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กราบเรี ยน ท่านรองอธิการคณะอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทกุ ท่านครับ ในนามของกระทรวงสาธารณสุขต้ องขอ
ใช้ คําว่า ขอชื& น ชมเป็ นอย่างยิ& งสําหรั บเรื& องของการทําเวปไซด์ ค วามรู้ เพื&อชี วิต เพราะว่าผู้ที& ทํางานทางด้ า น
สาธารณสุขเนีย- ถ้ าทํางานมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรจะรู้ ว่าจุดอ่อนส่วนใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ&ง
ชาวบ้ านจะพูดคือ ชอบสอนแต่สอนไม่ร้ ูเรื& องการเอาหนังสือส่งให้ อา่ น อ่านแล้ วก็มีหลายภาษา เพราะฉะนันเข้
- ามา
ดูใ นเวปไซด์ แ ล้ วผมคิด ว่าช่ ว ยเติ มบางสิ&งบางอย่างที& มัน ขาดหายไป ผมคิ ดว่า ขณะนีก- ระทรวงสาธารณสุข
ก็พยายามจะทําแต่ก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกัน และก็ลกั ษณะที&เป็ นการบูรณาการอบรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็ น
เวปไซด์ของกรมอนามัยเป็ นเรื& องสุขภาพ เวปไซด์ของกรมควมคุมโรคก็เป็ นเรื& องป้องกันโรค ถ้ าเป็ นเวปไซด์ของ
กรมนันกรมนี
-ก็เป็ นเรื& องของแต่ละเรื& อง แต่ครัง- นี -คุณหมอสุริยเดลนี - ทําเวปไซต์ซึ&งเป็ นเรื& องกลุม่ วัยแต่ละกลุม่ วัย
เป็ นอย่างไร และเราก็มีหน้ าที&ดแู ลอย่างไร นอกเหนือจากนันที
- &อาจารย์นิตยาได้ แสดงให้ เห็นคือว่ามีหวั ข้ ออ่านดู
แล้ ว คุณก็ร้ ูวา่ คุณต้ องทําอย่างไร แต่ปัญหาใหญ่หลังจากที&พวกเราทํางานมาแล้ วเนี -ย บางทีก็ทําพลาดแต่ไม่ร้ ู ว่า
เพราะอะไร บางทีก็จําได้ ว่าต้ องดูแลพัฒนาการเด็กอายุตงแต่
ั - 6 เดือนขึ -นไปฉันจะต้ องทําอะไรได้ ทําไมต้ องมี
กล้ ามเนื -อมัดเล็ก ทําไมต้ องมีกล้ ามเนื -อมัดใหญ่ เขาไม่ร้ ู เรื& องเข้ าก็ท่องไปว่าทําตรงนี - สิ&งที&อยู่ไนเวปไซด์เนี -ย มันมี
หลายเรื& อง ซึง& ตอบคําถามได้ และผมคิดว่าสือ& มวลชนหลายท่านพยายามจะถาม แล้ วเวลาพวกเราตอบเนี -ย บางที
ท่านก็เบ้ หน้ าว่า ตอบเรื& องอะไรก็ไม่ร้ ูฟังไม่ค่อยรู้ เรื& อง ผมคิดว่าเนี -ยเป็ นความรู้ ที&ค่อนข้ างที&จะสมบูรณ์ และก็เรี ยน
ว่ายังไงกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะเชื&อมต่อกัน เพราะว่าผมก็คิดถึงกลุม่ วัยผู้สงู อายุ ซึ&งกําลังจะเป็ นปั ญหา
ก็คงต้ องมีเวปไซด์คล้ าย ๆ อย่างงีเ- พียงแต่ว่าเราต้ องหาผู้เชี&ยวชาญสักรุ่ นหนึ&ง ที&จะต้ องมาทําว่าทําไมต้ องดูแล
ผู้สงู อายุอย่างงี - ทําไมต้ องระวังเรื& องนัน& เรื& องนี - ในขณะนี -คิดว่าเป็ นการเริ& มต้ นงาน และก็มีอนั ที&สองที&คิดว่าออก
มาแล้ วช่วยแก้ ปัญหา ผมเคยมีเจ้ าหน้ าที&ไปจัดนิทรรศการ ก็ไปเจอเจ้ าหน้ าที&เข้ ามาถ่ายรูปถ่ายทุกอัน ผมก็ถามว่า
ถ่ายไปทําไม เค้ าบอกว่าก็ขอนุญาตนะ เดี:ยวเค้ าจะไปเคลียร์ ถ้ าเป็ นทําลิขสิทธิ; ผมบอกว่าจริ ง ๆ มันอยูไ่ นเวปไซด์
ผมอนุญาต คุณเข้ าเวปไซด์ไปแล้ วคุณจะไปทําอะไรต่อก็ทําไปเถอะ เพียงแต่วา่ เขียนสักนิดเพราะคนอื&นเค้ าจะได้ ร้ ู
ที&มาที&ไป แนวนี -ก็เป็ นแนวหนึ&ง ซึ&งมาช่วยเติมเต็มทุกปี ก็มีปัญหาอย่างที&ท่าน ผอ.สุริยเดลพูด เราพิมพ์หนังสือ
ค่อนข้ างเยอะ จริ ง ๆ แล้ วถ้ าเรารวมทุกรายการ เราหมดเงินไปกับหนังสือประมาณ 10- 20 ล้ านแต่ผลตอบกลับมา
คือทําไมพิมพ์น้อย ทําไมไม่ทําให้ ประชาชนได้ ทวั& ถึง มันก็มาถึงทางตันว่าเราจะกระจายยังไง ก็เป็ นที&มาที&ทําให้ ทกุ
คนตื&นตัวในการทําเวปไซด์ เราก็ต้องมีจดุ ที&ทําให้ ประชาชนได้ เข้ าใจ เดี:ยวนี -เว็บไซต์มนั มีอะไรเยอะแยะ ผมก็คิดว่า
เวปไซด์นี -เป็ นเวปไซด์ที&หน้ าสนใจ ก็ต้องเรี ยนว่าสําหรับกระทรวงสาธารณสุขคงเต็มที&นะครับ เพราะว่าทุกคนได้ ใช้
แน่ งานในส่วนของนักวิชาการทุกทาง เจ้ าหน้ าที&สาธารณสุขที&อยู่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
ชุมชน แม้ กระทัง& ผมคิดว่าหลาย ๆ คนที&อยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทัว& ประเทศตอนนี -ประมาณเก้ าร้ อยสิบกว่าแห่ง

โรงพยาบาลต่าง ๆ มีอยูแ่ ล้ ว คงสามารถใช้ ประโยชน์ที&สาํ คัญที&สดุ ผมคิดว่าประกาภาทีเครื อข่ายทางด้ านสุขภาพ
ก็คงได้ รับประโยชน์จากตรงนี -อย่างที&ผมเรี ยนครับ พี&เลี -ยงเด็กก็อยากจะรู้เรื& องนี -เค้ าก็สามารถเข้ ามาดูรายละเอียด
และทําไมจะต้ องอ่านนิทานให้ ฟัง ทําไม่ถึงจะต้ องให้ ความสําคัญกับเรื& องความปลอดภัย คงกราบเรี ยนแค่นี ผมถือว่าเป็ นจุดเปลี&ยนที&สําคัญสําหรับการที&จะทําให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงความรู้ และข้ อมูลข่าวสารที&จําเป็ นครับ
ในชีวิต ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที&ครับผม

