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 กองบรรณาธิการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา โดยชวน

ทุกท่านมองเรื่องการตายของแต่ละบุคคลในมุมที่ไม่ใช่สิทธิ 

แต่เป็นมุมที่มองว่าจะทำาอย่างไรให้ระบบบริการทางการ

แพทย์สมัยใหม่สามารถตอบสนองการตายที่สอดคล้องกับ

ศรัทธาและความเชื่อของผู้ป่วยได้ ซึ่งในที่นี้ยึดศรัทธาและ

ความเชื่อในมุมมองของศาสนาพุทธเป็นต้นแบบ โดยคัดเอา

ธรรมะที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เคยแสดงแก่

คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ 

20 กว่าปีก่อน มาเป็นหลักในการนำาแนวคิด หวังเห็น

มุมมองทางธรรมนำาเราทุกคนออกจากวังวนแห่งการ

ถกเถียง

ทักทาย 

Editor talks | รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกําลังคนดานสุขภาพไดที่ magforhealth@gmail.com
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สารบัญ 19

มองรอบโลก : ตามไปดูหมอนิวซีแลนด์
รับจ๊อบวันหยุดข้ามประเทศ

สกูปพ�เศษ : 5 ปัญหากำาลังคนด้านสุขภาพ

ปอกเปลือกความคิด : ฟังธรรมะข้างเตียงกับ
พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ 

รายงานพ�เศษ : เมื่อการตายกลายเป็นสิทธิ

คือผ�เสื้อตัวหนึ่ง : เสียงจากหมอชนบท 
ค่าปรับไม่ใช้ทุนควรอยู่ที่ 20 ล้าน  
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ที่ปรึกษา : นพ.มงคล ณ สงขลา, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ, นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | บรรณาธิการ 
: นพ.ฑิณกร โนรี | กองบรรณาธิการ : นงลักษณ์ พะไกยะ, สัญญา ศรีรัตนะ, อภิชาติ จันทนิสร์, กฤษฎา ว่องวิญู, เพ็ญนภา 
หงษ์ทอง | ปกและรูปเล่ม : พิมพ์นิยม 71 | ดําเนินการผลิตโดย Little Tree โทรศัพท์/โทรสาร 02-751-6208 | จัดพิมพ์โดย : สำานักงานวิจัย
และพฒันากำาลงัคนด้านสขุภาพ (สวค.) | สนบัสนนุโดย : สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

หมายเหตุ : เนื้อหาที่ปรากฏใน ‘ผีเสื้อขยับปีก’ สามารถนำาไปเผยแพร่ได้ โดยอ้างแหล่งที่มา สำาหรับงานวิจัยที่อ้างถึงใน ‘ผีเสื้อขยับปีก’ 
ขอความกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยโดยตรง

ติดต่อ สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 02-590-2366-7 แฟกส์ 02-590-2385 Email : magforhealth@gmail.com

พิมพ์ที่ บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จำากัด โทรศัพท์ 02-736-3913

สวัสดีค่ะ ‘ผีเสื้อขยับปก’ คราวนี้มาพบกับ

ทุกท่านพร้อมด้วยเรื่องร้อนๆ อย่างสารพัด

ปัญหาในการบริหารจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพ ที่รอ

รัฐบาลใหม่เข้ามาทำาหน้าที่ และเรื่องเย็นๆ อย่างธรรมะใน

การดูแลจิตใจผู้ป่วยจากพระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ แห่งวัด

สังเวชวิศยาราม อ่านควบคู่กันไปทั้งร้อนและเย็นเพื่อความ

สมดุลในแนวทางการทำางาน

 เรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งที่กองบรรณาธิการเลือก

หยิบมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่านคือสิทธิในการตายของผู้ป่วย 

ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นวิวาทะระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ แต่

กำาลังกลายเป็นวิวาทะระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง ด้วยความ

เห็นที่แยก แตกต่างกันไป พอ “การตาย” ถูกมองเป็นเรื่อง

สิทธิส่วนบุคคล ปัญหาต่างๆ ก็ตามขึ้นมา เพราะคนผู้นั้น

กำาลังจะใช้สิทธินั้นในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่สามารถจะมี

ปฏิกิริยาใดๆ โต้ตอบได้ คงมีเพียงแพทย์และญาติที่จะ

พิจารณาว่าถึงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะให้ผู้ป่วยได้ใช้

สิทธินั้นแล้วหรือยัง  และควรจะใช้อย่างไร แค่ไหน ที่จะ

ไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณแพทย์ เมื่อเจ้าของสิทธิไม่ได้

ใช้สิทธินั้นเอง ปล่อยให้อยู่ในวิจารณญาณของ “คนอื่น” 

โอกาสที่ “คนอื่น” จะมีความขัดแย้งทางความคิดจึงเกิดขึ้น

ได้มาก  
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DOC’ TOON

 ผลการเลอืกตัง้ปรากฏชดัแน่นอนแล้วว่ามกีารเปลีย่นข้างย้ายฝังทมีบรหิารประเทศ พรรคเจ้าของนโยบายหลกัประกนัสขุภาพ
กำาลงัก้าวเข้ามาอกีครัง้หนึง่ น่าจบัตามองยิง่นกัว่าจะมมีาตรการหรอืนโยบายปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพ และแก้ไขปัญหาสบืเนือ่งจาก
การมีหลักประกันสุขภาพให้กับสังคมไทยอย่างไร >  อย่าลืมว่าการทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกโดยไม่มีปัญหา
ทางเศรษฐกจิมาเป็นภาระ  ในขณะทีไ่ม่มมีาตรการสนบัสนนุหรอืสร้างความเขม็แขง็ให้ฝ่ายผูใ้ห้บรกิารอย่างเป็นระบบ  กลายเป็นการ
กดดันและบั่นทอนบุคลากร เพราะภาระงานที่ทวีคูณเข้ามา จนเกิดภาระคนเก่าอยากออกและคนใหม่ไม่อยากเข้า >  นาทีที่
ปดต้นฉบับนี้ยังไม่ชัดว่าใคร จากพรรคใด จะเข้ามาคุมกระทรวงสาธารณสุขเพราะการแบ่งเค้กยังไม่ลงตัว แต่ก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้
ในใจรัฐมนตรีคนใหม่ด้วย >  การเมืองสลับขั้วแบบนี้ เป็นที่น่าหวั่นใจว่านโยบายของขั้วเดิมจะมีอนาคตเช่นไร ทั้งการเพิ่ม
ค่าตอบแทนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ หรือการพัฒนากำาลังคนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำาบล
ไปจนถึง อสม. พันธุ์ใหม่ 6 ประเภท >  อันที่ดีก็อยากให้คงไว้และสานต่อ อันที่เป็นปัญหาก็อยากเห็นการปรับปรุง ขอฝาก
ท่านรัฐมนตรีใหม่ไว้ด้วย >  มาถึงเรื่องที่ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องหวั่นใจ แต่เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดี เมื่อมีกำาลังคน
ในระบบสุขภาพถึง 3 คน ได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐ รับรางวัลกันไปเมื่อ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา >  เพ็ญลักขณา ขําเลิศ พยาบาลวิชาชีพ ชำานาญการ โรงพยาบาลภาชี 
พระนครศรีอยุธยา, วิชิต คําไกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทับพริก อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และ หน่อคํา สมสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คือ 3 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก และเป็น 
3 ท่าน จากบุคลากรในวงการราชการ 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ >  ขอแสดงความยินดีและขอบคุณทั้ง 3 ท่าน ที่นำา
ความภาคภูมิใจของสังคมมาสู่ระบบริการสุขภาพของประเทศ >  สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กำาลัง
เปดรับสมัครนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ด้านนโยบายส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อสรรหาและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
งานวิจัยสำาหรับการนำาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ติดตามรายละเอียด 
www.ihpp.thaigov.net โทร: 02-590-2366 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ อีเมลล์ cb_ihpp@ihpp.thaigov.net >  ขอแสดง
ความยินดีกับ นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สมเด็ตพระยุพราช ด่านซ้าย จ. เลย ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ถือเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าศิริราชที่ได้รับรางวัลนี้

ในความเคลื่อนไหว : โดย กองบรรณาธิการ

“หากลูกๆ ไดรับราชการ หรือเปนนักการเมือง ขอใหคิดเสมอวาเราเปนผูรับใชแผนดิน ขอให

รักษาประโยชนของผูอื่นมากกวาของตัวเอง” ส่วนหนึ่งของคำาสั่งเสีย ที่ นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว บอก

กับ ชัชวาล พริ้งพวงแก้ว บุตรชายโดยสายเลือดคนที่สอง ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปในวันที่ 8 กรกฎาคม 

ปดตำานานปูชนียบุคคลด้านสาธารณสุข “พ่อ” ที่มีลูกเป็นแพทย์ทั่วประเทศมากกว่า 10,000 คน 

 นับจากจบการศึกษาแพทยศาสตร์ จากศิริราชพยาบาล (ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2478 คุณพ่อหมอ

เสม ก็ทำาหน้าที่เป็นแพทย์ที่เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าตัวเองตลอด นอกจากบทบาททางการแพทย์ซึ่งเป็น

หน้าทีห่ลกัของคนในวชิาชพีเสือ้กาวน์สขีาวแล้ว   คณุพ่อหมอเสมทุม่เทเป็นอย่างมากในการสร้างความเป็นธรรม

ให้เกดิขึน้ในระบบสขุภาพของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการรบัเป็นประธานคนแรกของมลูนธิแิพทย์ชนบท  นติบิคุคล

ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ชมรมแพทย์ชนบทสามารถทำางานได้เต็มที่ ประธานคนแรกของมูลนิธิหมอชาวบ้าน องค์กรที่

ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลสุขภาพตัวเองแทนการพึ่งหมอ รวมไปถึงการอยู่

เบื้องหลังการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ของมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) 

จุฑาธุช องค์กรการกุศลที่ตั้งชื่อตามเจ้านายพระองค์หนึ่งที่เคยเป็นคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตโดย นพ. เสม  

หรือการก่อตั้งมูลนิธิเสม พริ้งพวงแก้ว ของคุณพ่อหมอเอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลเด็กๆ ที่ตกเป็น

เหยื่อของโรคเอดส์  

 คุณพ่อหมอจากไป โดยที่กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ท่านเคยมีบทบาทยังคงยืนหยัดอยู่ในสังคมไทย สิ่ง

ดีที่สุดที่ทุกคนจะสามารถทําได้เพื่อเป็นการแสดงคารวะ กตเวทิตา และอาลัยรวมทั้งเพื่อเป็นการสานต่อ

เจตนารมณ์ของปชูนยีบคุคลผูเ้คยเป็นเสาหลกัของระบบสขุภาพไทยผูน้ี ้กค็วรจะเป็นการทีเ่ราพยายามรกัษา

กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ดํารงอยู่ต่อไป โดยไม่ลืมเจตนารมณ์ในการทํางานของท่าน ที่เน้นให้กลุ่ม องค์กรต่างๆ 

ยืนหยัดเพื่อปลายทางเดียวกันคือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรมให้กับระบบสุขภาพ มิใช่มุ่งสู่ความ

เข้มแข็งหรือผลประโยชน์ของคนในองค์กร    

  อาลัยคุณพ่อ
หมอเสม พริ้งพวงแก้ว

»¯ÔÃÙ»»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÑ°...

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹...

¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃá¾·Â�©Ø¡à©Ô¹...

Â¡ÃÐ´Ñº ÊÍ. ÊÙ‹ Ã¾.Êµ. ...

¢ÂÒÂÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾...

ÁÕá¾·Â�·Ø¡µÒ ºÅ...

ÂØºÃÇÁ¡Í§·Ø¹...
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มองรอบโลก : โดย แม่พลอย

ปญัหาการขาดแคลนแพทย์ในนิวเซาธ์เวลส์ของ
ออสเตรเลียกับปัญหารายได้น้อยของแพทย์ใน
นิวซีแลนด์ กำาลังจะหมดไปในคราวเดียวกัน เมื่อแพทย์
จากนิวซีแลนด์พากันแก้ปัญหารายได้น้อยของตัวเอง
ด้วยการบินไปหารายได้เสริมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่
นิวเซาธ์เวลส์
 ปลายเดือนมีนาคม 2554 หนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับในนิวซีแลนด์พาดหัวข่าวว่าหมอนิวซีแลนด์มี
รายได้เพิ่มเดือนละกว่า 8,000 เหรียญนิวซีแลนด์ หรือ
ประมาณ 192,000 บาท เพียงแค่บินไปทำางานวัน
หยุดสุดสัปดาห์ในประเทศออสเตรเลีย โดยออกจาก
นิวซีแลนด์ทุกวันศุกร์และกลับเข้ามาในวันอาทิตย์ 
ประเด็นหลักที่เป็นแรงขับให้หมอนิวซีแลนด์พากันรับจ๊
อบข้ามประเทศเป็นเพราะรายได้ที่แตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งนี้แพทย์เฉพาะทางประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี ในนิวซีแลนด์ ปกติจะมีรายได้ในประเทศ
อยู่ที่ปีละประมาณ 190,000 เหรียญ หรือประมาณ 
4.56 ล้านบาท สำาหรับการทำางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในอัตราไล่เลี่ยกับแพทย์เฉพาะ
ทางของออสเตรเลียที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี 
ได้รับอยู่ 
 ไม่มีตัวเลขแสดงว่ามีแพทย์นิวซีแลนด์จำานวน

เท่าไรแล้วที่เข้าไปทำางานช่วงสุดสัปดาห์ในออสเตรเลีย 
มีแค่รายงานสถานการณ์ว่า “นักรบสุดสัปดาห์ (week-
ened warriors)” เหล่านี้ ทำาให้คนไข้ของนิวซีแลนด์มี
ความเสี่ยงสูงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เพราะโรงพยาบาลมี
หมอไม่พอเพียง สหภาพแพทย์ในนิวซีแลนด์ 2 องค์กร 
ยืนยันว่าจะยังคงสนับสนุนให้สมาชิกของตนเองไป
ทำางานวันหยุดในออสเตรเลียจนกว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์
จะปรับปรุงค่าตอบแทนของแพทย์ 
 “ในห้องฉุกเฉินช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
คุณจะมีหมอแค่คนเดียวในเวลาที่ควรจะต้องมี 2 คน” 
เคอร์ทิส วอล์กเกอร์ ประธานสมาคมแพทย์ประจำา
บ้านของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสมาคมของแพทย์ที่เพิ่งเข้า
สู่วิชาชีพได้ไม่นาน (junior doctors) บอก สำาหรับ
วอล์กเกอร์แล้วจำานวนแพทย์ที่บินไปออสเตรเลียที่มี
มากขึ้นเรื่อยๆ จะก่อให้เกิดการขาดแคลนแพทย์อย่าง 
“อันตราย” ในนิวซีแลนด์ 
 แม้จะเกิดผลกระทบทางลบกับผู้ป่วย 
แต่สมาคมแพทย์อย่าง Association of Salaried 
Medical Specialists ของนิวซีแลนด์ก็มองว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำาให้ ระบบการบริหารจัดการ
แพทย์ของนิวซีแลนด์สามารถเดินหน้าได้อยู่
 ไม่เพียงแต่การทำางานในช่วงวันหยุด แพทย์

นิวซีแลนด์หลายคนใช้โอกาสนี้เสาะหาช่องทาง
ในการย้ายฐานการทำางานไปในออสเตรเลีย
ถาวร ด้วยเหตุผลด้านค่าตอบแทน
ที่แตกต่าง มีรายงานว่ารัฐบาล
นิวเซาธ์เวลส์เองก็ชอบ
ที่จะให้มีปรากฏการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้น เพราะทำาให้
รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ
จัดหาบริการทางการแพทย์
ให้กับประชาชนได้อย่างพอเพียง 
มีรายงานว่ารัฐบาล นิวเซาธ์เวลส์ใช้งบประมาณถึงปีละ 
59 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,921 ล้าน
บาท ในการจ้างแพทย์ต่างถิ่นมาทำางานในรัฐตนเอง ซึ่ง
แพทย์ต่างถิ่นนี้ไม่ได้จำากัดเฉพาะแพทย์จากนิวซีแลนด์
เท่านั้น แต่ยังรวมทั้งแพทย์ออสเตรเลียที่มาจากต่างรัฐ
กันด้วย 
 สื่อออนไลน์ nzherald.co.nz  อ้างว่ามีสื่อ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ชิ้นหนึ่งของศูนย์การแพทย์ 
Adelaide ประกาศให้ค่าจ้างสูงถึงปีละ 450,000 
เหรียญออสเตรเลีย หรือสูงกว่า 14.6 ล้านทีเดียว 
ในจำานวนนี้ยังไม่รวมค่าย้ายถิ่นฐาน

 สถานการณ์การรับจ๊อบข้ามประเทศของ
แพทย์ที่อ้างว่าเป็นเพราะค่าแรงในประเทศที่ตํ่าจน
ไม่สามารถรับได้ ทําให้รัฐบาลของนิวซีแลนด์ต้อง
เจรจากับตัวแทนสมาคมแพทย์ต่างๆ ของนิวซีแลนด์
เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและสภาพการทํางาน    

