรายการ “สุขภาพจิตเพื่อ
ชุมชน” เผยแพร่ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ฝาง FM ๘๙.๒๕ MHz) เริ่มผลิตรายการตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓) สารคดีและข่าวสารเกีย่ วกับสุขภาพจิต เผยแพร่ผา่ นทางสือ่ สารมวลชน
ต่าง ๆ
๒. การเผยแพร่ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ (On Print) ได้แก่ บทความสุขภาพจิตทีเ่ ผยแพร่
ทางหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ รวมถึง Pocket book ด้านสุขภาพจิต
๓. การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) ได้น�ำรายการวิทยุโทรทัศน์
บทความ สารคดี ข่าวสารมาเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
ข้อมูล และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
๔. การเผยแพร่กับกลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
แบบนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต การออกหน่วยเคลื่อนที่เฉพาะกิจหรือการออกหน่วย
โรงพยาบาลเครือข่ายสายสัมพันธ์ รวมถึง สื่อบุคคลที่สร้างช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างการ
รักษาด้วย
จากการท�ำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาร่วม ๒๐ ปี และมีกระบวนการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement : CQI) อยู่ตลอดเวลา
จึงเกิดรูปแบบการสือ่ สารแบบบูรณาการ เพือ่ ช่วยส่งเสริมงานบ�ำบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
และงานส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น “นวัตกรรมด้านการสื่อสาร
สุขภาพจิต” ที่สามารถน�ำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการท�ำงานด้านสุขภาพจิตแก่โรงพยาบาล
และเครือข่ายชุมชนในภาคเหนือได้
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การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air) ทางสื่อวิทยุโทรศัทน์

การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (On Print)

การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online)

การเผยแพร่กับกลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground)
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หลัหลักกเกณฑ์
การคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
เกณฑ์การคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบาบัดดีเด่น
นายแพทย์
ยารัมมภ์ภ์พพงศ์งศ์ประจ
ประจำาปีาปี๒๕๖3
๒๕๖๓
นายแพทย์สสงวน
งวน นินิตตยารั

