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ผลการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่นฯ ประจำาปี ๒๕๖๓ ��������������������� ๖

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่นฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทผู้ป่วย	จิตอาสา
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	 “ไข่ฮอมบุญ”	นางอโณทัย	เหล่าเที่ยง	 ..................................................๑๘

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่นฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทหน่วยงาน/องค์กรและ

	 ทีมงานสนับสนุน	(ระดับชุมชน)

	 “คนละงูไม่ทิ้งกัน”	โรงพยาบาลละงู	 .....................................................	๒๒

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่นฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทสื่อสนับสนุน

	 “RAMA	CHANNEL	ผู้ช่วยสุขภาพของคนไทย”	สถานีโทรทัศน์รามาแชนเนล			

	 คณะแพทย์ศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี ...........................................๒๗

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดฯ	ชมเชย	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทผู้ป่วย	จิตอาสา	

	 “Stroke	ไม่	Stop”	นายณัฐพล	บัวคำา	 .................................................๓๓

	 “เบาหวาน	เบาใจ”	นางศุภลักษณ์	จตุเทวะประสิทธิ์ .................................๓๗

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดฯ	ชมเชย	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทเจ้าหน้าที่	ผู้ ให้บริการ

	 “เพื่อนช่วยเพื่อน	รักษาโรคไต”	นางผาสุข	สุตวัฒน์	 ...............................๔๒

	 “นวัตกรรมฟื้นฟูชีวิต”	พ.ท.หญิงชุติมา	ป.ว.	สังฆา	 ..............................๔๖

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัดฯ	ชมเชย	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทหน่วยงาน/องค์กรและ  

	 ทีมงานสนับสนุน	(ระดับชุมชน)

	 “ฮอมใจ๋	ฮอมบุญ”	ศูนย์มิตรภาพบำาบัด-จิตอาสา	เครือข่ายสุขภาพอำาเภอ

	 บ้านโฮ่ง ..........................................................................................๕๒

	 รางวัลมิตรภาพบำาบัด	ชมเชยฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ประเภทสื่อสนับสนุน

	 “สุขภาพจิตแบบบูรณาการ”		โรงพยาบาลสวนปรุง	กรมสุขภาพจิต ..........๕๖

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพดีเด่น 
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สารบัญ



4

มลูนธิมิติรภาพบำาบดั (กองทนุนายแพทย์สงวน นติยารมัภ์พงศ์) เป็นองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ จัดตัง้ขึน้เพือ่สานต่องานสร้างหลกัประกันสขุภาพให้กบัประชาชน และ
สนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของนายแพทย์สงวน 
นิตยารัมภ์พงศ์ อดีตผู้นำานักศึกษา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ
ผู้ก่อตั้งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เม่ือวันท่ี 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. เพือ่ส่งเสริมและเชดิชเูครอืข่าย องค์กร อาสาสมัคร ท่ีทำางานมติรภาพบำาบัดเพือ่น
ช่วยเพื่อน

๓. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม

๔. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำานาญ ในการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างทีมงานมิตรภาพบำาบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

๕. สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำาเนินงานด้านมิตรภาพบำาบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้ม ี
จิตอาสาดีเด่น

๖. ดำาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ  
ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน 
นิตยารัมภ์พงศ์ เพ่ือสานต่องานจิตอาสา มิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธาน
ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ มูลนิธิมิตรภาพบำาบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน  
นติยารมัภ์พงศ์) จงึได้จดัให้มีรางวลัมติรภาพบำาบัดดเีด่น นายแพทย์สงวน นติยารมัภ์พงศ์  
ขึน้เป็นรางวลัเกยีรตยิศ เพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรต ิและมอบให้แก่ ผูป่้วย จติอาสา เจ้าหน้าที่  
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ผู้ให้บริการ หน่วยงาน องค์กรและสื่อ ที่ได้ดำาเนินงานด้านจิตอาสาต่อเนื่องเป็น 
เวลานาน และมผีลงานเป็นท่ีประจกัษ์ของสงัคม เป็นประจำาทกุปี โดยมอบโล่รางวลัและ
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

มลูนิธฯิ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลอืกผูไ้ด้รบัรางวลัฯ โดยมนีายแพทย์ศริวิฒัน์ 
ทพิย์ธราดล กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิมิติรภาพบำาบดัเป็นประธาน และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาผลงานจากเรื่องที่เสนอคัดเลือกและลงพื้นที่เพื่อสอบถามพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งดูผลการดำาเนินงานจริง โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลที่มูลนิธิฯ ได้
ประกาศกำาหนด 

ผลการคัดเลือกรางวัล 

 รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓ 
มี ๔ รางวัล

 รางวัลชมเชยมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ ์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 โทรศพัท์มอืถอื : 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



10

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 ก่อนจะประสบความสำาเร็จในเส้นทางนักร้อง
อาชีพร้องเพลงประจำาห้องอาหารโรงแรมชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากร้องเพลง
ได้ ๑๐ กว่าปี ณัฐพงศ์ได้ผันตัวออกมาทำาธุรกิจร้านอาหารซึ่งประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดี
เช่นกนั ต่อมาช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่นทีอ่ยูฮ่่องกงได้ชกัชวนไปร้องเพลงทีน่ัน่ แม้จะเสยีดาย
ธุรกิจร้านอาหารที่กำาลังไปได้ดี แต่เขาก็ตัดสินใจลองไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต 

 เม่ือไปถึงฮ่องกง ชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด การทำางานของคนกลางคืนท่ีต้อง
อยู่กับควันบุหรี่เกือบตลอดเวลา ประกอบกับภายในอาคารไม่มีการระบายอากาศท่ีดีพอ  
ทำาให้ณัฐพงศ์มีอาการแสบคอและไอ จนเสียงแหบแห้งเกือบ ๓ เดือน เขาอดทนทำางานต่อ
ไปอีก ๔ เดอืน จงึได้เดนิทางกลบัประเทศไทย แต่หลงัจากกลบัมาได้ ๒ - ๓ เดอืน อาการไอ
ก็ยังไม่หาย เขาจึงได้รับการตรวจรักษาไปตามอาการ จนกระทั่งได้ตรวจค้นหาเชื้อ เอชไอวี 

  ผลการตรวจพบว่า เขาติดเชือ้ เอชไอว ีวนิาททีีท่ราบผลเหมอืนโลกทัง้ใบถล่มลงมา
ต่อหน้าต่อตา เขาน่ังร้องไห้ต่อหน้าหมอเหมอืนใจจะขาด เดนิออกมาจากคลนิกิแล้วไม่อยาก
กลบับ้าน ได้แต่นัง่ร้องไห้ท่ีสวนสาธารณะ ความอายทำาให้เขาไม่กล้าบอกใคร แต่เมือ่คดิถึงลกู  
ก็กลัวว่า “หากเขาตายลูกจะอยู่อย่างไร” ในที่สุด เขาตัดสินใจบอกกับน้องสาวเพื่อหวังจะ
ฝากฝังลูกให้ดูแลในวันที่เขาต้องจากไป เพราะเขาได้เลิกรากับภรรยาไปแล้วในช่วงที่อยู่
ฮ่องกง 

 ณัฐพงศ์ตกอยู่ในภาวะเครียด ทั้งจากความกังวลเรื่องโรค กังวลเร่ืองครอบครัว  
กลวัความตาย และรู้สึกอายหากสงัคมรอบตัวรบัรูว่้าเขาป่วยด้วยโรคอะไร ในสมยันัน้ สงัคม
ยังหวาดกลัวและรังเกียจผู้ป่วยโรค เอชไอวี หรือโรคเอดส์ เนื่องจากเป็นโรคติดต่อทางเพศ 
และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ความเครียดและความกังวล ทำาให้เขามีอาการปลาย
ประสาทอักเสบ ใบหน้าซีกซ้ายมีอาการชาลามไปถึงจอประสาทตาอักเสบ ต้องหยอดยา
หยอดตานานนับปี ส่งผลให้ดวงตาข้างซ้ายมองเห็นเพียง ๒๐% ประกอบกับอาการหลาย
โรครุมเร้า เขาจึงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๙ 
ประมาณ ๑ เดือน ตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาล เขาได้พบสัจธรรมของการเจ็บป่วยและ 
เสียชีวิต ความตายอยู่ใกล้ชิดเพียงลมหายใจเท่านั้น เพื่อนผู้ติดเชื้อหมุนเวียนเข้ามารักษา 
บางรายล้มหายตายจากไป เขาทำาได้เพียงสวดมนต์และบนัทกึเรือ่งราวของตนเองลงในสมดุ
บันทึกประจำาวัน ระหว่างนอนติดเตียงอยู่นั้น แม่ของเขาเฝ้าดูแลเอาใจใส่อยู่ไม่ห่าง อยาก
กนิอะไรแม่เขากจ็ดัหามาให้ เขาจงึได้คดิคำานึงถงึหน้าทีข่องความเป็นพ่อและหน้าทีข่องลกู 
“ความรักคืออะไรหนอ เราเคยรักและท�าอะไรให้ผู้อื่นบ้างหรือเปล่า” เขาคิดจนได้ข้อสรุป
กับตัวเองว่า หากหายออกจากโรงพยาบาล เขาสัญญาอุทิศตนให้กับสังคมจนกว่าจะหมด
ลมหายใจ เขาจึงลองเปิดใจให้พูดคุยกับอาสาสมัครกลุ่มรักษ์ม่วง
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 กลุ่มรักษ์ม่วง คือ กลุ่มอาสาสมัครช่วยดูแลผู้ป่วยติดเช้ือ HIV ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กลุ่มรักษ์ม่วงจะคอยช่วยให้ข้อมูลและการปฏิบัติตนแก่ 
ผู้ป่วยด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร ช่วยให้ผู้ป่วยสบายใจคลายความกังวลใจ ทางกลุ่มยังไปเยี่ยม 
ผูป่้วยทีบ้่าน ช่วยให้ผูป่้วยมกีำาลงัใจ ความประทับใจในไมตรจีตินี ้ทำาให้ณฐัพงศ์ขอเข้าอบรม
เรือ่งเชือ้ HIV และโรคเอดส์เพือ่นำาข้อมลูไปดูแลตนเองและเพือ่นผูต้ดิเช้ือคนอืน่ เขาได้สมัผสั
ความสุข ความภูมิใจจากการเป็นผู้ให้ และได้เข้าใจพลังของคำาว่า “จิตอาสา” 

