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ได้รับการพูดถึง เพราะแม้จะมี พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน

มาหลายปี แต่กำาลังการผลิตบุคลากรกลับไม่สอดคล้อง

กับระบบบริการที่เปลี่ยนแปลงไป กว่าจะเก็บข้อมูลกว่า

จะเขียนเรื่องเสร็จกองทัพนำ้ามาพอดี และทีมการแพทย์

ฉุกเฉินก็กลายเป็นบุคลากรที่สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความ

สนใจอย่างมีนัยสำาคัญ ผีเสื้อฯ ฉบับนี้ เลยได้ขยับปีกติด

กระแสกับเขาไปด้วย

    ในพื้นที่มองรอบโลก ของ แม่พลอย มีเรื่องราว

เกี่ยวกับระบบการผลิตแพทย์เพื่อพื้นที่ชนบทในญี่ปุ่นมา

ฝากผู้อ่านทุกท่าน แม้จะมีโรงเรียนแพทย์ที่มีหน้าที่ผลิต

แพทย์เพื่อชนบทเป็นการเฉพาะแต่ญี่ปุ่นยังคงมีปัญหา

การขาดแคลนแพทย์ในชนบทอยู่ เป็นเพราะอะไรลองไป

ติดตามกัน 

   หมดเวลาสำาหรับฉบับนี้ พบกันใหม่ฉบับหน้า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ต้องพบกันท่ามกลาง

สถานการณ์นำ้าล้อมเมืองกันอีก

ทักทาย 

Editor talks | รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกําลังคนดานสุขภาพไดที่ magforhealth@gmail.com
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สารบัญ 20
รายงานพ�เศษ : เหตุผลที่ควรสนับสนุนการ
ขยายระยะเวลาใช้ทุนของแพทย์ตามโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

มองรอบโลก : การผลิตแพทย์ชนบทในญี่ปุ่น

จากหองว�จัย : ความรุนแรงจากการทำำางาน 
แรงขับให้พยาบาลเปลี่ยนงาน?

สกูปพ�เศษ : ทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
กับความฝันถึง ดร.เฮลิ เมืองไทย

ปอกเปลือกความคิด : ฤ ศัลยแพทย์ทั่วไป 
จะหมดไปจากระบบสุขภาพไทย

ตาดูหูฟง : ‘ชุดประดานำ้าและผีเสื้อ’ 
เมื่อกายและใจเดินสวนทางกัน

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

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 | ดำาเนินการผลิตโดย 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
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จำาไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรที่เราต้องทักทาย

กันท่ามกลางภาวะนำ้าท่วมหลายพื้นที่ ครั้งนี้รุนแรง

กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะกองทัพนำ้าบุกมาถึงเมือง

หลวง ทำาเอาทีมงานของ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ บางคน

ต้องนั่งทำางานภายใต้วงล้อมของนำ้าที่บ้าน 

 เช่นเดียวกับทุกครั้งที่เราจะได้เห็นภาพการเคลื่อน

ย้ายผู้ป่วยหนีนำ้าอย่างทุลักทุเลของหลายโรงพยาบาล และ

การทุ่มแทแรงกายแรงใจของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะนำ้าท่วม โรงพยาบาลสนาม

และทีมแพทย์อาสาที่เข้าประจำาการในศูนย์พักพิงผู้ประสบ

ภัย เกิดขึ้นมากมาย แสดงให้เห็นว่าวิกฤติภัยธรรมชาติ

ไม่ได้ทำาให้กำาลังใจในการทำางานของกำาลังคนด้านสุขภาพ

ลดน้อยถอยลงไปเลย

 ‘ผีเสื้อขยับปีก’ คราวนี้มาพร้อมกับเนื้อหาสาระที่

เรียกได้ว่า in trend มาก นั่นคือ เรื่องราวของกำาลังคนใน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทเด่น

มากในวิกฤตินำ้าท่วมครั้งนี้ ตอนประชุมกอง บก. เพื่อสรุป

เนื้อหาของฉบับนี้ ยังไม่มีที่ท่าว่าหลายจังหวัดจะตกอยู่ใน

วงล้อมของนำ้านานและรุนแรง เพียงแค่ตอนนั้นเราคิดกัน

ว่ากำาลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นกลุ่มคนที่ควร
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โดย กองบรรณาธิการ : หลากหลายเส้นทางบิน
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DOC’ TOON

 นำ้าท่วมมาอีกแล้ว โรงพยาบาลทุกระดับหลายแห่งต้องตกอยู่ในภาวะนำ้าล้อม นำ้าท่วม และจมนำ้า หลายโรงพยาบาล

อาจเพิ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ ขณะที่อีกหลายโรงพยาบาลกำาลังจะกลายเป็นประสบการณ์ซำ้าซาก >  ไม่ว่าจะมือ

ใหม่หรอืมอืเก่าในการรบัมอืกบันำา้ ขอเป็นกำาลงัใจให้ทกุคนผ่านพ้นวกิฤตนิีไ้ปได้ >  เพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาผูป้ระสบ

ภัยนำ้าท่วม สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ เตรียมทำาโครงการสนับสนุนศูนย์พักพิงของมหาวิทยาลัยมหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วังน้อย อยุธยา เพื่อฟืนฟูสุขภาพจิตผู้ประสบภัยที่พักที่นั่น >  กว่าผีเสื้อฉบับนี้จะได้

ขยบัปีกออกมา โครงการคงดำาเนนิจนเสรจ็สมบรูณ์แล้ว >  เข้าเรือ่งของการบรหิารและจดัการกำาลงัคนด้านสขุภาพ 

ด้วยข้อเสนอของแพทยสภาที่ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มโควตาทุนแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาแพทย์

ลาออกระหว่างใช้ทุน >  ตามตัวเลขที่ นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภานำามาแสดงให้ผู้สื่อข่าวดู 

กำาลังการผลิตแพทย์เฉพาะทางแต่ละปีมีถึงกว่า 1,000 คน แต่ทุนที่ได้รับจัดสรรมีเพียงแค่ 500 ทุน ที่เหลือเป็น free train 

ซึ่งต้องลาออกเพื่อหาเงินเรียนเองซึ่งส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาที่สถานเสริมความงามต้องการเพราะรายได้ด ี >  อ่าน

แล้วก็ชวนให้สงสัยว่าในเมื่อจุดหลักการตัดสินใจอยู่ที่รายได้ดี แล้วการเพิ่มทุนจะเป็นคำาตอบได้อย่างไร อย่าลืมว่าแต่ละปี 

รพ.หลายแห่งต้องรอแพทย์เฉพาะทางของตนเองเก้อ เพราะเรียนจบแล้วไม่กลับมา >  เจอนำ้าท่วม นำ้าล้อม กันจน

แวดวงกำาลังคนด้านสุขภาพไม่ค่อยได้ขยับความเคลื่อนไหว ฉบับนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า หวังว่าบ้านเมืองจะ

เข้าสู่สภาพปกติ

ในความเคลื่อนไหว : โดย กองบรรณาธิการ

หลายโรงพยาบาลคงกำาลังประสบปัญหานักเรียนทุน
โดยเฉพาะพยาบาล ฉีกสัญญาทุน ที่อาจจะทั้งโรงพยาบาล
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันสนับสนุนค่าบำารุง
การศึกษา หวังว่าจะได้น้องพยาบาลมาช่วยแบ่งเบาภาระ
พี่พยาบาลที่กำาลังแก่ตัวลงสวนทางกับภาระงานที่เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากนักเรียนทุนสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้บรรจุเหมือน
นักเรียนทุนสมัยก่อน เด็กรุ่นใหม่หลายคนจึงเพียงแค่เข้า
มาแสวงหาโอกาสในการเรียน แล้วเดินไปทำางานในโรง
พยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาล
ของรัฐที่ใหญ่กว่า และพร้อมจะ
หยิบยื่นเงินก้อนใหญ่ให้เพื่อชดใช้
ทุนแทน จนโรงพยาบาลชุมชน
หลายแห่งได้แต่ส่งนักเรียนทุน
เรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ไม่ได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากนักเรียนทุนของ
ตนเองสักที ปัญหานี้หมดไปจากโรง
พยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
เมื่อผู้บริหารงัดไม้เด็ดมาเอาคืนเด็ก
หนีทุน
 “ผมขึ้นป้ายหน้าโรง
พยาบาลเลย ใครรับทุนไปแล้วไม่
กลับมาทำางานที่นี่ ขึ้นชื่อเด็ก ชื่อพ่อชื่อแม่ ผมไม่ได้
ทำาผิดอะไร แค่บอกความจริงให้คนในชุมชนรู้ แค่นี้ปี
ต่อไปก็ไม่มีใครกล้าเบี้ยวทุน เพราะไม่มีใครอยากขึ้นป้าย” 
นพ.สมคิด วีระเทพสุภรณ์ ผู้อำานวยการ รพ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงวิธีการที่โรงพยาบาลใช้ในการทำาให้
นักเรียนทุนของโรงพยาบาลไม่ใจอ่อนไปตามแรงจูงใจที่
โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลในเมืองเอามาเป็น
เครื่องมือตกเขียวนักเรียนทุน
 การขึ้นป้าย ถือเป็นมาตรการสุดท้าย ที่ 
รพ.สนามชัยเขตนำาออกมาใช้กำาหราบเด็กฉีกสัญญาทุน 

ไมเด็ดสนามชัยเขต
มาตรการเอาคืนเด็กฉีกสัญญาทุน

ก่อนหน้านั้นไม้อ่อนถูกนำามาใช้เรียงเป็นลำาดับ ไม้อ่อนที่
สำาคัญและถูกนำามาใช้อย่างได้ผลที่สุด คือการสร้างสำานึก
บุญคุณในบ้านเกิดให้กับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักเรียนทุน 
 “ผมพูดให้เด็กฟังบ่อยๆ ว่าการที่พวกเขาได้มา
เรียนพยาบาลเป็นเพราะพวกเขาเป็นนักเรียนทุนโควตา
ของโรงพยาบาล หากไม่มีทุนโควตาโรงพยาบาลพวกเขา
สอบไม่ติดหรอก เด็กอำาเภอเล็กๆ จะไปสอบแข่งเวทีระดับ

ชาติสู้กับเด็กในเมืองได้อย่างไร 
เพราะฉะนั้นน้องๆ ทุกคนต้อง
สำานึกบุญคุณข้อนี้และกลับมา
ทำางานใช้คืน”  
 ด้วยการสร้าง “ความขลัง” 
ให้กับโควตานักเรียนทุนเช่นนี้ 
ทำาให้ที่สนามชัยเขตคำาว่า นักเรียน
ทุน หมายถึงเพียง นักเรียนที่สอบ
ได้โควตาของโรงพยาบาลเพื่อเข้า
เรียนต่อพยาบาลกับสถานศึกษา
ที่มีข้อตกลงกับโรงพยาบาล ขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมทั้งค่า
บำารุงการศึกษาครอบครัวของเด็ก

จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง “สำาหรับเราทุนคือโควตาที่ทำาให้
คุณได้เรียน ทุนไม่ใช่เงิน ถ้าไม่มีโควตาคุณก็จะไม่ได้เรียน
เพราะโอกาสสอบเข้าได้จะน้อย” นพ.สมคิด กล่าว
 ด้วยวิธีการสร้างนำาสึกบุญคุณบ้านเกิด (โรง
พยาบาล) และการขึ้นป้าย ทำาให้วันนี้ “นักเรียนทุน” 
ทุกคนของสนามชัยเขตกลับมาทำางานที่โรงพยาบาลกัน
ถ้วนหน้า โรงพยาบาลไหนอยากนำาไปใช้แก้ปัญหาเด็กฉีก
สัญญาทุน นพ.สมคิดยืนยันหนักแน่นว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์
แต่อย่างใด   

“สําหรับเราทุนคือโควตา
ที่ทําใหคุณไดเรียน 

ทุนไมใชเงิน ถาไมมีโควตา
คุณก็จะไมไดเรียน

เพราะโอกาสสอบเขาได
จะนอย

”
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รายงานพ�เศษ : โดย ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ > ผู้จัดการสำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
แห่งประเทศไทย (สพท.) โดย นศพ.ธวัชสภณ ธรรม-
บำารุง ได้ทำาจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อแสดงความ
ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการกำาลังคนด้านสุขภาพ
แห่งชาติ ที่เสนอให้ขยายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า CPIRD ต่อไปอีก 5 ปี จาก
เดิมที่กำาลังจะหมดวาระโครงการในปี2556 ในประเด็น
การเพิ่มเงื่อนไขการทำาสัญญาปฏิบัติการใช้ทุนของผู้สำาเร็จ
การศึกษาตามโครงการ CPIRD จาก 3 ปี เป็น 6 ปี และ
ในกรณีผิดสัญญาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน และการเพิ่มค่า
ปรับจากข้อกำาหนดเดิม 4 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท โดย 
สพท. ให้เหตุผลว่าการเพิ่มระยะเวลาการใช้ทุนนั้นแทนที่
จะดึงแพทย์ไว้ในชนบท กลับจะเป็นการผลักแพทย์ออก
จากระบบก่อนเวลาอันควร เพราะเหตุผลหลักของแพทย์
จบใหม่ที่ลาออกจากราชการและต้องฉีกสัญญาใช้ทุนเป็น
เพราะต้องการเรียนต่อเฉพาะทาง การยิ่งเพิ่มระยะเวลา
การใช้ทุนจะยิ่งทำาให้แพทย์ต้องทำางานนอกราชการเพื่อ
หาเงินชดใช้ค่าปรับให้มากขึ้น 
 ความเห็นของ สพท. แสดงให้เห็นว่าในหมู่ของ
นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อหลักการและ
เหตุผลของโครงการ CPIRD เป็นอย่างมาก รวมทั้งมองไม่
เห็นความแตกต่างระหว่างการเป็นนักศึกษาแพทย์ที่สอบ
เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอบปกติ และ
การสอบเข้าตามโครงการ CPIRD   
 CPIRD เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างระหว่างโรงเรียนแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข 

เหตุผลที่ควรสนับสนุนการขยายระยะเวลาใชทุน
ของแพทยตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทเป็นการ
เฉพาะ เนื่องจากระบบการรับนักศึกษาแพทย์ตามปกติที่
แม้จะมีข้อกำาหนดให้แพทย์จบใหม่ใช้ทุนด้วยการทำางานใน
ชนบทเป็นเวลา 3 ปี แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับพบว่ามีแพทย์
ลาออกจากระบบเป็นจำานวนมาก โดยพบว่าล่าสุดใน
ปี 2553 มีแพทย์ลาออกจากโรงพยาบาลชุมชนในชนบท
ถึง 544 คน จึงเกิดปรากฏการณ์ว่าหลายโรงพยาบาลไม่มี
แพทย์ประจำา และบางโรงพยาบาลไม่มีแพทย์จบใหม่ลง
ไปใช้ทุนเลย ข้อวิเคราะห์หนึ่งที่มองเห็นกันและมีงานวิจัย
สนับสนุนคือเด็กที่เข้าเรียนแพทยศาสตร์ศึกษาส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าเด็กจากต่างจังหวัด การเปิด
โอกาสให้เด็กจากชนบทมีโอกาสเข้ามาสู่โรงเรียนแพทย์
ได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขมองว่าน่า
จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแพทย์ในชนบทได้ โดยยืน
อยู่บนสมมติฐานว่าเด็กชนบทย่อมสามารถปฏิบัติงานใน
ชนบทได้นานกว่าเด็กในเมืองเพราะไม่ต้องจากภูมิลำาเนา 
จึงจัดโครงการ CPIRD ขึ้นให้เด็กจากชนบทมีช่องทางใน
การสอบเข้าสู่โรงเรียนแพทย์ช่องทางใหม่ ไม่ต้องแข่งขัน
ระดับประเทศที่โอกาสมักจะตกเป็นของเด็กในเมือง แต่
มีการแข่งขันในสนามเล็กของตนเอง โดยกระจายโควตา
สำาหรับ CPIRD ให้รายจังหวัด เพื่อกระจายโอกาสทางการ
ศึกษาให้เด็ก และกระจายโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ให้กับประชาชนในทุกพื้นทั่วประเทศ เมื่อ
เข้าสู่ระบบแพทยศาสตร์ศึกษาได้ เด็กกลุ่มนี้จะเรียนระดับ 
pre-clinic ในโรงเรียนแพทย์ 3 ปี และระดับ clinic ในโรง
พยาบาลศูนย์ที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของกระทรวง

สาธารณสุขอีก 3 ปี หลังจากนั้นก็อยู่ใช้ทุนในภูมิลำาเนา
ของตนต่ออีก 3 ปี   
 ดังนั้น CPIRD จึงเปรียบเหมือนช่องทางพิเศษ
ของระบบแพทยศาสตร์ศึกษาให้เด็กกลุ่มหนึ่ง แน่นอน
ว่าช่องทางพิเศษก็ย่อมต้องมีเงื่อนไขพิเศษ เพราะช่อง
ทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แพทย์ในชนบทเป็นการเฉพาะ เงื่อนไขทุกอย่างจึง
ต้องมุ่งสู่การทำาให้มีแพทย์ในชนบทให้ได้ ผู้ที่คิดว่าไม่
สามารถรับเงื่อนไขของโควตาพิเศษนี้ได้ ทางเลือกคือ
การสอบเข้าตามระบบปกติ ซึ่งเงื่อนไขของ CPIRD มิได้
ก้าวล่วงไปครอบคลุม 
 งานวิจัยของ พญ.ลลิตยา กองคำา ที่ศึกษาผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ CPIRD โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ พบว่า
แพทย์ที่จบการศึกษาตามโครงการนี้สามารถอยู่ปฏิบัติ
งานในชนบทได้นานกว่าแพทย์ที่จบแพทยศาสตร์ศึกษา
ตาม track ปกติ แต่ก็ยังพบว่ามีการลาออกของแพทย์
ก่อนครบกำาหนดการใช้ทุนมากและในช่วง 2-3 ปีหลังสุด
พบว่าแพทย์ CPIRD และ track ปกติมีการคงอยู่ในชนบท
ไม่ต่างกันมากนัก  และงานวิจัยนี้เองที่เป็นที่มาของการ
ขยายโครงการ CPIRD รวมทั้งปรับเงื่อนไขการใช้ทุน เพื่อ
ให้แพทย์ CPIRD อยู่ในชนบทได้นานขึ้น โครงการ CPIRD 
ที่กำาลังจะจบเฟสลง แม้จะเป็นช่องทางพิเศษในการเข้าสู่
โรงเรียนแพทย์ แต่เงื่อนไขการใช้ทุนกลับไม่ต่างจากการ
สอบเข้าตามระบบปกติ การขยายเงื่อนไขการใช้ทุนตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการกำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ 
จึงเป็นการสร้างความแตกต่างในการใช้ทุนระหว่างแพทย์ 
track ปกติ กับ CPIRD ดังนั้นแทนที่ สพท. จะออกมาขับ
เคลื่อนคัดค้านการขยายระยะเวลาการใช้ทุนของ CPIRD 
สู้ออกมาสนับสนุนน่าจะเป็นการดีกว่า เพราะระบบที่เป็น
อยู่เท่ากับไม่เป็นธรรมต่อแพทย์ที่เข้าสู่ระบบการสอบปกติ 
ส่วนกลุ่มนักศึกษาแพทย์ตามโครงการ CPIRD ยิ่งไม่ควร
ออกมาคัดค้านเพราะผู้เขียนเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขที่ทุกคนที่
อยากใช้ช่องทางนี้ต้องรับทราบตั้งแต่แรก นอกจากนี้ยัง