แหล่งข้อมูล 

> Doctors defend $8000 Aussie weekends 
จาก http://www.stuff.co.nz/national/health/4815520/
Doctors-defend-8000-Aussie-weekends

> Weekend work in Aussie nets NZ doctors thousands 
จาก nzherald.co.nz

        ในห้องฉุกเฉิน
ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
คุณจะมีหมอแค่คนเดียว
ในเวลาที่ควรจะต้องมี 
2 คน
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หมอนิวซีแลนด์รับจ๊อบวันหยุดข้ามประเทศ.................................................
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จากห้องวิจัย : โดย กองบรรณาธิการ

ขณะที่หลายเสียงในกระทรวงสาธารณสุข กำาลังถกเถียง
กันถึงวิธีการให้ได้มาซึ่งตำาแหน่งข้าราชการเพื่อเป็นขวัญ
และกำาลังใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่เข้ามาสู่ระบบการให้
บริการสุขภาพในขณะที่ประเทศกำาลังมีนโยบาย Zero 
growth หรือการลดจำานวนข้าราชการ สำานักงานวิจัยและ
พัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้ทำาการสำารวจความ
เห็นของกำาลังคนด้านสุขภาพและพบว่าตำาแหน่งข้าราชการ
เป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกับการมีค่าตอบแทนรายได้
และชุดสิทธิประโยชน์ดีๆ ได้ หมายความว่าถึงแม้จะไม่ได้
กรอบอัตรากำาลังจากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน กระทรวงสาธารณสุขก็สามารถดึงบุคลากรไว้ใน
ระบบได้ หากมีการจัดชุดระบบสวัสดิการที่ดีชดเชยให้กับ
บุคลากร
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนกรกฏาคม 
2554 ทีมนักวิจัยจาก สวค. นำาโดย ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ 
ได้ทำาการวิจัยการศึกษาการเลือกงานของลูกจ้างเงินบำารุง 

โดยเก็บข้อมูลลูกจ้างเงินบำารุงจากโรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 105 แห่ง  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 182 แห่ง จำานวน
กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,298 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
กลับมารวม 789 คน โดยใช้เครื่องมือตัดสินใจเลือกงาน 
(Discrete Choice Experiment) ในการสอบถามเพื่อให้
ลูกจ้างชั่วคราวเลือกระหว่างงาน 2 ตำาแหน่ง โดยในแต่ละ
ตำาแหน่งงานมีชุดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาเลือก ในกลุ่มแรกจำานวน 263 คน ให้ตัดสินใจเลือก
ระหว่างตำาแหน่งงานชุดสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและ
ตำาแหน่งงานที่มีชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ข้าราชการ พบว่า
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่ คือมากถึงร้อยละ 90 เลือกที่จะ
ได้บรรจุเป็นข้าราชการ แต่อีกร้อยละ 10 เลือกตำาแหน่งที่
ไม่ใช่ราชการ ซึ่งปัจจัยในการเลือกของคนกลุ่มหลังนี้เองที่
สวค. พบว่าน่าสนใจ 
 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงปัจจัยที่ทำาให้คน

กลุ่มนี้เลือกที่จะไม่เป็นข้าราชการก็คือชุดสิทธิประโยชน์ที่
สามารถจูงใจได้  สิทธิประโยชน์เหล่านั้น ได้แก่ การเพิ่ม
เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการประมาณ 1.2-1.4 เท่า นอกจาก
นั้นชุดสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ความก้าวหน้า
ในตำาแหน่ง โอกาสการศึกษาต่อ ตามลำาดับ เมื่อนำาไปรวม
กับผลการศึกษาของผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มที่ 2 จำานวน 
526 คน ซึ่งให้เลือกระหว่างชุดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ตำาแหน่งข้าราชการ ผลที่ได้พบ
ว่าแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ การมีโอกาสก้าวหน้า
ในตำาแหน่ง การมีโอกาสศึกษาต่อ การมีกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ ส่วนของชุดสิทธิประโยชน์ที่สามารถจูงใจลูกจ้าง
ชั่วคราวได้ ในขณะที่แรงจูงใจด้านการเงิน ได้แก่ มีการจ่าย
โบนัส การจ่ายเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.3-1.4 เท่า 
เป็นตัวกำาหนดการตัดสินใจเลือกงานอันดับรองลงมา และ
นอกจากนั้นสวัสดิการรักษาพยาบาลดูแลตนเองและญาติ
สายตรง ก็มีความสำาคัญตามลำาดับ 
 จากผลการศึกษา ทีมนักวิจัยจาก สวค. ได้พัฒนา
ขึ้นมาเป็นข้อเสนอการจ้างงานบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าราชการ แค่ดึงดูดใจด้วย
ชุดสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ ตัวเงิน 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เป็นข้าราชการ
และไม่ใช่ข้าราชการ ดังแสดงในตาราง 
 ซึ่งหากกระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนา
ชุดสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในตารางข้างต้นได้ จะทำาให้
สามารถกระจายกำาลังคนไปสู่พื้นที่ขาดแคลน โดยเฉพาะ
ชนบท ลดการไหลออกของกำาลังคนจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็น
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพการจัดการกำาลังคนของผู้
บริหารระดับพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้ออ่อนตรงที่
ต้องขึ้นกับสถานะการเงินของสถานบริการ โรงพยาบาลที่มี
ปัญหาทางการเงิน โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนที่ไกลและ
เล็ก รวมถึง รพ.สต. อาจจะไม่สามารถทำาได้ ขณะเดียวกัน
การจ้างงานแบบนี้ก็ต้องการทักษะการบริหารจัดการ
สูง หากขาดทักษะการบริหารจัดการอาจจะเป็นการเพิ่ม
ปัญหาให้ระบบ และสุดท้ายเป็นรูปแบบการจ้างงานที่มีกฎ 
ระเบียบที่ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงาน 
 ข้อเสนอที่เกิดจากผลการวิจัยนี้เป็นเพียงทาง
เลือกหนึ่งที่ฝ่ายวิชาการส่งถึงฝ่ายบริหาร และเป็นเรื่องที่
ฝ่ายบริหารจะพิจารณาต่อไปว่าจะดำาเนินการอย่างไรต่อไป 
และงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ระหว่างการจัดทำาฉบับสมบูรณ์    

หากชุดสิทธิประโยชน์ดี

ตารางแสดงข้อเสนอชุดสิทธิประโยชน์การจ้างงานของลูกจ้างเงินบำารุง

คุณลักษณะของงาน	 		โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์					โรงพยาบาลชุมชน				รพ	สต

อัตราเงินเดือน	 	 		1.1-1.2	เท่าของข้าราชการ								1.2-1.3	เท่า	 	 					1.3-1.4	เท่า

	 	 	 		ค่าเวรปรับใกล้เคียงเอกชน								(ตามระดับ	 	 					(ตามระดับ

	 	 	 	 	 	 							ความกันดาร)		 					ความกันดาร)

การขึ้นเงินเดือน	 	 		มีการเลื่อนเงินเดือน	 							มีการเลื่อนเงินเดือน	 					มีการเลื่อนเงินเดือน

สวัสดิการรักษาพยาบาล	 		ประกันสังคม	 	 							ประกันสังคม	 					ประกันสังคม	

	 	 	 		และญาติสายตรง							 							และญาติสายตรง	 					และญาติสายตรง

สิทธิการลาศึกษาต่อ	 		มีสิทธิลาศึกษาต่อ	 							มีสิทธิลาศึกษาต่อ									มีสิทธิลาศึกษาต่อ

ระยะเวลาการจ้างงาน	 		ทำาสัญญา	3-5	ปี		 							ทำาสัญญา	3-5	ปี	 					ทำาสัญญา	3-5	ปี

ความก้าวหน้าในตำาแหน่ง			มี	 	 	 							มี							 	 					มี

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ							มี	 	 	 							มี	 	 	 					มี

ตำาแหน่งราชการก็ไม่จำาเป็น

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก :: 9
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1.ภาระงานมาก กําลังคนนอย
 

กำาลังคนน้อยกว่าภาระงานเป็นปัญหาอมตะของระบบ

บริการสุขภาพ และเป็นปัญหาสากลของระบบริการ

สุขภาพของประเทศ คือไม่จำากัดว่าเป็นสถานพยาบาลใน

เมืองหรือในชนบท ล้วนประสบปัญหาเดียวกัน เพียงแต่

ในชนบทอาจจะมีระดับของความรุนแรงมากกว่าในเมือง 

ปัญหานี้ถูกทำาให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีระบบหลัก

ประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ

ได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น ในขณะที่ไม่มีมาตรการรูป

ธรรมที่จะบริหารและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพให้มี

จำานวนและคุณภาพที่พอเพียงกับจำานวนการรับบริการที่

เพิ่มมากขึ้น ปัญหากำาลังคนน้อยกว่าภาระงานที่เกิดขึ้นใน

ช่วงที่การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในประเทศ

กำาลังได้รับการพัฒนา สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมานโยบาย

ด้านสาธารณสุขของประเทศหนักไปทางด้านการให้ความ

สำาคัญกับฝ่ายผู้รับบริการ (demand side) มากกว่าฝ่าย

ผู้ให้บริการ (supply side) คือให้ความสำาคัญกับการมุ่ง

พัฒนาระบบเพื่อให้ประชนชนเข้าถึงได้ ในระดับที่มาก

กว่าการให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการให้มีกำาลังคน

ผู้ให้บริการสุขภาพให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนา

การเข้าถึงบริการของประชาชน

 ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีนี้ แสดงให้เห็นว่า

จำานวนบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสุขมีน้อยกว่าความต้องการของ

ระบบบริการ โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์ที่ปัญหาขาดแคลน

ขยายตัวขึ้นทุกวัน จากการที่มีแพทย์ลาออกจากราชการ

ก่อนครบกำาหนดการใช้ทุนเป็นจำานวนมาก 

วันเลือกตั้งผานพนไปแลว อีกไมนานเราทุกคนก็จะมีรัฐบาลใหมขึ้นมาบริหารประเทศ นั่นหมาย

ถึงการมีรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม (อาจจะหน้าเดิม) 

เข้ามาบริหารจัดการระบบบริการบริการสุขภาพ ซึ่งมีหลากหลายปญหารอให้สะสางแก้ไขโดย

เฉพาะปญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

คุณภาพบริการสุขภาพที่ประชาชนจะได้รับ แม้จะเปนที่ทราบกันดีวาการเข้าถึงบริการสุขภาพ

จะเปนไปอยางไมมีคุณภาพ หากคนผู้ให้บริการยังไมได้รับการดูแลและจัดการที่ดีพอ แตก็เปน

ที่นาเสียดายวานโยบายด้านสุขภาพของพรรคการเมืองตางๆ ที่หาเสียงไว้นั้น มีสวนน้อยที่จะ

มองเห็นความสําคัญของบริหารและจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ  ดร.นพ.ปยะ หาญวรวงศ์ชัย 

และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุณ แหงภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ได้ทําการวิเคราะหนโยบายพรรคการเมืองด้านสาธารณสุขที่ให้ไว้กับ

ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ และพบวามีพรรคการเมือง 9 พรรคที่มีนโยบายด้านสุขภาพ โดย

สวนใหญจะเน้นไปที่ระบบบริการสุขภาพ อยางไรก็ดี นพ.ปยะ และ นพ.กฤษณ พบวาในระบบ

บริการสุขภาพนั้นนโยบายสวนใหญจะเน้นไปที่การปรับปรุงระบบสวัสดิการและการขยายบริการ

ของกองทุนตางๆ มีเพียง 3 พรรคการเมืองเทานั้นที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ

จัดการกําลังคนด้านสุขภาพ แตก็ไมได้มีการลงรายละเอียดไว้วาจะบริหารและจัดการกันอยางไร 

ด้วยมาตรการไหน

 เพื่อตอกยํ้าให้ภาคการเมืองและฝายบริหารประเทศได้เห็นถึงความสําคัญของการต้อง

มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการบริหารและจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ ‘ผีเสื้อขยับ

ปก’ ได้รวบรวมปญหาที่เกี่ยวข้องกับกําลังคนด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในปจจุบัน อันสง

ผลตอการจัดบริการสุขภาพอันมีคุณภาพตอประชาชนมาไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความหวังวาจะสามารถ

นําปญหาตางๆ สงถึงฝายบริหารที่กําลังจะก้าวเข้ามาได้ 

กําลังคน   โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป   โรงพยาบาลชุมชน

ดานสุขภาพ ความต้องการ     กำาลังคน      กำาลังคน      ความต้องการ     กำาลังคน       กำาลังคน

  ตาม GIS ที่มี            ที่ขาด         ตาม GIS           ที่มี             ที่ขาด

แพทย 	 6,727	 	 6,221	 						506						 7,010	 	 4,705	 							2,305

ทันตแพทย	 3,174	 	 980	 						2,194	 4,264	 	 2,430	 							1,834

เภสัชกร 	 3,194	 	 1,959	 						1,235	 3,848	 	 3,180	 							668

พยาบาลวิชาชีพ	 54,474	 	 40,326	 						14,148	 56,627		 	 46,181	 							10,446

นกักายภาพ

บำาบัด	 	 1,280	 	 431	 							849			 2,095	 	 579	 							1,516

นกัเทคนคิ

การแพทย	 1,894	 	 930	 							964	 2,798	 	 877	 							1,921

นกัรังสี

การแพทย	 1,280	 	 313	 							967	 1,397	 	 230	 							1,167

ที่มา:	กองการเจ้าหน้าที่	กระทรวงสาธารณสขุ,	2554  หากดูตามตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อรวม

สถานการณ์กำาลังคนแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรง

พยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนแล้ว กระทรวง

สาธารณสุขยังต้องการแพทย์เพิ่มอีกจำานวนมากกว่า 

2,800 คน ซึ่งตัวเลขนี้ยังเทียบไม่ได้กับความต้องการ

ปญหากําลังคนดานสุขภาพภาครัฐ
การบานหินสําหรับรัฐบาลใหม

ปญหากําลังคนดานสุขภาพภาครัฐ
การบานหินการบานหิน
5
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แพทย์ที่ นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวง

สาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2554 ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการแพทย์อีก

ถึง 9,772 คน เมื่อพิจารณาตามแผนแม่บทกำาลังคนด้าน

สาธารณสุขซึ่งระบว่าในปี 2554 กระทรวงสาธารณสุข

ควรต้องมีแพทย์ 22,855 คน เพื่อให้มีแพทย์ 1 คน ต่อ

ประชากรทุกๆ 7,000 คนให้ได้ 

 ไม่เพียงเฉพาะแพทย์ การขาดแคลนพยาบาล

เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กำาลังสะสมตัวรอการปะทุ กลางเดือน

มิถุนายน ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายฉบับประโคมข่าว

สถานการณ์ขาดแคลนพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐ 

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องใช้

วิธี “ซื้อตัว” ด้วยการให้เงินเหมาจ่ายแรกเข้ากับบัณฑิต

พยาบาล ซึ่งหลายที่มีการจองตัวกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

พยาบาล เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าโรงพยาบาลจะมี

พยาบาลใหม่เข้ามาร่วมงานด้วยทุกปี  จากการเก็บข้อมูล

อย่างไม่เป็นทางการของสำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคน

ด้านสุขภาพ (สวค.) ในช่วงต้นปี 2554 พบว่าค่าแรกเข้า

สูงสุดที่มีการเสนอให้กับพยาบาลในพื้นที่ภาคอีสาน สูงถึง 

160,000 บาท แลกกับการทำาหนังสือสัญญาของพยาบาล

ว่าจะทำางานกับโรงพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

 “เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีฐานะทาง

การเงินเข้มแข็งเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการขาดพยาบาลด้วย

วิธีการนี้ได้ โรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยเฉพาะระดับอำาเภอ

ไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ และยิ่งโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง

ใช้วิธีการซื้อตัวด้วยเงินมากเท่าไร โรงพยาบาลชุมชนขนาด

เล็ก แม้แต่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปในจังหวัดที่ห่างไกลก็จะ

ยิ่งขาดแคลนพยาบาล เพราะเด็กที่จบใหม่ก็จะยิ่งกระจุก

ตัวอยู่ในเมืองใหญ่” ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ ผู้จัดการ 

สวค. กล่าว 

 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำาลังคนด้าน

สุขภาพในภาครัฐต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบเพราะ

เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและภาคการจ้างงาน รวมทั้ง

การบริหารและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพเป็นระบบ

ที่มีตัวผู้เล่นมากมายไม่เฉพาะฝ่ายการผลิตและฝ่ายผู้ใช้

กำาลังคน แต่ยังมีองค์กรควบคุมคุณภาพอย่างสภาวิชาชีพ 

และองค์กรเฉพาะกลุ่ม แม้ในระหว่างการหาเสียงเลือก

ตั้งในครั้งนี้ เราจะได้ยินนโยบายว่าด้วยการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนกำาลังคนด้านสุขภาพอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่มี