 “เมือ่ท�าแล้วต้องท�าให้สดุ” นัน่คอืสิง่ทีณ่ฐัพงศ์ต้ังใจไว้ เขาได้ทุ่มเททำางานเพือ่เป็น
ตัวแทนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ จนได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายเครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันตก และได้ทำางานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ ณัฐพงศ์ยังได้นำาประสบการณ์และ 
ความรู้มาใช้พฒันางานผูต้ดิเชือ้ เอชไอว/ีเอดส์ ในจงัหวดักาญจนบรุ ีในฐานะประธานเครอืข่าย 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณัฐพงศ์ได้
รับเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สาขากาญจนบุรี นับเป็นครั้งแรก
ท่ีเขาได้รับเงินเดอืนประจำาจากการทำางานกลางวัน ตวัตนคนทำางานกลางคนืของเขาค่อย ๆ   
เลือนหายไป แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือ เขาได้รับฟังปัญหาของเพื่อนผู้ติดเชื้อด้วยหัวใจ
อย่างแท้จริง เขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาของผู้ติดเช้ือคนอื่น ๆ เขาได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เขาได้ให้ความเคารพ ความเข้าใจ เพื่อเรียนรู้ 
ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวตนใหม่ที่หล่อหล่อม
เขาด้วยอุดมการณ์ของเป็น “ผู้ให้” 

 ในสักวันหนึ่งข้างหน้า เขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตลงในหนังสือที่เขาตั้ง
ช่ือว่า “ชวีติหลังกนิยาต้าน” เพือ่ขอบคณุเจ้าเชือ้ เอชไอว ีทีน่ำาพาคนทีไ่ม่เช่ือมัน่ในพลงัของ
จิตอาสา ได้มีโอกาสทำางานเพื่อผู้อื่น ที่สำาคัญที่สุด เขาอยากจะขอบคุณระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าทีท่ำาให้เขาได้รบัยาต้านไวรสัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ นบัรวมเวลาจนถงึปัจจุบนั
นี้ได้ ๑๖ ปี หากไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขาคงจะเสียชีวิตไปนานแล้ว เพราะเขา
คงไม่มเีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลได้จำานวนหลกัหมืน่หลกัแสนตลอดชวิีต ความทกุข์ทรมาน
เช่นนี้ คงแต่มีคุณหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ที่เข้าใจ ท่านได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อ
ผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนไทย
ทุกคน แม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ยังมีคนรุ่นหลังที่ก้าวเดินตามทางที่คุณหมอสงวนได้
นำาทางไว้ 

 งานมิตรภาพบำาบัดเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นอีกงานหนึ่งท่ีคุณหมอสงวนได้เร่ิมต้นไว้
ก่อนจะเสียชีวิต ณัฐพงศ์ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมมิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สรุปได้ดังนี้
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๑. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการทำางานได้
อย่างถูกต้อง 

๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ร่วมออกเยี่ยมติดตามช่วยดูแลทางกาย เช่น 
การติดตามกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ติดเช้ือฉวยโอกาส การดูแล 
สุขภาวะ ความสะอาด แผลกดทับ การทำากายภาพบำาบัด และพาไปโรงพยาบาล  
ส่วนการดแูลทางใจจะเน้นการให้กำาลงัใจ และสร้างแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ 
ชีวิตของเขาเอง เพราะผู้ติดเชื้อรายใหม่มักจะท้อแท้ขาดกำาลังใจ

๓. กจิกรรมให้คำาปรกึษาวนัพบกลุม่ เพือ่ให้ผูต้ดิเชือ้มกีำาลงัใจในการใช้ชวีติ กล้าเปิดใจ 
พูดคุยปัญหา โดยทางกลุ่มรักษ์ม่วงยินดีรับฟังทุกเรื่องอย่างเข้าใจ และรักษา
ความลับของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้เพื่อนผู้ติดเชื้อ 
ทราบถงึข้อมลูทีทั่นสมยัและหลกัการปฏบิตัตัิวอย่างถูกต้อง เช่น หลกัการใช้ยาอย่าง
สมเหตสุมผล สทิธกิารรกัษาพยาบาล รวมถงึประเดน็การขับเคลือ่นในระดบัชาติ  
เช่น เร่ืองบำานาญแห่งชาติ โดยเพื่อนสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการลงชื่อ
สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนสังคมได้ 

๔. กจิกรรมให้ความรูใ้นคลนิกิรบัฝากครรภ์ (ANC) เป็นกจิกรรมให้ความรูด้้านการ
ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และสขุภาวะทางเพศ ด้วยการสือ่การเรยีนการ
สอนทีเ่ข้าใจง่าย เพ่ือให้ผูติ้ดเชือ้สามารถนำาไปปฏบัิตไิด้ ตวัอย่างกจิกรรม เช่น การ
ฝากครรภ์ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เป็นต้น บางรายตรวจพบเชื้อ เอชไอวี ในช่วง
การฝากครรภ์ ณัฐพงศ์จึงต้องทำางานแบบใจแลกใจ เพื่อให้ผู้ติดเช้ือเปิดใจและ
ยอมรับการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๕. กจิกรรมให้ความรูค้ลนิกิยาเสพตดิ เป็นกจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งความเสีย่งในการ
ตดิเชือ้ เอชไอว ีรวมถงึการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ เนือ่งจากผูป่้วยทีร่บั
การบำาบดัสารเสพติดมโีอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้จากการใช้เข็มฉดียาร่วมกนั หรอื
ติดต่อทางเลือด หรือติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๖. กิจกรรมขับเคลื่อนงานระดับนโยบายภาคประชาสังคม ด้วยแรงบันดาลใจจาก
บคุคลต้นแบบอย่างคุณหมอสงวน ทำาให้ณฐัพงศ์เน้นการทำางานเชิงนโยบายท่ีสร้าง
ความเท่าเทียม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเขาให้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน    

๗. กิจกรรมรณรงค์สร้างเข้าใจในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวเรื่อง 
โรคเอดส์ หากรู้เร็วสามารถรักษาได้ ณัฐพงศ์จะเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องการไม่
เลือกปฏบิตั ิหรอืแบ่งแยกผูต้ดิเชือ้ออกจากสงัคม โดยแนะนำาหลกัการใช้ชวิีตร่วมกับ 
ผู้ติดเชื้ออย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิหลักประกัน
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สขุภาพถ้วนหน้า เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึการรกัษาอย่างทัว่ถึง หลกัการใช้ยาอย่าง
สมเหตสุมผล โดยจะชวนวเิคราะห์สงัเกตอาการของโรค เพือ่ใช้ยาตามความจำาเป็น 

๘. กจิกรรมให้ความรูใ้นสถานศกึษา ณฐัพงศ์ได้อทุศิเวลาเพือ่เป็นวทิยากรอบรมให้
ความรู้เรือ่งเพศศกึษา การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และการป้องกนัการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (โครงการ UP TO ME ท้องไม่พร้อม) โดยใช้ประสบการณ์การ
ทำางานเรือ่งโรคเอดส์ ข้อมลูจากหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามาพฒันาเป็นสือ่และ
กิจกรรมสำาหรับวัยรุ่น 

๙. การให้ความรูเ้รือ่งโรคเอดส์ผ่านรายการวทิย ุ เพือ่ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูเรือ่ง
โรคเอดส์ การตรวจหาโรค และสทิธกิารรกัษาของผูต้ดิเช้ือผ่านทางสถานวีทิยทุ่องเท่ียว
วฒันธรรมจงัหวดักาญจนบุร ี(CINN FM ๙๖.๒๕ MHz) รายการ “เพือ่นวนัพธุ” 

๑๐. กิจกรรมค่ายเด็กผู้ติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก และเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๕๐  

๑๑. วิทยากรอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรแก่นักเรียนแกนนำา
โรงเรียนวดัอนิทาราม (หนองขาว) การพฒันาศักยภาพสภาเดก็และเยาวชนตำาบล
ทุ่งทอง การให้ความรู้สาระสำาคัญของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ หัวข้อ “วัยรุ่นท้อง ต้องได้เรียน” การอบรมค่าย
ทักษะชีวิต ครอบครัวอบอุ่น การให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน การอบรมเรือ่งโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ สทิธิมนษุยชน
ในกลุ่มชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG) เพื่อลดการตีตรา การให้
ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิแก่เดก็เยาวชนทัง้ในและนอกระบบการศกึษา การถ่ายทอด
ประสบการณ์ชวีติหลังกนิยาต้านไวรสั เอชไอว ีแก่กลุม่ผูต้ดิเชือ้ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒. กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเป็นพี่เลี้ยง Node จังหวัดกาญจนบุรีในประเด็นการ 
ลด ละ เลิกเหล้าของ สสส. การทำาเกษตรพอเพียงร่วมกับภาคีเครือข่าย ๙ ด้าน

 สำาหรับแผนการทำางานต่อไป ณัฐพงศ์ตั้งใจจะขับเคลื่อนหลักสูตรเรื่องเพศศึกษา 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำา จำานวน ๘๐๐ คน ท่ีสามารถนำาความรู้ไปขยาย
ผลต่อในสถานศึกษา จำานวน ๑๘ แห่ง ภายใต้โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพระบบรับ
เรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพือ่ลดปัญหาวัยรุน่ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนของจงัหวดักาญจนบรุี 
นอกจากนี ้ณฐัพงศ์ยงัวางแผนขบัเคลือ่นงานช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส คนไร้บ้าน คนไทยไร้สทิธิ
สถานะบุคคล เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม เพราะ
เขาเชื่อมั่นว่า ทุกคนคือเพื่อนมนุษย์ที่สมควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกัน 
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วิทยากรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเยาวชน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

พบกลุ่มวันรับยา พบกลุ่มนอกรอบ ให้ความรู้เพื่อนสมาชิกเรื่องสิทธิประโยชน์

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ติดตามการกินยาต่อเนื่อง

กิจกรรมขับเคลื่อนงานระดับนโยบายภาคประชาสังคม รณรงค์ในด้านสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศด้วยสื่อที่เข้าใจง่าย
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รางวัลดีเด่น 

ประเภทเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 

มิตรภาพบำาบัดดีเด่น

นางอโณทัย เหล่าเที่ยง
รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจาปี ๒๕๖๓
ประเภท : เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น
ที่อยู่และการติดต่อ : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๙๔ หมู่ ๓ ตำาบลบ้านจันทร์ 
อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๓๐