.....................................................................................................................................
เพื่อเป็นการราลึกถึงนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้ป่วย/อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานมิตรภาพ
บาบัดทั้งภาครัฐ/เอกชน และสื่อมวลชน มูลนิธิมิตรภาพบาบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์) จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลผลการดาเนินงานมิตรภาพบาบัดดีเด่น ประจาปี
๒๕๖3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานมิ ต รภาพบ าบั ด ในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ตามหลั ก
Humanized Health Care ให้กว้างขวางครอบคลุมในหน่วยบริการทุกระดับ
๒. สร้ า งเสริ ม ขวั ญ ก าลั งใจและมอบรางวั ล “นายแพทย์ ส งวน นิ ต ยารั ม ภ์ พ งศ์ ”
ประจาปี ๒๕๖3 ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านมิตรภาพบาบัดที่ดีเด่น
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
๓. เพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านจิตอาสา-จิตสาธารณะ และการทาประโยชน์แก่สังคมให้
เป็นที่ประจักษ์ เกิดการยอมรับ และร่วมมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น
นิยามของ“มิตรภาพบาบัด” หมายถึงการดูแลช่วยเหลือ พึ่งพาสนับสนุนกันอย่าง
มิ ต ร แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น ผู้ ป่ ว ยช่ ว ยผู้ ป่ ว ย ด้ ว ยหั ว ใจจิ ต อาสาเพื่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ภายใต้
หลักการที่ว่าผู้มีความทุกข์ย่อมเห็นและเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่น เกิดสังคมของความห่วงใย
เอื้ออาทรต่อกัน
ประเภทรางวัลมิตรภาพบาบัด มี ๕ ประเภท คือ
๑. ประเภท “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบาบัดดีเด่น
๒. ประเภท “เจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
๓. ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ
๔. ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
ระดับชุมชน
๕. ประเภท “สื่อที่ได้ดาเนินงานหรือสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
๖๒
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบาบัดดีเด่น
๑. เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั งที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาให้ ห ายหรื อ ดี ขึ้ น แล้ ว มี ค วามมุ่ งมั่ น ใน
การดูแลรักษากาย ใจอย่างเข้มแข็งจนสามารถผ่านวิกฤติได้ด้วยทัศนคติที่ดีต่อ
ชีวิต และเป็นอาสาสมัครดาเนินงานมิตรภาพบาบัด
๒. เป็นแบบอย่างการต่อสู้รักษาชีวิต จิตใจตนเอง และเป็นกาลังใจผู้อยู่รอบข้าง
๓. มีกิจกรรมอาสาสมัครมิตรภาพบาบัด ช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นและชุมชน/สังคมอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเห็นแนวทางความยั่งยืน
๔. สามารถทางานร่วมกับคน ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “เจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
๑. เป็นแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการที่ดาเนินงานมิตรภาพบาบัด
ทั้งในและนอกหน่วยงานบริการหรือหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสังคมทั่วไป มีเมตตาต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ร่วมงาน
๒. มีผลการดาเนินงานด้านมิตรภาพบาบัดในและนอกหน่วยบริการ/หน่วยงาน
อย่างเด่นชัดและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีการพัฒนาระบบบริการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ
๔. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม
๕. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี
๖. มีการขยายเครือข่ายการดาเนินงานอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “หน่วยงาน /องค์กรและทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัด
ดีเด่น ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ และชุมชน
๑. เป็นหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศ หรื อ เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไร ร่ ว มมื อ กั น ปฏิ บั ติ งาน
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานมิตรภาพบาบัด
๒. มีกิจกรรมหรือผลงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้ดาเนินงาน
มิตรภาพบาบัดได้อย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มี ก ารสนั บ สนุ น งานมิ ต รภาพบ าบั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี เช่ น
งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๖๓
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๔. มีการปฏิบัติงานเป็นทีมงานที่ดี เป็นระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และสามารถสร้างความร่วมมือกับทีมงานอื่น ๆ ได้
๕. มีการพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้ทีมงาน ทั้งอาสาสมัคร ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่
ด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานให้
ดาเนินงานมิตรภาพบาบัดได้อย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “สื่อที่ได้ดาเนินงานหรือสนับสนุน”งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
๑. เป็นบุคคลด้านสื่อ องค์กรด้านสื่อภาครัฐ เอกชนที่ผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ
โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สิ่ งพิ ม พ์ วี ดิ ทั ศ น์ ภาพยนตร์ สื่ อ สั ง คม (Social Media) ที่
สื่อสารเนื้อหาสนับสนุนงานมิตรภาพบาบัด
๒. ได้ให้การสนับสนุนด้านการผลิต เผยแพร่ สื่อต่าง ๆ แก่งานมิตรภาพบาบัด
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีผลงานที่สร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลหรือ
องค์กรใด ๆ
การมอบรางวัล
๑. การมอบรางวัลมิตรภาพบาบัดดีเด่น ๕ ประเภท โดยมูลนิธิมิตรภาพบาบัด ในงานมอบ
รางวัลมิตรภาพบาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจาปี ๒๕๖3
๒. การมอบรางวัลระดับดีเด่น ประกอบด้วย ๑) โล่รางวัล ๒) เงินรางวัล จาแนกไว้ดังนี้
๒.๑ ประเภท “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบาบัดดีเด่น
๒.๒ ประเภท “เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
๒.๓ ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัด
ดีเด่น (ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ)
๒.๔ ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัด
ดีเด่น (ระดับชุมชน)
๒.๕ ประเภท “สื่อที่ได้ดาเนินงานหรือสนับสนุน” งานมิตรภาพบาบัดดีเด่น
ผลงานระดับดีเด่นของแต่ละประเภท จะมีจานวน ๑ รางวัล รางวัล ละ ๑๐,๐๐๐
บาท พร้อมโล่รางวัล
๓. การมอบรางวัลชมเชย โดยมูลนิธิมิตรภาพบาบัด ในงานมอบรางวัลมิตรภาพบาบัดดีเด่น
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจาปี ๒๕๖3 ประกอบด้วย ๑) โล่รางวัล ๒) เงินรางวัล
รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (หมายเหตุ : รางวัลชมเชยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม)
๖๔
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