พรรคการเมืองใดสามารถนำาเสนอมาตรการรูปธรรม การ

ปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหาได้ชัดเจน

2.การไมมีตําแหนงขาราชการ
หรือระบบการจางงานที่จูงใจ
 

นโยบายการลดกำาลังคนภาครัฐของรัฐบาล ส่งผลต่อ

ขวัญและกำาลังใจของบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เป็น

คนรุ่นใหม่อย่างมาก เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ระบบ

บริการสุขภาพจะมีฐานะการจ้างงานเป็นเพียงลูกจ้าง

ชั่วคราวเงินบำารุง ไม่ใช่ข้าราชการประจำาเหมือนคน

รุ่นก่อนที่เข้างานก่อนปี 2548 อันเป็นปีที่การลดอัตรา

กำาลังคนข้าราชการมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ มี

เฉพาะวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์เท่านั้น ที่ยังคงได้รับ

การบรรจุตำาแหน่งข้าราชการเพราะรัฐบาลมองว่าเป็น

สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ส่วนวิชาชีพอื่น ทั้งเภสัชกร 

พยาบาล นักกายภาพบำาบัด นักเทคนิคการแพทย์ นัก

รังสีการแพทย์ และอื่นๆ ล้วนต้องเป็นลูกจ้างเงินบำารุง ที่

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดอัตราเงินเดือนในปี 2554 

ไว้ที่ 11,060-12,440 บาท ไม่มีการกำาหนดบันไดความ

ก้าวหน้าและสวัสดิการอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละโรงพยาบาล

ต้องจัดการกันเอง หากเป็นโรงพยาบาลที่มีฐานะทางการ

เงินเข้มแข็ง มีผู้บริหารมองเห็นปัญหา มีวิสัยทัศน์และ

ความกล้าหาญพอที่จะออกมาตรการส่งเสริมขวัญและ

กำาลังใจก็เป็นโชคดีของบุคลากร  แค่หากเป็นโรงพยาบาล

ที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามก็คงเป็นโชคร้ายของบุคลากร 

รวมไปถึงอาจกลายเป็นโชคร้ายของประชาชนในพื้นที่ 

เพราะโรงพยาบาลอาจไม่สามารถรักษาบุคลากรไว้ให้

บริการประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการ 

 การขาดแคลนแรงจูงใจในการจ้างงานในระบบ

ราชการ ประกอบกับการมีแรงดูดจากภาคเอกชนในยุคที่

ประเทศกำาลังถูกผลักดันเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ ทำาให้กำาลังคนด้านสุขภาพรวมทั้งผู้ที่สำาเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข มีทางเลือกในการปฏิบัติงานนอก

ภาคราชการมากขึ้น เพราะไม่มีเงื่อนไขเรื่องการใช้ทุนมา

เป็นตัวผูกมัด การไม่มีตำาแหน่งข้าราชการหรือระบบการ

จ้างงานที่จูงใจเพียงพอให้กับบุคลากรด้านสุขภาพจึงกลาย

เป็นปัจจัยหนุนให้ปัญหาการขาดแคลนกำาลังคนในระบบ

รุนแรงขึ้น ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีจำานวน

บุคลากรทุกวิชาชีพที่รอบรรจุอยู่มากถึงกว่า 20,000 คน 

ในจำานวนนี้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เป็นพยาบาล 

 การแก้ไขปัญหานี้ที่ผ่านมา เราจะเห็นผ่านทาง

หน้าหนังสือพิมพ์ประปรายว่ากระทรวงสาธารณสุขยื่น

เรื่องถึงสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

เพื่อขออัตรากำาลังให้บุคลากรโดยเฉพาะพยาบาล ที่กำาลัง

ประสบปัญหาขาดแคลนกำาลังคนอย่างรุนแรง และเราก็

จะได้ยินคำาอธิบายของ กพ. ตอบกลับมาว่าไม่สามารถ

จัดสรรตำาแหน่งให้ได้ เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขต้อง

บริหารจัดการอัตรากำาลังของตนเอง จนนำาสู่กระแสการ

เคลื่อนไหวเพื่อขอแยกการบริหารและจัดการบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขออกมาเป็นอิสระนอก กพ. 

 เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามขึ้นกระทรวงสาธารณสุข

และรัฐบาลจำาเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจ้างงาน

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยากประกอบวิชาชีพใน

ระบบราชการ การจ้างงานนั้นอาจจะไม่จำาเป็นต้องเป็น

ข้าราชการ แต่ต้องเป็นรูปแบบการจ้างานที่มีค่าตอบแทน

และสวัสดิการที่จูงใจ มีความมั่นคง และมีความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน เช่นเดียวกับที่ข้าราชการมี  

à¾×èÍäÁ‹ãËŒ»˜ÞËÒÅØ¡ÅÒÁ¢Öé¹¡ÃÐ·ÃÇ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐÃÑ°ºÒÅ¨íÒà»š¹¨ÐµŒÍ§
àÃ‹§á¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹à¾×èÍÊÃŒÒ§
áÃ§¨Ù§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÂÒ¡»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ã¹ÃÐººÃÒª¡ÒÃ ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹
¹Ñé¹ÍÒ¨¨ÐäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 
áµ‹µŒÍ§à»š¹ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨ŒÒ§Ò¹·ÕèÁÕ¤‹Ò
µÍºá·¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·Õè¨Ù§ã¨ ÁÕ¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹Ë¹ŒÒ·Õè
¡ÒÃ§Ò¹ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº·Õè¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÁÕ 

“àÍŒÒ! ÃÑºä»
ºÑµÃ¤ÔÇÃÍºÃÃ¨Ø”

“¾Õè¢Ò ¶Ö§¤ÔÇ¾ÕèºÃÃ¨ØáÅŒÇ¤‹Ð”

“âª¤´Õ¾Õèà¢ÒÂÑ§äÁ‹à¡ÉÕÂ³¡‹Í¹ä´ŒºÃÃ¨Ø”
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3.การกระจุกตัวของกําลังคนในเมือง
และการขาดแคลนในพื้นที่ชนบท
 

การกระจายตัวอย่างไม่สมดุลของกำาลังคนด้านสุขภาพ 

โดยเฉพาะแพทย์ เป็นอีกปัญหาที่อยู่คู่ระบบบริการ

สาธารณสุขของรัฐไทย ข้อมูลจากสำานักงานวิจัยและ

พัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ แสดงให้เห็นว่าในปี 2553 

กรุงเทพฯ ยังคงเป็นที่กระจุกตัวของกำาลังคนด้านสุขภาพ

ทั้ง 4 สาขาวิชาชีพหลัก ในขณะที่ภาคอีสานยังคงเป็นพื้นที่

ที่มีกำาลังคนด้านสุขภาพเบาบางที่สุดเมื่อเทียบอัตราส่วน

กับประชาชนในพื้นที่ โดยในจำานวนแพทย์ทั้งหมด 26,162 

คน ของประเทศ กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ 9,082 คน 

เมื่อเทียบกับจำานวนประชากร จะมีแพทย์ 1 คน ต่อ

คนกรุงเทพฯ ทุกๆ 628 คน ขณะที่ภาคอีสานทั้งภาคมี

จำานวนแพทย์ 4,591 คน เมื่อเทียบกับจำานวนประชากร 

จะมีแพทย์ 1 คน ต่อคนอีสาน 4,982 คน การกระจาย

ตัวของกำาลังคนในสาขาวิชาชีพอื่นก็ตกอยู่ในสถานการณ์

เดียวกัน ดังตารางข้างล่าง

 และเมื่อคำานวณการกระจายตัวในสถาน

พยาบาลในชนบททั่วประเทศโดยดูที่จำานวนบุคลากรใน

โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับอำาเภอแล้ว

พบว่า ในปี 2553 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศมีแพทย์

ประจำาอยู่เพียง 4,623 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62 ของ

แพทย์ทั่วประเทศ ขณะที่ผลการสำารวจสำามะโนประชากร

ในปีเดียวกันของสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากร

ร้อยละ 54 ของประเทศอยู่ในชนบท 

 ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเอง

ได้ให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาการกระจายตัวอย่าง

ไม่สมดุลระหว่างเมืองและชนบทนี้ และได้ใช้มาตรการ

ทางการเงินมาแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยง

ค่าตอบแทนให้กับกำาลังคนในภาคชนบทมากขึ้น โดยให้

ความสำาคัญกับวิชาชีพของบุคลากรและที่ตั้งของสถาน

พยาบาล โดยให้นำ้าหนักกับวิชาชีพที่กระทรวงฯ มองว่ามี

ความขาดแคลนสูงอันเนื่องมาจากมีกำาลังคนในท้องตลาด

น้อยคือแพทย์และทันตแพทย์ และให้นำ้าหนักกับสถาน

พยาบาลที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลมากกว่าสถานพยาบาล

ที่ตั้งในเมือง ทำาให้บุคลากรที่เข้าข่ายเงื่อนไขพิจารณา 

มาตรการนี้คือการเกิดความแตกแยก

ภายในและระหว่างวิชาชีพของกำาลัง

คนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะกล่าว

ถึงในประเด็นถัดไป 

 นอกจากนี้แล้วยังมีการ

พิจารณาถึงเพิ่มค่าปรับกรณีแพทย์ไม่

ใช้ทุนในชนบท 3 ปี ตามเงื่อนไขการ

เรียนแพทย์ แม้ค่าปรับจำานวน 

400,000 บาท จะไม่เคยถูกปรับเพิ่ม

เลยมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี แต่ทุกครั้ง

ที่มีการพูดเรื่องการเพิ่มค่าปรับเพื่อ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ใน

ชนบทจะถูกต่อต้านอย่างหนักจาก

กลุ่มแพทย์ที่เห็นว่ามาตรการใช้ทุน

เป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ

เมื่อเทียบกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น

นอกระบบบริการสุขภาพที่ไม่ต้องมี

การใช้ทุนคืนรัฐบาลแต่อย่างใด เป็นที่

น่าสังเกตว่าเรื่องการธำารงกำาลังคนโดยเฉพาะแพทย์ไว้ใน

ชนบท เป็นเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนอกกระทรวง

สาธารณสุข แต่ทุกครั้งที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหานี้ ไม่

เคยมีมาตรการใดออกไปถึงหน่วยงานหรือตัวละครที่อยู่

นอกกระทรวงสาธารณสุขเลย เช่น โรงเรียนแพทย์ และ

แพทยสภา ประเด็นหนึ่งที่เป็นที่รับรู้กันดีว่าเป็น “รูรั่ว” ที่

สำาคัญที่ทำาให้แพทย์ไหลออกจากชนบทก่อนครบกำาหนด

ใช้ทุน 3 ปี คือการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งมีการ

กำาหนดเงื่อนไขที่ไม่สนับสนุนการอยู่ใช้ทุน ในประกาศ

การรับสมัครแพทย์ประจำาบ้าน ประจำาปีการอบรม 2554 

ของแพทยสภา พบว่าในจำานวนแพทย์เฉพาะทางสาขา

หลัก 37 สาขา มีถึง 12 สาขา ที่ถูกประกาศเป็นสาขา

ขาดแคลนประเภทที่ 1 แพทย์สามารถเข้าอบรมได้เลย

โดยไม่ต้องผ่านการฝกเพิ่มพูนทักษะและไม่จำาเป็นต้องใช้

ทุนก่อน เงื่อนไขเช่นนี้ทำาให้ระบบการใช้ทุนของกระทรวง

สาธารณสุขไม่สามารถรักษาแพทย์ทั่วไปไว้ในโรงพยาบาล

ชุมชนได้

 รัฐบาลใหม่ที่กำาลังเข้ามาควรคำานึงและขยาย

มุมมองในการแก้ไขปัญหาไปถึงปัจจัยภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยที่รู้กันดีว่าผูกกับความต้องการ

กำาลังคนในสาขาเฉพาะทางด้วย การแก้ปัญหาการกระจุก

ตัวของกำาลังคนในเมืองและการขาดแคลนในชนบทจึงเป็น

เรื่องที่ท้าทายวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการบริหาร

ระบบบริการสุขภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง 

4.ความขัดแยงภายใน 
และระหวางวิชาชีพ 
อันเนื่องจากคาตอบแทนที่ไมเปนธรรม
 

ความขัดแย้งภายในและระหว่างวิชาชีพของกำาลังคนด้าน

สุขภาพ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นจากการปรับเพิ่ม

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในช่วงปลายปี 2551 การปรับเพิ่ม

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในครั้งนั้นเป็นเพียงเชื้อฟนท่อนใหญ่

ภาค       แพทย  ทันตแพทย      เภสัชกร  พยาบาล

	 									จำานวน				สดัส่วนต่อ				จำานวน				สดัส่วนต่อ				จำานวน				สดัส่วนต่อ				จำานวน				สดัส่วนต่อ

	 	 	 ประชากร																	ประชากร																ประชากร																	ประชากร

กลาง	 									5,832	 2,699	 					1,357						11,601	 2,069	 	7,609	 					35,564					443

อสีาน	 									4,591	 4,682	 					1,113						19,313	 1,827	 	11,766	 					35,171					611

เหนอื	 									3,848	 3,059	 					995	 						11,829	 1,523	 	7,728	 					25,847					455

ใต้	 									2,809	 3,138	 					772	 						11,417	 1,160	 	7,598	 					19,403					454

กรงุเทพฯ										9,082	 628	 					875	 						6,517	 1,555	 	3,667	 					22,725					251

รวม	 									26,162	 2,428	 					5,112						12,427	 8,134	 	7,810	 					138,710				458

ที่มา:	สำานกังานวจิยัและพฒันากำาลงัคนด้านสขุภาพ,	2553
2 ข้อนี้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข 

2 ประการนี้ ประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหานี้ด้วย

มาตรการขึ้นค่าตอบแทนกำาลังอยู่ระหว่างการติดตามว่า

จะสามารถรักษากำาลังคนไว้ในชนบทได้หรือไม่ และใน

อัตราส่วนที่มากน้อยเพียงใด แต่ผลลัพท์ที่เห็นชัดจาก
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ที่ถูกโยนลงไปในกองเถ้าแห่งความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะระหว่างแพทย์และพยาบาล และ

ระหว่างบุคลากรในเขตเมืองและบุคลากรในพื้นที่ชนบท 

ซึ่งพยาบาลมักรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากกระทรวงฯ อย่าง

ไม่เอาใจใส่มากเท่าที่แพทย์ได้รับ ขณะที่บุคลากรในเมือง

ก็มีความรู้สึกว่านโยบายของกระทรวงฯ มักจะเอื้อหรือ

สนับสนุนกับบุคลากรในชนบทมากเกินไปจนไม่เป็นธรรม

กับบุคลากรในเมือง  

 แม้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จะเป็นครั้งแรกที่ทำาให้

พยาบาลได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายด้วย จากเดิมที่มีให้เฉพาะ

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรเท่านั้น แต่ในสายตาของ

พยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ

กลับเป็นประกาศที่เต็มไปด้วยอคติแห่งวิชาชีพ เพราะ

อัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้

มีความแตกต่างกันอย่างเปรียบเทียบไม่ได้ โดยแพทย์และ

ทันตแพทย์จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามประกาศฉบับ

นี้เริ่มต้นตำ่าสุดที่เดือนละ 10,000 บาท ไปจนถึงสูงสุดที่

เดือนละ 70,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่และระยะเวลาใน

การปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่พยาบาลอัตราสูงสุดและตำ่าสุดอยู่

ที่ 1,500-4,500 บาท ไม่เพียงแต่พยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลชุมชนเท่านั้นที่ไม่พอใจกับประกาศฉบับนี้ แต่ยัง

รวมถึงแพทย์และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปด้วย เนื่องจาก

ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแต่อย่างใด

สืบเนื่องจากประกาศฉบับนี้ทำาให้สังคมไทยได้เห็นภาพ

การรวมตัวประท้วงของพยาบาลทั่วประเทศที่กระทรวง

สาธารณสุข และการนัดหยุดงานของแพทย์ในโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เสียงทักท้วงจากบุคลากร 

ทำาให้กระทรวงสาธารณสุขต้องออกประกาศตามมาอีก

หลายฉบับ เพื่อปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์และโรง

พยาบาลทั่วไป แม้จะเป็นการจ่ายในอัตราที่ลดน้อยลงมา

แต่ก็สามารถดับเสียงคัดค้านลงได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความ

ขัดแย้งที่ฝังอยู่ในใจของวิชาชีพยังคงไม่ถูกกำาจัดให้หมดไป 

พราะความรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังอยู่ในใจ

 การเพิ่มค่าตอบแทนในปี 2551 ยังกลายเป็นภาระ

ทางการเงินของโรงพยาบาลจำานวนมาก เนื่องจากประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขให้นำาเงินบำารุงของโรงพยาบาลมา

จ่ายเป็นค่าตอบแทน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาล

หลายแห่งมีเงินบำารุงน้อย หรืออาจติดตัวแดงอยู่แล้ว 

ทำาให้เกิดปรากฏการณ์ว่าบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่มี

ศักยภาพทางการเงินมากพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนตาม

ประกาศฯ ให้กับบุคลากรได้ ขณะที่โรงพยาบาลอีกจำานวน

หนึ่งไม่สามารถจ่ายได้ ข้อมูลจากสมาพันธ์แพทย์โรง

พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไประบุว่าในส่วนของ

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งมีภาระต้อง

จ่ายค่าตอบแทนรวมประมาณ 3,297 ล้านบาทต่อปี 

ขณะที่ข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทระบุค่าตอบแทน

รวมของโรงพยาบาลชุมชน 730 แห่งว่าอยู่ที่ประมาณ 

2,870 ล้านบาท เมื่อรวมค่าตอบแทนของบุคลากรใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเข้าไปด้วย รวมตัวเลข