ไข่ฮอมบุญ
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 จดุเริม่ต้นของการทำางานจิตอาสาของ อโณทัย เหล่าเท่ียง เกิดข้ึนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘   
เธอเข้าไปรับราชการท่ีอำาเภออมก๋อยอันเป็นพ้ืนที่ทุรกันดาร เดินทางลำาบาก ชาวบ้าน 
มฐีานะยากจน และดอ้ยโอกาสในเกอืบทุกด้าน โดยเฉพาะดา้นสขุภาพ ด้วยความยึดมั่นใน
หวัใจแห่งความเป็นมนุษย์ อโณทยัได้พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยในระดบัอำาเภอ เพือ่ให้คน 
ทกุกลุม่วยัสามารถเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพอย่างเท่าเทยีม โดยคำานงึถึงความเช่ือ วฒันธรรม 
วิถีชีวิตของชาวบ้าน และคนชาติพันธุ์ แม้ว่าในวันนี้ อโณทัยจะย้ายสถานที่ทำางานมาอยู่ที่
อำาเภอกัลยาณิวัฒนาแล้ว แต่เธอก็ยังคงทำางานเพื่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดิม
 ทกุ ๆ  การทำางาน อโณทยัจะเริม่ต้นจากการวเิคราะห์สถานการณ์ของปัญหาทีเ่กดิขึน้  
จากนั้น เธอจะวางโจทย์การพัฒนาตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต 
ปัญหาทุพโภชนาของผู้ป่วยติดบ้าน ปัญหาโรคโควิด - ๑๙ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไป เธอจะ
กำาหนดวตัถปุระสงค์การทำางาน วธิพีฒันา กระบวนการ ผลลพัธ์ เมือ่จบงานเธอจะวเิคราะห์
บทเรียนการทำางาน และปัจจัยความสำาเร็จ เพื่อนำาไปพัฒนาการทำางานต่อไป
  “นวัตกรรมไข่ฮอมบุญ” เกิดขึ้นมาจากการคิดวิเคราะห์ระหว่างการทำางานลง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ๓ ชนเผ่า คือ ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าลีซู ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน ทำาให้ผู้ป่วยขาดสารอาหารที่เพียงพอ ทางทีมเยี่ยมบ้านจึงได้มอบไข่ไก่
จำานวน ๑ แผง เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ผู้ป่วย นอกจากจะส่ง
เสรมิเรือ่งโภชนาการแล้ว “ไข่” ยงัเป็นสือ่กลางในการสร้างความรกั ความไว้วางใจระหว่าง
ทีมเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยและญาติ ทำาให้ผู้ป่วยมีพลังใจในการรักษาตนเอง ต่อมามีผู้ประสงค์ที่
จะบริจาคไข่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเรียกว่า “ไข่ฮอมบุญ” นอกจากไข่แล้ว 
ยังมีผู้สนับสนุนทั้งอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และทุนทรัพย์อีกด้วย
 นอกจากนวัตกรรมไข่ฮอมบุญแล้ว อโณทัยยังได้ทำากิจกรรมงานมิตรภาพบำาบัด 
เพื่อนช่วยเพื่อนด้านอื่น โดยร่วมกับองค์กรภาคีในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ด้านสุขภาพ
โครงการแพทย์เดินเท้าอำาเภออมก๋อย เป็นการออกหน่วยเคลื่อนท่ีของโรง
พยาบาลอมก๋อยร่วมกับหน่วย พอ.สว. เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นห่างไกลใน
อำาเภออมก๋อย โดยจะออกหน่วยทกุ ๓ เดือน เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา  
ในปัจจุบัน อโณทัยยังเข้าร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยแพทย์เดินเท้าในอำาเภอ
อมก๋อย และออกหน่วยเคลื่อนที่ในอำาเภอกัลยาณิวัฒนาด้วย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม เป็นการออก
หน่วยแพทย์อาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เจ็บป่วยด้วย
โรคภัยไข้เจ็บ และต้องการความช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำานวน ๒ ครั้ง คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยออกปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งละ ๗ วัน 
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โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อชาวอมก๋อย จากการลงเยี่ยมผู้ป่วย และ
โครงการแพทย์เดินเท้าในพื้นที่ห่างไกล ทำาให้พบว่า ชาวบ้านมีภาวะตา
ต้อกระจกจำานวนมาก แต่ไม่กล้าเข้าไปรักษาในตัวเมือง หลายคนจึงสูญเสีย
โอกาสในการมองเห็น โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ฯ เกิดข้ึนจากความร่วม
มือของโรงพยาบาลอมก๋อยและมูลนิธิ พอ.สว. ทางทีมได้คัดกรองผู้ป่วยตา
ต้อกระจก พร้อมจัดรถรับ-ส่งเพ่ือให้ผู้ป่วยเดินทางมาผ่าตัดท่ีโรงพยาบาล
อมก๋อย โครงการนี้ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและรอคิวการผ่าตัด 
โดยเริ่มทำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะขยายโครงการ
ไปที่อำาเภอกัลยาณิวัฒนา
โครงการไข่ออมบุญ ทางทีมเยี่ยมบ้านได้มอบไข่ไก่ให้ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง  
ผู้พิการ และครอบครัวในอำาเภอกัลยาณิวัฒนา จำานวน ๑ แผง ทุกครั้งที่ออก
เยี่ยมประจำาเดือน
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าใจการฟอกไตง่ายนิดเดียว เป็นกิจกรรมพา 
ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายไปพูดคุยกับผู้ป่วยฟอกไตทางหน้าท้อง เพื่อให้ผู้
ป่วยลดความกังวล เสริมสร้างกำาลังใจให้ผู้ป่วยเดิมและผู้ป่วยใหม่ 
กิจกรรมดูแลทางจิตใจในผู้ป่วยกลุ่มปัญหาสุขภาพจิต สำาหรับผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น กลุ่มผู้สูญเสีย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพจิต พร้อมกับประเมินเพื่อการให้ความช่วยเหลือ ติดตามเยี่ยมให้
เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพ่ือลดการตีตรา
ผู้ป่วยจิตเวช
กิจกรรมการดูแลไร้พรมแดน เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพิการในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนด้วยการดูแลแบบองค์รวม เช่น การปรับปรุงบ้านเพื่อรองรับการ
ดูแลผู้ป่วย การจัดหางานสำาหรับญาติผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรง
พยาบาล นอกจากนี้ ยังไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงท่ีอยู่ในพื้นท่ีรอยต่อเขต
บรกิารสุขภาพเพือ่ให้ได้รบัการช่วยเหลอืดแูลด้านสาธารณสขุอย่างเท่าเทยีมด้วย

 ๒. ด้านการศึกษา อโณทัยได้ช่วยประสานหาทุนเรียนต่อให้นักเรียนในอำาเภอ
อมก๋อยได้มีโอกาสเรียนต่อด้านการพยาบาล ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า สถาบัน
พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพี่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาล 
 ๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อโณทัยได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
โครงการสร้างส้วมในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวบ้าน โครงการมอบถุงยังชีพ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จำานวน ๖๕ ราย 
โครงการสระว่ายนำา้เดนิได้ เพือ่สร้างโอกาสให้เด็กดอยได้เรยีนรูก้ารว่ายนำา้และเอาชวีติรอด
จากการจมนำ้า
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การออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการแพทย์เดินเท้า

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อชาวอมก๋อย 

นวัตกรรมไข่ฮอมบุญ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าใจการฟอกไตง่ายนิดเดียว
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รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กร /หน่วยงาน/ 

ทีมสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

(ระดับชุมชน)

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

คนละงูไม่ทิ้งกัน
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 ละงู เป็นคำาที่มาจากภาษามลายู คือคำาว่า “ลากู” แปลว่า ซื้อง่ายขายคล่อง  
อันแสดงถึงความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พื้นที่ของอำาเภอละงูมีท้ังท่ีราบ ภูเขา 
และชายทะเล บริเวณพื้นที่ภูเขามีชนเผ่ามานิ (ซาไก) อาศัยอยู่มาเป็นระยะเวลานานหลาย 
ชัว่อายคุน ชาวมานิไม่มบีตัรประจำาตัวประชาชนจึงไม่สามารถเข้าถึงสทิธกิารรกัษาพยาบาล
หรือสิทธิอ่ืน ๆ โรงพยาบาลละงูมีแนวคิดการทำางานเพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับ
กลุ่มชายขอบอย่างชนเผ่ามานิ และกลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ให้ได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง โดยอาศัยการทำางานอย่างมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

 การก่อตั้งจิตอาสามิตรภาพบำาบัด เริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการ
รวมกลุ่มของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี จิตอาสา แม่บ้าน อสม. ผู้นำาทางศาสนา และเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานสาธารณสุข ต่อมาได้ขยายการทำางานและมีภาคีเครือข่ายท่ีครอบคลุมถึงกลุ่ม
สมัมาอาชพี และกลุม่ผูด้้อยโอกาสกลุม่อืน่ เช่น เครือข่ายดูแลคนพกิาร เครอืข่ายดแูลสขุภาพ
จิต เครือข่ายทำางานด้านยาเสพติด เครือข่ายธนาคารปู ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่าย 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ตำาบล/อำาเภอ เป็นต้น  
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายจิตอาสา มิตรภาพบำาบัดได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง ปัญหา และแนวทางการดำาเนินงานในอนาคต โดยได้เชิญคณะกรรมการประสาน
งานสาธารณสุขอำาเภอละงู ตัวแทนภาคีเครือข่าย และตัวแทนหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นคณะ
กรรมการในระดับหมู่บ้าน/ตำาบล/อำาเภอ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการทำางานในรูปแบบ 
“กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน/ตำาบล/อำาเภอ” โดยมีวิสัยทัศน์คือ “คนละงู
ไม่ทอดทิ้งกัน น�าสู่อ�าเภอสุขภาวะ” ซึ่งได้กำาหนดหมุดหมายสำาคัญ ในการแก้ไขปัญหาการ
เข้าไม่ถึงบริการของรัฐ สำาหรับประชากรกลุม่คนชายขอบและกลุม่เปราะบาง เช่น คนพกิาร  
คนชาติพันธุ์ที่ไม่มีบัตรประชาชน 

 จากความร่วมมือของคนทำางานทุกภาคส่วน จึงเกิดผลเชิงรูปธรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงสิทธิของคนในอำาเภอละงู ดังนี้

๑. หมอน้อยชาวเล โรงพยาบาลละงไูด้ฝึกอบรมเดก็และเยาวชนชาวเล จำานวน 
๓ คน ให้ทำาหน้าที่ “หมอน้อยชาวเล” เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ 
ชาวเกาะบโุหลนดอน และเกาะบโุหลนเล จำานวน ๕๐๐ คน รวมถึงนกัท่องเท่ียว 
อีกปีละกว่า ๕๐ คน มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว หมอน้อยชาวเลมีความรู้
ความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉิน เช่น การทำาคลอดฉุกเฉิน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต 
และหญิงหลังคลอด เป็นต้น กรณีที่มีผู้ป่วยวิกฤตที่จำาเป็นต้องมารักษาที่ 
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โรงพยาบาล หมอน้อยชาวเลจะทำาหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีพยาบาลส่งต่อผูป่้วย
ทางเรือและใช้สื่อสารกับโรงพยาบาลผ่านทาง telemedicine 