ควรอย่างยิ่งที่จะยอมรับความจริงว่า CPIRD เป็นระบบที่
เอื้อให้ตนเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อย่าง
ทุกวันนี้ก็ได้    
 ในฐานะของผู้ที่กำาลังจะก้าวเข้ามาเป็นแพทย์ 
อย่ามองแต่ว่าระบบแพทยศาสตร์ศึกษาและระบบบริการ
ทางการแพทย์ให้อะไรกับเรา ลองมองว่าเราได้อะไรจาก
ระบบบ้างและเราจะตอบแทนระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศนี้ให้เพียงพอได้อย่างไรจะไม่ดีกว่าหรือ   

[ ตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือพิมพ์มติชน 
ฉบับประจำาวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ]
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มองรอบโลก : โดย แม่พลอย

ญีปุ่่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาการขาดแคลนแพทย์
ในพื้นที่ชนบท ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีเกาะถึง 6,852 
เกาะ พื้นที่มากกว่าร้อยละ 61 ของประเทศเป็นที่ภูเขาสูง 
การเดินทางที่ไม่สะดวก ทำาให้ญี่ปุ่นจำาเป็นต้องมีแพทย์ไป
ประจำาอยู่ในชนบทห่างไกลให้ทั่วถึง แต่ก็เช่นเดียวกับ
ประเทศอื่นๆ ที่มักจะไม่ค่อยมีหมอไปอยู่ชนบท รัฐบาล
ญี่ปุ่นจึงแก้ปัญหาด้วยการตั้งโรงเรียนแพทย์ที่มีภาระหน้าที่
ผลิตแพทย์เพื่อพื้นที่ชนบทเป็นการเฉพาะขึ้นมา
 โรงเรียนแพทย์ JMU (Jichi Medical University 
– JMU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกิจการภายในประเทศ (Ministry of Home 
Affairs) และรัฐบาลท้องถิ่นของทั้ง 47 เขต (prefectures 
เทียบได้กับรัฐของสหรัฐอเมริกา) งบประมาณทั้งหมดมา
จากรัฐบาลของทั้ง 47 เขต หน้าที่หลักของโรงเรียนแพทย์
แห่งนี้คือผลิตแพทย์กลับคืนไปให้กับพื้นที่ชนบทของทั้ง 
47 เขต 
 ในแต่ละปี JMU จะคัดเลือกเด็กมัธยมปลาย
จากทุกเขต เขตละ 2-3 คน นักเรียนแพทย์ที่จบจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะตกประมาณปีละ 100-110 คน เมื่อ
สำาเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องกลับไปทำางานในพื้นที่ชนบท
ในเขตที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง ตามเงื่อนไข “การใช้ทุน” 
ที่ระบุไว้ใน “สัญญา” ที่ทุกคนต้องลงนามก่อนจะเข้ารับการ
ศึกษาที่โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ 

 สัญญาใช้ทุนที่เป็นตัวผูกมัดนักศึกษาแพทย์ของ 
JMU ไว้กับชนบท มีความแตกต่างจากสัญญาใช้ทุนที่ผูกพัน
แพทย์ไทยไว้กับชนบทอย่างค่อนข้างมีนัยยะสำาคัญ คือ ที่ 
JMU นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำาสัญญากับ
รัฐบาลระดับเขตของตนเองซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการ
เรียนผ่านทางการสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 
และทำาสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยสัญญาจะระบุว่า
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าบำารุงการศึกษาให้กับทุกคน
ตลอด 6 ปี ของการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา 
และทุกคนมีพันธะผูกพันที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในชนบท
ในเขตพื้นที่ของตนเอง 9 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา 
โดย 9 ปีนี้หมายความรวมถึง 3 ปีของการฝึกอบรมเฉพาะ
ทางด้วย เท่ากับอย่างน้อยทุกคนต้องกลับไปทำางานใน
ชนบท 6 ปี โดยรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละเขตจะเป็นผู้
กำาหนดเองว่าจะให้บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนของตนไปปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐแห่งใด และเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลท้องถิ่นเช่นกันที่จะติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของแพทย์ใช้ทุนเหล่านั้น เมื่อพ้นภาระการใช้ทุนแพทย์
กลุ่มนี้ก็สามารถไปย้ายปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนก็ได้
 ผู้ที่ฉีกสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนก็จะต้องชดใช้ค่าเล่า
เรียนทั้งหมดคืนให้กับโรงเรียนแพทย์ โดยค่าเล่าเรียนตลอด 
6 ปี ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
อยู่ที่ 22,600,000 เยน หรือประมาณ 9 ล้านบาท นอกจาก

จะต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนคืนแล้วยังต้องบอกดอกเบี้ยให้
โรงเรียนแพทย์อีกในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งหมดนี้สัญญา
ระบุว่าต้องจ่ายคืนเป็นก้อนเดียวเท่านั้น 
 ในปี 2551 นักวิจัย 3 คน คือ มาซาโตชิ มัตสุโม-
โต, คาซุโอะ อินูเอะ และ อีอิจิ คาจิอิ ได้ทำาการเก็บข้อมูล
ติดตามการคงอยู่ในชนบทของแพทย์ที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนแพทย์นี้ภายหลังครบกำาหนดการใช้ทุน และพบว่า
แพทย์กลุ่มนี้โดยเฉลี่ยเมื่อพ้นภาระการใช้ทุนแล้วมีอัตรา
การอยู่ในชนบทสูงแพทย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น
 โดยทั้ง 3 คน ได้ทำาการติดตามข้อมูลของบัณฑิต
แพทย์ ที่สำาเร็จการศึกษาจากจิอิชิตั้งแต่ปี 2521 - 2551 
จำานวนรวม 2,988 คน สามารถติดตามศิษย์เก่าของ
โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ในปี  2547 ได้ 2,312 คน ในจำานวน
นี้พ้นภาระการใช้ทุนแล้ว 1,669 คน แม้จะพบว่ามีเพียง 
179 คนเท่านั้นที่ยังคงเป็นหมออยู่ในชนบท แต่เมื่อคำานวณ
เป็นเปอร์เซ็นต์เทียบการคงอยู่ในชนบทกับแพทย์ที่จบจาก
โรงเรียนแพทย์ทั่วไปแล้วยังพบว่าแพทย์จาก JMU มีอัตรา
การคงอยู่ในชนบทสูงกว่า คือ เมื่อหลังการใช้ทุนแพทย์จาก 
JMU มีอัตราการคงอยู่ในชนบทที่ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบ
กับจำานวนแพทย์ที่จบที่นี่ทั้งหมดที่ติดตามตัวได้ ขณะที่
แพทย์ที่จบจากสถาบันอื่นมีอัตราการทำางานในชนบทเพียง
ร้อยละ 2.6 เท่านั้น ส่วนอัตราการฉีกสัญญาแล้วใช้ทุนคืน
นั้นพบว่าแพทย์จากจิอิชิมีอัตราการเลิกสัญญาอยู่ที่ร้อยละ 
2.7  
 มัตสุโมโต, อินูเอะ และคาจิอิ ยังได้ทำาการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ที่เข้าเรียนที่ JMU ด้วย และพบ

ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนของ
รัฐบาล โตมาในสังคมเมือง และเลือกที่จะฝึกอบรมต่อ
หลังจากแพทยศาสตร์ศึกษาที่โรงพยาบาลชุมชนมากกว่า
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียน
แพทย์  กลุ่มคนที่ยังคงทำางานอยู่ในชนบทภายหลังพ้น
ภาระการใช้ทุน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่โตมากับสังคมชนบท
และเลือกรับการอบรมต่อในโรงพยาบาลชุมชน
 งานวิจัยของ มัตสุโมโต, อินูเอะ และคาจิอิ ให้
ผลลัพท์ออกมาในแนวเดียวกับงานวิจัยของ พญ.ลลิตยา 
กองคำา จากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ที่ได้ทำาการ
ประเมินผลโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
(CPIRD) ของกระทรวงสาธารณสุข และพบว่าเมื่อพ้น
ภาระการใช้ทุนแพทย์กล่มนี้มีแนวโน้มของการทำางานใน
ชนบทสูงกว่าแพทย์ที่เข้าสู่ระบบแพทยศาสตร์ศึกษาด้วย
วิธีการปกติ จนทำาให้กระทรวงสาธารณสุขกำาลังพิจารณาที่
จะขยายโครงการ CPIRD ออกไปอีก 
 ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทเป็น
ปัญหาที่เกือบทุกประเทศกำาลังเผชิญอยู่ต่างคนต่างมีวิธี
การแก้ปัญหาของตน ประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น เลือก
แก้ปัญหาด้วยการตั้งโรงเรียนแพทย์สำาหรับผลิตแพทย์ให้
ชนบทเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ทำาได้ยากใน
ประเทศกำาลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ที่เลือกเพียงการ
เปิด track ใหม่ที่จะทำาให้เด็กชนบทก้าวเข้ามาเป็นแพทย์
ได้ง่ายและมากขึ้น อย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศต่างกำาลัง
ประสบกับปัญหาว่าเด็กที่เข้าสู่ช่องทางเพื่อชาวชนบทนี้
กลับกลายเป็นเด็กเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำาให้ยังคงมีการฉีกสัญญาใช้ทุน และไม่คงอยู่ใน
ชนบทต่อหลังครบวาระการใช้ทุน การหาทางทำาให้มี
แพทย์อยู่ในชนบทได้มากและนานขึ้นจึงยังคงเป็นปัญหาที่
ท้าทายระบบบริการสุขภาพไม่เพียงเฉพาะญี่ปุ่นและไทย 
แต่เกือบทุกประเทศบนโลกต่อไป   

แหล่งข้อมูล 

Matsumoto M, Inoue K and Kajii E (2008) 
A contract-based training system for rural physicians:
follow-up of Jichi Medical University graduates 
(1978-2006). J Rural Health 2008; 24(4): 360-8

8 :: ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก :: 9

การผลิตแพทย์ชนบทในญี่ปุ่น.................................................



10 :: ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก :: 11

จากห้องวิจัย : โดย กองบรรณาธิการ

การเผชิญกับความรุนแรงจากการทำางาน (workplace 
violence ) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
นับวันจะเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นักวิจัยไทย
กลุ่มหนึ่ง เช่น เกสรา ศรีพิชญาการ และคณะ, เฉลิมรัฐ 
คำ้าชูชาติ และคณะ, และสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และ
คณะ เคยทำาการศึกษาการได้รับความรุนแรงจากการ
ทำางานในบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
และพบว่าพยาบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงจากการ 
ปฎิบัติงานมากกว่าบุคคลากรกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
พยาบาลเป็นกลุ่มบุคลากรที่ใกล้ชิดกับคนไข้ และต้อง
ประสานและติดต่อกับบุคคลอื่นๆ เป็นจำานวนมาก ความ
รุนแรงที่พยาบาลได้รับจะมีทั้งความรุนแรงทางวาจาและ
ความรุนแรงทางกาย ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุความรุนแรงทั้งทางกาย
และวาจาส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้และญาติ ขณะที่รายงาน
ของเกสรา พบว่าความรุนแรงทางวาจามักเกิดจากเพื่อน
ร่วมงาน ส่วนความรุนทางกายมักเกิดจากคนไข้และญาติ 
 ไม่เพียงเฉพาะประเทศไทย บุคลากรด้านสุขภาพ
ในต่างประเทศก็ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นกัน 
ในประเทศ แคนาดา มีผู้ทำาการศึกษาวิจัยและพบว่าร้อย
ละ 34 ของพยาบาลเคยถูกทำาร้ายร่างกาย ร้อยละ 47 เคย

ถูกต่อว่าและด่าทอขณะปฏิบัติงาน ในอเมริกาพบว่าร้อย
ละ 13.2 เคยได้รับความรุนแรงทางร่างกาย และร้อยละ 
38.8 เคยได้รับความรุนแรงด้านอื่นๆ กลุ่มประเทศยุโรป
พบอัตราความรุนแรงที่เกิดจากคนไข้อยู่ที่ร้อยละ 10.4 
-39.1 ประเทศที่พบว่ามีอัตราการได้รับความรุนแรงสูง
ที่สุดคือฮ่องกง ร้อยละ 76 
 อย่างไรก็ดีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องความรุนแรงจาก
การทำางานของพยาบาลวิชาชีพทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่มักจะสำารวจรูปแบบและขนาดของ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ยังไม่ค่อยมีการศึกษาต่อเนื่องไปถึง
ผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพหรือการคงอยู่ในวิชาชีพ
ของพยาบาล และนี่จึงเป็นที่มาของงานวิจัย “ความ
รุนแรงจากการทำางานของพยาบาลวิชาชีพ: ผลกระทบ
ต่อการลาออกจากวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย” 
ของศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์และคณะ โดยได้รับความ
สนับสนุนจากสำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้าน
สุขภาพ (สวค.) 
 ศิมาลักษณ์มองว่าการศึกษาผลของการเกิดความ
รุนแรงต่อความตั้งใจลาออกจากวิชาชีพของในพยาบาล
ในประเทศไทย น่าจะเป็นข้อมูลสำาคัญข้อมูลหนึ่งที่จะ

นำาไปสู่การแก้ปัญหาอัตราการหยุดงาน การเปลี่ยนงาน
ของพยาบาลซึ่งนับวันจะสูงขึ้น ทำาให้ประเทศประสบ
ปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านนี้มาโดยตลอด จึงสนใจ
ที่จะศึกษาผลของการเกิดความรุนแรงจากการทำางาน
ต่อความตั้งใจจะลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลบางส่วนจากโครงการวิจัย
สุขภาพและชีวิตการทำางานของพยาบาลวิชาชีพใน
ประเทศไทย ซึ่งกฤษดา แสวงดี และคณะ ทำาไว้ในปี 
2553  ศิมาลักษณ์พบว่าพยาบาล 885 คนจาก 18,167 
คน มีความตั้งใจจะออกจากวิชาชีพพยาบาลภายใน 1-2 
ปี และมีพยาบาล 3,807 คนที่เคยประสบเหตุการณ์
ความรุนแรงในที่ทำางานอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่
ผ่านมา โดยพบว่าร้อยละ 7.9 ตั้งใจจะลาออกจากวิชาชีพ 
เทียบกับร้อยละ 4.6 ของพยาบาลที่ไม่เคยประสบความ
รุนแรงและตั้งใจจะลาออกจากวิชาชีพ  นั่นหมายความว่า
พยาบาลที่เคยประสบเหตุรุนแรงมีความตั้งใจจะลาออก
จากวิชาชีพประมาณ 2 เท่าของพยาบาลวิชาชีพที่ไม่เคย
ประสบเหตุรุนแรงจากการทำางาน และนอกจากนี้ยังพบ
ว่า พยาบาลที่ประสบความรุนแรงทำาให้ถึงขั้นต้องหยุดงาน
ตั้งใจจะลาออกจากวิชาชีพพยาบาลประมาณ 3 เท่าของ
ผู้ที่ไม่เคยประสบเหตุรุนแรงจากการทำางาน
 จากข้อมูลเบื้องต้นของกฤษดาและคณะ 
ศิมาลักษณ์ ได้ต่อยอดด้วยการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการ
สนทนากลุ่มกับพยาบาลที่ทำางานอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวช
แห่งหนึ่ง พบว่าถ้าเป็นผลกระทบจากญาติจากคนไข้หรือ
คนไข้ จะไม่มีผลต่อความรู้สึกอยากเปลี่ยนงาน ส่วนการ
คุกคามจากเพื่อนร่วมงานจะมีผลต่อสภาพจิตใจและทำาให้
เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานมากกว่า บางคนอยู่ร่วมกัน 
ไม่ได้ขนาดได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ได้ มีผลกระทบ เครียด 
ร้องไห้ หมดแรง ถึงขนาดต้องรับประทานยา ส่วนอีก
กรณีหนึ่งที่เพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกันไม่ได้ เนื่องจากภาระ
งานความเครียดจากเนื้อหาของงาน การทำางานเข้ากัน
ไม่ได้ก็มีเหตุการณ์ถึงขั้นทำาร้ายร่างกายเช่น ถีบโต๊ะ โยน
แฟ้ม “แฟ้มบิน” ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นอย่าง
มาก เกิดความเครียด ส่วนการได้รับผลกระทบจากคนไข้
ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัย การที่พยาบาล
จิตเวชเจอผลกระทบจากผู้ป่วยบ่อยๆ ทำาให้เกิดความ

เคยชิน
 ส่วนพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรง
พยาบาลชุมชน เห็นว่างานที่ตนเองทำาเป็นงานที่หนัก ต้อง
เจอกับคนไข้ที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนไม่พอใจก็ถูกดุ
ด่า ไม่อยากรอ ผู้ป่วยมาถึงมักต้องการการรักษาในทันที 
และพยาบาลในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลจบใหม่
ไม่ได้รับการบรรจุ ไม่มีความมั่นคง และในลักษณะการ
ทำางานทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ผู้รับบริการส่วนหนึ่งมาจาก
ต่างอำาเภอซึ่งเมื่อมารับบริการจะมีความคาดหวังสูง มา
แล้วต้องได้รับการรักษาทันที มาแล้วต้องหาย ทำาให้การ
ทำางานบางครั้งเกิดความท้อแท้ เบื่อ ร้องไห้ เครียด เกิด
ความรู้สึกเบื่อไม่อยากมาทำางาน เบื่อคนไข้เนื่องจากคนไข้
เยอะ บรรยากาศในการทำางานไม่ดี ขึ้นเวรมาเจอคนไข้
นอนรอสังเกตอาการเต็มตึก ต้องนอนรอดูอาการหลาย
ชั่วโมง ไม่สามารถเคลียร์ได้ admit ก็ไมได้เนื่องจากไม่มี
ข้อบ่งชี้ในการ admit เกิดความรู้สึกอยากย้าย ward หรือ
ย้ายไปทำางานใน PCU อย่างไรก็ดีส่วนความรู้สึกต้องการ
ลาออกจะหายไปเมื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนพยาบาล
ที่ทำางานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ผลกระทบ
คือความเครียด ความไม่ปลอดภัยในการทำางาน เนื่องจาก
การอยู่เวรคนเดียวในเวลากลางคืน มีความคิดอยากย้าย
งานเพื่อให้ตนเองปลอดภัย
 แม้งานวิจัยของศิมาลักษณ์จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
แต่ข้อมูลเบื้องต้นก็ทำาให้สามารถสรุปได้ว่าความรุนแรง
จากการทำางานในพยาบาลวิชาชีพ มีผลต่อความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย แต่สิ่งเหล่านี้
มักไม่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างจริงจัง การหามาตรการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดความรุนแรงจากการการ
ทำางานที่เกิดขึ้นนับว่ามีความจำาเป็น ไม่ว่าการสนับสนุน
ด้านนโยบาย การปรับสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวม
ทั้งการจัดหาคู่มือและแนวปฏิบัติสำาหรับพยาบาลหรือ
แม้แต่การผลักดันเข้าไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่จำาเป็นที่ต้อง
ปฏิบัติในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล เหล่า
นี้ล้วนเป็นวิธีการที่จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดจากงานอัน
ส่งผลต่อการตั้งใจลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลไทยใน
ที่สุด    

ความรุนแรง
 จากการ
 ทํำางาน

          แรงขับ
            ให้
         พยาบาล
       เปลี่ยนงาน?
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สกูปพ�เศษ : โดย กองบรรณาธิการ

 บัญชีรายชื่อหน่วยงานต่างๆ ที่มีเฮลิคอปเตอร์ 

ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ประสาน

ไว้ก่อนหน้านี้ถูกนำามาพิจารณาเพื่อหาเฮลิคอปเตอร์ที่

เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในครั้งนี้ และสุดท้าย

เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ถูกเลือกมาให้รับผิดชอบปฏิบัติภาระกิจในครั้งนี้ด้วยเหตุผล

ว่ามีขนาดใหญ่พอสำาหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่คนไข้

บางคนจำาเป็นต้องใช้ตลอดเวลา 

 หลังตัดสินใจเลือกพาหนะสำาหรับลำาเลียงคนไข้

ได้ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลซึ่งประจำาการอยู่ ณ 

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินดอนเมือง 84 ในคืนนั้นก็ได้รับคำา

สั่งจากกองอำานวยการให้เตรียมพร้อมเพื่อเดินทางพร้อม

เฮลิคอปเตอร์ไปรับและส่งผู้ป่วยตามที่มีการแจ้งขอ

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการลำาเลียงผู้ป่วยในช่วง

ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวกับ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ไม่กี่สัปดาห์ก่อน

หน้าที่หลายจังหวัดในประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้วงล้อม

ของมวลนำ้า พร้อมทั้งยืนยันว่าระบบที่เห็นใน Code Blue 

เป็นระบบที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่จริงในระบบบริการสาธารณสุข

ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน เพราะตนเองเคยไปฝึกงานระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นมาแล้ว

 สิ่งที่ นพ.อัจฉริยะ อยากเห็นก็คือการที่สังคมไทย

โดยเฉพาะบุคลากรในระบบบริการสุขภาพมองเห็นและ

เข้าใจความสำาคัญของการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่าที่เป็นอยู่ 

มหาอุทกภัยครั้งนี้อาจจะกลายเป็นโอกาสของระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินที่ทำาให้ได้รับการมองด้วยสายตาที่เข้าใจอย่าง

มองเห็นความสำาคัญจากสังคมก็เป็นได้ อย่างไรก็ดีโอกาส

จากความเข้าใจของสังคมเพียงอย่างเดียวน่าจะยังไม่เพียง

พอที่จะทำาให้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบบริการการแพทย์

ที่มีความเข้มแข็งเหมือนใน Code Blue ได้ เพราะปัจจัยอีก

หลายอย่างของสังคมไทยยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเอื้อที่จะให้

ไปถึงจุดนั้น

  

ทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

“ขอเฮลิคอปเตอรลําเลียงคนไขจากนครสวรรคไปพิษณุโลก ถูกตองหรือไม” 
เสียงเจาหนาที่ประจํากองอํานวยการศูนยบูรณาการประสานการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉินตอบโต
ภัยพิบัติแหงชาติ  หรือการแพทยฉุกเฉินดอนเมือง 84  ตอบกลับไปยังตนทางที่โทรศัพทเขามาประสานแจง
เหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือในวันที่ 11 ตุลาคม 2554  วันที่นครสวรรคถูกมวลนํ้ามหาศาลถลมอยาง
ตั้งตัวไมทัน

วิกฤติมหาอุทกภัยของประเทศไทย อาจทำาให้ใครหลายๆ 

คนนึกถึงภาพ “ดร.เฮลิ” ในละครชุดญี่ปุ่นเรื่อง Code Blue 

ซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเพิ่งนำามาเผยแพร่ให้คนไทยชม

จบไปไม่นาน แม้เฮลิคอปเตอร์ลำาเลียงผู้ป่วยในสถานการณ์

จริงของไทยจะไม่สวย ไม่ทันสมัย เหมือนใน Code Blue 

แม้สถานการณ์จะไม่บีบคั้นจิตใจเหมือนใน Code Blue แม้

ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของทีมการแพทย์ฉุกเฉินจะไม่เปียม

ไปด้วยเสน่ห์เหมือนใน Code Blue แต่ความสำาคัญของ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการมองเห็นอย่างมีนัย

สำาคัญจากสังคมในวงกว้างทันที

 ในขณะที่ภาคพื้นดิน (ที่แปรสภาพเป็นพื้นนำ้า) กำาลัง

คลาคลำ่าไปด้วยรถขนาดใหญ่และเรือที่ขะมักเขม้นอพยพ

ผู้คนและขนส่งสิ่งของยังชีพ บนน่านฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์

จากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

กองบินตำารวจ, กองทัพบก, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ไม่เว้น

แม้กระทั่ง C-130 ของกองทัพอากาศ และเครื่องบินทำาฝน

หลวง ที่บินขึ้นลงขนส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ถูกนำ้าท่วม

ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในที่ปลอดภัยจากนำ้าท่วม สถานีข่าว

เกือบทุกช่องถ่ายทอดให้เห็นถึงความยากลำาบากในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของทีมการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งแพทย์ พยาบาล 

เจ้าพนักงาน และอาสากู้ชีพ ที่ทำางานแข่งกับเวลาอย่าง

ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย จุดประกายให้เห็นว่าจากนี้ไปการแพทย์

ฉุกเฉินน่าจะเป็นสาขาของระบบริการสาธารณสุขที่อยู่ใน

สายตาของสังคมและบุคลากรทางการแพทย์มากกว่านี้

 “คุณรู้ไหมเจตนาของการทำาซีรีส์ Code Blue 

คืออะไร เขาต้องการให้คนญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องนี้ เพราะ

หากคนญี่ปุ่น respect เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน คนญี่ปุ่น

ก็ต้องเลือกผู้นำาหรือรัฐบาลที่สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน 

นี่เป็นการกระตุ้นความรู้สึกคนทางอ้อม แต่ก็ได้ผล” 

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา รองผู้อำานวยการสำานักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และจัดระบบบริการ สถาบันการแพทย์

กับความฝันถึง ดร.เฮลิ เมืองไทย
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 กําลังคนในระบบฉุกเฉิน 
ขาดคนจนเกินจะเรียกวาขาดแคลน
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นองค์กรใหม่ 

เพิ่งถือกำาเนิดตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2551 เท่านั้น มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

15 ประการ หนึ่งในนั้นคือ การจัดให้มีระบบปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน แน่นอนว่าสพฉ. จะจัดให้มีระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินที่ประสิทธิภาพได้ ย่อมขึ้นกับต้นทุนเดิมของระบบ

ที่มีอยู่ และต้นทุนที่สำาคัญที่สุดได้แก่บุคลากร เพราะระบบ

การแพท์ฉุกเฉินจะสมบูรณ์และเข้มแข็งได้ เมื่อมีบุคลากร

ครบทุกส่วนได้แก่

แพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงแพทย์ที่ฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน

เวชศาตร์ฉุกเฉิน ให้มีความรู้ความสามารถที่จะตัดสินใจ

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเบื้องต้นได้โดยที่แพทย์เฉพาะทาง

ไม่ต้องลงมาดู สามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้

มากกว่าแพทย์ทั่วไป สามารถทำาศัลยกรรมได้ในระดับ

ก่อนที่จะมีการผ่าตัด เช่น เจาะคอ เจาะปอด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 มีแพทย์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 247 คน รวมทั้งที่

เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ หลายโรงพยาบาลที่ไม่มี

แพทย์ฉุกเฉินจะใช้บุคลากรในกลุ่มที่ 2 ทำาหน้าที่แทน

นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยระบบจะหมาย

ถึงผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนัก

ปฏิบัติการฉุกเฉินทางแพทย์ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์

ฉุกเฉิน ปัจจุบันหลักสูตรนี้เพิ่งมีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง

เท่านั้นที่เปิดสอน และการเรียนการสอนเพิ่งมีมาได้แค่ 

2 ปี จึงยังไม่มีผู้สำาเร็จหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการ

แพทย์โดยตรง จึงใช้พยาบาลที่ได้รับการอบรมด้านการกู้

ชีพมาทำาหน้าที่นี้ในปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่คล้ายผู้ช่วย

แพทย์ ปัจจุบันมีพยาบาลกู้ชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จำานวน 15,049 คน 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เดิมมีชื่อเรียกว่าเวชกร

ฉุกเฉินระดับกลาง คนกลุ่มนี้เรียนจบหลักสูตรอนุปริญญา 

2 ปี แหล่งผลิตที่สำาคัญปัจจุบันคือสถาบันพระบรม

ราชชนก (สบช.) และโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ของกรม

แพทย์ทหารเรือ แต่นับจากปีการศึกษา 2555 เป็นต้น

ไป โรงเรียนนาวิกเวชกิจจะเป็นแหล่งผลิตเจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทย์เพียงแห่งเดียว เนื่องจาก สบช.จะยกเลิก

หลักสูตร 2 ปี แล้วหันมาผลิตหลักสูตร 4 ปีแทน ตัวเลข

ที่เป็นทางการของ สพฉ. ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 มีเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์อยู่ในระบบบริการ

สาธารณสุข 873 คน  

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือที่เรียกกันเดิมในระบบ

ของกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะมีการตั้ง สพฉ. ว่า

เวชกรฉุกเฉินระดับต้น จะเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการอบรม

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหลักสูตร 110 ชั่วโมง ซึ่งเดิมเป็น

หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดทำาและควบคุม

คุณภาพ แต่ปัจจุบัน สพฉ. เป็นผู้เข้ามาควบคุมดูแลใน

ส่วนนี้ ปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิน 3,849 คน ส่วนใหญ่มาจาก

ภาคประชาชน

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องต้น (First Responder - FR) รับหน้าที่เป็นด่านหน้า

ของการแพทย์ฉุกเฉิน คือคนที่จะเข้าถึงผู้ป่วยเป็นคนแรกๆ 

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนจากภาคประชาชน และองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน 

24 ชั่วโมง เป็นกลุ่มคนที่มีอยู่เป็นจำานวนมากที่สุด ปัจจุบัน

ตัวเลขจาก สพฉ. แสดงให้เห็นว่ามีอยู่ 122,945 คน   

 แพทยฉุกเฉิน สาขาวิชาทีใ่ครๆ ก็ไมสนใจ
 ในบรรดาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด 

กลุ่มคนที่ขาดแคลนเพราะมีกำาลังคนป้อนเข้าสู่ระบบ

แต่ละปีน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มแพทย์ฉุกเฉิน 

 “ความฝันคือทุกโรงพยาบาลมีแพทย์ฉุกเฉิน 3 คน 

ภายในสิ้นปี 2555 และอยากเห็นแพทย์ฉุกเฉินทำางาน

เฉพาะใน ER ไม่ต้องลงเวร OPD” นพ.อัจฉริยะกล่าว

 เป็นคำากล่าวที่อาจจะต้องเรียกว่าฝันสูงเป็น

อย่างยิ่ง เมื่อมองเทียบกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

ที่มีจำานวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนับ

เฉพาะโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปอยู่ที่ 94 แห่ง 

โรงพยาบาลนอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อีก 47 แห่ง และที่อยู่ต่างกระทรวง 111 แห่ง โรงพยาบาล

เอกชนนับเฉพาะขนาดใหญ่ที่มีเตียงมากกว่า 100 เตียง

อีก 164 แห่ง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2552) หากนับตาม

เกณฑ์ความฝันของ นพ.อัจฉริยะ ประเทศนี้ต้องมีแพทย์

ฉุกเฉิน (Emergency Physician - EP) มากถึง 415 X 3 

= 1,245 คน (ยังไม่นับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 736 

แห่ง) ขณะที่ตัวเลขจากข้อมูลผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์

ฉุกเฉิน ของ สพฉ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พบว่ามี

แพทย์ฉุกเฉิน อยู่เพียง 247 คน ภายใน 1 ปี จะผลิตเพิ่มอีก

เกือบ 1,000 คน ตามที่ นพ.อัจฉริยะ แห่ง สพฉ. อยากเห็น

ได้หรือไม่ ต้องดูจากกำาลังการผลิตในปัจจุบัน 

 ในประกาศรับสมัครแพทย์ประจำาบ้านของ

แพทยสภาประจำาปี 2554 ระบุว่าศักยภาพของสถาบันการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำา

ปี 2554 อยู่ที่ 99 คน ในขณะที่มีทุนอบรมจากโรงพยาบาล

ทั่วประเทศ 37 แห่ง รวม 42 ทุน ที่เหลือเป็นการรับสมัคร

แบบ Free train เมื่อย้อนกลับไปมองกำาลังการผลิตใน

ปีที่ผ่านมา พบว่าในปี 2553 มีแพทย์ประจำาบ้านสาขา

เวชศาสตร์ฉุกเฉินยื่นเรื่องขออนุมัติบัตรจากแพทยสภา 

89 คน จะเห็นว่ากำาลังการผลิตแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 

100 แต่ความฝันของ สพฉ. อันเป็นฝันที่จะทำาให้ระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความเข้มแข็งได้ต้องการแพทย์

“ความฝนคือทุกโรงพยาบาลมีแพทยฉกุเฉนิ 3 คน 
ภายในสิ้นป 2555 และอยากเห็นแพทยฉกุเฉนิ
ทํางานเฉพาะใน ER ไมตองลงเวร OPD”
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ฉุกเฉินภายในปีหน้า 1,000 คน เป็นฝันที่เกินความจริงไป

ถึง 10 เท่า 

 นอกเหนือจากการได้รับโควตาทุนจากกระทรวง

สาธารณสุขน้อยกว่าศักยภาพในการผลิตของสถาบันฝึก

อบรมแล้ว แพทย์ฉุกเฉินยังเป็นสาขาที่ได้รับความสำาคัญ

จากสถานบริการแต่ละแห่งน้อยด้วย

 “ระบบราชการเองก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนการมีอยู่

ของ EP มากนัก หลายแห่งมองว่า EP ก็เหมือน GP ที่มา

ทำางาน ER บางที่ก็ยกงาน ER ทั้งหมด ให้กับ EP ที่มี

คนเดียวในโรงพยาบาล” เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกที่ 

EP ท่านหนึ่งแห่งโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาโพสต์ไว้ใน  

www.thaiclinic.com 

 สถานการณ์ที่ EP ท่านนี้บันทึกไว้เป็นสถานการณ์

ที่ถือว่าอยู่ในขั้นดีกว่าอีกหลายโรงพยาบาล เพราะ

อย่างน้อยก็ยังมี EP ขณะที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยไม่มี EP แม้แต่คนเดียว และคนที่มักจะได้รับ

มอบหมายให้อยู่ประจำา ER ซึ่งเป็นสถานที่ทำางานหลักของ 

EP คือแพทย์จบใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์น้อยสุด นี่คือสิ่งที่ 

นพ.อัจฉริยะ เรียกว่าเป็น “ความจริงที่น่าเจ็บปวด”

 “ปัจจุบันแพทย์ฉุกเฉินได้ค่าเวรเท่า GP เพราะโรง

พยาบาลมองว่าคนที่ทำางานใน ER คือ GP เขาก็ไม่อยากทำา 

ก็ขายเวรให้น้องๆ” นพ.อัจฉริยะกล่าว ก่อนจะเพิ่มเติมว่า

แพทย์ฉุกเฉินควรจะได้รับค่าเวรเท่ากับแพทย์อายุรกรรม

เพราะถือเป็นแพทย์เฉพาะทางเหมือนกัน แต่ปัจจุบันนี้

ค่าเวรของแพทย์ฉุกเฉินเท่ากับแพทย์ทั่วไป ซึ่งไม่ได้ผ่าน

การฝึกอบรมเฉพาะทางมา

 “นี่คือเหตุผลที่ทำาไมสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

ถึงต้อง top up ขึ้นมาเพื่อให้เขาอยู่ได้ในระบบ เพราะ

ปัจจุบัน EP ของเอกชนรายได้อยู่ที่เลข 6 หลัก มันต่างกัน

มากเกินไป” 

 ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและภาระงานที่หนักทำาให้

ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐจึงกลายเป็นห้องทำางานที่

ไม่ค่อยมีแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่แพทย์

จบใหม่ต้องถูกทิ้งให้รับหน้ากับสถานการณ์วิกฤติยามมีผู้

ป่วยฉุกเฉินเข้ามาถึงมือโดยไม่ทันตั้งตัว การเร่งเติมคนเข้า

มาในระบบและรักษาให้อยู่ในระบบนานๆ เป็นทางออก 

ซึ่งก็ติดปัญหาเรื่องโควตาทุนและกำาลังการผลิตอีก  

 เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย 
เมือ่ สพฉ. เปลีย่นหลักสูตร 2 ป เปน 4 ป 
 ก่อนหน้าที่จะมี สพฉ. และ 1669 สายด่วนการ

แพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขเองได้จัดให้มีบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินในระบบของตนเองอยู่แล้ว บุคลากรกลุ่ม

หนึ่งที่เป็นกำาลังหลักของระบบคือเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สร้างหลักสูตรเพื่อผลิตกำาลัง

คนขึ้นเองโดยวิทยาลัยสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาล

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้สามารถรักษา

พยาบาลขั้นพื้นฐานได้ เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียกว่าผลิตเอง

ใช้เอง ควบคุมคุณภาพมาตรฐานเอง เมื่อ สพฉ. เกิดขึ้น

เพื่อทำาหน้าที่จัดหาและควบคุมคุณภาพบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน การควบคุมคุณภาพบุคลากรในส่วนนี้จึงเข้าสู่มือ

ของ สพฉ. ในทันที ซึ่ง สพฉ. เองเมื่อตั้งระบบใหม่ไม่มี

กลุ่มคนที่เรียกว่าเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง ก็ใช้วิธีการปรับ

เทียบมาตรฐานให้เวชกรฉุกเฉินระดับกลางในปัจจุบันมี

ฐานะเทียบเท่าเจ้าพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน     

 แต่ในอนาคตเมื่อ สบช. กำาลังยกระดับ “มาตรฐาน

วิชาการ” ของตนเองด้วยการยกเลิกการผลิตบุคลากร

หลักสูตร 2 ปี เพื่อปรับให้เป็นหลักสูตร 4 ปี ทั้งหมด อะไร

จะเกิดขึ้นกับกำาลังคนเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

 “ก่อนจะตอบว่าหลักสูตร 2 ปี ของ สบช. จะ

ทำาให้เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์หายไปไหม ต้องถาม

ก่อนว่าบุคลากรประเภทนี้จำาเป็นกับระบบหรือไม่ ผมมอง

ว่านักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จำาเป็นกว่า ที่สำาคัญ

สถานการณ์ปัจจุบันคนกลุ่ม 2 ปี เขาก็พยายามอัพเกรด

ตัวเองขึ้นมาเป็น 4 ปีอยู่แล้ว หากไม่มีการผลิตเพิ่มคนกลุ่ม

นี้ก็อาจจะหายไปเองในอนาคต ที่ผ่านมาเราตั้งตำาแหน่ง

ขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่มีอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเขาจะหาย

ไปจากระบบ ประเด็นมันอยู่ที่กรณีนี้ไข่มันเกิดก่อนไก่” 

นพ.อัจฉริยะกล่าว    

 เมือ่ FR เปนทั้งดานหนากูชีพ
และดานหนากูภัย
 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือ ที่เรียกกัน

ติดปากว่า FR จริงๆ แล้วประกอบไปด้วยบุคคลหลาย

ประเภท อาจจะเป็นตำารวจ เป็นประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์ 

หรือเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ซึ่งสำาหรับ

ประเทศไทยแล้วคนส่วนใหญ่ของ FR จะเป็นคนในกลุ่ม

ของมูลนิธิกู้ภัย ที่เข้ามาอบรมหลักสูตรกู้ชีพที่ได้เกณฑ์

มาตรฐาน 24 ชั่วโมงของ สพฉ. เพื่อให้มีความรู้ในการ

ให้การพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อ

ร่างกายและชีวิตของผู้เคราะห์ร้าย  

 ภาพเหตุการณ์ที่หลายคนอาจยังจำากันได้เมื่อหลาย

ปีก่อน ที่นิสิตสาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนหนึ่งถูก

คนร้ายจับเป็นตัวประกัน มีมีดจี้คอ ก่อนที่จะมีการชาร์ต

เข้าช่วยตัวประกันที่สุดท้ายถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอ ภาพ

ของผู้เข้าช่วยเหลือที่อุ้มนิสิตสาวผู้นั้นพาดบ่าวิ่งออกไป

ยังสถานที่ปลอดภัยด้วยความเร็ว ทำาให้เกิดเสียงวิพากษ์

วิจารณ์ว่าน่าจะเป็นการซำ้าเติมบาดแผลให้สาหัสยิ่งขึ้น

มากกว่าจะเป็นการช่วยชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็น 

และเชื่อกันว่าหากผู้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นมีความรู้

เพียงพอการช่วยเหลือน่าจะเป็นการปกป้องชีวิตนิสิตผู้นั้น

ได้มากกว่านั้น เพราะความจริงที่น่าเจ็บปวดคือสุดท้ายเธอ

เสียชีวิต     

 ปัญหาที่ท้าทาย สพฉ. คือจะทำาอย่างไรที่จะทำา

ให้ผู้ที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุคนแรกเป็นคนที่มีความรู้

เบื้องต้นเพียงพอจริงๆ เพราะหลายครั้งที่กู้ภัย ซึ่งทำางาน

ด้วยความเร็วและใจอาสาเข้าถึงที่เกิดเหตุก่อนจะมีการแจ้ง

มายัง 1669 ที่เน้นเรื่องการกู้ชีพอย่างมีมาตรฐาน โอกาสที่ผู้

เคราะห์ร้ายจะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างมีมาตรฐาน

ก็จะลดน้อยลงไป ซึ่งสิ่งที่ สพฉ. พยายามทำาคือการแยกงาน

กู้ชีพและกู้ภัยออกจากกันอย่างชัดเจน ในอนาคตอันใกล้

หลักสูตรอบรม FR ของ สพฉ. จะขยับจาก 24 ชั่วโมง เป็น 

40 ชั่วโมง เฉพาะผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้เท่านั้นที่สามารถจับ

หรือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้ 

 ประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณาในภาวะปัจจุบันที่

การฟ้องร้องระหว่างผู้ได้รับริการทางการแพทย์และผู้ให้

บริการทางการแพทย์ยังคงเป็นปัญหาทางสังคมที่สำาคัญ

อยู่ การรับผิดทางกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องกรณีการดูแล

หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วเกิดผลที่ไม่คาดคิดในทาง

ลบ การทำาเกินกว่าเหตุ การทำาโดยไม่มีความเชี่ยวชาญ 

อาจกลายมาเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงต่อผู้ที่มีจิตอาสาใน

ส่วนนี้ได้ ซึ่ง นพ.อัจฉริยะอธิบายว่าความเป็นห่วงต่อ FR 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร ทำาให้ พ.ร.บ.ต้องให้การรับรอง 

FR ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของ สพฉ. เป็นเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมาย 

 “มองในแง่ดีคือเขามีจิตใจงามมาช่วยคนเจ็บ แต่

หากทำาแล้วไม่ถูกเขาก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง เพราะทำาโดย

ไม่มีอำานาจไม่มี license การให้เขาเป็นเจ้าพนักงานตาม

กฎหมายนี้มีทั้งข้อบวกและลบ ข้อบวกคือคุ้มครองเขา

เพราะเขาสามารถทำาหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับ ข้อลบ

สำาหรับเขาคือหากเขาทำาได้ไม่ตามมาตรฐานเขาก็จะถูก

ลงโทษตาม พ.ร.บ. ซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีต่อประชาชน เพราะ

คนที่ไม่มีความรู้จะไม่ได้รับอนุญาตให้จับหรือเคลื่อนย้าย

คนเจ็บเลย” นพ.อัจฉริยะ กล่าว 

“ระบบราชการเองก็ไมไดใหการสนับสนนุ
การมีอยูของ EP มากนกั หลายแหงมองวา EP 
ก็เหมือน GP ที่มาทํางาน ER บางที่ก็ยกงาน ER 
ทั้งหมด ใหกับ EP ที่มีคนเดียวในโรงพยาบาล”
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 Dream team การแพทยฉุกเฉิน
 เมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน หรือการต้องตกเป็นผู้

เคราะห์ร้าย ที่ต้องได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในที่

เกิดเหตุก่อนถึงมือแพทย์ในโรงพยาบาล หลายคนอยาก

ได้รับการดูแลจากแพทย์ฉุกเฉินหรือบุคลากรในระดับ 

Paramedic ในทันที เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแล

เฉพาะหน้าจากผู้ที่มีทักษะและความรู้เฉพาะทางจริงๆ 

 แต่สำาหรับ สพฉ. dream team การแพทย์ฉุกเฉิน

หมายถึง ทีมงานที่ทำางานประสานกันอย่างเป็นระบบ

ทุกครั้งที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทีมที่สามารถรับข้อมูลจากผู้

แจ้งเหตุและประเมินสถานการณ์ได้ว่าควรต้องส่งบุคลากร

ระดับใดลงไป ทีมที่บุคลากรทุกระดับพร้อมลงพื้นที่ทันทีที่

ได้รับการประสาน ทีมที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอใน

การแก้ปัญหาและดูแลผู้เคราะห์ร้ายตรงหน้า ทีมที่บางครั้ง

อาจไม่ต้องมี EP หรือ paramedic ร่วมทีม 

 “ไม่ใช่ทุกเคสต้องมีแพทย์ หรือจะมีแต่ FR อย่าง

เดียว แต่ต้องมีการแยกระดับความรุนแรงหรือความเร่ง

ด่วน ที่ผ่านมามีการเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็น TAXI มีหน้าที่

แค่ไปตามที่เขาเรียก แต่ในทางการแพทย์เราต้องจัดระดับ

ความรุนแรงหรือความเร่งด่วน เพราะฉะนั้นคนที่โทรมา

ต้องถูกซักรายละเอียด เราจะได้จัดบุคลากรถูก” รอง

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจัดระบบ

บริการ สพฉ. กล่าว

 ระบบการแพทยฉุกเฉินในฝน
 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สพฉ. ทำาหน้าที่

เป็นเพียงหน่วยงานควบคุมและกำากับดูแลการแพทย์

ฉุกเฉินเท่านั้น ไม่มีบุคลากร เครืองมือ หรือแม้กระทั่ง

รถพยาบาลเป็นของตนเอง ยังไม่ต้องพูดถึงเฮลิคอปเตอร์ 

สองสิ่งที่ สพฉ.มีคือเงินงบประมาณและอำานาจในการ

จัดให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมายเท่านั้น 

แม้ปัจจุบันศูนย์ 1669 จะมีอยู่ทั่วประเทศถึง 80 แห่ง 

แต่ส่วนใหญ่ของศูนย์ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข บุคลากรที่ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน ส่วนใหญ่ก็สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เช่นกัน ที่เหลืออาจกระจายกันสังกัดหน่วยงานราชการ

หน่วยงานอื่น เช่น กองทัพ หรือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือสังกัดเอกชน เช่น มูลนิธิต่างๆ รวมไปถึงไร้

สังกัดอย่างประชาชนทั่วไปที่เข้ามาฝึกอบรม FR ด้วย จะ

เกิดอะไรขึ้นหากศูนย์รับแจ้งเหตุทำางานล่าช้า ประเมิน

สถานการณ์ผิดพลาด ส่งบุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับเหตุ

ที่เกิดเข้าไป หรือกระทั่งไม่สามารถจัดทีมลงพื้นที่ได้ทัน

เวลา คำาถามเหล่านี้ทำาให้เกิดคำาถามใหญ่กว่าตามมาว่า 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในวันนี้ ใช่ระบบที่ถูก ที่ควร และ

เหมาะสมที่สุดแล้ว

 ใน Code Blue เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อศูนย์

ประสานงานกลางแพทย์ฉุกเฉิน หรือ 119 ได้รับแจ้ง

เหตุ นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินหรือเจ้าพนักงานการ

แพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่อยู่ใก้จุดเกิดเหตุที่สุดจะ

ถูกส่งตัวลงพื้นที่โดยทางภาคพื้นดินก่อนพร้อมอุปกรณ์

เครื่องมือที่จำาเป็น เพื่อดูแลได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นและ

ประเมินสถานการณ์ หลังจากนั้นจึงรายงานสถานการณ์

และประเมินทรัพยากรที่จำาเป็นต้องใช้เพิ่ม เนื้อเรื่องใน

ละครเกือบทุกครั้งเราจะได้เห็น ดร.เฮลิ ของโรงพยาบาล

ออกปฏิบัติการ และไปถึงที่เกิดเหตุได้ภายในเวลาอันสั้น 

แต่ในความเป็นจริงหลายครั้ง ที่ ดร.เฮลิ ไม่เป็นที่ต้องการ 

เพราะผู้บาดเจ็บอาการไม่เกินวิสัยที่ทีมบุคลากรและ

เครื่องมือของด่านหน้าจะรับมือได้

 ในฐานะผู้เคยสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้

ระบบแพทย์ฉุกเฉินโดยตรงจากเมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน 

นพ.อัจฉริยะ จึงมีข้อมูลว่าแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองเฮลิคอปเตอร์ที่

ใช้รับส่งผู้ป่วยก็ไม่ได้เป็นของรัฐบาลหรือของโรงพยาบาล

เสมอไป แต่เหตุผลที่ทำาให้ญี่ปุ่นมี ดร. เฮลิ ที่เป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพได้นั้นเพราะแม้เฮลิตอปเตอร์จะไม่ใช่

ของรัฐหรือของโรงพยาบาล แต่เฮลิคอปเตอร์เปล่านั้นก็

อยู่ประจำาที่โรงพยาบาลเพื่อทำาหน้าที่เป็นยานพาหนะของ

การแพทย์ฉุกเฉิน

 “มันเป็นของเอกชนที่มาทำาสัมปทานกับโรง

พยาบาล ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้บริการเขาจะได้ค่าเช่าใน

ส่วนนี้ และคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือรัฐบาลกลางและ

ท้องถิ่นแบ่งกันคนละ 50 เปอร์เซ็นต์” นพ.อัจฉริยะกล่าว 

เหตุผลที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องร่วมกันรับ

ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป็นภาระหน้าที่ที่รัฐบาลต้องจัดหาให้ ไม่ว่าโรงพยาบาล

ที่นำาเฮลิคอปเตอร์ไปใช้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

ก็ตามเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบดูแลทั้งสิ้น    

 ปัจจุบันญี่ปุ่นมีเฮลิคอปเตอร์ประจำาสำาหรับ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินจำานวน 27 ลำา นอกเหนือจาก

เฮลิคอปเตอร์แล้ว ยานพาหนะที่สำาคัญในการรับและส่งตัว

ผู้ป่วยคือรถพยาบาล ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นของรัฐบาล

ท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าตัวศูนย์ 119 ของญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้เป็น

เจ้าของทั้งทรัพยากรและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ แต่

สามารถสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข็มแข็งได้ โดยได้

รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริการกองทุน

สุขภาพของประเทศด้วย ญี่ปุ่นใช้เวลาสร้างระบบเช่นนี้ 

50 ปี ซึ่ง นพ.อัจฉริยะ บอกว่าเมืองไทยก็สามารถมีระบบ

ที่มีประสิทธิภาพอย่างญี่ปุ่นได้ หากมีแรงผลักดันที่ดีพอ ซึ่ง

“ไมใชทุกเคสตองมีแพทย หรือจะมีแต FR อยางเดียว 
แตตองมีการแยกระดับความรุนแรงหรือความเรงดวน 
ที่ผานมามีการเขาใจผิดคิดวาเราเปน TAXI มีหนาที่แค
ไปตามที่เขาเรียก แตในทางการแพทยเราตองจัดระดับ
ความรุนแรงหรือความเรงดวน เพราะฉะนัน้คนที่โทรมา
ตองถูกซักรายละเอียด เราจะไดจัดบุคลากรถูก”
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แรงผลักดันที่ว่าต้องมาจากประชาชนผู้เป็นสมาชิกกองทุน

สุขภาพทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม 

 “ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญ

กับบริการในระดับโรงพยาบาล ไม่ค่อยมีคนสนใจ 

pre-hospital care หากกองทุนเหนียวไม่จ่ายเงินเพื่อ

สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผม (สพฉ.) จะเอาที่ไหน

มาจ่าย” 

 เมื่อไม่ได้รับความสำาคัญ ระบบการแพทย์ขนย้าย

ผู้ป่วยฉุกเฉินในบ้านเรามีรูปแบบอย่างไร 

 “จากรถพยาบาลสู่เฮลิคอปเตอร์ การช่วยชีวิต

ทางบก” “กู้ภัยทางนำ้า อีกบทบาทหนึ่งกู้ชีพฉุกเฉิน” 

ข้อความลักษณะนี้อาจเคยผ่านหู ผ่านตาใครหลายๆ คน 

หลายคนอาจปลาบปลื้มไปกับข้อความที่ได้เห็นได้ฟังและ

สร้างจินตนาการถึงรถพยาบาล เรือ และเฮลิคอปเตอร์ 

ที่มีอุปกรณ์กู้ชีพครบชุด แต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือ

 “มันอุปกรณ์กระเปาเดียวกันนั้นแหละ เราแค่ยก

กระเปาเครื่องมือกู้ชีพจากรถลงเรือ ซึ่งก็เป็นเรืออะไร

ก็ได้ แล้วก็จากเรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบิน” 

นพ.อัจฉริยะกล่าว

 และนี่เป็นเหตุผลว่าทำาไมการที่สังคมสาธารณะ

มองเห็นความสำาคัญของระบบการแพทย์ฉุเกฉินจึงมีความ

จำาเป็น เพราะสมาชิกของสังคมนั้นจะได้ไปผลักดันให้

กองทุนที่ดูแลสุขภาพและชีวิตตนเองอยู่หันมาให้ความ

สำาคัญและยอมควักกระเปาเงินเพื่อระบบการแแพทย์

ฉุกเฉิน 

 องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
เพิม่กําลังคนเขาสูระบบ
 ปัจจุบันนอกเหนือจากกองทุนสุขภาพจะไม่ให้

ความสำาคัญกับการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นบริการนอกโรง

พยาบาลมากเท่าที่ควรแล้ว ปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งที่

ทำาให้ความฝันเห็น ดร.เฮลิ ของเมืองไทยยิ่งดูริบหรี่ลง นั่น

คือความเข้มแข็งของรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สถิติที่เป็นทางการ ของ สพฉ. ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2553 ระบุว่าพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วมีอยู่ทั้งสิ้น 5,397 แห่ง 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่มีอยู่ 7,852 แห่ง

ทั่วประเทศ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถึงเกือบ 69 เปอร์เซ็นต์ 

สูงจนน่าดีใจ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้

จัดให้มีระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเติมช่องว่าง

ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในระดับตำาบล ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

มีกำาลังคนที่จำากัด และยังมีทรัพยากรที่จำากัดอีกด้วย 

หลายแห่งมองเห็นภาพการทำางานที่เชื่อมประสานกัน

ระหว่างกำาลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และ อบต. 

เกิดนวตกรรมการแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุอุบัติภัย ไม่เพียง

เฉพาะเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แต่รวมไปถึง

การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ด้วย

 แต่รองผู้อำานวยการสำานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และจัดระบบบริการ สพฉ. เองยอมรับว่านั่นเป็นเพียง

ตัวเลขในกระดาษ ตัวเลขจริงแน่นอนว่าต้องน้อยกว่านี้ 

เพราะในแค่ละเดือนมีองค์การบริหารส่วนตำาบลมาทยอย

ทำาเรื่องขอยกเลิกการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินไปก่อน 

เนื่องจากไม่มีทั้งอุปกรณ์ ทั้งรถพยาบาล และบุคลากร 

ตัวเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการแพทย์

ฉุกเฉินแล้วจริงๆ จึงยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสรุปได้ เพราะ

การขอยกเลิกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  

 “การที่เขาไม่ทำาแพทย์ฉุกเฉินสะท้อนว่าเขายังจน

อยู่ หากเป็น อบต. เกรดเอ ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคม เขาก็อ้วน

สามารถลงทุนด้านนี้ได้ แต่หากเป็น อบต. บนยอดเขา 

เขาจะเก็บภาษีใคร อันนี้ถือเป็นความขาดแคลนที่มีผลถึง

การแพทย์ฉุกเฉิน”   

 แม้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเลิกการ

จัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินใน

อุดมคติของ สพฉ. ก็ยังคงการให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเป็นผู้เข้ามาบริการดูแล ซึ่งปัจจุบันมีการนำาร่องที่จังหวัด

อุบลราชธานีแล้ว แต่ยังไม่มีการประเมินผล 

 

 เราจะไมฝนคางบนความขาดแคลน
 ท่ามกลางความขาดแคลนและอุปสรรคระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยมีทางเดินทางเดียวคือ

การต้องเดินหน้าต่อไป เพราะ สพฉ. มีหน้าที่ต้องทำาตาม 

พ.ร.บ. ที่ก่อตั้งตนเองขึ้นมา ทางเลือกหนึ่งที่ใช้คือการทำา

บันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีความพร้อม เพื่อให้ร่วม

ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้งบประมาณของ สพฉ. เอง 

ในการเดินเครื่องระบบ เช่น การทำาข้อตกลงกับกระทรวง

กลาโหม เพื่อขอใช้เครื่องบินทหารในการลำาเลียงผู้ป่วย 

เพื่อให้เครื่องบินทหารได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นขณะเดียวกัน

ก็ทำาให้คนเจ็บได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้น และแน่นอนไม่

ทำาให้นายทหารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแการแพทย์

ฉุกเฉินต้องมีความผิด

 “เมื่อก่อนไม่มีใครรับรองการขึ้นบิน ทุกคนก็กลัว

กันหมด กลัวจะมีความผิด เพราะนักบินต้องรับผิดชอบ

ในการนำาเครื่องขึ้น” พ.ต.ปฤษดา ท้วมชุมพร ผู้บังคับ

อากาศยานกองบินปีกหมุนที่ 9 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาร

ราบที่ 7 กล่าวไว้ในหนังสือ 1669 กูชีพตอชีวิต ซึ่ง สพฉ. 

จัดพิมพ์ขึ้น 

 ผู้พันหนุ่มขยายความว่าก่อนที่จะมีการทำาข้อตกลง

กัน เมื่อมีการประสานขอให้นำาเครื่องขึ้นเพื่อลำาเลียงผู้ป่วย

ต้องใช้เวลารอคำาสั่ง รอการอนุมัติการบิน กว่าจะนำาเครื่อง

ขึ้นได้ใช้เวลารวมประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่เมื่อมีการทำา

บันทึกข้อตกลงภายในเวลา 30 นาทีหลังได้รับการประสาน 

เครื่องบินทหารจากกองบินปีกหมุนที่ 9 หน่วยเฉพาะกิจ 

กรมทหารราบที่ 7 สามารถออกปฏิบัติการได้

     

 เห็นต้นทุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

ฉุกเฉินที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วรู้สึกเช่นไรกันบ้าง 

คงต้องถามตัวเองกันทุกคนแล้วว่าถึงเวลาที่เราจะก้าวไป

ด้วยกันเพื่อ ดร.เฮลิ ที่มีตัวตนจริงและทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของไทย แล้วหรือ

ยัง     

“การที่เขาไมทําแพทยฉกุเฉนิสะทอนวาเขายังจนอยู 
หากเปน อบต. เกรดเอ ตั้งอยูในพื้นที่นคิม เขาก็อวน
สามารถลงทุนดานนี้ได แตหากเปน อบต. บนยอดเขา 
เขาจะเก็บภาษีใคร อันนีถ้ือเปนความขาดแคลน
ที่มีผลถึงการแพทยฉกุเฉนิ”
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ปอกเปลือกความคิด เรื่องและภาพ : เพ็ญนภา หงษ์ทอง

หากจะมองลึกลงไปในกระแสการขาดแคลนแพทย

ของสังคมไทย ศัลยแพทยดูเหมือนจะปรากฏอยู

ในแพทยเฉพาะทางที่มีความขาดแคลนสูงมาก

เปนลําดับตนๆ ทั้งจากปจจัยปญหาเดิมๆ ที่ปน

ศาสตรเฉพาะทางที่ทั้งยาก ทั้งงานหนัก ทั้งคา

ตอบแทนนอย เปดคลินิกแทบไมไดเพราะตองการ

ทั้งทีมงานและเครื่องมือมากมาย ผนวกกับ

ปญหาใหมทั้งการกลัวถูกฟองรอง ทั้งการไม

ไดรับการยอมรับจากสังคมที่มีความตองการ

ทางแพทยเชิงลึกมากขึ้น จนทําใหศัลยแพทยโดย

เฉพาะสาขาศัลยแพทยทั่วไป กลายเปนสาขาวิชา

ที่มีก็เกือบจะเหมือนไมมี  เพราะหาคนเขามาเรียน

ไดนอยมาก และเมื่อจบมาก็ถูกปฏิเสธจากระบบ

บริการสุขภาพในการใหทําหนาที่ตามความรูและ

ทักษะที่ติดตัวมา

 “ผมถึงถามวาทุกวันนี้คนที่รับผิดชอบ

อยูที่ไหน” คําถามที่ดังขึ้นจาก นพ.สุทธิพร 

จิตตมิตรภาพ ประธานศัลยแพทยราชวิทยาลัย

แหงประเทศไทย เมื่อมองเห็นวาทามกลาง

สถานการณที่ทวีความวิกฤติ คนที่เกี่ยวของตาง

ไมเขามารวมกันแกปญหา หากแตปลอยใหมายา

คติบางอยางชี้นําและผลักดันสังคมไปสูจุดที่ทําให

เกิดการขาดแคลนศัลยแพทยขึ้นจนเกินความเปน

จริง

ฤ ศัลยแพทย์ทั่วไป

 ขอทราบถึงสถานการณ์ศัลยแพทย์ในประเทศไทยใน
ปัจจุบันก่อนค่ะ เพราะทราบมาว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก
 ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจาก
อัตรากำาลังของแพทย์ทั้งหมดในประเทศไทย เราพบว่า
จำานวนแพทย์ที่มีจริงน้อยกว่าตัวเลขที่ควรจะเป็น สอง 
การกระจายแพทย์ในภาพรวมมีปัญหา ทำาให้ต่อเนื่องมาถึง
ทางศัลยแพทย์ เมื่อมีปริมาณแพทย์ทั่วไปน้อย ศัลยแพทย์
ก็มีปริมาณน้อยลงด้วย แต่ขณะนี้กำาลังถึงขั้นวิกฤติมากกว่า
นั้น เพราะมีเรื่องของการคำานึงถึงระดับของการให้บริการ
เข้ามาเกี่ยวข้อง สาขาอื่นไม่รู้เน้นหรือเปล่า แต่ด้านผ่าตัด 
เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเน้นการผ่าตัดเฉพาะทางมาก ลงลึก
มากขึ้น เฉพาะทางมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้การฟ้องร้อง
กันมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น กรณีร่อนพิบูลย์ ถือเป็นจุดเปลี่ยน
แรกเลยที่ทำาให้เกิดภาพว่าระบบบริการสาธารณสุขด้าน
ศัลยศาสตร์ที่เราวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

 ทำาให้มีคนเข้าเรียนต่อด้านศัลยศาสตร์น้อยลงหรือคะ
 ครับ ลดน้อยลง จริงๆ กรณีร่อนพิบูลย์เป็นแค่
ส่วนหนึ่ง อันที่สองคือปัญหาภาระงานที่หนัก และปัญหา
ของการกระจายศัลยแพทย์ คือ เวลากระทรวงสาธารณสุข

“ทัง้แพทยสภา 

ทั้งราชวิทยาลัยต้อง

ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง 

หากเราจะให้ประชาชนผู้รับบริการ

ให้ความเชื่อถือแก่แพทยสภา 

ให้ความเชื่อถือแก่ราชวิทยาลัย 

เราต้องมีระบบที่ดี ในการ

กำากับดูแลพวกเรากันเองให้ดีกว่านี้”

จะหมดไปจากระบบสุขภาพไทย
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กระทรวงฯ ให้โควต้าอัตราแพทย์ เช่น สูติฯ ศัลย์ Med เด็ก
ไปยัง รพช. บางระดับได้ คำาถามคือเมื่อถึงเวลาแล้วหมอ
ทำาได้ในระดับนั้นไหม แต่เดิมเราก็คิดว่าทำาได้ มีแพทย์เฉพาะ
ทางในโรงพยาบาลขนาดนั้น แต่เมื่อเกิดเหตุที่ร่อนพิบูลย์
ทำาให้พวกนี้เลิกไปเลย

 คือ รพช. ไม่ทำาหัตถการเลยหรือคะ
 ใช่ ไม่ใช่ แค่ใน รพช. เท่านั้นนะ เพราะ รพช. 
บางที่ยังไม่มีศัลยแพทย์ประจำา แต่เมื่อก่อนเขาสามารถทำาได้ 
เช่น เรื่องของไส้ติ่งอักเสบ ที่ควรจะผ่าตัดรักษาได้โดยแพทย์
ทั่วไป แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มก็ไม่รักษา ส่งต่อกันหมด แม้กระทั่ง
ในโรงพยาบาลที่มีศัลยแพทย์อยู่ ตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าไม่มี
วิสัญญีแพทย์ ก็เริ่มจะไม่ผ่าตัดแล้ว เพราะกลัวเหตุฟ้องร้อง
แล้วจะบอกว่าการผ่าตัดไม่ได้มาตรฐาน

 อาจารย์กำาลังจะบอกว่าสังคมปัจจุบันต้องการการ
ผ่าตัดที่เต็มรูปแบบมากขึ้น
 ใช่
 

 ตอนนี้ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนกันคะ
 ขณะนี้เรามีศัลยแพทย์ประมาณ 3,600-4,000 
คน ทั่วประเทศ น้อยมาก น้อยกว่าค่าปกติที่ควรจะเป็น
อย่างน้อย 1 เท่าเลยนะ ประเด็นที่สองคือ จริงๆ เรา
ผลิตศัลยแพทย์ทั่วไปโดยมุ่งหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาของ
ศัลยศาสตร์เฉพาะทางบางอย่างได้ แต่เดี๋ยวนี้เท่ากับเราฝึก
ไปฟรี เราเคยฝึกคนเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปให้เขาสามารถดูแล
ปัญหา เช่น อุบัติเหตุ หากมีปัญหาด้านปอดเขาก็สามารถ
ดูแลรักษาได้ มีปัญหาทางสมองก็ดูแลได้ระดับหนึ่ง เช่น มี
เลือดออกในสมองก็สามารถผ่าได้ระดับหนึ่ง คืออย่างน้อย
ช่วยชีวิตไว้ก่อนได้ แต่บัดนี้เขาไปทำาแบบนั้นแล้วเขาสุ่ม
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ว่าเขาไม่ใช่หมอระบบประสาทผ่า
สมอง ซึ่งจริงๆ แล้วในระบบของการฝึกอบรม เราให้เขาไป
ฝึกอบรมจนสามารถผ่าตัดสมองได้ระดับหนึ่ง แล้วค่อยส่งต่อ 
ช่วยชีวิตคนไข้ได้ แต่ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำาหรอก 
เพราะเมื่อไรที่เขาทำา เขาก็จะถูกมองว่าคุณเป็นศัลยแพทย์
สมองหรือเปล่า หากคุณไม่ใช่ศัลยแพทย์สมองคุณก็ไม่ควร
ผ่า เพราะเดี่ยวจะมีปัญหา แต่เขาลืมไปว่าศัลยแพทย์สมอง

มีสักกี่คนในประเทศไทย หากไม่มีศัลยแพทย์ทั่วไปมาช่วย
ทำางานตรงนี้ ศัลยแพทย์สมองก็จะ overloaded พอสังคม
มองกันแบบนี้ (ไม่ใช่ศัลยแพทย์ระบบประสาทสมองไม่ควร
ผ่าสมองคนไข้ไม่ว่าจะกรณีใด) คนก็เลยไม่อยากเป็น เพราะ
อะไร เพราะศัลยแพทย์ทั่วไป หนึ่ง ต้องอยู่เวรรับดูแล แต่
ลงมือทำาไม่ได้ มันก็เกิดปัญหาด้านความคับข้องใจ เหมือน
กับว่าเอ๊ะ ชั้นทำาอะไรไม่ได้เลย หน้าที่จริงๆ คืออยู่เวร ดูแล
ทั้งหมด แต่พอจะลงมือทำาจริง ทำาไม่ได้เลย  อันที่สอง ถูก
จำากัดให้ทำางานเฉพาะแคบๆ นิดเดียว และรายได้ก็ไม่ดี 
ปกติการเปิดคลินิกทางศัลยแพทย์เองก็เปิดได้น้อย เพราะ
ว่าเวลาจะทำาผ่าตัด มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ 
เยอะ เขาก็ไม่ทำาหรอก หากศัลยแพทย์จะเปิดคลินิกก็คือ
เปิดตรวจทั่วไป แต่ที่ไม่ได้อีกอย่างคือ ส่วนใหญ่เวลาเปิด
แล้วก็ไม่มีคนไข้มากนัก เพราะส่วนใหญ่พวกนี้อยู่เวรฉุกเฉิน 
ซึ่งเวรแบบนี้ศัลยแพทย์เมื่อถูกตามต้องเข้าไปที่ห้องผ่าตัด
เอง ไม่เหมือนหมออายุรศาสตร์ ที่สามารถรอสักพักหนึ่งได้ 
หรือไม่ต้องเข้าไปเอง ให้คำาแนะนำาทางโทรศัพท์ได้ 
 สุดท้ายมันก็ overload พอภาคเอกชนเจริญ
รุ่งเรืองขึ้น เขาก็ย้ายไปอยู่เอกชน เงินดีกว่า ภาระงานน้อย
กว่า ตรงนี้คนก็จะยิ่งขาดหายไปอีก   

 ปัญหาต่อเนื่องไปทั้งระบบเลยนะคะ
 มันเป็นปัญหาที่กระทบไปหมดทุกอย่าง ผม
ถึงมองง่ายๆ ว่า หากจะต้องแก้ปัญหา ทางวงการแพทย์
เองต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่มา
รับบริการ สมมติผมมองว่าหากคุณประสบอุบัติเหตุทาง
สมอง แพทย์เขามีข้อกำาหนดอยู่แล้วว่าหากอุบัติเหตุทาง
สมองระดับนี้ศัลยแพทย์ทั่วไปก็ผ่าได้ ก็ขอให้รับมาตรฐาน

นี้ ประชาชนหรือสังคมโดยรวมต้องเข้าใจว่าแม้จะเป็น
ศัลยแพทย์ทั่วไป บริการการรักษาแบบนั้นมันก็เท่ากับการ
รับบริการจากประสาทศัลยแพทย์นะ เขาถูกฝึกมาให้ทำางาน
ระดับนั้นได้ ปัญหาหากมันจะเกิดขึ้น มันไม่ใช่เพราะว่าเขา
ไม่ใช่หมอผ่าตัดสมอง เพราะเขาถูกฝึกมาให้ผ่าตัดได้อยู่แล้ว 
แต่พอเกิดอะไรขึ้น คนมักจะมองก่อนเลยว่าเป็นเพราะหมอ
ที่ผ่าไม่ใช่หมอสมอง นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้น 
 อีกประการหนึ่งคือ ถ้าหากเทียบในทางตรงกัน
ข้าม หากทุกคนต้องการรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์กัน
หมด จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งเสียชีวิตก่อนถึงมือหมอ เพราะ
ระบบการกระจายของเรามันทำาไม่ได้ จำานวนคนไม่พอ เรา
จึงต้องให้เขารวมอยู่ที่หนึ่ง เพราะฉะนั้น ให้เขาเห็นภาพว่า
มาตรฐานตรงนี้รับได้ และข้อเสียหากไม่ให้เขารักษา ก็จะ
มีความเสี่ยงคือ คนไข้มีโอกาสจะเกิดปัญหาระหว่างเดิน
ทาง หรือระหว่างรอคอยหมอผ่าตัด ตรงนี้ที่เจอบ่อยคือ
ไส้ติ่งอักเสบ สมัยหนึ่งเราพบว่าคนไข้เป็นไส้ติ่งอักเสบและ
แตกเลยสูง 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะคนไข้ไม่สามารถเข้าถึง
บริการได้ ความจริงไม่อยากไปหาหมอหรอก เพราะไปก็
ลำาบาก สองไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย แม้จะเป็น รพ. รัฐก็ยังมี
ค่าใช้จ่าย พอเริ่มมีระบบการพัฒนา มี รพช. ที่ดีขึ้น และมี
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ เขาก็เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 
ได้รับการรักษาผ่าตัดได้ทันเวลาดีมากขึ้น อัตราการตายก็
เริ่มลดลง แต่พอเกิดเหตุร่อนพิบูลย์ที่การผ่าตัดถูกมองว่าไม่
ได้มาตรฐาน ถามว่าหมอที่ไหนอยากจะผ่า เขาก็ไม่ผ่า refer 
หมด ตอนนี้กลายเป็นว่า อัตราไส้ติ่งแตกเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้
เพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 

“หากทุกคนต้องการรักษาโดยประสาท

ศัลยแพทย์กันหมด จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งเสียชีวิตก่อน

ถึงมือหมอ เพราะระบบการกระจายของเรามันทำาไม่ได้ 

จำานวนคนไม่พอ เราจึงต้องให้เขารวมอยู่ที่หนึ่ง”

วางแผนระบบสาธารณสุข จะมองเฉพาะคนในกระทรวงฯ 
ซึ่ง จริงๆ แล้วมีหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบด้วย สมมติถ้า
เกิดมีปัญหา จากโรงพยาบาลของกระทรวงฯ และต้องการ 
refer ไปยังโรงพยาบาลที่ระดับเหนือกว่า กระทรวงฯ มอง
เห็นแต่เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดตัวเอง ไม่ได้มองถึงที่
อื่น พอส่งคนไข้ถามว่าส่งไปที่ไหน จริงๆ ในจังหวัด อย่าง
เช่น ขอนแก่นสามารถส่งได้ทั้งที่ รพศ. ขอนแก่น และ 
รพ.ศรีนครินทร์ แต่ระบบของกระทรวงฯ ไม่ได้มองถึงตรง
นั้นเลย มองแต่ว่าต้องส่งไปที่ศูนย์ขอนแก่นอย่างเดียว 
ทำาให้บุคลากรที่นั่นรับภาระหนักมาก ขณะที่ศรีนครินทร์
คนไข้ไม่ค่อยมี
 

 น่าจะเป็นเรื่องของการตามจ่ายตามที่ สปสช. 
กำาหนดมา
 ก็นี่ไง ทำาไมถึงป็นเช่นนั้น นี่คือความล้มเหลว 
ระบบเขาอุตส่าห์วางไว้แล้วจะส่งต่อไปที่ไหนก็ได้ แต่ให้
ตามจ่ายตาม DRG แต่กระทรวงฯ เองกลับมีนโยบายว่า
ให้ส่งในพวกเดียวกัน เพราะหากบริหารจัดการไม่ได้ก็ยัง
ถือว่าเงินอยู่ในกองเดียวกัน ซึ่งมันทำาให้เกิดปัญหา นี่คือสิ่ง
ที่ผมมอง มันถึงทำาให้เราไม่สามารถกระจายการให้บริการ
ออกไปสู่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
หลายแห่ง
 พอมาถึงตรงนี้ จำานวนศัลยแพทย์ที่ขาดแคลน 
จึงขาดแคลนทั้งในเชิงของจำานวนและการกระจาย จริงๆ 
การกระจายในต่างจังหวัดก็น้อยอยู่แล้ว ยิ่งหากมองว่า
เฉพาะในกระทรวงฯ ยิ่งทำาให้น้อยลงใหญ่เลย 

 อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายที่บอกตอนต้นว่า
กรณีร่อนพิบูลย์ ทำาให้ระบบบริการสาธารณสุขด้าน
ศัลยศาสตร์ที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
 ระบบที่กระทรวงฯ วางไว้คือพัฒนาให้หน่วย
บริการของกระทรวงฯ มีระดับหรือขีดความสามารถใน
การให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายคน และไม่ให้งาน
มากระจุกตัว บริการเฉพาะทางที่ลึกๆ จะมีเฉพาะระดับ
โรงพยาบาลศูนย์ หรืออาจจะที่มีเตียงมากกว่า 100 เตียง 
หรือรพช. ระดับสูงๆ ซึ่งในความจริงมีขีดความสามารถ
ในการให้บริการสาธารณสุขเฉพาะทางได้ จะเห็นว่า



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

เป็น รพ. ขนาดมหึมา แล้วทุกอย่างจะไปรวมศูนย์ ขณะที่
เราได้กระจายออกไปแล้ว

 สังคมต้องมองในภาพรวมของระบบใหญ่
 ถูกต้อง 

 ศัลยแพทย์ทั่วไป หมายถึงคนกลุ่มไหนคะ 
 ก็คนที่จบแพทย์มาแล้ว มาเรียนต่ออีก 4 ปี เดี๋ยว
นี้ระบบการฝึกอบรมเราแบ่งสาขาไปเลย ศัลยแพทย์ทั่วไป
ก็ 4 ปี ประสาทศัลยแพทย์ก็ 4 ปี โดยที่ปีแรก จะฝึกอบรม
ด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปคนละหนึ่งปีเหมือนกันหมดทุกคน 
ที่เหลืออีก 3 ปี แยกไปเฉพาะทางตนเอง เพราะฉะนั้นคำา
ว่าศัลยแพทย์ทั่วไป ไม่ใช่กลุ่มคนที่จบแพทย์ 6 ปีมา แต่
เขายังไปฝึกอบรมอีกตั้ง 4 ปี แต่กลับกลายเป็นว่าเขาไป
อยู่ในสถานที่ที่คนรับบริการหาว่าไม่พร้อม ลองคิดถึงภาพ
คนที่ผ่านการฝึกอบรมมาขนาดนี้ แต่ไม่มีใครให้รักษา คนก็
เปลี่ยนแปลงคือไปเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางดีกว่า ได้อยู่ใน
โรงพยาบาลใหญ่
 ตอนที่ผมเข้าฝึกอบรมปี 2525 คนสมัครเรียน
ศัลยแพทย์ทั่วไปมาก อัตราการแข่งขันสูง คนอยากเป็นมาก 
สมัคร 3 คน เลือก 1 คน เดี๋ยวนี้เรามีตำาแหน่งฝึกอบรม
ศัลยแพทย์ทั่วไปจำานวนร้อยกว่าอัตรา ไม่เคยมีคนสมัครเต็ม
เลย 

 ปัญหาเกิดกับเฉพาะศัลยแพทย์ทั่วไป หรือ
ศัลยแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ด้วยคะ
 ทุกอันเหมือนกันหมด ศัลยแพทย์อื่นๆ ที่ขาด 
ก็เคยแก้ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เราเคยขาดประสาท
ศัลยแพทย์ ทำาไมถึงขาด เพราะคนรู้ว่างานหนัก ประสาท
ศัลยแพทย์นี่รู้เลยว่าตนเองทำางานกลางคืนตลอด เจอคนไข้ 
trauma ชีวิตก็จะเป็นพวกมนุษย์กลางคืน ไม่มีเวลาเหมือน
คนอื่น พักผ่อนได้น้อย พอขาดแคลนเราก็มีระบบมา
ส่งเสริม เช่น จบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อได้ลย หรือแค่ฝึก
เพิ่มพูนทักษะ 1 ปี แล้วเรียนต่อได้เลย ไม่ต้องใช้ทุนครบ 
ซึ่งสาขาอื่นทำาไม่ได้  
 อันที่สองใครเป็นประสาทศัลยแพทย์จะได้รับ
เงินพิเศษ ฐานะเป็นศัลยแพทย์อีก ซึ่งเขาให้กันแค่ไม่กี่

โรงเรียนแพทย์ มันก็เป็นระบบเดียวกับการคัดเลือกนักกีฬา
ในต่างประเทศ แต่ขณะนี้เป็นปัญหาเพราะว่าอะไร เพราะ
เราบอกว่าคนนี้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ทำางานดีมาก 
ความรู้ดี เราอยากได้ตัวมาเป็นอาจารย์แพทย์ทำาได้ไหม ทำา
ไม่ได้ เพราะเขาต้องไปอยู่ในกระทรวง ขณะเดียวกันคนที่ 
free train อยากมาอยู่โรงเรียนแพทย์ แต่เมื่อเรียนแล้วฝีมือ
ไม่ดี เราก็ไม่อยากรับ ใช่ไหมครับ มันก็เกิดการขาด และ
ระหว่างที่ฝึกอบรมก็เช่นกัน ตอนนั้นเขารู้แล้วว่าต้นสังกัด
เป็นแบบนี้มันก็อาจจะทำาให้เขาไม่มีแรงขับที่จะทำางานให้ได้
ดี เขาก็ไม่เร่งขยัน ผมมองว่าหากใช้ระบบตามที่ผมเสนอมา
รัฐจะไม่สูญเสียเลยเพราะทุกคนที่เข้ามาฝึกอบรมจะเข้าไป
ในภาครัฐเสียก่อน
 คนมองภาพว่าเป็นระบบราชการ เพราะ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่แท่งหนึ่ง สังกัด
มหาวิทยาลัยก็อยู่แท่งหนึ่ง สังกัด กทม. ก็อีกแท่งหนึ่ง พอ
เข้ามาไม่มีแท่งก็ไม่รู้จะกองไว้ที่ไหน นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น 
เราแบ่งแท่งกันแม้กระทั่งกรมไหนเลยด้วย พอเราแบ่งกัน
แบบนี้พอเขาไม่ไปนี่ระบบล้มเลยนะ เช่น มีแพทย์สักคน
หนึ่งมาจากจังหวัดหนึ่ง จังหวัดรอมา 4 ปี คาดหวังว่าคน
นี้จะไป แต่พอเรียนจบแล้วบอก ฉันลาออก หรือแม้กระทั่ง
โรงเรียนแพทย์บอกอยากได้ เขาก็ไปอยู่โรงเรียนแพทย์ 
ระบบของจังหวัดนั้นก็จะไม่มีใครเข้าไปแทน ต้องหาคน
มาฝึกใหม่ รอไปอีก 4 ปี แต่หากแบ่งอย่างที่ผมว่า สมมติ
โควตาทั้งกระทรวงฯ มี 90 คน คุณก็จะได้ครบ 90 คนไป 
จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่

 แล้วเอกชนทำาอย่างไรคะ
 ทุกวันนี้ถามว่าคนที่เข้าทำางานเอกชน ระบบภาค

 อาจารย์กำาลังบอกว่าตัวระบบบริการมันถูก
ขับเคลื่อนไปสู่การทำาให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการอีก
ครั้งหนึ่ง
 เข้าถึงบริการได้ แต่คนไข้เรียกร้องบริการระดับ
ที่สูงที่สุด ด้วยเหตุนี้ บุคลากรระดับที่ดูแลได้ เขาก็บอกว่า
เรื่องอะไรเขาจะเอามือไปซุกหีบ ถ้าผมส่ง refer ผมไม่ผิด 
แต่ผมผ่าตัดแล้วมีโอกาสที่ผมจะผิด ผมก็ส่ง refer สิ แต่
คนไข้ลืมนึกไปว่าช่วงของการส่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง 
โอกาสรักษาพยาบาลในเวลาที่เหมาะสมก็น้อยลง และก็
กลายเป็นว่าไปโทษโรงพยาบาลจังหวัดที่รับ refer อีก 
ว่าทำาไมมาถึงตั้งนานแล้ว กว่าจะได้ผ่าอีกตั้ง 6-7 ชั่วโมง 
ก็อย่าลืมว่าเดิมเรากระจายงานกันทำา โรงพยาบาลนี้รับ
ผ่าตัดคืนหนึ่งสมมติ 2-3 ราย โรงพยาบาลนี้อีก 2-3 ราย 
อีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ 2-3 ราย มาตรงกลางที่เป็นศูนย์ 
คืนหนึ่งสัก 4-5 ราย มันก็ไม่มีที่ไหนงานหนัก ตอนนี้กลาย
เป็นว่าทั้งหมดส่งไปรวมที่เดียวผ่าตัดคืนละ 20 ราย หมอก็
มีเท่านั้น หมอที่ส่งไปไม่ได้ตามไปผ่านี่ ทางนั้นก็โหลดมาก 
ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าอัตราการรอคิวผ่าตัดที่วินิจฉัยโรค
ได้แล้ว มันยาวกว่าเดิม สอง อัตราการเกิดไส้ติ่งแตกสูงกว่า
เดิม คำาถามคือประชาชนเคยเห็นภาพตรงนั้นไหม ถ้าเรียก
ร้องแต่ต้องการระดับสูงสุด มันต้องตามมาด้วยคุณต้องใช้
เวลารอนาน เพราะระบบของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้
สร้างไว้แบบนั้น หรือสร้างไว้แบบนั้น แต่ก็ทำาไม่ได้ เพราะ
มันต้องการการกระจายกำาลังออกไป เราพยายามกระจาย
การปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปแล้ว กระจายการดูแล
สุขภาพออกไปแล้ว โดยการวางระดับหน่วยบริการไว้ แต่
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ
 หากผมบอกว่าทุกวันนี้ รพศ. ผ่าตัดไม่ทัน คนไข้ 
20 เปอร์เซ็นต์ไส้ติ่งแตก เกิดปัญหามากมาย เพราะผ่าตัด
ไม่ทัน เนื่องจากระบบไม่ดี แต่คนไข้ไม่คิดอย่างนั้น เขาคิด
ว่าเป็นความผิดของโรงพยาบาล ที่ผ่าตัดเขาไม่ทัน เขามาถึง 
รพ ตั้ง 4-5 ชั่วโมงแล้วไม่ผ่าเขา หน้าที่ของกระทรวงฯ คือ
ต้องใส่หมอผ่าตัดลงไในระบบให้ทัน ซึ่งมันไม่ใช่ อยากให้
เขายอมรับว่าหากเป็นโรคแบบนี้ผ่าตัดระดับนี้ได้ แต่ถ้าหาก
อยากจะไปตรงนั้นไม่ว่ากัน แต่ต้องทราบนะว่ากำาลัง take 
risk แบบนี้ คุณต้องรอแบบนี้ จะไปเรียกร้องให้กระทรวง
เอาหมอไปผ่าตัดให้ทัน ไม่มีทางหรอก เพราะมันจะกลาย

สาขา อันนี้เป็นตัวชักจูงให้คนเข้ามาเริ่มเรียนมากขึ้น เราก็
แก้ไปทีละอย่าง แต่ขณะนี้กุมารศัลยแพทย์เป็นสาขาที่ขาด 
ศัลยแพทย์ทั่วไปขาด อื่นๆ เริ่มไม่ขาดแล้ว หมายถึงใน 
สัดส่วนนะ แต่หากมองภาพรวมทั้งประเทศก็ยังขาดอยู่  
อันที่สองผมมองภาพของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ 
เป็นการวางแผนล่วงหน้า 4 ปีนะ เพราะกระทรวงฯ ใช้
ระบบคือให้โควตามาเรียน โดยคำานึงถึงความต้องการใน
ปัจจุบัน  แต่เขาใช้เวลาเรียน 4 ปี พอครบ 4 ปีกลับไปอยู่
ตรงนั้น หรืออาจจะไม่กลับไม่รู้ แต่ตอนนั้นสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงแล้ว นี่ก็จะเกิดปัญหา แล้วก็เกิดปัญหาต่อ
เนื่องถึงระบบการฝึกอบรม ผมเคยเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาระบบฝึกอบรมว่าให้ทุกคนเข้ามาฝึกอบรมโดยเรียก
ว่าเป็นโควตากระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นโควตาของ
ประเทศทั้งหมดเลย แต่สังกัดที่ไหนยังไม่รู้ ขึ้นกับความ
สามารถในการฝึกอบรม อาจจะมี free train ได้แต่ไม่ใช่
กำาหนดตั้งแต่ต้น คือต้องไม่มีการกำาหนดตั้งแต่ต้นว่าใครจะ
ไปอยู่ตรงไหนเมื่อฝึกอบรมเสร็จ สมมติมีความต้องการใน
การผลิตศัลยแพทย์เฉพาะทางปีนี้ 150 คน ทุกคนเข้ามา 
150 คน จะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปอยู่ที่ไหน กระทรวงฯ ก็
วางแผนล่วงหน้าว่าขาดแคลน หรือต้องการศัลยแพทย์ไป
ชดเชยสมมติ 90 คน โรงเรียนแพทย์ สมมติต้องการปีละ 
10 คน โรงพยาบาลใน กทม. ต้องการปีละ 20 คน คือทุก
คนเข้ามาให้ถือว่าอยู่ในสังกัดรวมของประเทศหมดก่อนเลย 
พอถึงเวลาก็มาดูกัน เช่น ต้องการคนอยู่โรงเรียนแพทย์ 10 
คน  เราก็ให้คนมีสิทธิเลือกว่าจะไปไหน โดยคนที่ฝึกอบรม
ได้ผลงานดีก็จะมีสิทธิเลือกก่อน มันก็จะเป็นแรงขับด้วยว่า
หากเขาอยากเลือกสถานที่ทำางานเอง เขาต้องฝึกอบรมให้
ดี ต้องแข่งขันสูง หากเกรดดี ผลงานดี ก็จะมีโอกาสได้อยู่

“ตอนนี้เราเปิดตำาแหน่งศัลยแพทย์ทั่วไปไว้ 

180 ตำาแหน่ง มาสมัครเรียนกัน 20 คน แต่ศัลยแพทย์

ตกแต่งเปิดไว้ 20 คน มีคนสมัครเรียน 50 คน คำาถาม

คือแล้วทำาไมต้อง treat ด้วยหลักการเดียวกัน”
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กัน เหมือนกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ผมถามคุณกลับ
ในฐานะที่คุณเป็นประชาชนทั่วไป รู้ไหมว่าตอนนี้หมออยาก
เรียนเฉพาะทางด้านไหนมากที่สุด

 Skin ค่ะ
 ใช่ หนึ่งผิวหนัง สอง หากมองเจาะลงมาที่
ศัลยแพทย์ คุณคิดว่าเขาอยากเรียนศัยแพทย์ด้านไหน

 เสริมความงาม
 ถูกต้อง ทุกวันนี้เราให้ค่าตอบแทนทุกสาขา
เท่ากัน ตอนนี้เราเปิดตำาแหน่งศัลยแพทย์ทั่วไปไว้ 180 
ตำาแหน่ง มาสมัครเรียนกัน 20 คน แต่ศัลยแพทย์ตกแต่ง
เปิดไว้ 20 คน มีคนสมัครเรียน 50 คน คำาถามคือแล้ว
ทำาไมต้อง treat ด้วยหลักการเดียวกัน คือใครจะมาเรียน
ศัลยแพทย์ตกแต่งก็ไม่ต้องเสียเงินเรียนเองเหมือนกัน บาง
คนไม่มีต้นสังกัดด้วย โรงเรียนแพทย์ยังต้องจ่ายเงินเดือนให้
เขา เพราะโรงเรียนแพทย์ บอกว่าต้องการ trainee เพื่อจะ
ได้มาทำางานด้วย ทำาไมไม่คิดว่าเมื่อต้องการมากขึ้น หมอ
ผิวหนัง หมอพลาสติก หมอตา ถ้าหากไม่มีต้นสังกัด ผมคิด
เงินค่าเรียนด้วย ถูกไหม 

 แล้วทำาไมทุกวันนี้ทำาไม่ได้คะ
 ผมก็ถึงได้ตั้งคำาถามว่าทุกวันนี้คนที่รับผิดชอบอยู่
ที่ไหนไง 
 ผมคิดว่าตรงนี้คือระบบของแพทยสภา เพราะ
ระบบฝึกอบรมเป็นของแพทยสภา แพทยสภาต้องคิดถึง
ความแตกต่างแล้ว ไม่ใช่คิดในมุมที่ว่าทุกอย่างเหมือนกัน
หมด ถูกไหม หากผมบอกใหม่ว่าต่อไปนี้การฝึกอบรมด้าน
ผิวหนัง ด้านศัลยกรรมตกแต่ง คิดค่าเล่าเรียนปีละ 4 แสน
บาทแทน คุณคิดว่าจะมีคนมาเรียนไหม ในเมื่อเมื่อจบแล้ว
เขามีรายได้ค่าตอบแทนสูง เขาก็จะอยากมาเรียน ใครไม่
อยากเสียเงิน 4 แสน ก็เอาเงินต้นสังกัดมาเรียน ทุกวันนี้มี
ต้นสังกัด แต่คนไม่อยากเอาทุนมาเรียน เพราะจบแล้วเขา
อยากทำางานอิสระ ไม่อยากรับราชการ หมอผิวหนัง หมอ
ศัลยกรรรมตกแต่ง ถามว่าในโรงพยาบาลรัฐมีความต้องการ
ไหม มี แล้วเขาไม่ได้ต้องการไปทำางานด้านการเสริมความ
งามนะ แต่ต้องการไปรักษาโรคผิวหนัง ไปรักษาความผิด

 เคยได้ยินหมอจบใหม่หลายคนบอกว่า ตอนเรียน
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเคสให้เรียน เพราะคนไข้เข้ามาถึง รร. 
แพทย์น้อยลง อาจารย์แพทย์ผ่าเองหมด
 นี่ก็เป็นปัญหาเชิงระบบอีกอันหนึ่ง เราต้องให้
สังคมเข้าใจระบบการฝึกอบรมก่อนและไว้ใจแพทย์ที่ผ่าน
การฝึกอบรมมา ขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกอบรมแพทย์ให้
มีความสามารถเหมือนที่เราพูดจริง หากสมัยก่อน บอก
ว่าการจบแพทย์จะทำาให้เราทำาผ่าตัดไส้ติ่งได้เองจริง เรา
ต้องช่วยผ่าตัดไม่น้อยกว่า 5 ราย เคยทำาผ่าตัดไม่น้อย
กว่า 2 ราย ทำาคลอดรุ่นผมต้องไม่ตำ่ากว่า 20 ราย เดี๋ยวนี้
กลายเป็นทำาคลอด 2 ราย ที่ลดลงมาเพราะว่าเรามีหมอ
สูติ หมอผ่าตัดไปอยู่ข้างนอก (โรงพยาบาลชุมชน) แล้ว แต่
ระบบการฝึกอบรมเราไม่เปลี่ยน (ยังคงฝึกอบรมที่โรงเรียน
แพทย์ – กอง บก.)  เราไม่เคยเอาเด็กพวกนี้ออกไปหาเคส 
ก็ในเมื่อระบบบริการมันเปลี่ยน เคสอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาที่
โรงเรียนแพทย์ เราก็ต้องเอาเด็กออกไปหาเคสสิครับ เขาจะ
ได้มีประสบการณ์ โรงเรียนแพทย์ก็ต้องปรับ เพราะโรงเรียน
แพทย์กลายเป็น tertiary care แล้ว คนไข้ไส้ติ่งเข้ามาน้อย
มาก ดีไม่ดีมาถึงอาจารย์ส่องกล้องผ่าอีกต่างหาก มันไม่ใช่
โลกแห่งความเป็นจริง เราก็ต้องส่งเด็กออกไปเจอโลก เด็ก
มาเรียนในโรงเรียนแพทย์ คือมาเรียนทฤษฎี ฝึกอบรมอาจ
จะมีบางส่วน แล้วต่อไปก็ไปฝึกอบรมข้างนอก

 จะหมือนกับการเรียนของกลุ่ม CPIRD ใช่ไหมคะ ที่
เรียนในโรงเรียนแพทย์ 3 ปี อีก 3 ปี ไปเรียนปฏิบัติ ที่ 
รพ. ที่เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของกระทรวงฯ
 ถูกต้อง แต่จะทำาแบบนั้นได้ ต้องฝึกอบรมคนใน
โรงพยาบาล กระทรวงฯ มีเคสเยอะจริงๆ นะ แต่หากไม่ฝึก

เอกชนซึ่งได้รายได้เยอะ เคยจ่ายกลับเข้าไปในระบบของ
รัฐไหม ไม่เคยเลย แต่หากทำาแบบนี้จะเริ่มต้องมีการจ่าย
ค่าชดเชย สมมติทุกคนมาก็มีต้นสังกัดหมด หากเอกชน
อยากซื้อตัวไป ก็ต้องจ่ายคืนเข้าไปในระบบเหมือนกับตอน
ที่เราจบแพทย์ใหม่ๆ พอจบทุกคนใช้ทุนก่อน ใครจะไปอยู่
กับเอกชนคุณก็ใช้ทุนคืน 4 แสน ซึ่งจริงๆ แล้วน้อยมาก
นะ เพราะมันเป็นเงินที่จ่ายคืนชดเชยให้กับสิ่งที่รัฐต้อง
สูญเสียไประหว่างที่ผลิตคนขึ้นมา เหมือนกันเมื่อเราผลิต
ศัลยแพทย์ขึ้นมาแล้ว ปรากฏว่าเอกชนไปใช้ประโยชน์นี่ไม่
ต้องจ่ายคืนเลยนะ แล้วผลประโยชน์ก็ตกแก่เฉพาะตนคือ
ภาคเอกชน รัฐไม่ได้อะไรเลย

 หากสาขาขาดแคลน เราสามารถกำาหนดเลยได้ไหม
ว่าไม่สามารถไป full time ที่เอกชนได้
 เอกชนสามารถทำาเป็นโควตาได้เช่นเดียวกัน 
เอกชนก็จ่ายตังค์ ผมมองภาพว่าสมติรัฐส่งคนเข้ามาเทรน
เสียเงินเรียน เอกชนหากอยากได้ก็บอกมาเลยปีนี้ต้องการ
เท่าไร สมมติต้องการศัลยแพทย์ 20 คน ก็ไม่มีปัญหา แต่
ต้องจ่ายเงินมาเลยนะ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนพวก
นี้ จ่ายเป็นเงินเดือนด้วย เพราะระหว่างที่เราเทรนเรามีเงิน
เดือนใช่ไหม คุณจ่ายมาเลย จบแล้วเอกชนก็เอาไป 20 คน 
ซึ่งจริงๆ แล้วการจ่ายเงินสำาหรับการเรียนในระบบไม่แพง
เลย แล้วคุณก็ได้ศัลยแพทย์ไป หรือจะกำาหนดให้เอกชน
จ่ายมากกว่าก็ว่าไป ระบบแบบนี้ต้องมี มิฉะนั้นมันเกิดการ
ไหลแบบชนิดที่เรียกว่าเราไม่สามารถชดเชยได้ อีกประเด็น
ที่เห็นภาพเลย ผมไม่ทราบว่าระบบมันเกิดอะไรขึ้น การจ่าย
เงินชดเชยให้รัฐกรณีที่แพทย์ออกไปทำางานเอกชน ผมคิดว่า
ขณะนี้มันไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 อาจารย์หมายถึงเงิน 4 แสนบาท
 ใช่ คุณรู้ไหม 4 แสนใช้มาตั้งแต่เมื่อไร ปี 2516 
ตอนปี 2514 จ่ายค่าปรับ 1 แสน ปี 2515 ขึ้นมาเป็น 
2 แสน ปี 2516 ก็เป็น 4 แสน ขึ้นทีละเท่าตัว แต่ตั้งแต่
ปี 2516 ถึงปัจจุบัน 4 แสนบาทเท่าเดิม ผมถามว่าคนที่
รับผิดชอบอยู่หลับหรือไง มันประหลาดมาก อันที่สองผม
ยังมองภาพถึงการดู demand และ supply ศัลยแพทย์
ขาดแคลนเกือบทุกสาขาจริง แต่คนที่ต้องการมาเรียนไม่เท่า

ปกติต่างๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้น มีคนบอกว่าเมื่อเก็บเงิน
ค่าเรียนจะมีคนมาสมัครน้อยลง มันก็ไม่เป็นปัญหา เพราะ
ทุกวันนี้มันมากกว่ากันตั้ง 3-4 เท่า หากคุณมาเรียนแล้วเพื่อ
ประโยชน์ของตัวคุณเองคุณก็จ่ายค่าเรียนมา 4 แสน 
อีกเรื่องหนึ่งคือความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน คุณ
คิดว่าหมอผิวหนังจะถูกตามฉุกเฉิน สักเท่าไร น้อยมากเลย
นะ เขาจะถูกให้อยู่เวรเท่าไร น้อยมากเลยนะ ผมเทียบเมื่อ
ตอนผมเป็นแพทย์ประจำาบ้าน ศัลยศาสตร์ เราอยู่เวรประจำา
โรงพยาบาลวันเว้นวันนะครับ 15 วัน ต่อเดือน ค่าอยู่เวร 
1,300-1,600 บาท หมอผิวหนัง หมอศัลยกรรมตกแต่ง 
ซึ่งอยู่เวรน้อยกว่าเรา และระหว่างที่อยู่เวรเขาถูกตามน้อย
มาก แต่ได้เงินค่าอยู่เวรเท่ากัน ผมถามว่าความไม่ยุติธรรม
ตรงนี้มีใครพูดถึงไหม มันก็ไม่สร้างแรงจูงใจไง ทำางานหนัก 
ระหว่างเรียนก็หนัก ค่าตอบแทน เท่ากัน จบไปทำางานหนัก
อีก บางอย่างของที่ทำาได้ก็ไม่ให้ทำาอีก นี่คือสิ่งที่ทำาให้เรา
อยู่ในสภาวะที่แก้ปัญหาไม่ได้  ผมถึงได้มองว่าเราต้องรื้อ
ระบบการฝึกอบรมเสียใหม่ แล้วมองถึง demand และ 
supply ให้ดี นอกจากนี้เราต้องทำาให้ประชาชนเข้าใจถึง
ระบบการฝึกอบรมของเรา เราทำาเพื่อหวังจะตอบสนอง
ระบบสาธารณสุขของประเทศ ว่ามีการรักษาตามลำาดับ
ขั้นได้ สมัยก่อนการผ่าตัดเล็กๆ หมอจบ 6 ปี ไม่ต้องเทรน
เพิ่มก็ผ่าได้ เพราะว่าระยะนั้นหมอผ่าตัดไม่พอ เราก็เทรน
ให้แพทย์ทำาได้เลย เช่น จบแพทย์ต้องผ่าตัดไส้ติ่งได้ ต้อง
ทำาคลอดได้ ต้องผ่าฝี เข้าเฝือกบางอย่างได้ ถามว่าเดี๋ยวนี้
เด็กใหม่ๆ กล้าทำาไหม ขืนไปทำาเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมเฉพาะทางมา

“เราต้องรื้อระบบการฝึกอบรมเสียใหม่ แล้ว

มองถึง demand และ supply ให้ดี นอกจากนี้เรา

ต้องทำาให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการฝึกอบรมของเรา 

เราทำาเพื่อหวังจะตอบสนองระบบสาธารณสุข

ของประเทศ ว่ามีการรักษาตามลำาดับขั้นได้”
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อบรมหมอที่เข้าไปอยู่ดูแล เขาก็ไปเรียนแบบไม่มีครู แล้ว
กระทรวงฯ บอกว่าต้องพัฒนาคนที่นี่ให้เป็นครู ก็ผิดหลัก
อีกนั่นแหละ เพราะกระทรวงฯ เป็นฝ่ายให้บริการ ทำาไมไม่
ทำาความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ ทุกวันนี้ก็ต้องเอาหมอ
จากกระทรวงสาธารณสุขไปฝึกอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา 
แล้วไปนั่งสอน lecture มันไม่ใช่ คุณสอนแค่ปฏิบัติพอ นี่
คือกระทรวงสาธารณสุขโดดเดี่ยวตัวเอง มองว่าทำาอะไรต้อง
ทำาด้วยตัวเอง กลายเป็นทำางานแยกส่วน 
 นี่คือสิ่งที่มอง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมก็
เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไม่ treat คนเท่ากัน ต้องพัฒนาให้เขา
มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่สามารถให้บริการได้ เพื่อจะ
ตอบปัญหาสังคมได้ 

 ใน รพช. ทุกแห่ง จำาเป็นต้องมีศัลยแพทย์ไหม
 คำาว่า รพช. เดี๋ยวนี้มีหลายระดับมาก สำาหรับผม
หากเกิน 60 เตียงขึ้นไป มีศัลยแพทย์ได้ ทำาผ่าตัดระดับ
หนึ่งได้ ไม่ใช่แค่ไส้ติ่งอักเสบนะ เพราะเดิมไส้ติ่งอับเสบนี่
แพทย์ทั่วไปจบ 6 ปี ทำาได้เลยนะ ระดับ รพช. 60 เตียง 

นี่กระเพาะทะลุผ่าได้ ลำาไส้ทะลุผ่าได้ อุบัติเหตุ trauma 
ยิงฟันกันแล้วเกิดปัญหาลำาไส้ทะลุ เสียเลือดผ่าได้ ไม่อย่าง
นั้นช่วยชีวิตไม่ทัน ตรงนี้ทำาได้ ใน รพช. 60 เตียงขึ้นไป
ทำาได้เลย เพราะเครื่องไม้เครื่องมือก็มีพอ

 ศัลยแพทย์เฉพาะทางควรอยู่ตรงไหนบ้าง
 น่าจะคิดเป็นพื้นที่ ยกตัวอย่างพื้นที่อีสาน 
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะอาจจะต้องอยู่ใน รพช. 
เลยเพราะนิ่วเยอะ แต่ถ้าหากเป็นแพทย์เฉพาะทางมากๆ 
ซึ่งต้องการเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษ เช่น กุมารศัลยแพทย์ 
แม้โดยหลักใหญ่ศัลยแพทย์ทั่วผ่าตัดเด็กได้หมดอยู่แล้ว 
ยกเว้นที่เราไม่อยากให้เขาทำาคือ เด็กแรกคลอดที่มีความผิด
ปกติตั้งแต่กำาเนิด เด็กที่มีปัญหาใหญ่ๆ เช่น เนื้องอกใหญ่ๆ 
แบบนี้ควรส่งไปที่ รพศ. พวกนี้ต้องมีทีมดูแล  มี ICU ดูแล
เด็กแรกคลอดได้ พวกนี้ต้องอยู่ใน รพศ.  การผ่าตัดสมอง 
ส่วนหนึ่งต้องการ ICU ที่มีการดูแลดี หรือการผ่าตัดหัวใจซึ่ง
แน่นอนอยู่แล้ว ต้องอยู่ใน รพศ.

 การออกแบบการกระจายศัลยแพทย์ต้องปรับหลัก
การคิดใหม่ 
 ถูกต้อง ซึ่งเดี๋ยวนี้ทำาได้ง่ายขึ้น เพราะระบบหลัก
ประกันสุขภาพทำาให้เห็นภาพของบริการที่จะได้รับ และ
อย่าไปดูบริการที่ได้รับเดี๋ยวนั้นนะ ต้องดูบริการหน้าด่าน 
เพราะบริการที่ได้รับเดี๋ยวนั้นไม่สะท้อนภาพความเป็นจริง 
ต้องดูว่าเริ่มต้นคนไข้มาหาด้วยเรื่องอะไร หากมาหาเรื่องนิ่ว
แล้วคุณ refer ไปก็ต้องนับด้วยนะ ไม่ใช่ไม่นับ refer ปล่อย
เป็นคนไข้นอกไป เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ยอดคนไข้ที่ต้องการ
ผ่าตัดก็ไม่เป็นจริง นี่เป็นสิ่งที่จะทำาให้วางแผนกำาลังคนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น การสร้าง Node ของกระทรวง ซึ่งขณะนี้มี
ความคิดนี้กันอยู่จะไม่เกิดประโยชน์เลย ตราบใดที่ตรงนี้
ไม่ได้แก้ เพราะว่า Node ทำาอะไรไม่ได้ เนื่องจากการไม่
ยอมรับของสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นภาพ คือมีศัลยแพทย์
หลายคนที่อยู่ ใน รพช. และทุกวันนี้ยังทำางานอยู่ ทำาไม
เขาทำาได้ ผมก็ถามเขา เขาบอกว่าเขาได้สร้างความคุ้นเคย 
สร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านดีมากจนกระทั่งเกิดความไว้
วางใจ แล้วเขาก็ไว้วางใจคนที่จะมารับบริการจากเขาว่า เขา
ได้ทุ่มเทจริงๆ และเขาจะทำา the best ให้กับคนไข้ หาก

ไม่ใช่ the best เขาจะไม่ทำา ชาวบ้านก็เข้าใจตรงนี้ และ
เมื่อถึงจุดที่บังเอิญเกิดปัญหาขึ้นมา เขาจะรู้ว่านี่เป็นกรณี
ของคนไข้ เพราะหมอประเมินแล้วว่าระดับนี้รักษาได้ การ
ที่จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงรายที่เป็นข้อยกเว้น หรืออาจ
จะเป็นข้อแทรกซ้อนที่เขาไม่อยากให้เกิด แต่ชาวบ้านจะ
รู้เลยว่าหากเลยขีดความสามารถเขาไม่ทำาแน่นอน เพราะ
ฉะนั้นการที่จะต้องฝึกให้แพทย์ทำาปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน
ในพื้นที่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินการอยู่ 

 สถานการณ์ของศัลยแพทย์ได้รับความกระทบ
กระเทือนกับนโยบายการผลิตของสาขาอื่นบ้างไหม เช่น 
วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล
 กระทบ เพราะจริงๆ แล้ว วิสัญญีแพทย์เองก็
มองว่าจำานวนของเขาไม่พออยู่แล้ว เมื่อไม่พอ เขาก็ใช้
พยาบาลวิสัญญีช่วยได้ ก็มีการฝึกอบรมพยาบาลวิสัญญีอยู่ 
แต่พอระบบแบบนี้เกิดขึ้น ก็มองว่าพยาบาลวิสัญญีไม่ใช่
แล้ว คนไม่รับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำาให้สังคมยอมรับ
ก่อน เราต้องวางระบบให้ได้ว่าเมื่อมีศัลยแพทย์อยู่ มีหมอ
สูติอยู่ ใน รพช. ก็ต้องมีพยาบาลเฉพาะทางอยู่

 การพัฒนาแผนกใดแผนกหนึ่ง ในโรงพยาบาล
ทุกวันนี้แต่ละวิชาชีพมีการประสานงานกันไหมคะ
 ต้องบอกว่าไม่มี มีแต่การบูรณาการหน้างาน 
ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทำาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่จริงๆ มันควรจะ
ทำาได้ดีกว่านั้น หากมีการวางแผน 
 ปัญหาสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทำางานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรแพทย์กับราชวิทยาลัยทั้งหลาย ในระบบ
ของการฝึกอบรมจริงๆ แล้วแพทยสภาเป็นแค่องค์กรกลาง 

แต่ระบบการฝึกอบรมมันเป็นสไตล์ของแต่ละราชวิทยาลัย 
เพราะฉะนั้นราชวิทยาลัยน่าจะมีอิสระ พอสมควร ที่จะ
บอกว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับการฝึกอบรมแบบนั้น

 หมายความว่า ณ วันนี้ราชวิทยาลัย อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของแพทยสภา
 ใช่ครับ และแพทยสภาก็มองแพทย์เฉพาะทาง
ซึ่งมีตั้ง 20 กว่า สาขา ในกรอบเดียวกันหมดเลย มันก็
ทำาให้เราขยับตัวได้ยาก ทำาอะไรก็ต้องขอแพทยสภา แม้
ตอนนี้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่องการปล่อยให้มีอิสระมาก
ขึ้น แต่จริงๆ แล้วมันต้องร่วมมือกัน ท้ายสุดที่จะเกี่ยวข้อง
กับพวกเราคือ ทั้งแพทยสภา ทั้งราชวิทยาลัยต้องยืนหยัด
อยู่บนความถูกต้อง หากเราจะให้ประชาชนผู้รับบริการให้
ความเชื่อถือแก่แพทยสภา ให้ความเชื่อถือแก่ราชวิทยาลัย 
เราต้องมีระบบที่ดีในการกำากับดูแลพวกเรากันเองให้ดีกว่า
นี้ ขณะนี้ต้องบอกว่ามีจุดอ่อนข้อบกพร่องมากมาย และ
นี่เป็นผลเสีย ผมขอยกตัวอย่างการให้บริการความงามทั้ง
หลาย ตามระบบสมัยก่อน แพทย์เราต้องไม่โฆษณาตัวเอง 
เพื่อชักชวนให้คนมาทำา

 ต้องย้อนกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 6 ปี ใน
โรงเรียนแพทย์ ทำาไมอุดมการณ์เหมือนที่หมอรุ่นเก่ามีไม่
เกิดขึ้นแล้ว
 เพราะแพทยสภาไม่คุมอุดมการณ์ตั้งแต่แรกไง 
ปล่อยให้ธุรกิจเขาบูม กลายเป็นที่ชื่นชม ทุกวันนี้คุณไป
ถามเด็กสิ อยากเป็นหมออะไร หมอความงามกันหมดเลย 
เพราะเขารู้สึกว่ารายได้ดี ทำางานสบาย  

“เราต้องให้สังคมเข้าใจระบบการฝึกอบรมก่อน

และไว้ใจแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมา ขณะเดียวกันเรา

ก็ต้องฝึกอบรมแพทย์ ให้มีความสามารถ

เหมือนที่เราพูดจริง”
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 ที่ผ่านมาอาจจะมีภาพของความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ อันเนื่องจากความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเรื่อง
ภาระงานและค่าตอบแทน แต่เมื่อประเทศตกอยู่ในวิกฤติมหาอุทกภัย ภาพความขัดแย้งถูกแทนที่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจใน
นามทีมแพทย์อาสา ที่บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชาชีพพากันมาลงชื่อเป็นอาสาสมัครในเวบไซต์แพทยสภา 
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ลงทะเบียนแล้วถึง 254 คน มีการรวมทีมออกไปให้บริการผู้ประสบภัยหลายศูนย์ 
ยังไม่นับทีมสหวิชาชีพที่รวมตัวกันภายในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่อาสาให้บริการประชาชน 
เพราะเพื่อสังคมไทยจะให้กันน้อยกว่านี้ได้อย่างไร ขอชื่นชมและเป็นกำาลังใจให้กับผีเสื้อในระบบสุขภาพที่ได้ขยับปีกมาช่วย
สังคมไทยในยามนี้ และหวังว่านำ้าใจในครั้งนี้จะทำาให้ความขัดแย้งเลือนหายไป

คือผ�เสื้อเฉพาะกิจ : โดย กองบรรณาธิการ
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ชุดประดานํ้าและผีเสื้อ 
เมื่อกายและใจเดินสวนทางกัน
ชุดประดานํ้าและผีเสื้อ หนังสือของ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ เล่มนี้ได้รับการ
แปลเป็นพากย์ไทยโดยวัลยา วิวัฒน์ศร ตั้งแต่ปี 2541 ภาพเหตุการณ์นำ้า
ท่วมครั้งใหญ่ที่ทำาให้หลายคนต้องติดอยู่ตามชั้นบนของตัวบ้าน หรือตาม
อาคารพักพิงผู้ประสบภัย ทำาให้ผู้เขียนคิดถึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในทันที
 ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ เขียนหนังสือเล่มนี้ขณะนอนเป็นอัมพาตทั้ง
ตัว อวัยวะเดียวที่ขยับได้คือเปลือกตาซ้าย ซึ่งเขาจะเลิกมันขึ้น เป็นการ
ส่งสัญญาณว่าเลือกตัวอักษรตัวนี้ เมื่อผู้ขานตัวอักษรที่นั่งอยู่ข้างเตียง
ขานมันออกมา ทีละตัวจนเป็นคำา ทีละคำาจนเป็นประโยค ทีละประโยค

ประดานำ้าที่รัดรึง ขณะที่จิตใจโบยบินอย่างอิสระเหมือน
ผีเสื้อ หลายคนที่ต้องติดอยู่ในวงล้อมของนำ้าอาจกำาลังรู้สึก
แบบเดียวกัน 
 ชุดประดานํ้าและผีเสื้อ ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือ
ให้กำาลังใจผู้ที่กำาลังอึดอัดอยู่กับภาวะวิกฤติในชีวิต ที่การ
เคลื่อนไหวทางกายภาพไม่เป็นไปดังใจปรารถนา หากแต่ยัง
เป็นหนังสือที่ทุกคนในระบบบริการสุขภาพ ที่บางครั้งอาจ
หลงลืมไปว่าผู้ป่วยที่นอนนิ่งขยับตัวไม่ได้อยู่ตรงหน้าตนเอง 
ยังเป็น “คน” ที่มีความรู้สึกและจิตวิญญาณอยู่ ควรต้อง
อ่าน 

 “มนุษย์ในโรงพยาบาลนี้มีอยู่สองส่วน ส่วนใหญ่จะไม่ก้าวล่วง
ธรณีประตูเข้ามาโดยไม่พยายามถอดรหัสสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ของผม พวกที่เหลือมีมโนสำานึกน้อยกว่า พวกเขาจะหายตัวไปโดยแสร้ง
มองไม่เห็นสัญญาณฉุกเฉินของผม เช่น คนกระด้างสุดน่ารักคนนั้น ที่
ปิดรายการแข่งขันฟุตบอลบอร์โดซ์-มิวนิค ตอนพักครึ่ง แล้วส่งเสียง
งึมงำากล่าวว่า ‘ราตรีสวัสดิ์’ โดยไม่ยอมรับรู้คำาอุทธรณ์ของผม”
 เป็นตัวอย่างความรู้สึกที่ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ บันทึกไว้ในชุด
ประดานํ้าและผีเสื้อ ในขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อาจมี
โอกาสไม่บ่อยครั้งนักที่ผู้ป่วยอัมพาตจะถ่ายทอดความรู้สึกของตนเอง
ออกมาได้อย่างชัดเจน บันทึกของฌ็อง-โดมินิก โบบี้ จึงน่าจะถือได้ว่า
เป็นงานเขียนอันทรงคุณค่าแก่ระบบบริการสุขภาพของทุกประเทศ 
ระหว่างถูกนำ้าล้อม ทำาอะไรได้ไม่สะดวก ลองหามาอ่านกันน่าจะดีกว่า
ปล่อยเวลาไปกับความอึดอัดคับข้องใจ    

จนเป็นหนังสือทั้งเล่ม เขาต้องอุตสาหะกระพริบตาเช่นนี้มากกว่า 2 แสนครั้ง และผู้ขานตัวอักษรต้องขานอักษร
มากกว่าล้านครั้ง ในเวลา 15 เดือน เขาเปรียบร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้ของตัวเองประหนึ่งถูกห่อหุ้มด้วยชุด

 “ผู้ช่วยพยาบาลสามคนจัดการให้ผมนอน ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหล่าร้ายในหนังฆาตกรรมขณะพยายาม
ยัดศพคนขวางทางพวกเขาที่เพิ่งถูกถลกหนังลงท้ายรถ”
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วลีผ�เสื้อ หมายเหตุ สวค. : โดย นพ. ฑิณกร โนรี

เมื่อเดือนกอนผมไดทราบขาววาทางภาครัฐมีขอเสนอในการแกไขป�ญหาการขาดแคลนแพทยที่เร�้อรังในเขตชนบท
ออกมา  โดยการขยายโครงการผล�ตแพทยเพ�่มเพ�่อชาวชนบทที่ดําเนินการผล�ตรวมระหวางโรงเร�ยนแพทยและโรง
พยาบาลศูนยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ออกไปอีก 5 ป  นอกจากนี้ขอเสนอยังพวงเร�่องการเพ�่มสัดสวนของ
บัณฑิตแพทยในโครงการดังกลาวอีกรอยละ 50 ของกําลังการผล�ตในแตละป  ซึ่งบัณฑิตแพทยที่จะเขารวมโครงการ
ใหมนี้จะตองกลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง 6 ป  หร�อมิฉะนั้นจะตองเส�ยคาปรับเปน 1,000,000 บาท

แพทย์แล้วจะพบความจริง 2 ประการ คือ หนึ่ง เขา
เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ มาจาก
ครอบครัวที่มีเศรษฐานะดี เล่าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ในกรุงเทพหรือโรงเรียนประจำาจังหวัด ทำาให้มีโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มาก และเติบโตมาในครอบครัวและ
สังคมที่ประคบประหงมจนบางครั้งทำาอะไรไม่ค่อยเป็น และ 
สอง คนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ากลุ่ม Generation Z นี้เติบโต
ขึ้นมาในสภาพสังคมแบบใหม่ เป็นสังคมทุนนิยมที่เน้นความ
สำาคัญทางวัตถุมากกว่าเรื่องคุณค่า ความดีงานทางจิตใจ  
ด้วยบริบทของพื้นฐานทางครอบครัวและบริบทของสังคม
ยุคใหม่ จึงหล่อหลอมให้แพทย์รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่ภายหลัง
สำาเร็จการศึกษาแล้วจะต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบริบทแวดล้อมที่เขา
เติบโตมา ไม่เข้าใจบริบทของสังคมชนบท ทั้งในเรื่องภาษา
ที่ใช้สื่อสาร พฤติกรรมการใช้บริการทางสุขภาพที่แตกต่าง
จากคนเมือง ในที่สุดแล้วอาจส่งผลให้ทัศนคติและความ
สัมพันธ์ต่อผู้ป่วยชาวชนบทเปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้นปัญหาความรับผิดชอบของแพทย์รุ่นใหม่ใน
การทำางานในชนบท ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ร้าย
ในสังคม แต่เขาเป็นเพียงแค่ผลผลิตของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่างหาก การเริ่มทำาความเข้าใจความคิดของคน
รุ่นใหม่จึงเป็นเรื่องสำาคัญ การปรับมุมมอง ความคาดหวังต่อ
เขาเหล่านั้นเพื่อที่จะนำาไปสู่ประเด็นที่สอง คือ การวางแผน
และออกแบบระบบในการทำางานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พอดี
เนื้อที่ในฉบับนี้หมดเสียก่อน ดังนั้นผมขอยกยอดไปพูดถึง
การออกแบบระบบในฉบับหน้าแล้วกันครับ    

ภายหลังจากข่าวข้อเสนอนี้ออกไปสู่สังคมได้มีข้อ
ถกเถียงกันมากมายในสังคมออนไลน์ทั้งในส่วนที่สนับสนุน
และคัดค้าน แต่ที่ผมสนใจคือความเห็นของกลุ่มนักศึกษา
แพทย์ในชื่อว่า สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ สพท. โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้ทำาหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความเห็นต่อนโยบายดังกล่าว
ทั้งในเชิงสนับสนุนการขยายสัดส่วนให้เป็นร้อยละ 50 และ
การคัดค้านการชดใช้ทุนที่เพิ่มจากระยะเวลา 3 ปีเป็น 6 ปี 
โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้แพทย์รุ่นใหม่ลาออก
จากระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการ “ยืด” ระยะแห่งโอกาส
ในการเข้าไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ที่ผมสนใจความ
เห็นของนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ เนื่องจากเขาเป็นตัวแทน
ความคิดของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งกำาลังจะจบไปเป็นแพทย์
ตัวจริงต่อไปในอนาคต ดังนั้นข้อคิดเห็นของเขาเหล่านั้น
น่าจะสะท้อน “ข้อเท็จจริง” อะไรบางอย่างที่เราจำาเป็น
ต้องพิจารณา 
 ประการแรก คือเรื่อง “ลักษณะของคนรุ่นใหม่” 
ที่บางครั้งพวกเราอาจจะต้องทำาความ “เข้าใจ” จนถึง
ต้อง “ทำาใจ” มากขึ้น  ผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในวงการ
สาธารณสุข อาจจะรู้สึกได้ว่าหมอรุ่นใหม่ (อันที่จริงผมว่า
น่าจะเป็นเหมือนกันในทุกวิชาชีพที่เป็นคนรุ่นใหม่) มีความ
แตกต่างหลายประการกับหมอรุ่นเก่าๆ เช่น ความรู้และ
ทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการพูดจา ความ
รู้สึกเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ โดยความแตกต่างนั้น
ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทาง “ด้อยกว่า” ซึ่งเท่าที่ผม
พูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่ทำาหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ 
เขาเหล่านั้นความรู้สึกอย่างนี้เช่นเดียวกัน หากเรามอง
เข้ามาในโครงสร้างของเด็กที่จะเข้ามาสู่ระบบการผลิต

เหลาผูที่ไมมีความสุขในโลกนี้ 

เปนเชนนั้น เนื่องจากความปรารถนาจะไดความสุขใสตัวเอง

เหลาผูที่มีความสุขในโลกนี้

เปนเชนนั้น เนื่องจากความปรารถนาจะยังความสุขแกผูอื่น 

ศานติเทวะ        ปราชญชาวอินเดียศานติเทวะ        ปราชญชาวอินเดีย
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ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา 

รองผู้อำานวยการสำานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจัดระบบบริการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

“ก่อนจะตอบว่าหลักสูตร 2 ปี ของ สบช. จะท�าให้เจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์หายไปไหม ต้องถามก่อนว่าบุคลากรประเภทนี้จ�าเป็นกับระบบ

หรือไม่ ผมมองว่านักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จ�าเป็นกว่า ที่ส�าคัญ

สถานการณ์ปัจจุบันคนกลุ่ม 2 ปี เขาก็พยายามอัพเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น 

4 ปีอยู่แล้ว หากไม่มีการผลิตเพิ่มคนกลุ่มนี้ก็อาจจะหายไปเองในอนาคต   

ที่ผ่านมาเราตั้งต�าแหน่งขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่มีอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเขาจะ    

         หายไปจากระบบ ประเด็นมันอยู่ที่กรณีนี้ไข่มันเกิดก่อนไก่”