จะอยู่ที่ประมาณ 6,425 ล้านบาท ในขณะที่ตัวเลขจาก

กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็น

ว่าภาพรวมเงินบำารุงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในปี 2553 อยู่ที่เพียง 7,146.23 ล้านบาท 

และมีแนวโน้มลดลงทุกปี  ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข

แก้ไขปัญหาเป็นรายปีด้วยการขอสำานักงบประมาณปีต่อ

ปี ซึ่งสำานักงบประมาณเองก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ

ให้ได้เต็มตามจำานวนที่กระทรวงสาธารณสุขขอไป นัยหนึ่ง

คือเป็นเรื่องภายในที่กระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจขึ้นค่า

ตอบแทนกันเอง ไม่ได้เป็นมติหรือข้อพิจารณาของรัฐบาล

กลางหรือคณะรัฐมนตรี เราจึงยังคงได้ยินเสียงถามหาค่า

ตอบแทนจากบุคลากรในโรงพยาบาลหลายๆ แห่ง โดย

เฉพาะที่มีฐานะทางการเงินไม่ดี

 ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดความรู้สึก

ไม่เป็นธรรม และบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งนี้ เป็น

เรื่องสำาคัญที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขผู้กำาลังก้าวเข้า

มาใหม่ต้องคิดหาทางออกอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะทั้ง

การเดินหน้าจ่ายค่าตอบแทนต่อและการปรับเปลี่ยนหรือ

ยกเลิกค่าตอบแทนในส่วนนี้ล้วนสามารถนำาสู่สถานการณ์

ความขัดแย้งที่บานปลาย  

5.ความขัดแยงกับสังคม
กรณีรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหาย
จากบริการสาธารณสุข
 

ยืดเยื้อเนิ่นนานจนกลายเป็นเผือกร้อนสำาหรับทุกคนที่เข้า

มาแตะต้อง นั่นคือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย

จากบริการสาธารณสุข ที่เริ่มมาจากร่างกฎหมายฉบับ

เดียวของเครือข่ายผู้เสียจากจากบริการสาธารณสุข เกิด

ความต่างทางความคิด จนกลายเป็นร่างกฎหมายถึง 7 ร่าง

ในปัจจุบัน มีทั้งร่างขององค์กรวิชาชีพอย่างแพทยสภา 

ร่างของภาคประชาชน ของพรรคการเมือง และของหน่วย

งานในกระทรวงสาธารณสุข 

 ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการ

สาธารณสุข หรือที่บุคลากรด้านสุขภาพอยากจะเรียกว่า

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับบริการสาธารณสุข เพื่อหลีกเลี่ยง

การใช้คำาว่าผู้เสียหายซึ่งอาจนำาสู่การตามหาบุคคลที่ทำาให้

เกิดความเสียหาย เกิดขึ้นบนแนวคิดที่ยอมรับร่วมกัน

ว่าการให้บริการสาธารณสุขเป็นงานบริการที่เต็มไปด้วย

ความเสี่ยงเพราะมีปัจจัยมากมายที่จะทำาให้ผลของการ

»˜ÞËÒàÃ×èÍ§¤‹ÒµÍºá·¹·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´
¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡äÁ‹à»š¹¸ÃÃÁ áÅÐºÒ¹
»ÅÒÂ¡ÅÒÂà»š¹¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¹Õé à»š¹
àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÃÐ·ÃÇ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¼ÙŒ¡íÒÅÑ§¡ŒÒÇà¢ŒÒÁÒãËÁ‹µŒÍ§
¤Ô´ËÒ·Ò§ÍÍ¡ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´¶Õè¶ŒÇ¹ 
à¾ÃÒÐ·Ñé§¡ÒÃà´Ô¹Ë¹ŒÒ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹
µ‹ÍáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¤‹Ò
µÍºá·¹ã¹Ê‹Ç¹¹ÕéÅŒÇ¹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÊÙ‹
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·ÕèºÒ¹»ÅÒÂ
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รักษาอาจไม่เป็นดังที่คาดหวัง อันจะทำาให้เกิดความ

เสียหายทางร่างกายและจิตใจกับผู้ที่เข้ารับบริการ จึงควร

มีระบบที่จะให้การคุ้มครองความเสี่ยงและเยียวยาผู้ป่วย

และครอบครัวในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยที่ไม่

ต้องมีการถามหาตัวผู้กระทำาผิด อันจะเป็นการปกป้อง

บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการให้การรักษาที่

นำาสู่ความเสียหายในครั้งนั้นๆ ด้วย แนวคิดนี้ปัจจุบันมีใช้

อยู่แล้วตามมาตราที่ 41 แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แต่จะคุ้มครองครอบคลุม

เฉพาะผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพเท่านั้น ทำาให้

ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิตามกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุน

ประกันสังคม และผู้ป่วยจ่ายตรงไม่ได้รับการคุ้มครอง 

กลุ่มผู้สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมองว่าร่างกฎหมาย

เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนได้

รับการคุ้มครองความเสี่ยงอย่างทั่วถึงกัน เพราะจะมีการ

ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นการเฉพาะอีกทั้งจะเป็นกฎหมายที่

เป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้เสียหายว่าความเสียหาย

จะได้รับการคุ้มครองและเยียวยา อันจะลดการฟ้องร้อง 

ซึ่งเป็นทางออกที่ผู้เสียหายหลายคนเลือกใช้เมื่อมองเห็นว่า

ไม่มีหลักประกันอื่นใดที่จะเยียวยา หรือให้ความเป็นธรรม

กับตนเอง

 ในขณะที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งมอง

ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ บั่นทอนขวัญและกำาลังใจของผู้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก เนื่องจากวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพ

ที่มีความเสี่ยงสูง และการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ในหลาย

กรณีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และร่างกฎหมาย

ฉบับนี้จะทำาให้แพทย์ตกเป็นจำาเลยในทางกฎหมาย เมื่อ

เกิดผลอันไม่พึงประสงค์และไม่มีใครอยากเห็นหรือตั้งใจให้

เกิด

 ความเห็นต่างระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพโดย

เฉพาะแพทย์กับภาคประชาชนโดยเฉพาะองค์กรผู้บริโภค

และเครือข่ายผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ที่มีต่อร่าง

กฎหมายฉบับนี้ทวีความรุนแรงกลายเป็นประเด็นความ

ขัดแย้งที่บานปลาย ทั้งสองฝ่ายต่างมีการเวทีโจมตีกัน

อย่างเผ็ดร้อน ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือน

จริงของสังคมไซเบอร์ เอกสารเผยแพร่ของทั้ง 2 ฝ่ายถูก

ผลิตขึ้นอย่างมากมาย และเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เห็น

แพทย์และสถานบริการตกเป็นจำาเลยบ่อยครั้งมากที่สุด 

เมื่อรัฐบาลขยับตัวในทางสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ให้เข้าสู่

กระบวนการทางนิติบัญญัติ ก็จะมีแรงเคลื่อนไหวคัดค้าน

จากฝ่ายวิชาชีพ ที่เคยรวมตัวกันแต่งดำาประท้วง และหาก

รัฐบาลมีการเคลื่อนไหวในทางชะลอก็จะได้รับเสียงโจมตี

และแรงกดดันจากภาคประชาสังคม นำาโดยเครือข่ายผู้

เสียหายจากบริการสาธารณสุข รัฐบาลที่ผ่านมาพยายาม

ผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่กระบวนการทางนิติ

บัญญัต แต่ก็ถูกคัดค้านและกดดัน จนที่สุดคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) มีมติให้ชะลอ

การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปด้วยเกรงว่าจะ

ทำาให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น การวิวาทะและ

การเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายจึงเงียบเสียงลงพร้อมด้วยการ

โกนศีรษะประท้วงของปรียนันท์ ล้อเสริมพัฒนา ประธาน

เครือข่ายผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ถึงวันนี้เผือก

ร้อนก้อนนี้ก็ยังรอผู้ที่จะก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่อยู่ 

 ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมา เป็นประเด็นหลักๆ ของการ

บริหารและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการการแก้ไข

สถานการณ์อย่างรอบคอบและมีวิสัยทัศน์ มีประเด็นราย

ละเอียดอีกมากมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คนใหม่ต้องเข้ามาทำาความเข้าใจและหาทางบริหารจัดการ

อีกทั้งยังมีงานเชิงรุกอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

และจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพและส่งผลต่อคุณภาพ

การให้บริการสาธารณสุข เช่น การวางแผนพัฒนาและ

จัดการกำาลังคนที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำานวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานวิจัยด้านประชากร ได้ออกมาประกาศ

แก่สังคมเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรของสังคมไทยว่าเริ่มเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุคือมีจำานวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่มากกว่าประชากร

วัยอื่น แต่ยังไม่เคยมีปฏิกิริยาจากกระทรวงสาธารณสุขว่า

จะตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรในทางสาธารณสุข การ

วางแผนผลิตกำาลังคนเพื่อดูแลผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะจะ

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เช่นเดียวกับประเด็นปลีก

ย่อยอื่นๆ ที่มีความสำาคัญไม่แพ้กัน ทั้งการบริหารจัดการ

พยาบาล 3,000 คนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงมี

ข้อสงสัยในเรื่องของคุณภาพ การปรับรูปแบบการจ่ายค่า

ตอบแทน การกระจายอำานาจ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ต้นฉบับนี้เขียนขึ้นภายหลังผลการเลือกตั้งปรากฏ แต่

ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาล ไม่ว่าใครที่จะก้าวขึ้นมาบริหาร

กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เขาหรือเธอผู้นั้น

จะมีโอกาสได้รับรู้ถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการกำาลัง

คนด้านสุขภาพในปัจจุบันนี้ เพื่อนำาสู่การวางมาตรการ

แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป     
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ปอกเปลือกความคิด
เรื่องและภาพ : เพ็ญนภา หงษทอง

“เร�่องของโรคและกายใหเปนเร�่องของยาและแพทยเขาดูแล 

เรามาดูแลรักษาจ�ตของตัวเองดีกวา” 

พระมหาสุเทพ สุทฺธ�ญาโณ แหงวัดสังเวชว�ศยาราม บอกกับผูปวยมะเร็งที่กําลังรักษาตัวอยูที่

โรงพยาบาลจ�ฬาฯ กอนที่จะตามดวยการแนะนําการทําสมาธ�งายๆ เพื่อใหเกิดความสงบในใจของ

ผูปวยผูนั้น

 วันนี้ก็เปนเชนเดียวกับชวงบายแกๆ ของทุกวันอังคาร ที่พระคุณเจาจะปฏิบัติกิจของสงฆ

ในการสรางประโยชนเกื้อกูลและสรางสุขใหเกิดในใจของปุถุชนดวยการทําหนาที่อาสาสมัคร “ธรรมะ

ขางเตียง” ของโรงพยาบาลจ�ฬาฯ กิจกรรมดูแลจ�ตและสรางกําลังใจคนไขซ�่งจัดข�้นมานานกวา 

2 ป และมิใชเพียงที่โรงพยาบาลนี้แหงเดียวเทานั้น เวลาแตละวันในทุกสัปดาหของพระคุณเจาจะถูก

จับจองดวยคนไขจากไมตํ่ากวา 5 โรงพยาบาลที่ตองการแสวงหาที่พึ่งทางใจในยามที่รางกายถูก

โรคาพยาธ�รุมเรา และจ�ตถูกทุกขครอบงํา

 ‘ผีเสื้อขยับปก’ ขอกราบของพระคุณพระคุณเจา ที่จัดสรรเวลาพักอันมีคารับนิมนตให

สัมภาษณเพื่อบอกเลาแงมุมของพระสงฆในการทําบทบาทกําลังคนดานสุขภาพนอกระบบ พรอมทั้ง

ใหแงคิดแกกําลังคนในระบบในการดูแลรักษาผูปวยอยางเกิดประโยชนสูงสุดกับทั้ง 2 ฝาย ขอเช�ญ

ติดตามบทสนทนาธรรม อันกองบรรณาธ�การเช�่อวามีประโยชนอยางสูงกับทุกคนได ณ บัดนี้…  

สุขใจบนความปวยกาย
กับ พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ
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“จงภูมิใจเถิดว่าคุณได้ดูแล

สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่ง

ขอให้อย่าท้อ แม้จะเหนื่อย อ่อนล้า ก็ขอให้ยิ้ม”
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ห้องไว้ให้ ถ้าหากผู้ป่วยหรือญาติท่านใดต้องการสนทนา
ธรรม หรือฟังธรรมะ หรือรับการศึกษา หรือระบายความ
ทุกข์ หากเขามีความประสงค์ก็ให้เดินมาหาพระเอง เพราะ
ฉะนั้นผู้ที่เดินเข้ามาหาเราก็จะมาด้วยความเต็มใจ พร้อมที่
จะมา จุดเริ่มต้นจากตรงนั้นเลย

 ตอนนั้นประมาณปไหนคะ
 เริ่มโครงการวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ใช้ชื่อว่า 
“คลินิกพระคุณเจ้า” พอถึงเวลามีคนมาเยอะเลย ทั้งผู้ป่วย 
ญาติ แพทย์ และพยาบาล

 มีพระภิกษุเข้าโครงการมากน้อยแค่ไหนคะ
 ตอนนั้นมี 8 รูป เป็นพระนิสิตปริญญาโท สาขา
ชีวิตและความตาย 7 รูป 
 กระบวนการที่ศิริราชทำาในตอนนั้น เป็นการ
สนทนา 2 ทาง จะเทศน์ก็ไม่ใช่ บรรยายก็ไม่เชิง คล้ายๆ 
การสนทนาถามตอบปัญหาธรรมะ และการปรึกษาให้
กำาลังใจกันระหว่างผู้ป่วยกับพระ ผู้ป่วยกับผู้ป่วย ผู้ป่วย
กับแพทย์ เป็นกระบวนการสนทนากลุ่มเชิงพุทธ

 ดีนะคะเป็นโอกาสให้มีการสื่อสารกันนอกห้องตรวจ 
ได้คุยกันมากกว่าการซักประวัติและอาการของโรค
 ใช่ เราจะเน้นการสื่อสารกันในเชิงของพุทธ
ศาสนา 
 พอเสร็จจากการสนทนากลุ่ม ก็จะมีญาติผู้ป่วย
บางคนมาบอกว่าผู้ป่วยอยากมาร่วมแต่มาไม่ไหว จะขอ
นิมนต์พระไปที่ข้างเตียง อาตมาก็เดินไปคุย ที่ศิริราชจึงมี
ทั้งการสนทนากลุ่มและการพูดคุยกับผู้ป่วยข้างเตียง  ทำา
โครงการที่ศิริราชได้ประมาณ 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาฯ 
ก็ติดต่อมาว่าอยากทำาโครงการลักษณะเดียวกันก็นิมนต์
อาตมาไปคุยและก็เกิดโครงการธรรมะข้างเตียงขึ้นมา
เพราะบริบทงานอาสาที่นั่นจะเป็นส่วนของการสนทนา
ธรรมข้างเตียงเป็นส่วนใหญ่ การทำากลุ่มมีบ้างเล็กน้อย 
ตามโอกาสและเวลา และเป็นโครงการที่จัดเฉพาะหอ
ผู้ป่วยมะเร็ง 
 ช่วงหลังขยายมาที่วชิรพยาบาล ทุกวันพุธ ตอน
นี้เป็นอาสาสมัครอยู่ 3 โรงพยาบาลหลักๆ ทุกวันอังคาร

 ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการถามถึงที่มาของโครงการ 
“ธรรมะข้างเตียง” ที่พระคุณเจ้าดําเนินการอยู่ค่ะ
 แรกเริ่มเดิมทีเกิดจากการที่ได้เรียนในห้องเรียน 
เมื่อครั้งที่อาตมาเป็นนิสิตของสาขาวิชาชีวิตและความตาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ใน
กระบวนการเรียนมีการปลูกฝังให้เรามีจิตอาสา ดูแลจิตใจ
ตัวเอง เมื่อเรารู้สึกที่ดีเราก็ไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้าง สิ่งนี้ก็
ติดตัวอาตมาและเพื่อนที่เรียนร่วมกัน ต่อมาปี 2550 
โรงพยาบาลศิริราชเปดรับอาสาสมัครดูแลคนไข้แบบ 
palliative care คือการให้การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายที่
ต้องการดูแลแบบประคับประคอง อาตมากับเพื่อนที่เรียน
ด้วยกันก็ไปสมัครมีทั้งคฤหัสถ์และพระภิกษุ แต่อาจเป็น
เพราะในตอนนั้นยังไม่เคยมีพระเป็นอาสาสมัครในโรง
พยาบาล ก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลเริ่มดำาเนินโครงการที่
คฤหัสถ์ก่อน คือเรียกเฉพาะคฤหัสถ์ไปอบรมและให้ทำางาน
อาสาสมัครจริงๆ ส่วนพระสงฆ์ไม่มีการติดต่อเลย อาตมา
คิดว่าเขาคงมีความรู้สึกว่าบริบทแบบนั้นการมีพระไปเป็น
อาสาสมัครบางทีก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน มันเป็นทัศนะอะไร
บางอย่างนะ เวลาเราป่วยหนักแล้วมีพระมาหา คนอาจ
จะไม่แน่ใจว่าเป็นกุศลหรือเป็นอะไรอย่างอื่น ตอนนั้นโรง
พยาบาลก็ระวังมาก จนกระทั่งผ่านไป 1 ปี ซึ่งโรงพยาบาล
ประเมินผลโครงการที่คฤหัสถ์เข้าร่วมแล้วพบว่าได้ผล
ดี โรงพยาบาลก็นิมนต์ภิกษุที่สมัครเป็นอาสาสมัครไว้ไป
นั่งคุยกันว่าพระจะทำาอะไรได้บ้าง ก็คุยกันกว้างขวางพอ
สมควร โดยเฉพาะประเด็นเล็กประเด็นน้อยที่ต้องระวัง จึง
มีการตกลงกันว่าหากพระไปเป็นอาสาสมัครพระจะไม่เดิน
เข้าไปหาผู้ป่วยเหมือนที่คฤหัสถ์ทำา แต่โรงพยาบาลจะจัด

จะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา ส่วนวันพุธ พฤหัส และศุกร์ อยู่
โรงพยาบาลศิริราช เฉพาะโรงพยาบาลศิริราชแห่งเดียว
เดือนละ 6 ครั้ง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
และโรงพยาบาลภูมิพล เดือนละ 1 ครั้ง  

 คุยอะไรกับคนไข้บ้างคะ
 คุยในเชิงความรู้สึกเกือบทั้งหมด ด้านร่างกาย
หรือความเจ็บป่วยนี่อาตมาคุยน้อย ถามสารทุกข์สุกดิบ
บ้าง ตอนนี้เป็นอย่างไร แพทย์ว่าอย่างไร อาการดีขึ้นไหม 
ถามเล็กๆ น้อยๆ พอรู้ หลังจากนั้นจะคุยเรื่องความรู้สึก
ทั้งหมด ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีความกังวลไหม กังวล
อะไร หากกังวล มีความเครียด เขาก็จะระบายออกมา เมื่อ
เราเห็นความกังวลของเขา ก็จะชวนเขาดูความกังวลนั้นๆ  
ตรงนี้เราสามารถเติมธรรมะได้ ชวนเขาคิดในแง่มุมอื่น ให้
รู้สึกว่าเรื่องที่กำาลังกังวลจริงๆ แล้วไม่น่ากังวลอย่างที่คิด 
เช่น เขาอาจกังวลว่างานจะเป็นอย่างไร ทั้งที่ตอนนั้นเขา
ไม่สามารถทำาอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ต้องนอนรักษา
อาการเจ็บป่วย จิตเขาไม่ได้อยู่กับตัวเอง แต่ไปอยู่กับงาน 
อาตมาก็ชวนคิดว่าตอนนี้เขามีหน้าที่อะไร อะไรที่ควรต้อง
ทำา อะไรที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดในขณะปัจจุบัน ตอนนี้เรา
เป็นผู้ป่วย หน้าที่ผู้ป่วยมีอะไรบ้าง เขาจะเริ่มคิดได้ อาตมา
ก็ชวนคิดว่าถ้าอย่างนั้นมากันทำาหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ดี
ไหม หากเราอยู่กับปัจจุบัน ดูแลจิตตัวเองให้มากขึ้น ลด
ความกังวลให้น้อยลง  

 เหมือนกับท่านไปช่วยแนะนําวิธีคิด
 ใช่  ให้เขาอยู่กับปัจจุบันมาก กลับมาดูแล
ตัวเองให้มากที่สุด และให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนอื่น

ที่จะเข้ามาดูแลงานแทนเรา แค่นี้เอง หลักๆ คือการปรับ
จิต ให้ย้อนกลับมาดูบทบาทหน้าที่ของตนเองในขณะนั้น 
ขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียง หากเราปรับจิตให้ดีแล้วจิต
ของเราจะบอกเองว่าเราควรทำาหน้าที่อะไร เมื่อทำาแล้ว
ประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้น เช่น หากเราดูแลจิตใจให้สงบ  
จะส่งผลต่อร่างกายให้ฟนตัวไวขึ้น ผู้ป่วยจะดูแลจิตอย่างไร
ให้สงบ เพราะจิตชอบเที่ยวไปที่โน่นที่นี่ ตรงนี้จะเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการทำาจิตให้สงบ ทำาสมาธิ สวดมนต์ หรือ
พยายามคิดบวก และอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น พยายาม
ทำาให้จิตมีกุศลตลอดเวลา

 หากคนไข้ไม่พร้อมฝกตัวเองต้องทําอย่างไรคะ
 ผู้ป่วยทั้งหมดที่อาตมาจะเข้าไปคุยได้จะเป็น
ผู้ที่สมัครเข้ามากับทางโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลจะแจ้ง
ว่ามีกิจกรรมแบบนี้ ใครสนใจบ้าง เพราะฉะนั้นคนที่เข้า
ร่วมโครงการนี่จะเป็นคนที่จิตพร้อมที่จะเปดรับอยู่แล้ว 
แต่อาการไม่พร้อมของผู้ป่วยก็ยังสามารถมีได้ เกิดขึ้นจาก
หลายสาเหตุ หนึ่ง จิตไม่พร้อม เพราะกำาลังเครียด กำาลัง
เศร้าโศก เป็นเรื่องยากที่จะให้เปลี่ยนวิธีคิดจากดำาเป็นขาว 
นั่งทุกข์อยู่จะให้มาพลิกจิตเป็นสงบเลย อันนี้ยาก สอง คน
ที่ไม่เคยฝกเลย จะลำาบากมากต้องใช้พยายามอย่างสูงใน
ตอนต้น  สาม ความไม่พร้อมเกิดจากอาการของโรค ความ
ปวดอาจจะครอบงำาจนไม่สามารถทำาสมาธิได้ เราจึงต้อง
ค่อยๆ ดูไปทีละสาเหตุ เริ่มจากไม่พร้อมเพราะสภาพจิต 
เศร้า เครียด วิตกกังวล สำาหรับกลุ่มนี้เราต้องจัดการกับ
ความรู้สึกตรงนี้ออกไปก่อน เมื่อความรู้สึกเริ่มคลายลง  
เราค่อยเติมแง่คิดลงไป คนที่เครียดหรือมีความวิตก จะ
เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึก เอาเหตุผลใส่ลงไปไม่ได้ คน

“บริบทแบบนั้นการมีพระไปเปนอาสาสมัคร

บางทีก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน มันเปนทัศนะอะไรบางอย่างนะ 

เวลาเราปวยหนักแล้วมีพระมาหา คนอาจจะไม่แน่ใจว่า

เปนกุศลหร�อเปนอะไรอย่างอื่น”
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นี่ถือว่านานแล้ว บางคนยกมือนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว หรือ
บางคนการพูดคำาหนึ่งก็เหนื่อยมาก กรณีอย่างนี้เราต้องใช้
เวลากับเขาให้น้อยที่สุด แต่ต้องให้เกิดประโยชน์กับคนไข้
สูงสุด ผู้ป่วยบางรายใช้เวลามากกว่านั้น

 ต้องทําต่อเนื่องไหมคะในผู้ปวยแต่ละราย
 การทำาต่อเนื่องเป็นการดี บางกรณีอาตมาไป
เยี่ยมแล้ว รู้สึกว่าควรต้องติดตาม เพราะการไปเยี่ยม
เขาครั้งหนึ่งจะได้ผลไม่เต็มที่ ถ้าเยี่ยมติดต่อกันสัก 2-3 
อาทิตย์ จะเห็นพัฒนาการ ครั้งที่ 1 เป็นการให้แนวทาง
ปฎิบัติแก่เขา ครั้งที่ 2 ติดตามว่าแนวทางที่ให้ไว้ เช่น วิธี
คิด การปฏิบัติสมาธิ เขาได้ทำามากน้อยแค่ไหน หากเขาได้
ปฏิบัติและเห็นผลจริง เราก็จะเพิ่มวิธีคิดใหม่ๆ เข้าไปอีก  
มีเพื่อนภิกษุบางรูปติดตามคนไข้รายหนึ่งอยู่ 12 ครั้ง คือ 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่
คอยติดตามตลอด จนกระทั่งคนไข้เสียชีวิต   

 มีหลักการสอนหรือการแนะนําที่ต่างกันไหมคะ 
ระหว่างกลุ่มคนไข้ที่ทางการแพทย์ประเมินแล้วว่ามี
ความหวังสูง กับกลุ่มคนไข้ระยะสุดท้าย
 ก่อนจะเข้าไปหาคนไข้ อาตมาต้องคุยกับแพทย์ 
พยาบาลก่อน พยาบาลจะมาเล่าให้ฟังว่าเคสไหนเป็นอะไร 
หากเป็นคนไข้หวังหาย วิธีการคุยก็จะเน้นการให้กำาลังใจ 
ทำาให้เกิดความกระชุ่มกระชวยทางจิต 

 พยาบาลจะบอกเลยหรือคะว่ารายไหนระยะ
หวังหาย รายไหนหมดหวัง และรายไหนจะนิมนต์
พระคุณเจ้าให้คําปรึกษาแบบไหน
 เขาไม่บอกตรงๆ แบบนั้น แต่จะบอกอาการป่วย 
อาตมาก็จะพอทราบ หากบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายเราก็
ทราบแล้วว่าค่อนข้างจะหมดหวัง

 การสื่อสารกับคนไข้ระยะไหนยากที่สุดคะ
 กับกลุ่มหวังหายนี่สื่อสารไม่ยาก เพราะเขาคิด
ว่าเขาหายแน่นอน แพทย์และพยาบาลก็ให้กำาลังใจเขา
อยู่แล้ว พระก็แค่เข้าไปช่วยจัดระบบความคิดบางสิ่ง
บางอย่างเท่านั้นเอง แต่หากเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่ต้อง

ตายคืออะไร พอคนไข้เปดใจที่จะคุยเรื่องนี้ได้ ภิกษุผู้ให้คำา
ปรึกษาก็จะสามารถใส่ธรรมะเรื่องของความตายลงไปให้
เขาได้ โดยสรุปเราก็จะบอกว่าความตายจริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่ง
ที่น่ากลัว เป็นกระบวนการหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเอง ทุกคน
ต้องเดินทางไปสู่อีกจุดหนึ่ง ก่อนที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ก็เคย
ตายมาก่อนกันแล้วทั้งนั้น ขณะนี้เราก็กำาลังจะต้องเดินทาง
ไปสู่อีกภพหนึ่งและนั่นเป็นประตูที่เราจะต้องเดินไป อัน
นี้ไม่ได้พูดเพื่อจะให้คนไข้ยอมตายง่ายๆ นะ กระบวนการ
รักษายังดำาเนินไป แต่พูดเพื่อให้เขาเห็นสิ่งที่สำาคัญกว่าการ
ตาย เพราะความตายไม่ค่อยสำาคัญเท่าไร สิ่งที่สำาคัญที่สุด
ยังมีอยู่ คือการเตรียมตัวตาย ซึ่งพอคนไข้ได้ยินจะสงสัย
แล้ว คืออะไร มีด้วยหรือ ซึ่งอาตมาก็มักจะยกตัวอย่างเรื่อง
การเดินทาง หากไปต่างประเทศก็ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง 
เตรียมเงิน เตรียมทอง เรื่องตั๋วเครื่องบิน มากมาย อันนี้
ก็เหมือนกัน การเดินทางเปลี่ยนภพก็ต้องการการเตรียม
ตัว แล้วอะไรเล่าที่การเดินทางเปลี่ยนภพต้องการ ก็จะ
เป็นเสบียงในเรื่องของบุญ กุศล มีหรือยัง หากยังไม่มีให้รีบ
ทำา เริ่มลงมือเลย ลมหายใจเข้า ให้บุญเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ลม
หายใจออกให้บุญเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง หากเราเตรียมไปเรื่อยๆ 
เมื่อถึงเวลาเราก็จะพร้อม เมื่อเราพร้อม ความตายก็ไม่ใช่
เรื่องที่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เตรียมตัว 
และหากเราเตรียมตัวไว้มากๆ บางทีเราไม่ตายนะ เพราะ
หากเรารักษาจิตเราดี จะส่งประโยชน์ต่อร่างกายที่จะดี
ตาม เมื่อจิตแข็งแรง ร่างกายจะฟนตัวได้ง่ายๆ เหมือน
กับไปเสริมประสิทธิภาพของยาให้ดีขึ้น เมื่อคิดดี เซลล์
ใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นเซลล์ที่แข็งแรง ยาก็จะทำางานได้ผลขึ้น 
ร่างกายก็จะฟนตัวไว อันนี้คือผลของกุศล แต่หากคนไข้
เต็มไปด้วยวิตก เซลล์เกิดใหม่ก็จะไม่แข็งแรง พอเซลล์ไม่

ที่จะยอมรับเหตุผลได้ ความรู้สึกเศร้า เครียดเสียใจต้อง
บรรเทาก่อน ฉะนั้นหากมีความรู้สึกเศร้า เครียด มีความ
ทุกข์เกิดขึ้น เรื่องของอารมณ์ต้องเอาอารมณ์มาบำาบัด  
กำาลังใจ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความอบอุ่น ซึ่งเป็น
เรื่องของอารมณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ความเครียดลดลง
ก่อนเขาจึงค่อยเปดรับเรื่องอื่น ฟังความคิดเห็น และรับฟัง
ธรรมะได้ 
 ต่อมาสำาหรับคนที่ไม่เคยฝกมาก่อน อันนี้เป็น
เรื่องยากนะ แต่คนกลุ่มนี้ก็มีหลายระดับ ไม่เคยฝกแต่เคย
เข้าวัด ชอบทำาความดี ชอบเป็นอาสามัคร ถ้าแบบนี้พอ
ปรับได้ อีกกลุ่มไม่เคยฝกเลยและห่างวัดด้วย กลุ่มนี้ยิ่งยาก
ไปกันใหญ่ จะฝกกันตรงนั้นก็ยาก เพราะการฝกทางจิต
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุนเดิม แต่อาตมาก็เชื่อในศักยภาพของ
คนว่าจะสามารถผลิตตัวบุญ ตัวกุศล ให้เกิดขึ้นได้ หาก
ใจเขาน้อมมา เมื่อพบผู้ป่วยในภาวะที่ไม่เคยฝกมาเลย 
อาตมาก็ชวนคุยก่อนว่าเขาคิดว่าเขาพอจะน้อมใจลงมา
ได้ไหม คือคนกลุ่มนี้แม้จะไม่เคยฝก แต่อย่างหนึ่งที่มีคือ
เขาต้องการหาที่พึ่ง เพราะฉะนั้นเขาจะน้อมใจลงมาได้เอง 
เมื่อเขาต้องการความสงบ ความอบอุ่น ความกำาลังใจ 
ก็จะสามารถค่อยๆ สร้างขึ้นทีละนิด อาจจะกำาหนดสมาธิ
ไม่เป็น สวดมนต์ไม่ได้ ก็ขอให้รู้จักคิดก่อน หาหนังสือ
มาอ่าน หรือมองไปรอบๆ ให้เห็นคนอื่นว่าทุกข์เหมือน
เรา บางคนทุกข์กว่าเรา และหากมีเวลาก็จะชวนเขาดู
ลมหายใจ ดูความรู้สึกตัวเอง อาตมาก็จะบอกเขาว่า ลม
หายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเรา เรามีอยู่แล้ว การกลับไปดูลม
หายใจคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพอทำาได้ อาจจะให้ทดสอบ
หายใจเข้าหายใจออกลึกๆ สัก 3 ครั้ง เขาก็จะมีสติอยู่กับ
ลมหายใจได้ สิ่งนี้ทุกคนทำาได้ดี และเขาก็จะสัมผัสได้ว่ามัน
โล่งๆ ดีนะ ตรงนี้คือบ่อเกิด พอเขาทำาได้ 3 ครั้ง เราก็เพิ่ม
เป็น 6 ครั้ง เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นบ่อเกิดของสมาธิ 
ตรงนี้คือการที่เราประยุกต์เอาพระพุทธศาสนามาใช้แล้ว 
หลังจากนั้นเราก็ชวนเขาคิดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นกุศล เมื่อ
จิตสบายก็จะเกิดบุญ 

 ใช้เวลากับผู้ปวยแต่ละรายนานไหมคะ
 แล้วแต่กรณี เราต้องคิดถึงผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะ
ปกติผู้ป่วยมักจะอยู่ในภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลีย 10 นาที