ทางโรงพยาบาลละงูยังได้จัดสร้าง “สุขศาลา” ท่ีเกาะบุโหลนดอน และ 
เกาะบโุหลนเล อกีทัง้ยงัจัดเตรยีมอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่ำาเป็น เช่น เครือ่ง
ผลิตออกซิเจน เครื่องพ่นละอองฝอยสำาหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด เครื่องดูด
เสมหะ อุปกรณ์ทำาแผล ทำาคลอด เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลป่วย เพื่อสร้าง
ความทั่วถึงในการบริการด้านสาธารณสุข

๒. การช่วยให้ชาวมานิ (ซาไก) ได้บัตรประชาชน จากปัญหาเรื่องการเข้า 
ไม่ถึงสิทธิการรักษา และสิทธิอื่น ๆ ของชาวมานิ ทำาให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ถูกดูหมิ่นแบ่งแยกชนชั้น ทางโรงพยาบาลละงูจึงได้แสวงหาความร่วมมือ
จากบคุคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ดร.พนัธ์ุทพิย์ กาญจนจติรา จาก
คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบันนติวิทิยาศาสตร์ กระทรวง
ยตุธิรรม นายอำาเภอละง ูเพือ่ดำาเนนิการออกบตัรประจำาตวัประชาชนให้กบั
ชาวมานิ โดยเริ่มจากการออกบัตรให้ชาวมานิจำานวน ๕ คน จากนั้น ได้จัด
ทำาแผนผังครอบครัวเพื่อแสดงความเช่ือมโยงทางสายเลือด พร้อมท้ังตรวจ                              
ดีเอ็นเอ และใช้เอกสารคำาสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่เคยสั่งการเรื่องการทำาบัตรประจำาตัวประชาชนให้ชาวมานิ อันนำาไปสู่การ
รับรองสัญชาติและออกบัตรประชาชนให้ชาวมานิที่เหลืออีก ๕๑ คน

 นอกจากการแก้ไขปัญหาเรือ่งสทิธิแล้ว ยงัได้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการ
ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา รายได้  
อาชีพ การกันที่ดินเพื่อให้ชาวมานิได้อยู ่อาศัยเป็นหลักแหล่งด้วยการ
สร้าง “หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวมานิ” ปัจจุบัน ได้มีการออกบัตรประจำาตัว
ประชาชนให้มานิในอำาเภอและจังหวัดใกล้เคียงตามแนวเทือกเขาบรรทัด 
เช่น อำาเภอมะนัง อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมมากกว่า ๒๐๐ คน ในอนาคต จะขยาย
ไปยังจังหวัดยะลาและนราธิวาสที่ชาวมานิอาศัยตามเทือกเขาสันกาลาคีรี
อีกประมาณ ๑๐๐ คน

๓. การจดัระบบดแูลคนพกิารแบบครบวงจร โรงพยาบาลละงไูด้ทำางานร่วมกบั 
ชมรมผูพ้กิารในระดบัตำาบลและอำาเภอ เพือ่จดัระบบการดแูลคนพกิารแบบ
ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การค้นหาคนพิการในพื้นที่ การตรวจร่างกายเพื่อออก
ใบรับรองแพทย์ในการจดทะเบยีนคนพกิาร การออกบัตรคนพิการ การออก
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บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เพือ่ให้คนพกิารสามารถเข้ารบัการบรกิารทาง
สาธารณสขุได้อย่างเต็มที ่เช่น การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกาย เป็นต้น โดยทาง
โรงพยาบาลได้อบรมและจ้างผู้ช่วยดูแลผู้พิการ (personal assistant)  
จำานวน ๕ คน เพื่อรองรับการบริการแก่คนพิการและอำานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังประสานไปยังหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือ
อบรมอาชีพสำาหรับคนพิการ เช่น การทำาเกษตร ช่างตัดผม ช่างเย็บผ้า  
ช่างหัตถกรรม โดยเน้นการรวมกลุ่มเป็น “ชมรมผู้พิการอำาเภอละงู”  
ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนพิการ  
มีการเยี่ยมบ้านเสริมกำาลังใจ ส่งเสริมรายได้ด้วยการจัดหาช่องทางการจำา
หน่วยสินค้าจากคนพิการ เช่น ตลาดสุขภาวะโรงพยาบาลละงู  

 โรงพยาบาลละงูยังจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่โรงพยาบาลและ อบต. 
อีก ๒ แห่ง โดยร่วมกับชมรมผูพ้กิารอำาเภอละงู เพือ่ช่วยเหลอืด้านสขุภาพจิต
และการบริการด้านอื่น ๆ สำาหรับผู้พิการแขนขา ทางโรงพยาบาลมีโรงงาน
ขาเทยีมพระราชทานในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเพ่ือบรกิาร
จัดทำาขาเทียมทั้งแบบใต้เข่า เหนือเข่า และข้อเท้า 

 นอกเหนอืจากการช่วยเหลอืทางกายแล้ว ทางโรงพยาบาลยงัได้จ้างงาน
คนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จำานวน ๑๑ คน เพื่อให้คนพิการ
เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง

 โรงพยาบาลละงไูด้วางแผนถงึสิง่ทีจ่ะต้องดำาเนนิการต่อไปในอนาคต ไว้อย่างเป็น
ขัน้เป็นตอน เพ่ือผลักดนัให้เกิดอำาเภอสขุภาวะอย่างยัง่ยนื โดยอา ศยัความร่วมมอืกบักลไก
การทำางานทีส่ำาคญั อย่าง พชม. พชต. และ พชอ. การดำาเนนิงานในระยะต่อไปทีว่างไว้ ได้แก่ 
การสร้างนักบริบาลชุมชน ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยในชุมชน (Community-based 
Rehabilitation) บรเิวณตำาบลแหลมสน (อยูร่ะหว่างการเตรยีมการ) การพฒันาการศึกษา
ในศนูย์เดก็เลก็ด้วยแนวคิด high scope curriculum ปัจจบัุนได้มกีารนำาร่องท่ีศูนย์เด็กเลก็ 
บ้านท่าแลหลา หมู่ที่ ๖ ตำาบลกำาแพง อำาเภอละงู จังหวัดสตูล และกำาลังจะขยายไปยัง 
ศูนย์เด็กเล็กอื่น ๆ 
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ฝึกอบรมเด็กชาวเล ๓ คนเป็นหมอน้อยชาวเลให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นที่เกาะบุโหลน

การพัฒนาระบบดูแลคนพิการอย่างครบวงจร มีโรงงานขาเทียมคนพิการ

จดทะเบียนรับรองสิทธิการเป็นคนไทย ให้บัตรประจำาตัวประชาชนแก่ชาวมานิ (ซาไก) 
อำาเภอละงู ๕๖ คน
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รางวัลดีเด่น 

ประเภทสื่อที่ได้ดำาเนินงาน

หรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

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

RAMA CHANNEL  
ผู้ช่วยสุขภาพของคนไทย
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 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์
และสถานบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มีความน่าเช่ือถือ ท้ังด้านองค์ความรู้
และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีช่วยสร้างความเข้าใจ 
ในการป้องกันดูแลและการรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยปรับจาก
บทบาท “เชงิรับ”ทีใ่ห้บรกิารแก่ผูป่้วย มาเป็นบทบาทเชงิรกุด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้และ 
เสริมสร้างสุขภาพผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบ้ิล  
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 RAMA CHANNEL ได้ตัง้ปณธิานว่า“รามาแชนเนล ขับเคลือ่นสงัคมไทยให้สขุภาพด”ี  
ทางสถานีจึงมุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
สำาหรับประชาชน โดยเริ่มดำาเนินการเผยแพร่มาตั้งแต่ 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 
ช่วยแนะนำาสถานที่และการออกกำาลังกาย ช่วง Daily Expert แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะ
มาแนะนำาความรู้เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม และช่วง “จิตคิดบวก” เป็นการนำาเสนอ
เร่ืองราวเชงิบวกและแรงบนัดาลใจดี ๆ  จากแขกรบัเชญิ ด้วยมมุมองแบบ positive thinking 
สำาหรับช่วงจิตคิดบวกมี ๒ ตอนที่น่าสนใจ ได้แก่
 ตอน “ขอบคุณไบโพลาร์ - จากผู้ป่วยสู่จิตอาสาเยียวยาจิตใจ” เดิมทีคุณ
บอสเป็นผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โรคไบโพลาร์” คุณบอสได้นำา
ประสบการณ์ของตนเองมาช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นในนาม “ชมรมเพื่อนไบโพลาร์” 
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 ตอน “จาคี – มะเร็งไดอารี่” คุณจาคี ฉายปิติศิริ ชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับมะเร็ง
ลำาไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายด้วยหวัใจไม่ยอมแพ้ เขาเข้ารับการรกัษาตลอด ๑ ปีเตม็ และเขาเชือ่
มัน่ว่าโรคมะเรง็ไม่ใช่จดุสุดท้ายของชวีติ เขาจึงเขยีนเรือ่งราวของตนเอง เพือ่เป็นกำาลงัใจให้
กับผู้ป่วยคนอื่น ผ่าน “Facebook : จาคีมะเร็งไดอารี่” 
  
 สำาหรับการดำาเนินงานต่อไป ทาง RAMA CHANNEL ยังมุ่งมั่นผลิตรายการด้าน
การดูแลสุขภาพเพือ่คนไทย โดยจะพฒันารปูแบบให้มคีวามน่าสนใจ เนือ้หาเข้าใจง่าย เพิม่
ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ จายความรู้และเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น 

รายการ “รามาสแควร์” รายการสุขภาพที่จะทำาให้คุณทั้งกินดี อยู่ดี ชีวิตดี จิตใจดี



30

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

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

Stroke ไม่ Stop
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 คนบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ เหมือนกับ ณัฐพล บัวคำา ที่มักจะคอยอาสา 
ช่วยเหลือคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส งานชุมชน งานเทศบาล เขาจะคอย
เป็นแกนนำาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแกนนำาด้านสุขภาพ แต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็พลิกผัน 
เขาต้องเข้ารบัผ่าตดัสมองจากโรคเส้นเลอืดในสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) ทำาให้เซลล์
สมองได้รบับาดเจบ็จากการมีเลอืดคัง่ในเนือ้สมอง ไม่สามารถลำาเลยีงเลอืด ออกซิเจน และ
สารอาหารไปสูส่มองได้ ส่งผลให้เขามอีาการอมัพาตคร่ึงซกี จากผูใ้ห้ต้องมาเป็นผูร้บัการดแูล
บ้าง ทำาให้ช่วงแรกเขารู้สึกท้อแท้ แต่ด้วยกำาลังใจที่ดีจากครอบครัวและคนในชุมชน ทำาให้
เขาตั้งใจหมั่นฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่ง แขนขาของเขาเริ่มมีกำาลังมากขึ้น  
แม้จะเคลื่อนไหวได้อย่างช้า ๆ ความคิดช้าลง แต่โดยรวมแล้ว เขาก็สามารถดำารงชีวิต
ได้เกือบปกติ ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนอื่น เขาจึงไม่หยุดท่ีจะทำางานเพ่ือช่วยเหลือ 
คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาส และคนในชุมชนต่อไป

	จากผู้ ให้	ต้องมาเป็นผู้รับการดูแลบ้าง	

ทำาให้ช่วงแรกเขารู้สึกท้อแท้	

แต่ด้วยกำาลังใจที่ดีจากครอบครัวและคนในชุมชน	

ทำาให้เขาตั้งใจหมั่นฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
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 กิจกรรมที่ณัฐพลได้เข้าไปมีส่วนร่วมสามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้

(๑) การให้ความช่วยเหลือคนพิการยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ณฐัพลเข้าไปช่วยเหลอืดูแลกจิวตัรประจำาวนั พาไปโรงพยาบาล ประสาน
ความช่วยเหลอืทางสงัคม เช่น หาสิง่ของเครือ่งใช้ ข้าวสารอาหาร สิง่ของ
จำาเป็น

(๒) แกนนำาสุขภาพและ อสม. ลงพื้นที่สำารวจสุขภาพ และทำางานเชิง 
การรณรงค์ป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น การสำารวจลูกนำ้ายุงลาย 
การตดิตามเยีย่มผูป่้วยและผูส้งูอาย ุการตรวจสขุภาพเบ้ืองต้น อย่างการ
วัดความดันโลหติ การพูดคุยให้กำาลงัใจแก่ผูป่้วยและผูส้งูอาย ุนอกจากนี้  
ยังช่วยประสานและส่งต่อผู้ป่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(๓) แกนนำาจัดตั้งศูนย์คนพิการ ณัฐพลได้แสวงหาความร่วมมือจาก 
หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือคน
พิการในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง นอกจากนี้ เขายังดำาเนินการจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็นต่อคนพิการ เช่น รถเข็น เตียง เป็นต้น 
ศูนย์คนพิการไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางร่างกาย แต่ยังคำานึงถึง
การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การสร้างรายได้ ด้วยการประสานความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดูแลคนพิการในพื้นที่

(๔) ร่วมสำารวจและปรับปรุงที่พักสำาหรับผู ้สูงอายุ ณัฐพลได้ร ่วมกับ 
หน่วยงานเทศบาล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ลงสำารวจบ้านและห้องนำา้
ของผู้สูงอายุที่ชำารุดทรุดโทรม และมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหา
สขุภาพหรอืภาวะแทรกซ้อนทางสขุภาพ เพือ่ปรบัปรงุให้มคีวามเหมาะสม 
และปลอดภัยมากขึ้น

 

 แม้ในช่วงหนึง่ชวีติทีต้่องตกอยูใ่นสภาวะคนพิการ กไ็ม่สามารถหยดุความมุง่มัน่ของ
ณฐัพลทีอ่ยากจะช่วยเหลอืคนด้อยโอกาสให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามเท่าเทยีมในสงัคมได้  
เขายังคงก้าวต่อไปในฐานะของเพื่อนที่อยากช่วยเพื่อนด้วยนำ้าใสใจจริง
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ให้ความช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เป็นแกนนำาสุขภาพและ อสม�ลงเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

เป็นแกนนำาจัดตั้งศูนย์คนพิการ และดูแลช่วยเหลือคนพิการ
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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

รางวัลชมเชย 

ประเภทผู้ป่วย จิตอาสา  

มิตรภาพบำาบัดดีเด่นดีเด่น

เบาหวาน เบาใจ
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 ข้อมูลสถานการณ์โรคเบาหวานจาก Health Data Service Center : HDC 
กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ประเทศไทยมอีตัราการป่วยตายด้วยโรค NCDs เพิม่สงูขึน้ทกุ
ปี โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ ศุภลักษณ์  
จตุเทวะประสิทธ์ิ ได้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานมิตรภาพบำาบัดที่
เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน

 ศุภลักษณ์ได้ก้าวเข้ามาเป็นประธานชมรมเบาหวานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมของชมรมเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อน
สมาชิก ผลการดำาเนินงานได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางชมรมได้รับรางวัล
ชมรมเบาหวานดเีด่น จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งกิจกรรมของ
ชมรมออกเป็น  

(๑) กจิกรรมประจำาสปัดาห์ มบีรกิารให้คำาแนะนำาแก่ผูป่้วยโรคเบาหวานเรือ่งการปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมความเสีย่งด้านสขุภาพ เป็นประจำาทกุวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสับดี 
และศุกร์ ณ ห้องสอนแสดง ตึก ภปร. ชั้น ๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๒) กิจกรรมประจำาเดือน ทางชมรมยังได้จัดกิจกรรมเสวนาพบปะสังสรรค์ ให้ความ
รูจ้ากเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล ทกุวนัจนัทร์สดุท้ายของทกุเดอืนในเวลา ๐๗.๐๐ 
- ๑๒.๐๐ น. 

(๓) กิจกรรมประจำาปี เมื่อถึงวันจันทร์สุดท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทาง
ชมรมจะจดัพิธทีำาบญุให้สมาชกิทีล่่วงลับไปแล้ว ณ วดัหวัลำาโพง และในช่วงปลาย
เดือนธันวาคม ชมรมจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปีให้แก่เพื่อนสมาชิก ในส่วน
ของงานเชงิการรณรงค์ ทางชมรมได้จัดงานเบาหวานโลกเป็นประจำาทกุปีในเดอืน
พฤศจิกายน โดยทำางานร่วมกับหน่วยต่อมไร้ท่อ ทีมสหวิชาชีพและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และค่ายเบาหวานเป็นประจำาในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศุภลักษณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการองค์กร
ภาคีเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง) ประกอบด้วย 
เครือข่ายทั้งหมด ๑๙ เครือข่าย เธอมีบทบาทในการรณรงค์สิทธิประโยชน์ในหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
ในปีเดียวกันนั้นเอง เธอยังได้รับบทบาทเป็นคณะกรรมการเครือข่ายชมรมเบาหวาน 
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรให้กับสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย เธอได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง ๔ ภาค และได้
รณรงค์ให้เกิดการจัดตั้งชมรมเบาหวานฯ ขึ้นทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน เธอได้ร่วมเป็น
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คณะทำางานภาคประชาชนในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
ระบบบรกิารสขุภาพอย่างมส่ีวนร่วม ภายใต้การสนบัสนุนจาก สถาบันรบัรองคณุภาพสถาน
พยาบาล (องค์กรมหาชน) ทำาให้เธอมส่ีวนช่วยกำาหนดประเดน็ความสำาคญัของโรคเบาหวาน 
การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพทีป่ลอดภยั การส่งเสริมศักยภาพและการมส่ีวนร่วมของภาคี
เครอืข่ายภาคประชาชน และการสือ่สารระบบบรกิารสขุภาพทีป่ลอดภยัสำาหรบัผูป่้วยออก
สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เธอได้ทำาหน้าที่เป็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะ
กรรมการ Thai DM Friends ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีบทบาทในการประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน (Thai DM 
Friends) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเวชปฏิบัติสำาหรับ 
โรคเบาหวานทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัเป็นผูแ้ทนระดบัประเทศในการทำางานร่วม
กบัรฐับาลเพ่ือผลกัดันสทิธปิระโยชน์การรกัษาพยาบาล และเผยแพร่ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบั 
โรคเบาหวานให้กับผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลและให้คำาปรึกษาของคณะกรรมการ
แพทย์ปรึกษาด้วย

 กล่าวได้ว่า ศุภลักษณ์มีบทบาทสำาคัญในการทำางานเรื่องสิทธิของผู้ป่วยเบาหวาน
ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง ขณะนี ้เธอได้เสนอให้มกีารเพิม่แถบตรวจนำา้ตาลลงในชดุสทิธิ
ประโยชน์สำาหรบัผูป่้วยเบาหวานประเภท ๒ เพือ่ให้ผูป่้วยสามารถตรวจนำา้ตาลในเลอืดด้วย
ตนเอง สามารถควบคมุเบาหวานได้ดีขึน้ ปราศจากโรคแทรกซ้อน (อยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
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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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โรงพยาบาลนครนายก เป็นสถานพยาบาลอีกหนึ่งแห่งท่ีมีการดำาเนินงาน 
ด้านมิตรภาพบำาบัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันนี้  โดยเปิดให้การบริการและ
การดแูลผูป่้วยฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีม ผาสกุ สวุฒัน์ หนึง่ในบุคลากรของโรงพยาบาล 
รับหน้าที่ให้การพยาบาลผู้ป่วย “โรคไต” จึงได้มองเห็นความทุกข์ยากและความลำาบาก
ของผู้ป่วยและญาติที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการดำาเนินชีวิตที่มีอาการเจ็บป่วย 
โรคไตอยู่เคียงกาย

การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ได้เริ่มต้นข้ึนโดย ผาสุก สุวัฒน์ เป็นแกนนำาในการ 
จัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วยท่ีดีกับผู้ป่วยที่มีปัญหา เกิดจิตอาสาท่ีช่วยดูแล
ระหว่างผู้ป่วยและช่วยงานพยาบาล การเก้ือกูลดูแลกันและกันระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและ
ผู้ป่วยเด็ก อาทิ ช่วยพาเข้าห้องนำ้า ช่วยซื้ออาหาร เป็นต้น รวมถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปันกันของ 
กลุ่มผู้ป่วย

จากการผลักดันของผาสุขก่อให้เกิดการช่วยเหลือในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
ในกลุ่มเพื่อนโรคไตมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการจัดตั้งชมรมเพื่อนโรคไตของจังหวัด
นครนายก ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และขยายวง “เพื่อนช่วยเพื่อน” ไปยังกลุ่มบุคลากรทาง 
การพยาบาล เกิดการจัดตั้งเครือข่ายบุคลากรทางการพยาบาลทุกอำาเภอ โดยมีพยาบาล
จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเข้าร่วมเป็น “ลูกข่าย” เพื่อทำาหน้าที่ให้การดูแล
และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถล้างไตได้ด้วยตนเอง 

กิจกรรมมิตรภาพบำาบัดเพ่ือนช่วยเพื่อน ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล
นครนายก มีกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่

๑. การพัฒนาระบบบริการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

๒. การเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ

๓. การเยี่ยมบ้านเพ่ือเสริมพลังในการจัดการดูแลตนเองของชมรมเพื่อนโรคไต
ในจังหวัดนครนายก

๔. การบำาบัดผ่านการพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๕. การเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ

๖. การสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิสุพรรณิการ์และเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก 
บริจาค ไข่ /อ่างล้างมอื/โต๊ะญีปุ่น่/กระจก/หน้ากากอนามัย ตามความจำาเป็น
ของผู้ป่วยแต่ละราย
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ผาสุข สวุฒัน์ ยงัได้สร้างผลงานเด่นหรอืนวตักรรม “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

การช่วยเหลอื “เพือ่นช่วยเพือ่น” ยงัคงดำาเนนิต่อไปและขยายวงกว้างออกไปเรือ่ย ๆ    
โดยมีผาสุข สุวัฒน์ เป็นแกนนำา ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ได้ดำาเนินโครงการดอกไม้บานที่
งานไตเทยีม เพ่ือหารายได้ให้กบัผูป่้วยและญาติโรคไตทีม่ฐีานะยากจน ปัจจบัุนผาสขุ สวุฒัน์  
ได้เข้าร่วมเปน็ทีมทำางานกบัเหล่ากาชาดจังหวดัในการชว่ยเหลือผู้พกิารและผู้ยากไร้ ผาสุข  
สุวัฒน์ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำาเนินการต่อไป ในการสร้างเครือข่าย การดูแลผู้ป่วยโรคไตใน
ทกุอำาเภอ โดยเลอืกให้ รพ.สต. ๑ แห่ง เป็นตัวแทนของแต่ละอำาเภอ เพือ่เป็นศนูย์แลกเปลีย่น 
ความรู้ในการดูแล แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เน่ืองจากผู้ป่วยไต มีข้อจำากัดในการเดินทาง  
เพราะต้องทำาการล้างไตทางช่องท้อง ทุก ๔ - ๖ ช่ัวโมง เป็นประจำาทุกวัน และการ
เสริมพลัง ผ่านการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ป่วยโรคไต เช่น การประกอบเมนูอาหาร  
การแลกเปลี่ยนแบบง่าย สำาหรับผู้ป่วยที่ต้องการเพ่ิมโปรตีนและลดอาหารเค็ม 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

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

นวัตกรรมฟื้นฟูชีวิต
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ความรู้สึก “ตายทั้งเป็น” และ “ชีวิตที่หมดหวัง สิ้นหวังที่ต้องพิการ” ของผู้ป่วย
และครอบครัว ทำาให้พันโทหญิงชุติมา ป.ว. สังฆา พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ให้การ
ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบองค์รวมท่ีพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยกองเวชศาสตร์
ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเข้าใจ 
มาโดยตลอด จึงใช้บทบาทหน้าที่การเป็นพยาบาลเวชศาสตร์ฟื ้นฟู “สร้างคุณภาพ 
การพยาบาลสู่การสร้างคุณค่าชีวิต”ให้คนพิการ 

โดยเริ่มต้นด้วยการ “สร้างทีมงาน” ที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อช่วย
พฒันากระบวนงานการฟ้ืนฟดููแลอย่างต่อเนือ่งแบบองค์รวมให้เกดิประสทิธภิาพ และสร้าง 
“เครือข่ายมิตรภาพคนพิการ” โดยมีคณะทำางานจากศูนย์การดำารงชีวิตอิสระคนพิการ
พญาไทกรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นองค์กรคนพิการ ขับเคลื่อนงานโดยกลุ่มคนพิการที่มีทัศนคติเชิง
บวกกับความพกิาร มีประสบการณ์และทกัษะการใช้ชวีติกบัความพกิารจนสามารถถ่ายทอด
แนะนำาประสบการณ์และทักษะที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ
ฟื้นฟูดูแลต่อเน่ืองแบบองค์รวมให้แก่คนพิการ จึงเรียกได้ว่า เป็น “คนพิการต้นแบบ”  
ท่ีเข้ามาร่วมทมีในการดแูลฟ้ืนฟผููพ้กิารบาดเจบ็ไขสนัหลงัและครอบครัว ตัง้แต่แรกรับนอน
พกัรกัษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่ส่งตวักลบับ้านสูช่มุชน  ส่งผลให้ผูป่้วยบาดเจบ็ไขสนัหลัง
และครอบครวัสามารถกลบัไปดำาเนนิชวีติประจำาวนัได้ใกล้เคยีงปกตมิากทีส่ดุและลดภาวะ
พึ่งพิงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยศักยภาพที่มีอยู่มุ่งสู่เป้าหมายที่สำาคัญนั้นคือ  
“การมคีณุภาพชวิีตทีด่เีมือ่ต้องกลับสูส่งัคมอกีครัง้ภายใต้สภาพร่างกายท่ีแตกต่างจากเดมิ”

กิจกรรมงานมิตรภาพบำาบัด และความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟู
ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและพิการ มีกระบวนการสำาคัญ ดังนี้ 

๑.พัฒนานวัตกรรมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แบบองค์รวม  
ในรูปกิจกรรมร่วมกับทีมเครือข่ายมิตรภาพคนพิการท่ีเรียกว่า “หน่วยร่วมบริการ”  
ที่บูรณาการแนวคิดและปรัชญาเพื่อคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ได้แก่ แนวคิดการดำารง
ชีวิตอิสระของอำานาจ แนวคิดนำาเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในชุมชน
ด้วยกนัเอง  (Community-Based Rehabilitation) และงานวจิยั โดยเป็นพยาบาลแกนนำา  
คิด ริเริ่มเชื่อมโยงกระบวนการฟื้นฟูดูแลผ่านกิจกรรม รวมท้ังประสานและร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมกับทีมเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดที่เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - 
๒๕๖๓ ดงัน้ี องค์กรคนพกิารศนูย์การดำารงชีวติอสิระคนพิการพญาไทกรงุเทพฯ มหาวทิยา
ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มจิตอาสา
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อิสระ ฯลฯ โดยจัดทำาโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดโปรแกรมฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย
และครอบครัวทั้งรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยประเมินปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบเชงิวชิาการ รวมทัง้ปรบัแผนและโปรแกรมอย่างต่อเนือ่งเมือ่พบปัญหาเพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖  

“การทำางานอย่างมีส่วนร่วม” ของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมองค์กรคนพิการ ยัง
เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการจัดบริการฝึกทักษะพ้ืนฐานการดำารงชีวิตอิสระ
สำาหรับคนพิการในโรงพยาบาลในรูปแบบการทำางานร่วมกันในการให้บริการแก่คนพิการ 
โดยคนพิการต้นแบบร่วมกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาล  และในปี ๒๕๖๓ กำาลังอยู่ในช่วง
ดำาเนินการโดยสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ให้เป็นบรกิารท่ีรฐัจดัให้คนพกิารและ
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลต่อไป

๒. สร้างรูปแบบการส่งต่อทหารพิการบาดเจ็บไขสันหลังรุนแรงกลับสู่ชุมชน นำา
เอาแนวคิดชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง  (Community- 
Based Rehabilitation)  โดยประยุกต์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมเวทีลานบ้านเพื่อส่งต่อ
และสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างแท้จริง

๓. พัฒนาสมรรถนะทีมสหสาขาวชิาชีพกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูร่วมกบัทมีเครอืข่าย 
มิตรภาพคนพิการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมบรรยายความรู้  อบรมเชิงปฏิบัติการ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำางานซึ่งกันและกัน  การศึกษาดูงานการดำารงชีวิตอิสระคน
พิการทั้งในและนอกประเทศ (ญี่ปุ่น) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานอย่างมีส่วนร่วมที่
บรรลุตามเป้าหมาย

๔. พัฒนาการจดักจิกรรมเพิม่พูนความรู ้สอน สาธิต และฝึกทกัษะคนพกิารบาดเจบ็
ไขสนัหลงัและครอบครวั โดยใช้แนวคดิการเสรมิพลงัอำานาจ  ความรอบรูด้้านสขุภาพ (Health 
Literacy) แก่ผู้ป่วยและครอบครัว มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จนผู้ป่วย 
บางรายสามารถเป็นต้นแบบและบอกต่อด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของคนพิการในการ
ป้องกันแก้ไขภาวะอันตรายที่คาดว่าจะเกิดแก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังได้ ได้แก่ ภาวะ
ระบบประสาทอัตโนมัติพร่อง (Autonomic Dysreflexia : AD) จนเกิดการเผยแพร่งาน
ป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกให้แก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนได้ระดับหนึ่ง

๕. ริเริ่มบูรณาการใช้ห้องทดลองสู่วิถีอิสระ (Independent Living Room) เป็น
ห้องให้คำาปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling) โดยทีมองค์กรคนพิการ ซึ่งในปี ๒๕๕๑-
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๒๕๕๖ ได้ขยายรูปแบบการจดัสถานทีจ่ำาลองห้องทดลองสูว่ถิอีสิระ (Independent Living 
Room) ไปใช้ในโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ณ บางปู  และต่อมาในปี 
๒๕๖๒ ได้พัฒนาห้องทดลองสู่วิถีอิสระ (Independent Living Room) ณ กองเวชศาสตร์
ฟื้นฟู เป็นสถานที่จำาลองที่เปรียบเสมือนบ้านและห้องเรียนที่ให้ความรู้ ฝึกทักษะการดูแล
สขุภาพแก่คนพกิารและครอบครัว บคุลากรทางการแพทย์ โดยการประยกุต์ใช้แนวคดิความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health Literacy)

๖. การเชื่อมโยงการใช้เครือข่ายองค์กรคนพิการ ค้นหาแหล่งประโยชน์และ 
ต่อยอดจ้างงานคนพิการท่ีใช้มาตร ๓๓ และ ๓๕ ให้แก่คนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง  
จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว และกลับมาเป็น
คนพิการต้นแบบ เป็นทีมการทำางานในเครือข่ายเพื่อนคนพิการอีกด้วย

เมื่อพบว่ากระบวนการฟื้นฟูในรูปแบบการนำาเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมงานกับทีม
สหสาขาวิชาชีพกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่แรกรับนอนพักรักษาในโรงพยาบาลจนกระทั่ง
ส่งตัวกลับบ้านสู่ชุมชน เป็นรูปแบบที่ดี ช่วยส่งเสริมและสร้างคุณค่าของคนพิการแบบก้าว
กระโดด พันโทหญิงชุติมา ป.ว. สังฆา จึงได้ขยายผลนำาเครือข่ายต่าง ๆ และจิตอาสาเข้า
ร่วมกระบวนการในรปูแบบกจิกรรมฟ้ืนฟูแบบองค์รวมเรือ่ยมาอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั

จากการทุ่มเทการทำางานเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังทำาให้ พันโทหญิงชุติมา 
ป.ว. สงัฆา สร้างผลงานด้านวชิาการและนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัคนพกิารก่อประโยชน์มากมาย 
ดังนี้

๑. เป็นผู้คิดริเริ่ม พัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมงานการพยาบาล ได้แก่  
ขนแกะเทียมจันทร์, บัตรช่วยแก้ไขภาวะ AD, คู่มือประจำาตัวผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
กรณีภาวะฉุกเฉิน AD,  อวัยวะเทียมเตรียมสวนปัสสาวะ version ๒ (Chutima  model)  
ให้แก่หน่วยงานใช้ทั้งในและนอกหน่วยงาน

๒. เป็นผู้ริเริ่มคิดและใช้นวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยพิการด้าน
การเคลื่อนไหว (บาดเจ็บไขสันหลัง) รวมกับทีมเครือข่ายองค์กรคนพิการ และเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำาให้งานการดูแลผู้ป่วยราชการสนามบาดเจ็บไขสันหลัง ได้รับรางวัล “รางวัลการ
บรกิารภาครัฐแห่งชาต ิประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับดี ประเภท รางวลับูรณาการการบรกิาร
ที่เป็นเลิศจากเร่ือง การดูแลผู้ป่วยราชการสนามในจังหวัดชายแดนใต้ ของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
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๓. เป็นผู้ริเริ่มคิดและประยุกต์ใช้รูปแบบนวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟื้นฟู
ผู้ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหวมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยทหารพิการตาบอด ๒ ข้าง จากการ
ปฏิบตัหิน้าทีช่ายแดนใต้ โดยร่วมมอืกบัทมีเครอืข่ายวทิยาลัยราชสดุา  และได้รบัรางวลัยอด
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
ความรูแ้ละการอบรมเชงิปฏบิติัการเพ่ือป้องกนัความเสีย่งด้านสขุภาพของคนพกิารบาดเจบ็
ไขสนัหลงักรณเีกิดภาวะฉกุเฉนิด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้แก่ ภาวะ AD ในชุมชนให้แก่ โรงเรยีน
อาชีวะพระมหาไถ่  ชุมชนเวียงป่าเป่า จังหวัดเชียงราย ชุมชนหลังสวน จังหวัดชุมพร

แม้ว่าปัจจุบัน พันโทหญิง ชุติมา ป.ว. สังฆา จะสร้างผลงานด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลัง และการขยายองค์ความรู้ไปสู่การฟื้นฟูผู้ป่วยพิการกลุ่มอื่น ๆ ก่อเกิด
ผลลพัธ์เป็นทีน่่าชืน่ชม แต่ในอนาคตยงัคงมุ่งม่ันพัฒนากระบวนการฟ้ืนฟผููป่้วยทีม่ปีระสทิธิ
มากยิง่ขึน้ โดยการนำาแนวคดิความรอบรูด้้านสขุภาพมาบรูณาการในกระบวนการวางแผน
จำาหน่ายเพ่ือการดแูลต่อเนือ่งของทมีสหสาขาวชิาชพีกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูและทมีเครอืข่าย
องค์กรคนพิการเพือ่ให้เกดิการประยกุต์ใช้ทฤษฎสีูก่ารปฏิบัติกระบวนการวางแผนจำาหน่าย
เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีและสามารถบอกต่อความรู้ทักษะแก่ผู้พิการ 
รายอื่นในชุมชนต่อไป  รวมถึงการผลักดันเพื่อให้เกิดการจัดบริการฝึกทักษะการดำารงชีวิต
อย่างอิสระของคนพิการ ในรูปแบบ “หน่วยร่วมบริการ” ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ทีมเครือข่ายองค์กรคนพิการ สามารถให้บริการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ได้ทุกราย ตั้งแต่การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในรูปแบบบริการชุดสิทธิประโยชน์ท่ีคน
พิการพึงได้รับ และสามารถเบิกจ่ายจากรัฐได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ค่าอปุกรณ์ เคร่ืองช่วยความพกิาร และสือ่ส่งเสรมิพฒันาการสำาหรบัคนพกิาร  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๒๔ ว่าด้วยการฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานคนพิการต่อไป
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การฟ้ืนฟูแบบองค์รวมรวมกับเครือข่ายมิตรภาพบำาบัดต่าง ๆ ต้ังแต่โรงพยาบาลสู่ชุมชน

ลงชุมชนส่งต่อผู้ป่วยและจัดสัมมนาเวทีลานบ้าน

กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ สอน สาธิตการป้องกันแก้ไขภาวะฉุกเฉินอันตรายสำาหรับผู้ป่วย
บาดเจ็บไขสันหลัง

กิจกรรมการใช้นวัตกรรมกระบวนการในการดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยพิการด้านการเคล่ือนไหว  
มาใช้ในทหารพิการตาบอด ๒ ข้าง โดยร่วมกับ ทีมเครือข่ายวิทยาลัยราชสุดา
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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

รางวัลชมเชย 

ประเภทองค์กร / หน่วยงาน/ ทีมสนับสนุน

งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น (ระดับชุมชน) 

ฮอมใจ๋ ฮอมบุญ
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 พลังของมดตัวเดียวคงไม่สามารถทำางานให้สำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่หาก 
มดหลาย ๆ  ตัวรวมพลังร่วมไม้ร่วมมือกัน ก็สามารถประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก เช่นเดียว
กับศูนย์มิตรภาพบำาบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอำาเภอบ้านโฮ่ง ที่เกิดจากการรวมตัว
ของคนหลายคนที่มีหัวใจเดียวกัน เช่น ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/รพ.สต. 
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยทุกด้าน โดยไม่ต้องรอ
คอยงบประมาณจากทางภาครัฐ โดยใช้หลัก ๓ กำาลัง ได้แก่ กำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังทรัพย์ 

 ๑. กำาลังกาย แบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม 

(๑) กิจกรรมช่วยงานบริการที่คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น จัดคิว เรียก
ผู้ป่วย วัดความดันโลหิต ชั่งนำ้าหนัก วัดส่วนสูง และพูดคุยให้กำาลังใจ
แก่ผู้ป่วยและญาติ

(๒) กิจกรรมช่วยงานในชุมชน ตามกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ (อพส.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ออกเยี่ยมให้กำาลังใจ
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่ม อสม. ช่วยจัดกิจกรรมรณรงค์สำาหรับ
กลุ่มเสี่ยงตามประเด็นสุขภาพ 

(๓) กิจกรรมทำาสวนและปุ๋ยหมัก ทางศูนย์มิตรภาพบำาบัดฯ ได้นำาใบไม้มา
หมักเป็นปุ๋ยเพื่อช่วยลดการเผาเศษใบไม้และเป็นสวนสาธิตการปลูก
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ 

(๔) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพจิตอาสา โดยการจัดอบรมหลักสูตรการดูแล 
ผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย

 ๒. กำาลังใจ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพลังใจ การผ่อนคลายความกังวลจาก
ความเจ็บป่วย เช่น กิจกรรมดนตรีบำาบัด (คาราโอเกะพาเพลิน) กิจกรรมเยี่ยมให้กำาลังใจ
ผู้ป่วยเรื้อรังร่วมกับทีมสหวิชาชีพ กิจกรรมร่วมไว้อาลัยวาระสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่
ในความดูแลของศูนย์มิตรภาพบำาบัดฯ

 ๓. กำาลังทรัพย์ เป็นการจัดหารายได้สำาหรับการดำาเนินงานของศูนย์ 
มติรภาพบำาบดัฯ โดยจดัจัง้เป็นกองทนุมติรภาพบำาบดั จติอาสา เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้ 
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในอำาเภอบ้านโฮ่ง ที่มาของรายได้มาจาก การบริจาคสังฆทานจาก
วัดต่าง ๆ ทั้งในอำาเภอ ต่างอำาเภอ และต่างจังหวัด การขายขยะรีไซเคิลและขยะอัดก้อน 
(โครงการ Be Star Banana ทำาดไีด้ ง่ายนดิเดียว) การขายเสือ้ผ้ามอืสอง การขายผกัอนิทรย์ี 
การรับบริจาค และการจัดตั้งกองทุนออกซิเจน 
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 ผูท้ีป่ระสงค์จะสนบัสนนุช่วยเหลอื สามารถบรจิาคทรพัย์ตามกำาลงั หรอืเลอืกตาม
รายการความต้องการ ดังนี้

(๑) ค่าออกซิเจนผู้ป่วย ๓๐๐บาท/คน/เดือน

(๒) ผ้าออมสำาเร็จรูปสำาหรับผู้ใหญ่และแผ่นรองซับสำาหรับผู้ป่วยระยะท้าย 
จำานวน ๙๒ ราย

(๓) นำ้าดื่มสำาหรับผู้ป่วยและญาติ บริเวณคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 ร้านฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (health)

 ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืผูป่้วยอย่างยัง่ยนื โดยไม่ต้องรอคอยงบประมาณจาก
ภาครัฐ ทางศูนย์มิตรภาพบำาบัด-จิตอาสา เครือข่ายสุขภาพอำาเภอบ้านโฮ่ง จึงได้หารายได้
จากการเปิดร้าน “ฮอมบุญ” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ใช้ออกซิเจนที่บ้าน โดยให้ผู้ป่วยนำา
ใบเสร็จการเปลี่ยนถังออกซิเจนมารับเงินสนับสนุนครั้งละ ๑๐๐ บาท/ใบเสร็จ จำากัดเดือน
ละไม่เกิน ๓ ครั้งหรือ ๓๐๐ บาทต่อเดือน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการจัดตั้งกองทุนออกซิเจน ด้วยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชน พระอาจารย์สมคิด เจ้าอาวาสวดัดอยหลงัถำา้ และคณะสงฆ์ร่วมกนัจดัผ้าป่า
สามคัคเีพ่ือซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
และเครื่องผลิตออกซิเจน จำานวน ๑๐ เครื่อง (๒๕๕,๐๐๐ บาท) ในปีต่อมา ได้กราบนิมนต์
พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. อัตตมหากัมมัฏฐานาจาริยะ (หลวงปู่ทอง สิริม
งคฺโล) จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกครั้ง ได้เงิน ๕๑๘,๙๓๗ บาท และ
จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ๑๕ เครื่อง

 สำาหรบัแนวทางการดำาเนนิงานต่อไป ทางศนูย์มติรภาพบำาบดั-จติอาสา เครอืข่าย
สุขภาพอำาเภอบ้านโฮ่ง มีดังต่อไปนี้