เป็นกระบวนการในการยอมรับมากกว่า ซึ่งยากง่ายก็ขึ้น
กับตัวคนไข้ คนไข้บางคนมีพื้นฐานทางธรรมดี มีการ
เตรียมตัวมาพอสมควร คนกลุ่มนี้จะยอมรับในตัวเองอยู่
แล้ว อาตมาก็แค่เข้าเพิ่มเติม กรณีที่ยากสุดจะเป็นกลุ่ม
คนไข้ระยะสุดท้ายที่เครียดกลัวตาย กลัวความตาย จริงๆ 
กลุ่มนี้ก็แย่งได้เป็น 2 กลุ่มอีก คือ กลุ่มคนไข้ที่โต้ตอบได้ 
กับที่โต้ตอบไม่ได้ 
 ครั้งแรกที่เราเข้าไปหา เราจะไม่รู้หรอกว่าเขา
คิดอะไรยังไง อาตมาก็จะชวนคุยเรื่องทั่วไปก่อน สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้เขายอมรับเราก่อนว่าเราเป็นเพื่อน เป็น
กัลยาณมิตร พอเขาเชื่อมั่นในตัวเราว่า เราเป็นผู้มีจิตใจดี 
พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเขา เขาก็พร้อมจะเปดใจ อาตมาก็
จะถามความรู้สึก ถึงตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจเขาจะออกมาแล้ว 
รู้สึกอย่างไร รู้สึกกลัว กลัวอะไร ก็จะมีกลัวตาย กลัวไม่มี
คนจัดงานศพ หรือห่วงครอบครัว บริบทเริ่มปรากฏ เมื่อ
เรารู้ความรู้สึกความคิดเขาแล้ว ก็จะชวนคุยต่อ สมมติ
คำาตอบที่เขาบอกมาว่ากลัวตาย อาตมาก็จะชวนคุยต่อ
ทำาไมโยมกลัวตาย คิดว่าตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

 สามารถชวนเขาคุยเรื่องความตายได้เลยหรือคะ
 คำาว่าตาย หรือความตายนี่ อาตมาจะไม่เป็น
ฝ่ายพูดก่อนนะ ถือเป็นคำาที่หนัก หากออกมาจากตัวเรา
ก่อนเขาจะเกิดความหวั่นไหว แต่หากเขาพูดก่อน เราจะ
นำาคำานั้นออกมาพูดได้ การที่เขาพูดออกมาก่อนแสดงว่า
มันเป็นคำาที่อยู่ในใจเขาอยู่แล้ว เราก็หยิบมาใช้ต่อได้ ทีนี้
พอเขาพูดออกมาเราก็สามารถชวนคุยได้เลย โยมทำาไม
กลัวตาย รู้จักความตายไหม มันคืออะไร ตายแล้วจะไป
ไหน เขาก็จะเริ่มคิดแล้ว ความจริงเขาอาจะยังไม่รู้ว่าความ

“ความตายไม่ค่อยสำาคัญเท่าไร 
สิ่งที่สำาคัญที่สุดยังมีอยู่ คือการ
เตร�ยมตัวตาย”



26 :: ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก :: 27

 โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
ประจําอยู่แล้ว ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้มักจะผ่านการอบรม
ความรู้ด้านจิตวิทยาตามแนวคิดตะวันตก พระคุณเจ้า
คิดว่าการให้คําแนะนําด้วยหลักจิตวิทยาแนวพุทธจะ
เป็นการขัดแย้งกับแนวคิดที่โรงพยาบาลใช้ดูแลจิตคนไข้
ไหมคะ
 กรณีอย่างนี้อาตมายังไม่เคยเจอนะที่ว่ามีความ
ขัดแย้งกันทางแนวคิด แต่สิ่งหนึ่งที่อาตมายึดเป็นหลักคือ
การให้คำาแนะนำาของเราจะเป็นแบบองค์รวม มีหลายมิติ 
มีมิติด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งพื้นเดิมในจิตของผู้ที่นับถือ
ศาสนาพุทธมีอยู่แล้ว ในส่วนของทฤษฎีตะวันตกซึ่งอาตมา
ได้ศึกษามาเมื่อครั้งเป็นนิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตาย
ที่ มจร. อาตมาก็นำามาประยุกต์ใช้ให้ให้สอดคล้องกับแนว
พระพุทธศาสนา ไม่มีความขัดกัน 
 

 ก่อนบอกข่าวร้ายหรือความเป็นจริงให้คนไข้รู้ คนไข้
ควรมีโอกาสได้ปรึกษาพูดคุยกับพระหรือกับผู้ที่ตนเองมี
ความเชื่อและศรัทธาก่อนไหมคะ
 อาตมาคิดว่าแพทย์ดีที่สุด เพราะผู้ป่วยหวังพบ
แพทย์มากกว่าพบพระ เมื่อเห็นแพทย์มาผู้ป่วยจะดีใจ
มากกว่าเพราะเป็นที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการมากในขณะ
นั้น เพราะฉะนั้นทุกคำาพูดของแพทย์จะเหมือนกับเป็นพร
ของคนไข้ หากแพทย์ให้กำาลังใจผู้ป่วยจะมีกำาลังใจเพิ่มเป็น
ทวีคูณ เพราะผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นในตัวแพทย์อยู่แล้ว 

 แล้วตัวพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์ที่จะมาทํางาน
อาสาสมัครลักษณะนี้จําเป็นต้องมีความรู้ทางการแพทย์
หรือไม่คะ
 ทีมงานให้การปรึกษาประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา (พระอาสาสมัคร) 
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยและญาติ จะทำางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนมือที่มี 5 นิ้ว เช่นหากเราจะ
ไปพบกับผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์และพยาบาลในทีมงานจะ
ถวายความรู้พระอาสาสมัครว่าคนไข้อยู่ในระยะไหน เรา
สามารถคำานวณความรู้สึกเขาได้ ให้คำาปรึกษาอย่างมี
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบรม ทางโรงพยาบาลใช้คำาว่า “โครงการอบรมจริยธรรม
ของผู้ให้บริการวิชาชีพ” หลักที่อาตมาและเพื่อนภิกษุนำา
ไปใช้อบรมเป็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ มีจิต
เมตตา หากมีความขุ่นมัวในใจ ไม่สบายใจ จะจัดการกับ
อารมณ์นั้นอย่างไร หากจัดการได้จะสามารถดูแลผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างดี หากเดินไปหาผู้ป่วย ในขณะที่จิตขุ่นมัว 
ประสิทธิภาพในการทำางานจะลดลง หากสร้างกุศลและ
เมตตาให้เกิดในใจมากเท่าใด ประสิทธิภาพการทำางานจะ
เกิดขึ้นมากเท่านั้น จริงๆ ทุกอย่างพยาบาลมีอยู่แล้ว แต่
ไปชี้แนะว่าสิ่งที่ทำาเป็นประโยชน์อย่างมากในมุมมองของ
ศาสนา เพราะบางทีการรักษาพยาบาลก็ไม่ได้มองในแง่มุม
ศาสนา อาจมองในแง่ของบริบทการพยาบาลทั่วไปเท่านั้น

 พระคุณเจ้ากําลังเอาความรู้สึกไปให้เขา เติมจาก
ความรู้ที่เขามีอยู่แล้ว
 ใช่ ถามว่าผู้ป่วยต้องการอะไรบ้าง ผู้ป่วยก็จะ
บอกว่าต้องการหาย ต้องการกำาลังใจที่ดีจากคนรอบ
ข้าง การต้องการหายนี่พยาบาลคงให้เขาเต็มที่แล้ว 
ทุกคนต้องดูแลให้อย่างดี แต่การต้องการกำาลังใจซึ่งเป็น
เรื่องของความรู้สึก บางทียังไม่ได้ทำาให้เห็นกันอย่าง
โดดเด่น บางคนญาติมาเยี่ยมบ้างไม่มาบ้าง ถ้าเป็น
กลางวันก็พอจะมีญาติอยู่ ตอนเย็นญาติกลับหมด ผู้ป่วย
คงเหงามาก หากพยาบาลมองเห็นตรงนี้ก็จะทำาตัวให้
เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด หากเรามีจิตที่ผ่องใสเอื้อเฟอดูแลผู้ป่วย
ทุกคนเหมือนญาติ เหมือนพี่ เหมือนน้อง เราก็จะดูแลเขา
ได้ดีที่สุด ในทางการแพทย์ การพยาบาล อาตมาเชื่อว่า
ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ พยาบาลก็จะดูแลเต็มที่เหมือนกัน 
แต่ในทางความรู้สึกหากเป็นญาติกันความรู้สึกมันจะอ่อน

แข็งแรงยาก็ทำางานหนัก ประสิทธิภาพของยาก็ลดน้อย
ลง นี่คือการชี้ให้เห็นว่าหากเราป่วยนอนอยู่บนเตียง เรา
อยากจะป่วยอย่างเป็นทุกข์หรือป่วยอย่างเป็นสุข การป่วย
ร่างกายทุกข์อยู่แล้ว แต่เราอยากให้ใจเราเป็นทุกข์ไปด้ว
หรือให้ใจเราเป็นสุข หากโยมปรารถนาความสุขก็ต้องทำาใจ
ให้เป็นสุข แล้วโยมจะมีความสุขได้ หากโยมไม่ทำาความสุข
ให้เกิดขึ้นในใจ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทน แล้วโยมก็จะ
ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ 

 กรณีที่คนไข้ไม่รู้ตัวว่าอาการของโรคที่ตัวเองเป็นอยู่
นั้นหนักจะสื่อสารกับเขาอย่างไรคะ เพราะจริงๆ เขาจะ
อยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว
 อันนี้ยาก เพราะสำาหรับผู้ป่วยความเป็นจริงกับ
ความคิดของเขามันสวนทางกัน ญาติ และแพทย์ พยาบาล 
รู้ว่าผู้ป่วยอาการหนักระยะสุดท้าย แต่จิตของผู้ป่วยยังอยู่
ในระยะหวังหาย เรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนมาก เราต้อง
เข้าไปพูดในลักษณะของการไม่ให้ความหวังว่าจะหาย
หรือไม่หาย หากไปบอกลักษณะให้หวังว่าจะหาย แต่เมื่อ
ปฏิกิริยาหรืออาการของโรคปรากฏออกมาสวนทางกันกับ
ที่เขาคิด ที่เขาเชื่อ เขาก็จะยิ่งทรุดหนักกว่าที่ควร แต่ถ้า
หากว่าเราไปบอกตามความเป็นจริงเขาก็จะยิ่งทุกข์ กรณี
อย่างนี้อาตมาจะเน้นพูดคุยเพื่อสร้างจิตให้เป็นกุศล พูด
ในส่วนที่ว่าความสุขเกิดขึ้นที่ใจในขณะนั้นๆ หากเราสร้าง
ความสุขให้เกิดขึ้นขณะนั้น ไม่ว่าจะด้วยสมาธิภาวนาหรือ
วิธีอื่นใดก็ตาม ความสุขก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น 

 การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจผู้ปวย พระคุณเจ้า
คิดว่าผู้ปวยควรรู้ความจริง หรือได้รับการปดบังไว้เพื่อ
ประคองจิตเขาจะดีกว่า
 ผู้ป่วยควรรู้บริบททั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับอาการโรคของตัวอง แต่ก็ยังขึ้นกับวิจารณญาณของทีม
แพทย์และพยาบาล เพราะทางนั้นอาจจะประเมินสภาพ
จิตผู้ป่วยแล้วว่าหากบอกไปเลยก็อาจจะรับไม่ได้ เพราะ
อาการอาจจะทรุดลง ตรงนี้กระบวนกางการแพทย์น่าจะ
กิดขึ้น เราก็เข้าไปทำาการเตรียมจิตให้ผู้ป่วยได้ด้วย เมื่อถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถบอกผู้ป่วยตามความ
เป็นจริงได้ 

 ฟงพระคุณเจ้ามาถึงตรงนี้สามารถสรุปได้เลยว่า
จริงๆ คนเราทุกคนควรต้องเตรียมจิตตัวเองให้ดีก่อนที่
จะปวย
 ใช่ ทุกคนควรฝกจิตไว้ก่อน เพราะเวลาป่วยเป็น
เวลาของการใช้สติและสมาธิ ไม่ใช่เวลาฝก การเริ่มฝกตอน
ป่วยก็จะสายไปสักหน่อย ควรเริ่มฝกตั้งแต่เวลาร่างกาย
แข็งแรง หากไปฝกตอนร่างกายอ่อนแอจะทำาได้ยาก แต่
สามารถทำาได้ทุกโอกาส  

 พระคุณเจ้าคิดว่าบทบาทของภิกษุในการเข้าไป
ดูแลสุขภาพจิตของคนไข้ จะส่งผลต่อกระบวนการรักษา
คนไข้ตามวิถีของการแพทย์สมัยใหม่อย่างไรไหมคะ
 อาตมามีความรู้สึกว่าช่วยได้มากในด้านจิต และ
คิดว่าคนไข้ได้ตรงนี้เต็มๆ เหมือนกับว่าเราไปทำาให้คนไข้
เกิดการยอมรับในกระบวนการรักษา มีกำาลังใจในการต่อสู้
กับโรค และเกิดทัศนคติที่ดี  

 ทราบมาว่ามีบางโรงพยาบาลนิมนต์พระคุณเจ้าไป
ให้การอบรมพยาบาลเรื่องการดูแลจิตใจคนไข้ด้วย
 อาตมาได้เป็นอาสาสมัครคุยกับผู้ป่วยที่วชิร
พยาบาล มีหัวหน้าพยาบาลมาเข้าร่วมกิจกรรม และเล็ง
เห็นประโยชน์ จึงคิดว่าน่าจะมีการให้ความรู้แก่พยาบาล
ด้วย จะเป็นประโยชน์มาก เพราะพยาบาลจะสามารถ
สื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยตรง เจอผู้ป่วยทุกวัน แต่อาสาสมัคร
อย่างอาตมาเจอผู้ป่วยสัปดาห์ละครั้ง ทางวชิรพยาบาล
จึงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พยาบาล เป็นกิจกรรม
กลุ่ม พยาบาล 14 คน ต่อ พระ 2 รูป เป็นการสนทนา
กลุ่มแทรกด้วยกิจกรรม พยาบาล 800 กว่าคนผ่านการ

“หากเราปวยนอนอยู่บนเตียง 

เราอยากจะปวยอย่างเปนทุกข์หร�อปวยอย่างเปนสุข”
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โยนกว่า เมตตากว่า ก็อยากจะชี้ชวนให้ทุกคนมองผู้ป่วย
เหมือนญาติของเรา

 พระคุณเจ้าให้ความสําคัญกับวิธีคิดและอารมณ์
ความรู้สึกมาก 
 หากมองว่าเหนื่อยหรือหนัก เป็นการมองด้าน
ลบ จิตก็ลบตาม ถ้ามองในด้านบวก อารมณ์ความรู้สึกก็จะ
ดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้นเรื่อยๆ

 ที่ผ่านมาทั้งสองฝายคือผู้ปวยและบุคลากรทางการ
แพทย์ต่างเรียกร้องขอความเข้าใจซึ่งกันและกัน แพทย์ 
พยาบาล อยากให้ผู้ปวยและญาติเข้าใจว่าภาระงานมาก 
บางทีอาจมีความหงุดหงิดบ้าง เครียดบ้าง ขณะที่ผู้ปวย
และญาติก็จะบอกว่าให้เข้าใจด้วยไม่เคยเจ็บปวยอย่าง
นี้ ต้องการกําลังใจและการเอาใจใส่ที่ดี พระคุณเจ้ามีคํา
ชี้แนะทั้งสองฝายในกรณีอย่างนี้อย่างไรบ้างคะ 
 ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะ ลองคิดว่าเรามี
พ่อคนหนึ่ง รักพ่อมากที่สุดในชีวิต เมื่อพ่อป่วยเราก็ทุ่มเท
อยากดูแลพ่อของเราให้ดีที่สุด จนลืมคิดถึงคนอื่น ทุกคน

มาด้วยความคิดแบบนี้เหมือนกันหมดเลย คนไข้ทั้งหมด
เรียกร้องเหมือนกัน เพราะต่างก็รักพ่อ ต่างก็อยากดูแลพ่อ
ให้ดีที่สุด ขณะที่พยาบาลก็ต้องคอยดูแลแบ่งปันความรู้สึก 
แบ่งปันเวลาให้ทุกคน อาตมาอยากชี้ชวนให้มองในมุมนี้ 
หากเราเป็นญาติ หรือเป็นผู้ป่วย ก็ลองมองเตียงข้างๆ ดู 
เขาก็รักพ่อเขา เขาก็อยากให้พ่อได้รับบริการที่ดี ต้องการ
กำาลังใจเหมือนที่เราอยากได้ เราก็ลองหันไปให้กำาลังใจเขา
บ้าง สร้างความรู้สึกแบ่งปันกันขึ้นมา จะทำาให้ความทกข์ที่
เรามีจนล้นในใจในของเราลดลงไปได้นะ บางทีเราบอกว่า
เราทุกข์มาก คนข้างๆ เขาทุกข์กว่าเรา คือต้องมองทั้ง
ตัวเอง และคนข้างๆ 
 ในส่วนพยาบาล อาตมาอยากให้พยาบาล
มองตัวเองว่ากําลังทํางานที่มีค่าที่สุดสําหรับคนหลายๆ 
คน เขามีพ่อคนเดียว เขารักพ่อที่สุด ปกติเขาไม่ให้ใคร
แตะต้อง แต่ตอนนี้เขาให้คุณดูแลเต็มที่ เอามาฝากฝงไว้
กับคุณ จงภูมิใจเถิดว่าคุณได้ดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต
ของคนคนหนึ่ง ขอให้อย่าท้อ แม้จะเหนื่อย อ่อนล้า ก็
ขอให้ยิ้ม จงภูมิใจอีกสักครั้งเถิดว่าคุณคือคนสําคัญที่สุด
สําหรับเขาในขณะนั้น  