 ๑. บริการให้ยืมเครื่องผลิตออกซิเจนสำาหรับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยระยะท้าย 
พร้อมจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ เครื่อง 

 ๒. จัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้รวมอยู่ในจุดเดียวกัน เช่น ตะกร้า
เยี่ยมไข้ สมุดบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน อุปกรณ์งานฝีมือ อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
คู่มือการฝึกสมาธิ เป็นต้น

 ๓. ขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส อาจจะมอบ
ทุนการศึกษา
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ร้านฮอมบุญ และการขายขยะรีไซเคิลเพื่อนำารายได้มาใช้สนับสนุน
เครื่องผลิตออกซิเจนสำาหรับให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน
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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

รางวัลชมเชย 

ประเภทสื่อที่ได้ดำาเนินงานหรือสนับสนุน 

งานมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

สุขภาพจิตแบบบูรณาการ



57

 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) การสือ่สารมวลชน (Mass Communication) สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม 
ได้แก่ การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air)  การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (On 
Print)  การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) และการเผยแพร่กับ
กลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground)  

 ในทุกสาระความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพจิต จะนำาหลักการสื่อสารแบบบูรณา
การมาใช้ทกุสือ่ เพ่ือให้เกิดพลงัการสือ่สารอย่างครอบคลมุและสร้างความรูค้วามเข้าใจอย่าง
ทั่วถึง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภาพข้างล่าง) 
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 ช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ท่ีทางโรงพยาบาลสวน
ปรุงใช้ในการสื่อสารแบบบูรณาการ มีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air)  

(๑) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และรายการ “รักสุขภาพ
(จติ)” เผยแพร่ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวัดพษิณโุลก 

(๒) สื่อวิทยุ ได้แก่ รายการ “สุขภาพจิตทางอากาศ” เผยแพร่ทางสถานี
วิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM ๑๐๐ CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เร่ิมผลิตรายการต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ และรายการ “สุขภาพจิตเพื่อ
ชมุชน” เผยแพร่ทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยอำาเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ฝาง FM ๘๙.๒๕ MHz)  เริ่มผลิตรายการตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘

(๓) สารคดแีละข่าวสารเก่ียวกับสขุภาพจิต เผยแพร่ผ่านทางสือ่สารมวลชน
ต่าง ๆ 

 ๒. การเผยแพร่ทางส่ือสิง่พมิพ์ (On Print) ได้แก่ บทความสขุภาพจติทีเ่ผยแพร่
ทางหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ รวมถึง Pocket book ด้านสุขภาพจิต

 ๓. การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) ได้นำารายการวิทยุโทรทัศน์ 
บทความ สารคดี ข่าวสารมาเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา
ข้อมูล และขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

 ๔. การเผยแพร่กับกลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
แบบนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต การออกหน่วยเคลื่อนที่เฉพาะกิจหรือการออกหน่วย
โรงพยาบาลเครือข่ายสายสัมพันธ์ รวมถึง สื่อบุคคลที่สร้างช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างการ
รักษาด้วย 

 จากการทำางานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาร่วม ๒๐ ปี และมีกระบวนการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Continuous Quality Improvement : CQI) อยู่ตลอดเวลา  
จงึเกดิรูปแบบการส่ือสารแบบบรูณาการ เพือ่ช่วยส่งเสรมิงานบำาบดัรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
และงานส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็น “นวัตกรรมด้านการสื่อสาร
สุขภาพจิต” ที่สามารถนำาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการทำางานด้านสุขภาพจิตแก่โรงพยาบาล
และเครือข่ายชุมชนในภาคเหนือได้
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การเผยแพร่ออกอากาศ (On Air) ทางสื่อวิทยุโทรศัทน์

การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (On Print)

การเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online)

การเผยแพร่กับกลุ่มบุคคลในชุมชน (On Ground)
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำาปี ๒๕๖๓

 

๖๒ 
 

 

 
หลักเกณฑก์ารคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ ์ประจ าปี ๒๕๖3 
..................................................................................................................................... 

 เพื่อเป็นการร าลึกถึงนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้ป่วย/อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานมิตรภาพ
บ าบัดทั้งภาครัฐ/เอกชน  และสื่อมวลชน มูลนิธิมิตรภาพบ าบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน  
นิตยารัมภ์พงศ์)  จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลผลการด าเนินงานมิตรภาพบ าบัดดเีด่น ประจ าปี 
๒๕๖3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. สนับสนุนการด าเนินงานมิตรภาพบ าบัดในระบบบริการสุขภาพ ตามหลัก 
Humanized Health Care ให้กว้างขวางครอบคลุมในหน่วยบริการทุกระดับ  

๒. สร้างเสริมขวัญก าลังใจและมอบรางวัล “นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” 
ประจ าปี ๒๕๖3 ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านมิตรภาพบ าบัดที่ดีเด่น 
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์  

๓. เพื่อส่งเสริมคุณค่าด้านจิตอาสา-จิตสาธารณะ และการท าประโยชน์แก่สังคมให้
เป็นที่ประจักษ์ เกิดการยอมรับ และร่วมมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่าง
กว้างขวางยิ่งข้ึน  

 นิยามของ“มิตรภาพบ าบัด” หมายถึงการดูแลช่วยเหลือ พึ่งพาสนับสนุนกันอย่าง
มิตร แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ด้วยหัวใจจิตอาสาเพื่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้
หลักการที่ว่าผู้มีความทุกข์ย่อมเห็นและเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่น เกิดสังคมของความห่วงใย
เอื้ออาทรต่อกัน 
ประเภทรางวัลมิตรภาพบ าบัด มี ๕ ประเภท คือ 

๑. ประเภท “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบ าบัดดีเด่น  
๒. ประเภท “เจ้าหน้าท่ี/ผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น  
๓. ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 

ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ   
๔. ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนุน” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 

ระดับชุมชน  
๕. ประเภท “สื่อที่ได้ด าเนินงานหรือสนับสนุน” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น  
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๖๓ 
 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบ าบัดดีเด่น 

๑. เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาให้หายหรือดีขึ้นแล้ว มีความมุ่งมั่นใน  
การดูแลรักษากาย ใจอย่างเข้มแข็งจนสามารถผ่านวิกฤติได้ด้วยทัศนคติที่ดีต่อ
ชีวิต และเป็นอาสาสมัครด าเนินงานมิตรภาพบ าบัด  

๒. เป็นแบบอย่างการต่อสู้รักษาชีวิต จิตใจตนเอง และเป็นก าลังใจผู้อยู่รอบข้าง  
๓. มีกิจกรรมอาสาสมัครมิตรภาพบ าบัด ช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นและชุมชน/สังคมอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเห็นแนวทางความยั่งยืน 
๔. สามารถท างานร่วมกับคน ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก “เจ้าหนา้ท่ี/ผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 
๑. เป็นแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการที่ด าเนินงานมิตรภาพบ าบัด 

ทั้งในและนอกหน่วยงานบริการหรือหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสังคมทั่วไป  มีเมตตาต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ร่วมงาน 

๒. มีผลการด าเนินงานด้านมติรภาพบ าบัดในและนอกหน่วยบริการ/หน่วยงาน
อย่างเด่นชัดและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๓. มีการพัฒนาระบบบริการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ  
๔. ปฏิบัติงานด้วยความสจุริต โปร่งใส มีคุณธรรม 
๕. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ป่วยและ

ครอบครัวได้เป็นอย่างด ี
๖. มีการขยายเครือข่ายการด าเนินงานอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก “หน่วยงาน /องค์กรและทีมงานสนบัสนนุ” งานมิตรภาพบ าบัด
ดีเด่น ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ และชุมชน 

๑. เป็นหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศ หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร  ร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานมิตรภาพบ าบัด  

๒. มีกิจกรรมหรือผลงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้ด าเนินงาน
มิตรภาพบ าบัดได้อย่างโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม   

๓. มีการสนับสนุนงานมิตรภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี เช่น 
งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน 



62

 

๖๔ 
 

 
๔. มีการปฏิบัติงานเป็นทีมงานที่ดี เป็นระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน และสามารถสร้างความร่วมมือกับทีมงานอ่ืน ๆ ได้ 
๕. มีการพัฒนาบุคลากรและเปิดโอกาสให้ทีมงาน ทั้งอาสาสมัคร ผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการหน่วยงานให้
ด าเนินงานมิตรภาพบ าบัดได้อย่างยั่งยืน 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก “สื่อที่ได้ด าเนินงานหรือสนับสนุน”งานมติรภาพบ าบัดดีเด่น 
๑. เป็นบุคคลด้านสื่อ องค์กรด้านสื่อภาครัฐ เอกชนที่ผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสังคม (Social Media) ที่
สื่อสารเนื้อหาสนับสนุนงานมิตรภาพบ าบัด 

๒. ได้ให้การสนับสนุนด้านการผลิต เผยแพร่สื่อต่าง ๆ แก่งานมิตรภาพบ าบัด
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๓. มีผลงานที่สร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลหรือ
องค์กรใด ๆ 

การมอบรางวัล 
๑. การมอบรางวัลมิตรภาพบ าบัดดีเด่น  ๕ ประเภท โดยมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด ในงานมอบ
รางวัลมิตรภาพบ าบัดดีเด่น นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจ าปี ๒๕๖3  
๒. การมอบรางวัลระดับดีเด่น ประกอบด้วย  ๑) โล่รางวลั ๒) เงินรางวัล จ าแนกไวด้ังนี้ 

๒.๑ ประเภท “ผู้ป่วย/จิตอาสา” มิตรภาพบ าบัดดีเด่น  
๒.๒ ประเภท “เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 
๒.๓ ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนนุ” งานมติรภาพบ าบัด

ดีเด่น (ระดับตติยภูมิ/ทุติยภูมิ)  
๒.๔ ประเภท “องค์กร/หน่วยงาน และทีมงานสนับสนนุ” งานมติรภาพบ าบัด

ดีเด่น (ระดับชุมชน)  
๒.๕ ประเภท “สื่อที่ได้ด าเนินงานหรือสนับสนุน” งานมิตรภาพบ าบัดดีเด่น  

 ผลงานระดับดีเด่นของแตล่ะประเภท จะมีจ านวน ๑ รางวัล รางวลั ละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมโลร่างวัล 
๓. การมอบรางวัลชมเชย โดยมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด ในงานมอบรางวัลมิตรภาพบ าบัดดีเด่น 
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจ าปี ๒๕๖3 ประกอบด้วย ๑) โล่รางวัล ๒) เงินรางวัล 
รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท (หมายเหตุ : รางวัลชมเชยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม) 
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