“เมื่อเห็นแพทย์มาผู้ปวยจะดีใจ

มากกว่า เพราะเปนที่พึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขา

ต้องการมากในขณะนั้น เพราะฉะนั้น

ทุกคำาพูดของแพทย์จะเหมือนกับ

เปนพรของคนไข้”

ในทำานองเดียวกับร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจาก
บริการสาธารณสุข พ.ศ.....ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสมานฉันท์
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย แต่กลับก่อให้เกิดความ
พลุ่งพล่านในใจของแพทย์ด้วยกลัวว่าจะต้องเสี่ยงกับการ
ถูกฟ้องร้องในอัตราเสี่ยงที่สูงขึ้น กฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความความในมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 ฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่เดินทางมาถึง
ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต ได้เดินทางจากไปสู่อีกภพหนึ่ง
ด้วยความสงบ และมีศักดิ์ศรี ได้ก่อให้เกิดความพลุ่งพล่าน
ในใจของแพทย์เช่นเดียวกัน 

 “รู้หรือไม่ คุณหมออาจต้องเสี่ยงกลายเป็น
ฆาตรกร” เป็นประโยคเด็ดประโยคหนึ่งของสังคมแพทย์
บางกลุ่มใจปัจจุบัน ด้วยความเกรงว่าหากแพทย์คนใดทำา
ตาม “พินัยกรรมชีวิต” หรือหนังสือแสดงเจตนาการจากไป
ในวาระสุดท้ายของคนไข้ที่ระบุว่าไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อยืดการตาย แล้วจะ
ทำาให้แพทย์ผู้นั้นต้องกลายเป็นฆาตรกร เพราะมีส่วนรู้เห็น 
หรือให้ความร่วมมือทำาให้บุคคลอื่นต้องเสียชีวิต 
 เช่นเดียวกับร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหาย
จากบริการสาธารณสุข พ.ศ..... กฎกระทรวงฉบับนี้กำาลัง

โดย กองบรรณาธิการ : รายงานพ�เศษ 2
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ทามกลางกระแสความขัดแยงระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย์ อันเนื่องจากความพยายามในการ

เสนอรางกฎหมายคุมครองผูเสียหายจากบร�การสาธารณสุข กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธ์ระหวางผูปวยและแพทย์ ก็ถูกทําใหมีผลบังคับใชไปในวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผานมา นั�นคือ

กฎกระทรวง (สาธารณสุข) กําหนดหลักเกณฑ์และว�ธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค์

จะรับบร�การสาธารณสุขที่เปนไปเพ�ยงเพ��อยุติการตายจากการเจ�บปวย พ.ศ. 2553
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เผชิญหน้ากับขบวนการโค่นล้ม เมื่อแพทย์กลุ่มหนึ่งกำาลัง
เคลื่อนไหว ยื่นเรื่องถึงศาลปกครองเพื่อขอให้มีการเพิกถอน 
กฎกระทรวงฉบับนี้ แรงต้านของแพทย์ก่อให้เกิดความโกรธ
ในใจประชาชนผู้สนับสนุนกฎกระทรวงนี้ ที่บางเสียงถึงกับ
มองว่าแพทย์ค้านเพราะเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยว
เนื่องกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยในการดูแลคนไข้
ระยะสุดท้าย 
 เข้าสู่วงจรเดียวกับ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้
เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ..... ที่บาดหมางจน
ยากจะสมานฉันท์ 
 เรื่องพินัยกรรมชีวิตหรือการแสดงเจตนาการจาก
ไปอย่างสงบของคนไข้ระยะสุดท้าย ไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคม
ไทย หากแต่เป็นเรื่องที่ถกเถียงและพยายามหาข้อยุติกันมา
เนิ่นนาน สิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือข้อวิตกกังวลของ
สังคมที่ทำาให้หาข้อยุติไม่ได้ ย้อนกลับไปช่วงพุทธทศวรรษ 
2530 ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ของโลกกำาลังก้าวไกล 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้าง (การผสมเทียมและ
การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด) และการยุติชีวิต 
(การทำาแท้งและแนวคิดการุญฆาต) เมื่อเทคโนโลยีและ
แนวคิดเหล่านี้เดินทางมาถึงเมืองไทยก็ได้ทำาให้ข้อถกเถียง
ที่กว้างขวาง ในครั้งนั้นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยพุ่งเป้า
ไปที่ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ และบาป บุญ ใน
ทางศาสนา วันที่ 6 มิถุนายน 2532 คณาจารย์จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้า
สนทนาธรรมกับพระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) (สมณศักดิ์
สมัยนั้น ปัจจุบันพระพรหมคุณาภรณ์) ว่าด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์กับจริยธรรมทางพุทธ โดย สิทธิในการตาย 
เป็นหัวข้อหนึ่งของการพูดคุยในวันนั้น ด้วยคณะแพทย์มี
ความวิตกกังวล และเป็นห่วงว่าเมื่อผู้ป่วยเขียนพินัยกรรม
ชีวิตเพื่อขอจากไปอย่างสงบโดยไม่รับบริการทางการแพทย์ 
และแพทย์สนองความต้องการนั้น ทั้งแพทย์และผู้ป่วยจะ
บาปเพราะผิดศีลปาณาติบาตหรือไม่ คำาขอของผู้ป่วยจะ
ทำาให้แพทย์ละเมิดจริยธรรมข้อที่ต้องช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
อย่างเต็มที่หรือไม่ เป็นข้อถกเถียงที่เต็มไปด้วยความเอื้อ
อาทรและห่วงใยซึ่งกันและกัน  
 วันนี้หัวข้อเดิมกลับมาเป็นที่ถกเถียงในสังคมไทย
อีกครั้ง แต่ในประเด็นว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ จะถูก

ฟ้องร้องหรือไม่ แพทย์ไม่อยากทำาเพราะห่วงผลประโยชน์
หรือไม่ เป็นข้อถกเถียงที่เต็มไปด้วยความกลัวและความไม่
ไว้ใจซึ่งกันและกัน
 เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย กับระบบบริการ
สาธารณสุขในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ทำาไมการเดินทางของ
ประเด็นถกเถียง ถึงมีความห่วงหาอาทรกันน้อยลง และห่าง
ไกลจากวิธีคิดทางศาสนามากขึ้น และไม่เป็นไปในทิศทาง
ที่จะพัฒนาปัญญาให้ทุกคนในสังคมไทยก้าวไปพร้อมๆ กัน
เพื่อเท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปทุกวัน ทำาไมแพทย์ใน
สายตาผู้ป่วยเปลี่ยนไป ทำาไมผู้ป่วยในสายตาแพทย์เปลี่ยน
ไป หากทั้งสองฝ่ายนั่งนิ่งๆ ทบทวนพัฒนาการความสัมพันธ์
ของกันและกันก็น่าจะหาคำาตอบได้ไม่ยาก เมื่อมองเห็น
ปัญหาก็น่าจะมองเห็นการสยบความพลุ่งพล่านในใจของทั้ง 
2 ฝ่ายได้ไม่ยาก หากสถานการณ์ความสัมพันธ์ยังเป็นเช่นนี้ 
ในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ไม่ว่าจะตรามา
ด้วยความมุ่งหมายที่เต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาเพียงใด ก็
คงจะมีสภาพไม่ต่างจากกฎหมาย 2 ฉบับนี้เป็นแน่   
 ระหว่างที่ความพลุ่งพล่านยังไม่สงบ ลองมาดูว่า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านให้คำาแง่คิดแก่
คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเมื่อ 20 ปี
ที่แล้ว อย่างไรบ้าง
 
E ปุจฉา: ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิต เจ้าของชีวิตเอง

มีสิทธิไหมที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไม่ หมายความว่าจะ

ตัดสินว่าไม่อยู่ได้ไหม แต่จะตาย ดังเช่น ปัจจุบันมี life 

will คือการเขียนพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าว่าในเวลาที่ตัวเอง

ป่วยหนักขออย่าให้ใช้วิธีใดก็ตามที่จะช่วยชีวิตเลย ไม่อยาก

ให้รักษา ขอตาย ยอมตาย อย่างนี้มีสิทธิจะทำาหรือไม่ หรือ

ถ้าเป็นโรคร้ายแรงแต่ไม่อยากให้รักษา อย่างนี้จะเป็นบาป

หรือไม่

F วิสัชนา: ถ้าว่าตามหลักแท้ๆ แล้ว เจ้าของชีวิตเขา

มีสิทธิในตัวเขา แต่ผู้อื่นอาจจะพิจารณาว่าขณะนั้นจิตเขา

แปรปรวน ไม่สมบูรณ์ การพิจารณาต่างๆ ไม่เป็นไปโดย

สติรอบคอบ เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเรามีเมตตา กรุณา 

และมีสติปัญญาที่จะพิจารณา จึงพยายามที่จะช่วยชีวิต

เขา เพราะว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้ ซึ่งก็เป็นความจริง

ที่บางคนตัดสินใจผิด เราจึงพยายามช่วยเหลือเขาไว้กอ่น 

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันกับมนุษย์จาม

ธรรมดานั่นเอง การที่เรามีเจตนาดีก็คือมีเมตตากรุณา จะ

พยายามช่วยชีวิตเขาไว้ แต่ในแง่ของสิทธิ เขามีสิทธิต่อ

ชีวิตของเขา 

E ปุจฉา: เจ้าของชีวิตบาปไหม เพราะเหมือนกับเป็นการ

ฆ่าตัวตาย แต่เป็นการฆ่าตัวตายที่ไม่ได้ลงกระทำา ถ้ารักษา

เขาอาจมีชีวิตอยู่ อาจหายขาดหรืออาจมีชีวิตอยู่นานต่อไป 

แต่ถ้าไม่รักษาจะตายแน่ 

F วิสัชนา: ตามปรกติคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายจะมีความ

รู้สึกที่ท่านเรียกว่าความไม่สบายใจบางอย่าง ความรู้สึกขุ่น

มัว เศร้าหมองใจ เกิดความคับแค้นใจอะไรบางอย่าง และ

ทำาให้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย ภาวะจิตอันนี้เองที่เป็นความ

เศร้าหมอง เป็นบาป

.................................

E ปุจฉา: ถ้าอย่างนั้นคนที่เจ็บป่วยไม่อยากให้รักษา 

อยากปล่อยให้ตาย เขาอาจคิดด้วยความเศร้าหมองก็

เหมือนกับการฆ่าตัวตาย แต่ถ้าเขาไม่คิดด้วยความเศร้า

หมองเล่า ถ้าเขาปลง และมองเห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้ว

พร้อมที่จะไปจากโลกนี้

F วิสัชนา: เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาทำาอะไรกับเขา ขอ

ไปสบายๆ อย่างอาตมาว่าเป็นได้ อาจเป็นจิตที่สมบูรณ์

ด้วยซ้ำา ในทัศนะของอาตมาว่าไม่เป็นปัญหาเพราะเขามี

สิทธิของเขา แต่ถ้าเขามีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย มีความ

ขุ่นมัว คับแค้นต่อชีวิต ขุ่นเคืองใจตนเอง คิดว่าตายเสียให้

หมดเรื่อง จิตเศร้าหมอง อย่างนี้เป็นบาปในตัวเอง

E ปุจฉา: ในปัจจุบันการรักษาโรคระยะสุดท้ายเป็นไปได้

มาก เช่น โรคไตวายระยะสุดท้าย มีวิธีรักษาอยู่หลายวิธี

แต่โดยข้อจำากัดที่อยู่ในขณะนี้เราไม่สามารถรักษาผู้ป่วยทุก

คนได้ ดังนั้น บางทีเขาอยากอยู่ แต่เขาไม่สามารถรับการ

รักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้ เราก็แนะนำาเขาว่าอย่ารักษาเลย 

การแนะนำาอย่างนี้ไม่ทราบว่าควรหรือไม่ควร เหตุผลก็คือ

ว่าการรักษาเป็นการเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูงมาก จะสู้ไม่ไหว 

ขณะเดียวกันก็จะเป็นภาระต่อครอบครัว บางครั้งเมื่อทำา

ไปแล้วทางครอบครัวผู้ป่วยเกิดปัญหามากกว่าถ้าผู้ป่วยอยู่

นานเท่าที่จะอยู่ได้ตามธรรมชาติ การให้คำาแนะนำาอย่างนั้น

ไม่ทราบว่าควรหรือไม่ 

F วิสัชนา: ถ้า 1. เราให้คำาแนะนำาด้วยเจตนาดีต่อตัว

เขา เราปรารถนาดีต่อชีวิตเขา และ 2. เราให้ข้อมูลความ

จริงเท่าที่เราจะให้ได้เต็มที่ แล้วการตัดสินใจเป็นของเขาเอง 

อย่างนี้ไม่เป็นไร 

.................................

E ปุจฉา: …นอกจากนี้การรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

เป็นเรื่องสิ้นเปลืองมาก เพราะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

และต้องใช้ยาและวิธีการต่างๆ ในการรักษาพยาบาลมาก 

แพทย์ก็มีความเห็นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่า

ควรจะพยายามรักษาให้ดีที่สุด ถ้าผู้ป่วยจะตายก็ให้เป็นการ

ตายเอง อีกลุ่มหนึ่งเห็นว่าการทำาอย่างนั้นไม่ยุติธรรม 

เป็นการสร้างบาป เพราะการมีชีวิตอยู่เป็นการทำาให้ความ

ทุกข์ทรมานยืดยาวออกไปอีก และเงินที่สิ้นเปลืองไปในการ

รักษาไม่สามารถทำาให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่รอดได้ ก็จะหยุดการ

รักษา ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแพทย์ที่มีความเห็น 

2 กลุ่มนี้ การสอนนักเรียนแพทย์ก็ยาก ถ้าปล่อยให้ผู้ป่วย

เสียชีวิตโดยไม่รักษาก็ดูเป็นการโหดร้าย ไม่ทราบว่าจะมี

แนวทางปฏิบัติอย่างใด นอกจากอาศัยเจตนาที่ท่านพูดไว้

ชัดเจนแล้ว

F วิสัชนา: ในกรณีที่เราเป็นผู้อื่นไปตัดสินชีวิตเขา เรา

จะต้องมีตัวประกอบในการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ว่า

ทำาอย่างไรจะดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกเท่านั้นเอง พูดอีก

อย่างหนึ่งว่านอกจากเจตนาที่ดีเป็นพื้นฐานแล้วก็จะต้องมี

การใช้สติปัญญาที่พิจารณาข้อมูลความจริงอย่างรอบคอบ

ที่สุดด้วย การที่แพทย์มีความเห็นเป็น 2 กลุ่ม ก็เพราะมี

เหตุผลประกอบต่างๆ ไม่เหมือนกัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็คิด

แทนผู้ป่วยด้วยกันทั้งนั้น จึงต้องเป็นเรื่องของการชักจูงใจ

กันด้วยเหตุผลต่างๆ ว่าใครมีเหตุผลดีกว่ากันไม่มีข้อยุติ

ตายตัว 

................................. 
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การใช้ทุนของแพทย์ คือการคืนทุนเพื่อรับใช้สังคม 
การเรียกแพทย์ใช้ทุนนั้นอาจทำาให้เกิดความเข้าใจที่ผิดกับ
คนทั่วไป การเรียนแพทย์นั้นไม่มีการให้รับทุนที่เป็นตัว
เงินเหมือนทุนของโรงเรียนนายร้อยหรือโรงเรียนพยาบาล 
เพราะค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าอาหาร สารพัดค่า
ใช้จ่ายทางตรงล้วนต้องจ่ายเองทั้งสิ้น แต่ที่เรียกว่าแพทย์
ใช้ทุนก็เพราะการเรียนแพทย์เป็นการเรียนการสอนที่ใช้
ทรัพยากรของหลวงอย่างมาก ทั้งอาคารสถานที่ เงินเดือน
อาจารย์แพทย์ การสั่งใช้ยา การสั่งตรวจเลือด การทำา
หัตถการต่างๆ ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นในการเรียน
การสอนทั้งสิ้น  
 ทุนในการเรียนแพทย์ที่สำาคัญที่สุดที่นักศึกษา
แพทย์แต่ละคนได้รับไม่ใช่เงิน แต่คือการที่ผู้ป่วยหลายร้อย
หลายพันคนยอมให้นักศึกษาแพทย์เย็บแผลจริงๆ กับเขา
เป็นครั้งแรกๆ ในชีวิตทั้งๆ ที่มือยังสั่นอยู่ ทำาคลอดลูก
สุดที่รักของเขาเป็นรายแรกๆ โดยไม่มีประสบการณ์ ผ่าตัด
เป็นรายแรกที่ทำาให้ระยะเวลาการผ่าตัดยาวนานกว่าที่
ควรจะเป็น หรือเจาะเลือด เจาะชิ้นเนื้อ ตรวจร่างกาย 
ตรวจภายใน เพื่อการเรียนรู้ทั้งๆ ที่อาจเกินจำาเป็น รวมทั้ง
การสั่งใช้ยาโดยที่ยังอ่อนประสบการณ์ แม้ทั้งหมดนี้จะมี
อาจารย์แพทย์ช่วยดูแลอยู่ แต่ผู้ป่วยที่ยอมอุทิศร่างกายมา
ให้แพทย์ฝกหัด ไม่ว่าจะโดยจำายอมหรือยินดีก็ตาม ล้วน
แต่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะไม่ได้รำ่ารวย ส่วนใหญ่เป็นคนจน ใช้
สิทธิบัตรทอง บางคนก็ทำางานพอเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่นอน
รักษาตัวอย่างแออัดในห้องรวมเตียงสามัญ คนมีฐานะ
ที่พักในห้องพิเศษหรือคนไข้ในโรงพยาบาลเอกชน แทบ
จะหาไม่ได้ที่จะยอมมาเป็นครูให้นักศึกษาแพทย์เด็กๆ ได้
เรียนรู้ ฝกฝนลองผิดลองถูกจนจบปริญญา ซึ่งแท้จริงแล้ว
มีมูลค่ามหาศาลจนไม่อาจตีค่าเป็นเงินได้
 การใช้ทุนของแพทย์ จึงเป็นหัวใจของการคืน
ทุนตอบแทนผู้ป่วยตอบแทนประชาชนและสังคม ที่ได้

อนุเคราะห์ให้แพทย์ได้เรียนรู้ ใช้ทรัพยากรในการฝกฝน 
ใช้ภาษีจำานวนมาก จนมีวิชาชีพที่จะสามารถสร้างเนื้อ
สร้างตัวให้เป็นคนมีฐานะมีเกียรติในสังคม การบังคับให้
แพทย์ต้องใช้ทุน เกิดขึ้นมาเพื่อการแก้ไขปัญหาสมองไหล
และการขาดแคลนในชนบทของประเทศไทย ทันที
ที่จบแพทย์หลายคนก็ไหลไปอยู่เมืองนอกหรือเมืองหลวง 
สร้างฐานะสร้างครอบครัวให้สุขสบาย หลายคนมุ่งอยู่
โรงพยาบาลเอกชนที่มีเงินเดือนที่สูงกว่าราชการเป็น
สิบเท่า หลายคนอยู่โรงพยาบาลประจำาจังหวัดที่มีความ
สะดวกสบาย มีน้อยคนที่มีจิตใจอาสาออกไปทำางานใน
ชนบทในโรงพยาบาลชุมชน คนชนบทก็ต้องการแพทย์
เหมือนกัน จึงเกิดการบังคับให้แพทย์ต้องใช้ทุนตั้งแต่
ปี 2516 เป็นต้นมา และหากไม่ไปใช้ทุนต้องจ่ายค่าปรับ
สูงถึง 400,000 บาทในสมัยนั้น ซึ่งนับเป็นนวตกรรมทาง
สาธารณสุขที่สำาคัญยิ่งประการหนึ่ง และได้ทำาให้การ
กระจายตัวของแพทย์ในประเทศไทยสู่พื้นที่ชนบทรวม
ทั้งโรงพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัดดีขึ้นตามลำาดับ และ
เป็นมาตรการที่ทั่วโลกชื่นชมประเทศไทยในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเป็นหัวใจของการดูแล
สุขภาพประชาชนในชนบท  
 ความเห็นพ้องต้องกันว่าควรขึ้นค่าปรับสำาหรับ
แพทย์ที่ไม่ประสงค์จะใช้ทุนนั้น มีอยู่ในระดับที่สูงแล้ว 
ความแตกต่างทางความคิดอยู่ที่ตัวเลขเงินค่าปรับที่จะ
กำาหนดขึ้นมาใหม่แทนจำานวนเงินค่าปรับ 400,000 บาท
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2516 คือจุดที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่  
ตัวเลขใหม่ควรอยู่ที่เท่าใด เอาเกณฑ์อะไรมาคิด
 ในขณะนี้กรอบความคิดค่อนข้างจะเอาตัวเลข
ที่เป็นทางการที่เริ่มได้รับการพูดถึงมี 2 ตัวเลขคือ
ค่าเทอมตลอด 6 ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
รังสิต ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์เอกชนแห่งเดียวมาคิด  
ค่าเทอมแพทย์รังสิต ปีละ 350,000 บาทรวม 6 ปี รวม 

2,100,000 บาท  เมื่อเทียบกับเงิน 400,000 บาทที่ต้อง
ใช้ทุนเดิม ก็จะเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 5.25 เท่า
งบประมาณรายหัวของนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายหัวหัวละ 300,000 
บาท/ปี รวม 6 ปีเป็นเงิน 1,800,000 บาท เมื่อเทียบกับ
เงิน 400,000 บาทที่ต้องใช้ทุนเดิม ก็จะเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 
4.5 เท่า
 อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปมองจำานวนเงิน 
400,000 บาทในอดีตเมื่อ 38 ปีที่แล้ว เงินจำานวนนี้มีค่า
มากมายเพียงใด ดัชนีชาวบ้านที่ง่ายที่สุดได้แก่
ราคาทองคำา ในปี 2516 บาทละ 400 บาท ปัจจุบัน
ทองคำาราคาบาทละกว่า 20,000 บาท เพิ่มขึ้น 50 เท่า 
หรือหากคิดในฐานคิดนี้ ค่าปรับการไม่ใช้ทุนก็ควรจะเป็น 
20 ล้านบาท
ราคานำ้ามันดิบ ในปี 2516 บาเรลละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ  
ปัจจุบันราคาประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 
40 เท่า หรือหากคิดในฐานคิดนี้ ค่าปรับการไม่ใช้ทุนก็ควร
จะเป็น 16 ล้านบาท
ราคากวยเตี๋ยว ในปี 2516 ชามละ 3 บาท ปัจจุบันชามละ 
30-40 บาท เพิ่มขึ้น 10-13เท่า หรือหากคิดในฐานคิดนี้ 
ค่าปรับการไม่ใช้ทุนก็ควรจะเป็น 4-5 ล้านบาท
และที่สำาคัญ ปี 2516 เป็นปีแรกที่มีการกำาหนดค่าแรง
ขั้นตำ่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนค่าของเงินที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง
ในปัจจุบัน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับแรก 
เรื่องค่าแรงขั้นตำ่า ประกาศฉบับที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2516 ให้พื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี กำาหนดค่าแรงขั้นตำ่าที่ 12 บาท ปัจจุบันค่าแรง
ขั้นตำ่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 
2554 อยู่ที่ 215 บาท เพิ่มขึ้น 18 เท่า หรือหากคิดในฐาน
คิดนี้ ค่าปรับการไม่ใช้ทุนก็ควรจะเป็น 7.2 ล้านบาท
 จะเห็นได้ว่า การนำาฐานคิดจากค่าเทอมของ
มหาวิทยาลัยรังสิตหรืองบประมาณในการผลิตแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุขมาคิด ซึ่งทำาให้ตัวเลขการปรับการไม่
ใช้ทุนจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาท แต่หากนำามูลค่าตาม
เจตนารมณ์เดิมของการกำาหนดให้แพทย์ต้องมีการใช้ทุนที่
ได้กำาหนดค่าปรับสูงถึง 4 แสนบาทเมื่อ 38 ปีที่แล้ว ก็ควร
ที่จะเพิ่มค่าปรับอย่างน้อย 7.2 ล้านบาท หรืออาจสูงถึง 

10 ล้านบาทก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เพราะหากแพทย์จบ
ใหม่ที่มีอายุเฉลี่ย 24 ปี ออกไปปฏิบัติงานใช้ทุนครบ 3 ปี 
ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับแม้แต่บาทเดียว ซึ่งเมื่อครบใช้ทุนก็
มีอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น ยังมีพลังอีกมากมายในการกลับ
มาศึกษาต่อหรือย้ายเข้ามาทำางานใกล้ครอบครัวต่อไป
 กระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมในปัจจุบัน
ถั่งโถมท้าทายอุดมการณ์และจิตสำานึกในการรับใช้สังคม
ของวิชาชีพแพทย์มากพอสมควร การลาออกของแพทย์ไป
อยู่ภาคเอกชน สร้างเนื้อสร้างตัว ทอดทิ้งคนชนบทให้พบ
กับการมีแพทย์ไม่เพียงพอนั้น มีให้เห็นมากขึ้น ในปัจจุบัน
แพทย์เกือบ 1 ใน 3 ที่ลาออกจากราชการก่อนการครบใช้
ทุน เพราะค่าปรับใช้ทุนเพียง 4 แสนบาทนั้นเล็กน้อยจน
แทบจะซื้อรถยนต์คันเล็กๆ สักคันยังไม่ได้
 กระทรวงสาธารณสุขควรทำาหน้าที่ปกป้อง
สุขภาพของประชาชน ไม่ใช่เล่นบทเดียวกับองค์กรวิชาชีพ
ที่ทำาหน้าที่ปกป้องแพทย์ด้วยความพยายามในการยกเลิก
การใช้ทุนหรือยื้อที่จะไม่ปรับค่าปรับการใช้ทุนหรือให้เพิ่ม
เพียงเล็กน้อย  กระทรวงสาธารณสุขต้องมีจุดยืนที่กำาหนด
ค่าปรับในการไม่ใช้ทุนที่สูงลิ่ว สูงมากพอที่จะทำาให้แพทย์
เกือบทุกคนยินดีไปใช้ทุนตอบแทนคุณแผ่นดินกันอย่าง
ถ้วนหน้า ค่าปรับมากกว่า 10 ล้านบาท อาจจะเป็น 
20 ล้านบาทก็ได้ คือตัวเลขที่เหมาะสม เพียงใช้ทุนให้
ครบ 3 ปี ก็ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียว สังคมไทยจะได้
ประโยชน์อย่างยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ลำาพังการ
เพิ่มค่าปรับจาก 4 แสนบาทมาเป็น 1.8 ล้านบาทหรือ 
2.1 ล้านบาท ไม่สูงพอที่จะทำาให้เกิดความเสมอภาค
ในการใช้ทุนรับใช้ประเทศชาติในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนไทยโดยเฉพาะในชนบท ในปัจจุบันการทำางาน
ของแพทย์ใช้ทุนในชนบทนั้น ก็มีรายได้จำานวนพอสมควร 
แม้จะไม่มากเท่ากับโรงพยาบาลเอกชน รวมๆ กับการอยู่
เวรนอกเวลาราชการด้วยแล้ว บางคนอาจมีรายได้เข้าใกล้
หลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบแพทย์
ใช้ทุนจนเกินไป  
 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขอย่านิ่งดูดาย 
แก้ปญหาขาดแคลนแพทย์ด้วยการเพิ่มค่าปรับการไม่ใช้
ทุนให้สูงพอที่จะหยุดการลาออกระหว่างการใช้ทุน 
ก่อนที่การขาดแคลนแพทย์ภาครัฐจะวิกฤตกว่านี้    
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แต่ละระดับ เช่น ในสถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำาบล ในปัจจุบัน) ใน รพ.ชุมชน หรือใน รพ.จังหวัด 
ว่าควรจะจัดบริการอะไรที่สอดคล้องกับความต้องการที่มุ่ง
เน้นคุณภาพของประชาชน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ
ขององค์กรที่เอื้อต่อการทำางานของเจ้าหน้าที่  เราต้องการ
ผู้บริหารองค์กร (หัวหน้า สอ./ผู้อำานวยการ รพ.) ที่มีมุมมอง
เปดกว้าง โดย หนึ่งต้องเข้าใจมิติของระบบสุขภาพที่กว้าง
กว่าการรักษาพยาบาล แต่ต้องรวมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ดังนั้นจึงต้องเข้าใจการทำางานเป็นเครือข่าย
สุขภาพ และสองต้องเข้าใจมิติของการบริหารงานแนวใหม่ 
ตั้งแต่เรื่องการบริหารทรัพยากร ทั้งเรื่องคน เงิน ของ การ
จัดการประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ เหล่านี้เป็นต้น
 ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนมีความสำาคัญที่สมควรได้รับ
การปรับเพื่อความเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม
ค่าตอบแทนก็ไม่ใช่ยาวิเศษเพียงขนานเดียวที่จะแก้ปัญหา
การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำาลังคนด้านสุขภาพ 
ในอดีตที่ผ่านมาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมในบางประเภท
นอกจากจะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานแล้ว ยัง
สร้างความแตกแยกระหว่างบุคลากรทั้งในสาขาเดียวกันและ
ต่างสาขาด้วยซำ้า ดังนั้นผู้บริหารจำาเป็นต้องตระหนักในการ
สร้างแรงจูงใจภายใน คือ สำานึกที่ดีในการทำางานดูแลสุขภาพ
ของประชาชนของบุคลากรด้านสุขภาพ และเสริมแรงจูงใจ
ภายนอก ที่เริ่มตั้งแต่ระบบงานที่เหมาะสม กฏและระเบียบที่
คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคในการทำางาน บรรยากาศในองค์กรที่
เอื้อต่อการทำางาน ระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองได้มากขึ้น การมอง
เห็นภาพใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาในเชิงระบบแบบนี้ต่างหากจะ
เป็นการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพของกำาลังคนด้าน
สุขภาพที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ    

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งใน	‘ผีเสื้อขยับปก’	ในชวงที่การเมืองระดับชาติกําลังจะเปลี่ยนขั้วอํานาจ

ซึ่งหมายความวากระทรวงสาธารณสุขกําลังจะเปลี่ยนผูกุมทิศทางนโยบายอีกครั้ง

สําหรับชาวบุคลากรดานสุขภาพก็ไดแตตั้งความหวังวาปญหาเร�่องกําลังคนในภาครัฐ

ที่เร�้อรังมานานจะมีทิศทางการพัฒนาและไดรับการดูแลจากภาคการเมืองอยางไกลชิดมากขึ้น

แรงจูงใจในการทำางาน

เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์
มติชน สุดสัปดาห ฉบับวันที่ 17 มิ.ย.2554ในคอลัมภ์ 
“กระแสคน กระแสโลก” ที่เขียนโดย ดร.พิภาวิน ลี้สัมพันธ์ 
ในหัวข้อเรื่องว่า “แรงจูงใจกับการทำางานในภาครัฐ” โดย
ท่านอาจารย์พิภาวิน สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า คนส่วนใหญ่
มีความเชื่อที่ว่าค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง
แรงจูงใจให้คนทำางานด้วยดี โดยมักมีการกล่าวโทษว่าเพราะ
ค่าตอบแทนกำาลังคนในภาครัฐตำ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ทำาให้คนในภาครัฐไม่ตั้งใจใน
การทำางาน ซึ่งอาจารย์พิภาวินบอกว่าความจริงหาเป็นเช่น
นั้นไม่ ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของ
บุคลากรในภาครัฐ ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ (Altruism) 
ประเภทของงาน ลักษณะของงาน ลักษณะขององค์กร 
เป็นต้น ผมอยากให้ท่านผู้อ่าน รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับได้
ลองไปหาอ่านบทความนี้ดูครับ จะได้เข้าใจในเรื่องแรงจูงใจ
ได้ดีขึ้น
 ที่นี้เราลองย้อนกลับมามองในระบบบริการ
สุขภาพของเราดูบ้าง ก็จะเห็นได้ชัดครับว่าเราให้ความ
สำาคัญในเรื่องค่าตอบแทนมาก จนบางครั้งมากเกินไปด้วย
ซำ้า ผมเคยไปนำาเสนอประสบการณ์ของประเทศไทยในการ
แก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในเขตชนบทในเวทีระดับ
นานาชาติหลายครั้ง และทุกครั้งประเทศต่างๆ จะต้องทึ่ง
ว่าเราให้ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทสูง
มาก จนขนาดที่ว่าแพทย์จบใหม่ในบางพื้นที่มีค่าตอบแทน
รวมเทียบเท่ากับเงินเดือนปลัดกระทรวงที่มีอายุการทำางาน
มากว่า 30 ปี และหลายประเทศแซวว่าเขาจะแนะนำาให้
แพทย์ของประเทศเขา เข้ามาทำางานในประเทศไทย 
ดังนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนักที่เราจะให้ความสำาคัญในเรื่อง
ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว จนละเลยปัจจัยอื่นๆ ที่มีความ
สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในเรื่องการสร้างแรงจูงใจ ตั้งแต่
ระบบงานที่ดี การจัดวางภารกิจที่เหมาะสมในสถานบริการ

จงฉลาดเหมือนตนไม
และเมื่อถึงเวลาที่ตองสลัดใบเกาๆ 
ออกจากความคิดและหัวใจ
ก็อยาไดลังเลสงสัยเลย
เพราะนั่นยอมทําใหจิตวิญญาณของหนู
ไดแตงตัวใหมในทุกๆ ฤดูใบไมผลิ

: จากหนังสือ ‘สวนแหงชีวิต’ (The Gardener)

โดย เกรียน (Grian) นักเขียน, นักจิตวิทยา ชาวเวเนซุเอลา
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“หากลูกๆ ได้รับราชการ หรือเป็นนักการเมือง

ขอให้คิดเสมอว่าเราเป็นผู้รับใช้แผ่นดิน

ขอให้รักษาประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง”

นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว


