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06  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 สภาวิชาชีพกับความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข

08  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 ภาวะสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์ในมาลาวี

10  จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
 รูปแบบทีเ่หมาะสมในการดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง

12  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 Caregiver ในระบบ Long Term Care 
 เขาเปน็ใครหนอ เขามาจากไหน

22 ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
 รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 โรงเรียนแพทย์ในยุค Disruptive Technology

32  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 เมือ่แพทย์เหมาลําไปอเมริกา ตอน 1
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ทั ก ท า ย

‘ผีเสื้อขยับปีก’	ฉบับนี้ปิดต้นฉบับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับข่าวคราวจากห้องผ่าตัด

รพ.	อ�านาจเจริญ	 ดังขึ้น	 และก�าลังอยู่ระหว่างรอฟังผลการสอบสวนของ

กระทรวงสาธารณสุข	ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร	ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่าง

แน่นอนแล้วคือภาพลักษณ์ในการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่สังคม

เชื่อไปแล้วว่าความขัดแย้งรุนแรงท่ีเกิดขึ้น	 มาจากการเสียผลประโยชน์ส่วนตัว

และการน�าห้องผ่าตัดซึ่งเป็นสาธารณสมบัติไปใช้หาผลประโยชน์ส่วนตัว	ไม่ว่า

ข้อเทจ็จรงิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัความขดัแย้งจะเป็นอย่างไร		การปรบัเปลีย่นความเชือ่

ท่ีฝังหัวไปแล้วของสังคมเป็นเร่ืองท่ีท�าได้ยากยิ่ง	 ท้ังนี้ต้องยอมรับความจริงว่า	

“การฝากท้องพิเศษ”	มีอยู่จริงในระบบบริการสุขภาพของบ้านเรา	

	 ในฐานะสือ่เผยแพร่ของหน่วยงานทีท่�างานเกีย่วกบัการพฒันาก�าลงัคน

ด้านสุขภาพในระบบบริการของประเทศ	 ‘ผีเสื้อขยับปีก’	 ใคร่ขอให้ทุกฝ่าย

ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนขยับตัวในเรื่องนี้	 โดยเฉพาะฝ่ายนโยบายที่อาจ

ปฏิเสธได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการฝากพิเศษ	 แต่ไม่น่าจะ

สามารถปฏเิสธว่าการฝากพเิศษไม่เคยด�ารงอยูจ่รงิในระบบบรกิารของบ้านเรา

ตวัละครอกีตวัท่ีควรเคล่ือนไหวอย่างละเอยีดอ่อนคอืสภาวชิาชพี		การขบัเคล่ือน

โดยใช้อารมณ์นอกจากไม่ท�าให้ปัญหาคล่ีคลายแล้ว	 ยังตอกย�้าภาพของความ

ขัดแย้งระหว่างวิชาชีพหลักในระบบสุขภาพด้วย		

	 เป็นก�าลงัใจให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขดัแย้งในครัง้นีไ้ด้พร้อมกบัการแก้ไข

รากของปัญหาที่เกิดจาก	“การฝากพิเศษ”	ค่ะ	
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

กสธ.จับมือ CAT 
เดินหน้า Digital Health
 

 กระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ลงนามความรวมมือกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT 
เพื่อนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาพัฒนาระบบสุขภาพของ
ประชาชนอยางเปนระบบมากขึ้น โดยความรวมมือจะมี 4 
ดาน ไดแก พัฒนาโครงสรางแพลตฟอรมหลักของระบบ
ประกนัสขุภาพแหงชาต ิ(National Healthcare Platform) 
การขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(National Digital Healthcare Standard) พัฒนาระบบ
การประมวลผลขอมูลสุขภาพและระบบสนับสนุน และ
รวมมือกันสรางการเขาถึงการใชงานอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเร็วสูง WiFi by CAT 
 “ความรวมมือครั้งน้ีเกิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหประชาชน ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบ
สุขภาพดิจิทัล (Digital) ที่จะทําใหประชาชนทราบขอมูล
และนําไปใชในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชวยในการ
ตดัสนิใจดแูลสขุภาพอยางแทจรงิ” นพ.สขุมุ กาญจนพมิาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาว
 ท้ังนีค้วามรวมมอืดงักลาวเปนการตอบโจทยของ กสธ.
ที่กําลังอยูระหวางการพัฒนามาตรฐานกลางในการแลก
เปลี่ยนขอมูลของหนวยงานในสังกัด ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
รับสงขอมูลอยางทันทีทันใด รวมทั้งยังมี Tele Medicine 
ทีจ่ะชวยใหทมีแพทยวนิจิฉัยอาการปวยไดรวดเรว็  สือ่สาร
ไดตรงกนัและแมนยาํมากขึน้  ทาํใหขอมลูทางการแพทยมี
ปริมาณมากจึงจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) ที่มีศักยภาพสูง ประมวลผลได
รวดเร็วและเชื่อมโยงขอมูลตามมาตรฐานสากล

กมธ.สธ. เตรียมชง 
ครม. แก้ปัญหา
อดีตพนักงานของรัฐ
ได้รับความไม่เป็นธรรม
 

 จากการเรียกรองของอดีตพนักงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีเขาทํางานระหวางเมษายน 2543 
- พฤษภาคม 2547 ไมไดถูกนําเวลาของการทํางานมา
นับอายุราชการ จนเกิดการประทวงและรองเรียนขอ
ความเปนธรรมมาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากอายุราชการ
ที่หายไปทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในการทํางาน โดย
เฉพาะระหวางรุนพ่ีรุนนองที่อยูในวิชาชีพเดียวกัน จน
เกิดปรากฏการณหัวหนางานรุนพี่ที่เขางานในชวงเวลา
ดังกลาว มีอายุราชการและไดรับเงินเดือนนอยกวา
ลูกนองที่เขาทํางานภายหลัง ลาสุดมีความเคลื่อนไหว
จากประธานกรรมาธกิารสาธารณสขุ สภาผูแทนราษฎร ท่ี
ยนืยนัผานนายมานพ  ผสม  ประธานชมรมอดตีพนกังาน
ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวาจะเสนอเร่ืองเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพราะทาง กมธ. 
เองก็มองเห็นวามีความเหลื่อมลํ้าเกิดขึ้นจริง อยางไรก็ดี
ไมมีการเปดเผยวาเร่ืองดังกลาวจะเขาสู ครม. ในการ
ประชุมครั้งใด 

ครม.อนุมัติ 
โรงพยาบาลตํารวจจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อนุมัติ
ในหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกอง
บังคับการ หรือสวนราชการอื่นในสํานักงานตํารวจแหง
ชาต ิ เพือ่จดัตัง้วทิยาลยัแพทยศาสตร  สังกดัโรงพยาบาล
ตาํรวจ  เพ่ือผลิตบคุลากรทางการแพทย  ดาํเนนิการสอน
ฝกอบรม  พฒันาบคุลากร  ทาํการวจิยั  และเผยแพรผลงาน
ทางวชิาการ เปนตน  นอกจากนีย้งัมีการฝกอบรมแพทย
ฝกหัด นิสิตแพทยทั้งในและตางประเทศจํานวนหลาย
หลักสตูร  รวมถงึสอบใบประกอบวชิาชพีดานเวชกรรมอกี
ดวย ทั้งนี้การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร โรงพยาบาล
ตํารวจ เพื่อชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยสาธารณสุข

ปลัด กสธ.ยืนยัน
ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
ไม่สามารถยอมความได้
 

 จากการที่เกิดเหตุความรุนแรงในหองฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลตางๆ อยางตอเนือ่ง  แมกระทรวงสาธารณสขุ
จะประกาศใหหองฉุกเฉินเปนเขตปลอดคนเมาเพื่อลด
ความรุนแรง  แตกย็งัมคีวามรุนแรงเกดิข้ึนดวยสาเหตุอ่ืน
โดยเฉพาะการตามไปทํารายรางกายของคูอริที่เขารับ
การรักษาตัวอยู นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กลาวถึงประเด็นนี้วาจะมีหนังสือถึงผูวา
ราชการจงัหวัดทกุจงัหวดัเพือ่ยืนยนัวาการกอเหตทุะเลาะ
วิวาทในโรงพยาบาลเปนคดีอาญาที่ยอมความไมได 
ใหดําเนินคดีกับผูที่เกี่ยวของ หากผูใดไมทําตามจะมี
ความผิดฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 157 
ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข กลาววาเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ตองมาดูแลความสงบ
เรียบรอยภายในโรงพยาบาลดวย
 สวนความคืบหนากรณีตีกนัในโรงพยาบาลอางทอง 
มีผูกอเหตุถูกจับกุมแลว 3 คน
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โดย จบัพลัดจบัผลู
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
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 “ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอํานาจเจริญ ถ้าคุณพร้อมสภาการ
พยาบาลก็พร้อม” ข้อความที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล หลังจากที่ข่าวคราวการแย่งห้อง
ผ่าตัดของ รพ. อํานาจเจริญ ดังขึ้น ทําให้ความขัดแย้งที่ควรจะเป็น
เรื่องภายในโรงพยาบาล เกือบจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างวิชาชีพในทันที 

	 นี่ไม่ใช่คร้ังแรกท่ีความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพถูกท�าให้	

หรือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสภาวิชาชีพ	 ต้นปีท่ีผ่านมาเราเห็น

ข่าวคราวจากสภาวิชาชีพหนึ่งทีไม่มีความสุขเมื่อเห็นเภสัชกรในร้าน

ขายยาเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน�้าตาลในเลือดให้คนไข้	 หรือ

เราได้เห็นพยาบาลท่ีออกหน่วยตรวจสุขภาพให้ประชาชนถูกฟ้องร้อง

เพราะถูกมองว่าเป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของอีกวิชาชีพหนึ่ง	

โดยระบบบริการสุขภาพเป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

หลายด้าน	 การรักษาโรคแต่ละครั้งของคนไข้แต่ละคน	 ต้องเกี่ยวข้อง

กับบุคลากรหลายวิชาชีพ	 กระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นกระทรวงที่มี

สภาวิชาชีพมากที่สุด	 การกระทบกระทั่งระหว่างวิชาชีพจึงเกิดขึ้นได้

เป็นธรรมดา		แต่ละวชิาชพีต่างมกีรอบกฎหมายของตนเองเพือ่ควบคมุ

ดแูลให้สมาชกิทีอ่ยูภ่ายใต้วชิาชพีปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ	 และเพื่อปกป้องเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพของตน	

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่มาอย่างช้านานคือ	ต่างคนต่างปกป้อง

วิชาชีพของตนเองจนละเลยภาพรวมของระบบสุขภาพของประเทศ	

ในขณะท่ีปกป้องวิชาชีพตนเองก็กลายเป็นศัตรูกับวิชาชีพอ่ืนๆ	 ระบบ

สขุภาพของประเทศจงึยากทีจ่ะได้รบัการพฒันาไปอย่างเป็นระบบและ

ราบรื่น	

 จะดกีว่าไหมหากสภาวชิาชพีทกุวชิาชพีจะด�ารงตนอยูอ่ย่าง

เป็นไปเพือ่ปกป้องจรรยาบรรณวชิาชพีโดยมปีลายทางร่วมกนัเพือ่

คุ้มครองและพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวม แทนการมุ่งปกป้อง

วิชาชีพตนเองจนละเลยระบบในภาพรวมเช่นปัจจุบันนี้ 

สภาวิชาชีพ
กับความขัดแย้ง
ในระบบสาธารณสุข
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

	มาลาวี	 ประเทศเล็กๆ	ทางฝั่งตะวันออก

ของทวีปแอฟรกิา		ก�าลังประสบปัญหาเดียวกบัที ่

ประเทศไทยเคยประสบเม่ือประมาณ	40	ปีทีแ่ล้ว 

คือภาวะสมองไหลของแพทย์และพยาบาล	 ไป

ยังประเทศพัฒนาแล้ว	 ปัจจุบันมีแพทย์เพียง	

300	 กว่าคนท�างานอยู่ในประเทศที่มีประชากร

มากกว่า	 18	 ล้านคน	 ในจ�านวนนี้เกินครึ่งเป็น 

ชาวต่างประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศใน

ทวปีแอฟรกิาด้วยกนั		ตามแผนพฒันาประเทศใน 

ปี	 2030	มาลาวีจะต้องมีระบบสุขภาพถ้วนหน้า 

ทีใ่ห้ทกุคนเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ได้		ท�าให้ใน 

อีกประมาณ	10	ปีข้างหน้ามาลาวต้ีองมบีคุลากร

ในระบบสุขภาพเพิ่มข้ึนจากปัจจุบันถึงประมาณ	

6	ล้านคน	

ภาวะสมองไหล
ของบุคลากรทางการแพทย์ในมาลาวี

ประเทศตะวันตกเอง	 และแน่นอนเมื่อเรียนจบ

ส่วนใหญ่ก็อยู่ท�างานต่อในประเทศน้ันๆ	 เลย	

ในปี	 1964	 ซึ่งมาลาวีได้ประกาศเอกราชจาก 

สหราชอาณาจักรมีแพทย์ชาวมาลาเวียนเพียง	

5	 คน	 บินกลับไปท�างานในประเทศของตนเอง	

จ�านวนแพทย์ชาวมาลาเวยีนทีท่�างานในประเทศ

ตนเองจึงน้อยกว่าที่ท�างานอยู่ต่างประเทศ	 ใน

ปี	 1981	 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง

สาธารณสขุของมาลาว	ี	กบัแพทย์ชาวมาลาเวียน

ที่ท�างานในแมนเชสเตอร์รวมถึงคนที่ก�าลังเป็น

นกัเรยีนแพทย์อยู่ด้วย		เพือ่โน้มน้าวใจให้ย้ายกลับ 

มาท�างานในประเทศตนเอง	 การประชุมได้รับ

ความสนใจมีแพทย์และนักเรียนแพทย์ท่ีอยู ่ท่ี

แมนเชสเตอร์เข้าร่วมจ�านวนมาก		แต่ไม่ปรากฏผล 

ว่าการโน้มน้าวใจประสบความส�าเร็จหรือไม่	 ปี

เดียวกนักลบัมตีวัเลขปรากฏว่าแพทย์มาลาเวยีน	

12	 คน	 ท่ีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก่อน

หน้านั้น	ได้ออกเดินทางไปเรียนต่อเฉพาะทางที่

ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง	

	 ไม่เพียงเฉพาะแพทย์เท่านั้น	 วิชาชีพ

พยาบาลก็มีสถานการณ์ไม่แตกต่างกัน	 ปัจจุบัน

มาลาวีผลิตพยาบาลได้ประมาณปีละ	 60	 คน	

แต่ต้องเสียก�าลังคนให้กับต่างประเทศปีละกว่า	

100	คน		ในจ�านวนนีก้ว่าครึง่เดินทางไปท�างานท่ี

องักฤษ		ปัจจบุนัต�าแหน่งพยาบาลว่างในประเทศ

สูงถึงร้อยละ	75		ปี	2004	พบว่ามีแพทย์	1.1	คน	

และพยาบาล	25.5	คน	ต่อประชากร	1	แสนคน	

	 มีการวิเคราะห์หาปัจจัยหลักที่ผลักให้

แพทย์ออกนอกประเทศและพบว่าใกล้เคียงกับ

ปัจจัยหลักที่ผลักให้แพทย์ไทยบินไปอเมริกาใน

ช่วงทศวรรษ	70	คอื	ไม่มแีหล่งฝึกทัง้แพทย์ทัว่ไป 

และเฉพาะทาง	 แม้จะมีการตั้ง	 College	 of	 

	 แม ้ จะมี 	 Has t i ngs 	 Banda 	 อดีต

ประธานาธิบดีเป็นแพทย์จบจากอังกฤษและ

ปกครองประเทศมานานเกือบ	30	ปี	แต่มาลาวี

ก็เพิ่งมีโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศในปี	

1991	 นี้เอง	 เพราะ	 Banda	 มองว่าหากมาลาวี

จะผลติแพทย์เองต้องสามารถผลติให้ได้คณุภาพ

เทียบเท่ามาตรฐานองักฤษ		หากไม่สามารถท�าได้ 

ก็ไม่ต้องมีโรงเรียนแพทย์เลยจะดีกว่า	 ก่อนป ี

1991	 นักเรียนเก่งๆ	 จึงบินไปเรียนแพทย์ที่ต่าง

ประเทศกันหมด	 โดยส่วนใหญ่มีปลายทางอยู่

ในกลุ่มประเทศ	 OECD	 โดยเฉพาะอังกฤษเจ้า

อาณานิคมเดิม	 อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย	

โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุน 

ระหว่างประเทศ	 รวมถึงสถาบันการศึกษาใน

Medicine	ในปี	1991	แต่ก�าลงัการผลติกน้็อยมาก	

ในปี	 2009	 สามารถผลิตแพทย์ได้เพียง	 31	 คน	 

อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไม่

จูงใจให้แพทย์ท�างานในประเทศ	

 เพือ่รบัมอืกบันโยบายหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้าที่จะท�าให้ประเทศมีความต้องการ

บุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	รัฐบาล

มาลาวีพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการ

ต่างๆ	 ทั้งการเปิดแหล่งผลิตแพทย์	 พยาบาล	 

และบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ	 ขณะเดียวกัน

ก็มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศที่พัฒนา

แล้วอย่างสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์ในการ

ผลิตแพทย์เฉพาะศัลยกรรมทางเพื่อให้กลับมา

ท�างานในประเทศ	 ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง	 แต่

ตราบท่ีแพทย์ในประเทศยังต้องอยู่กับภาวะท่ี

ค่าตอบแทนน้อย	จ่ายช้า	และภาระงานล้นมือ	ก็

ยากที่จะธ�ารงก�าลังคนไว้ได้	องค์การอนามัยโลก

ได้เล็งเหน็ปัญหาน้ีและแนะน�าให้มาลาวพีจิารณา 

ถงึมาตรการในการธ�ารงคนไว้ในระบบด้วย		เพราะ 

ไม่เพยีงแต่ประสบภาวะสมองไหลไปต่างประเทศ	

ยังมีภาวะสมองไหลจากรัฐไปเอกชนในประเทศ

อีกด้วย

  https://www.africaportal.org/features/tackling-
malawis-medical-brain-drain/
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC3653194/
   https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 

09744053.2015.1030867
  https://www.ft.com/content/a696cb30-d894-

11e9-9c26-419d783e10e8
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง

	 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 (Intermediate

Care)	 หมายถึงการดูแลผู ้ป่วยที่มีอาการทาง

คลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติ	(acute	phase)	และมี

อาการคงที่แต่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกาย

บางส่วนที่จ�ากัดการท�ากิจวัตรประจ�าวันและการ

มีส่วนร่วมในสังคม	 จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ	

(multidisciplinary	approach)	อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่

ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน	 เพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ร่างกาย	 จิตใจ	 การท�ากิจวัตรประจ�าวันและลด

ความพิการหรือภาวะทุพลภาพ	 ในระดับความ

สามารถในการท�ากจิกรรมทีส่งูทีส่ดุเท่าท่ีศกัยภาพ

ของผู้ป่วยจะเอื้ออ�านวย	 หลังจากนั้นจะเข้าสู่

การฟื้นฟูระยะยาว	(long	term	care)	ต่อไป

	 ระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นระบบ

ที่เน ้นงานรักษาพยาบาลมากกว่าการฟื ้นฟู

สมรรถภาพ	ท�าให้โรงพยาบาลหลายแห่งยงัไม่ให้

ความส�าคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	การบริหาร

จัดเตียงเป็นไปเพื่อรองรับผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน

ให้มากท่ีสุด	 อีกท้ังอาจเกิดความเข้าใจผิดจาก

ผู้ป่วยและญาติท่ียังไม่เห็นถึงความส�าคัญของ

งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกาย		ท�าให้ผูป่้วยจ�านวน

มากไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควรจนเกิดภาวะ

แทรกซ้อนต้องกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อกี		ปัจจบัุนมโีรงพยาบาลหลายแห่งเร่ิมจดัระบบ

การดูแลสุขภาพระยะกลาง	 โดยส่วนใหญ่เน้น

บรกิารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		ผูป่้วยบาดเจ็บ

ไขสันหลัง	 และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ	 ที่

พ้นระยะเฉียบพลันและมีสภาวะทางการแพทย์

คงที่	 ซึ่งเป็นกรอบการให้บริการที่ก�าหนดโดย

กระทรวงสาธารณสขุ		โดยโปรแกรมการให้บรกิาร

ขึน้อยูก่บัความพร้อมด้านทรพัยากรและบคุลากร	

ทมีนกัวจิยัจากส�านกังานวจิยัและพฒันาก�าลงัคน

ด้านสุขภาพ	(สวค.)	โดย	นพ.ขวัญประชา	เชียง-

ไชยสกุลไทย,	 น.ส.วาริสา	 ทรัพย์ประดิษฐ์	 และ	

น.ส.น�าพร		สามภิกัดิ	์	ได้ท�าการศกึษา		การประเมนิ

ผลระบบการให้บรกิารการดูแลระยะกลาง		ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการทบทวนสถานการณ์ความ

ต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อ

ปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย	 และพัฒนา

ระบบการดแูลผูป่้วยระยะกลาง		โดยศกึษารปูแบบ

การให้บริการระยะกลางในพ้ืนท่ี	 2	 กลุ่ม	 คือ	

กลุ่มพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบการดูแล

ผูป่้วยระยะกลางตามโครงการ		ได้แก่		โรงพยาบาล

ท่าวุ้ง	 และโรงพยาบาลล�าสนธิ	 จังหวัดลพบุรี	

โรงพยาบาลสมุทรปราการ		และโรงพยาบาลชมุชน

เครือข่ายในจังหวัดสมุทรปราการ	 รวม	11	แห่ง	

และพืน้ทีท่ีม่กีารด�าเนนิการให้บรกิารผูป่้วยระยะ

กลางอย่างสม�่าเสมอก่อนหน้านี้	 ได้แก่	 โรง

พยาบาลบางกล�่า	 จังหวัดสงขลา	 โรงพยาบาล

สารภี	และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา	จังหวัด

เชียงใหม่	

	 ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ต้นแบบยังมี

ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะ

เฉียบพลันและระยะกลาง	 ส่งผลให้ผู้รับบริการ

จ�านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการการดูแล

ผู้ป่วยระยะกลาง	 ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเข้า

สู่ภาวะพิการ	 ในส่วนของรูปแบบการบริการใน

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางนั้นพบว่าผู้ป่วยแต่ละ

รายควรได้รับบริการกายภาพบ�าบัดไม่น้อยกว่า	

10-15	 ชั่วโมง	 ยกเว้นบางกิจกรรมที่มีความยาก

อาจจ�าเป็นต้องได้รับบริการ	 15-20	 ชั่วโมงต่อ

ราย		การให้บริการแบบผูป่้วยในและผูป่้วยนอกมี

จุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างัน	 ซึ่งผู ้ก�าหนด

นโยบายควรค�านึงถึง	 กล่าวคือ	 การให้บริการ

แบบผู้ป่วยใน	 มีโอกาสท่ีผู้ป่วยจะได้รับบริการ

กายภาพบ�าบดัและกจิกรรมบ�าบดัครบช่ัวโมงตาม

มาตรฐาน	 แต่ข้ออ่อนคือความไม่สะดวกของ

ญาตแิละผูป่้วยทีต้่องนอนโรงพยาบาลนาน		ส่วน

การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกหลังจากจ�าหน่าย

ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในระยะเฉียบพลัน

แล้ว	 ก็จะมีข้อเสียที่ท�าให้ผู้ป่วยและญาติต้อง

เดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยคร้ัง	 จึงมีแนวโน้มท่ี

ผู้ป่วยจะไม่มารับบริการครบตามก�าหนด

	 ทีมนักวิจัยได้เสนอแนะว่าระบบบริการ

ระยะกลางเป็นส่ิงท่ีรัฐควรจัดให้มีขึ้นในระบบ

บริการสุขภาพอย่างเร็ว	 อาจเป็นการท�างาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน	 ควรจัดให้มี

การบริหารจัดการทางการเงินตามผลลัพธ์ของ

การให้บรกิาร		ซึง่ต้องมรีะบบบนัทกึข้อมูลผลลัพธ์

ของการให้บรกิารทีใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่

ความสะดวกในการประมวลผลด้วย

 

อานรายงานฉบับสมบูรณไดที่
www.drdo.org

รูปแบบที่เหมาะสม
ในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
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เ รื ่อ ง จ า ก ป ก
โดย กองบนิผเีสื้อ

Caregiver ในระบบ 
Long Term Care

“เขาเป็นใครหนอ...
              เขามาจากไหน”

 “บ่ ไห้ บ่ ไห้ หมอมาเยี่ยม” สุภาพร แก่นมั่น พูดพลางลูบมือยายบุญ  
หญงิชราตดิบา้นตดิเตยีง  ทีไ่ดร้บัการพยงุใหล้กุข้ึนน่ังบนเส่ือผนืเลก็ทีป่ไูวห้น้าบา้น
 “ใครมาเยี่ยมก็ปลื้มใจ ร้องไห้ทุกที” เธอหันมากล่าวกับทีมของเราซึ่งเป็น 
นักวิจัยที่มาท�าการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ
ส�าหรบัการดแูลระยะยาว ซึง่ส�านักงานวจิยัและพฒันาก�าลงัคนดา้นสุขภาพ (สวค.) 
ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพือ่ศึกษา
องคป์ระกอบตา่งๆ  ของความส�าเรจ็ในการด�าเนินรปูแบบใหบ้รกิารระยะยาว  ภายใต ้
การบริหารจัดการก�าลังคนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่ เพื่อ 
เตรยีมความพรอ้มใหร้ะบบบรกิารสุขภาพสามารถสรา้งก�าลงัคนในระบบใหเ้พยีงพอ
กับความต้องการของประชากรทีจ่ะมีจ�านวนผู้สูงวัยมากขึน้เรือ่ยๆ 

 นับตั้งแต่มีกองทุนเพื่อการบริการสุขภาพระยะยาว (LTC) ด�าเนินการโดย 
          ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี 2559 ระบบ 
    บริการสุขภาพของประเทศไทยก็มีก�าลังคนด้านสุขภาพกลุ่มใหม่เกิดขึน้ 
 อย่างเป็นทางการในชื่อว่า ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือ 
    ที่เรียกกันติดปากตามอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า CG ที่มาจากค�าเต็มว่า  
     caregiver สุภาพรก็เปน็หน่ึงใน CG ภายใต้กองทุนน้ี ซึง่ยากมาก 
             ทีจ่ะบอกได้ว่า ณ วันน้ี ประเทศไทยมี CG ภายใต้ 
              กองทุน LTC ของ สปสช. จ�านวนเท่าไร
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เขาเป็นใครหนอ 
เขามาจากไหน
	 การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงก�าลัง
เป็นปัญหาท้าทายสังคมไทยมากขึ้นทุกที	 ตาม
จ�านวนผู้สงูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิคอืไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้	 ซึ่งตามตัวเลขของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยระบุว่าในป	ี
2559	 ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มนี้ประมาณ	 
4	 แสนคน	 และจะเพิ่มเป็น	 1.3	 ล้านคนในอีก	 
20	ปี		การเตรยีมสร้างระบบเพือ่ดูแลสุขภาพของ
คนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	ปี	2559	สปสช.	จึงได้

จัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพ
ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 โดยมี	 CG	
เป็นก�าลังส�าคัญ	 งานหลักคือการลงเย่ียมบ้าน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	 หรือท่ี
บางครั้งเรียกกันว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 ดูแล
ด้านกิจวัตรประจ�าวัน	อาบน�้า	แต่งตัว	ป้อนข้าว 
ป้อนยา	คัดกรอง	ประเมินปัญหาสุขภาพและให้
บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น	 โดยให้บริการตาม 
แผนการดูแลรายบุคคล	 (Care	 plan)	 ซึ่งจะมี
บุคลากรด้านสขุภาพท่ีรับหน้าท่ีผูจ้ดัการเคส	(CM)	
เป็นผู้ท�าไว้ให้	
	 ในครัง้แรกกองทุน	LTC	ก�าหนดคณุสมบัติ	
CG	ว่าต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมต้น	และ 
ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร	 CG	 ของกรม
อนามัย	 แต่ปรากฏว่าหลายพื้นท่ีไม่สามารถหา 
คนได้จึงต้องปรับลดวุฒิการศึกษาลงมาเหลือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ประกอบกับการ
ค�านวณค่าตอบแทนของ	CG	ตามกองทุน	LTC	

ของ	สปสช.	มคีวามซับซ้อนและจ่ายค่าตอบแทน
ได้จ�านวนไม่มาก	ท�าให้	CG	กลายเป็นการท�างาน
ในลักษณะจิตอาสาที่ได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อย	
CG	ส่วนใหญ่ของกองทุน	LTC	จึงเป็น	อสม.	เดิม
ทีม่าเข้ารบัการอบรมเพิม่		ท�าให้งานดแูลผูสู้งอายุ
ติดบ้านติดเตียงท�าได้ไม่ต่อเนื่อง	 เพราะ	 อสม.	
เองก็มีงานล้นมือกันอยู่แล้ว	 ท้ังการท�ามาหากิน
ในชิวิตประจ�าวัน	และการท�างานฐานะ	อสม.	ซึ่ง
เป็นงานลักษณะจิตอาสา	เช่นกัน	และที่มากกว่า
นั้น	อสม.	หลายคนสวมหมวกงานกึ่งจิตอาสาให้
กับภาครัฐหลายใบอยู่ก่อนแล้ว
	 ก่อนหน้าที่จะสวมหมวก	CG	สุภาพร	รับ
บทบาทการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	 (อสม.)	 อยู่ก่อน	 และทุกวันนี้แม้จะมี
บทบาทหน้าที่ของ	 CG	 เพิ่มขึ้น	 เธอก็ยังไม่ทิ้ง 
งาน	อสม.	เดิม
	 เสื้อขาว	 หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อและ
ต�าแหน่งอ่านได้ว่า	“นกับรบิาลผูส้งูอาย”ุ	หน้าอก
ด้านขวาปักโลโก้รูปคน	 2	 คน	 โค้งตัวเข้าหากัน
เป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจ	 ภายในเป็นรูปผู้สูงอาย	ุ
2	คน	เดินจูงมือกัน	และมีตัวหนังสือล้อมรอบว่า	 
ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอาย	ุ	ต�าบลนาเจรญิ	 
กางเกงสีด�า		ล่วมยา		ภายในบรรจุอปุกรณ์ท�าแผล 
พื้นฐาน	กรรไกรตัดเล็บ	เครื่องวัดความดัน	และ
อื่นๆ	 เป็นเครื่องแบบและอุปกรณ์ประจ�าตัวที่
ท�าให้รูว่้าขณะนัน้เธอก�าลงัสวมหมวก	CG	ภายใต้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลนาเจริญ	
ของอบต.	นาเจริญ	อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	
	 “ท�างานเป็น	CG	สปัดาห์ละประมาณ	3	วนั 
ออกเคสร่วมกับเพื่อน	 จะไปด้วยกัน	 2	 คนเพ่ือ 
ช่วยกัน	บางครั้งต้องพลิกตัวคนไข้ท�าคนเดียวไม ่
ไหว”	เธอกล่าวพร้อมด้วยรอยยิม้ละไมบนใบหน้า		

	 ยายบุญ		เป็นหนึง่ในผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง 
ที่ก่อนหน้านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวบนท่ี 
นอน	 มีลูกสาวคนหนึ่งที่ลาออกจากงานมาอยู ่
เฝ้าแม่เป็นเพื่อน	 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบางคน 
อาจโชคดี	 มีลูกหลาน	 หรือญาติมิตรอยู ่เป็น 
เพื่อน	 แต่นั่นอาจต้องแลกมาด้วยการลาออก 
จากงาน	 และความเครียดจากการที่ต้องดูแล 
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	
โดยไม่มีวันหยุด
	 “การมี	CG	ก็เหมือนมาช่วยแบ่งเบาภาระ
ญาติให้ได้พักบ้าง	 หรือมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนคน
แก่ท่ีไปไหนไม่ได้ไม่ให้เหงา”	 ศศินันท์	 สายแวว	
พยาบาลวิชาชีพประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพระดับต�าบล	 (รพ.สต.)	 นาเจริญ	 ซึ่งรับ
หน้าที่	CM	ประจ�าต�าบลด้วยกล่าว
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จากการดูแล
กิจวัตรประจ�าวัน
ถึงการเป็น CG 
เฉพาะทาง
	 จากการฝึกอบรม	70	ชั่วโมงตามหลักสูตร
ของกรมอนามยั	ท�าให้	CG	ส่วนใหญ่	จะมคีวามรู ้
พื้นฐานด้านการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
เพิ่มมากข้ึนจากการเป็น	อสม.	เดิม	 อย่างไรก็ดี	
จากการเกบ็ข้อมลูของทมีถอดบทเรยีนของ	สวค.	
พบว่า	งานหลกัของ	CG	ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแล
กิจวัตรประจ�าวัน	 วัดความดัน	 พลิกตัวกันแผล 
กดทบั		และการท�าแผลเลก็ๆ	น้อยๆ		มส่ีวนน้อยที่
จะสามารถท�างานด้านอ่ืนๆ		เพิม่เตมิได้		ส่วนใหญ่ 
จะพบในพื้นที่ที่มีความพร้อมหรือความเข้มแข็ง
ของงานปฐมภูมิหรืองานเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว	
	 “อู.............อู......”	 “อา......อา.....”	 เสียง
แผ่วๆ	 ของลุงทองม้วน	 อุปนิ	 ดังคลอตามเสียง
ของบังอร	 สงวนพิมพ์	 CG	 ของเทศบาลต�าบล
บัวขาว	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์			
	 “ลุงมีปัญหาเรื่องการออกเสียง	 และการ
ขยับแขนขา	 เราก็มาพาลุงฝึกออกเสียงบ่อยๆ	 
มาใหม่ๆ	ลงุไม่ออกเสยีงอะไรเลย”	บงัอรบอกเล่า
การดูแลลุงทองม้วน	 ที่ล้มป่วยด้วยโรค	 Stroke	 
มานานกว่า	10	ปี	และไม่สามารถขยับแขนหรือ 
	 	 ออกเสียงพูดได้	 ตอนที่เธอมารับหน้าที่ 
		 	 	 	 CG	 ใหม่ๆ	 เม่ือ	 3	 ปีท่ีแล้ว	 วันน้ี 

นอกจากลุงจะออกเสียงตามบังอรได้บ้างแล้ว		
บางวันเธอยังเปิดเพลงจากยูทิวบ์ให้ลุงได้ออก
เสียงคลอตามเป็นค�าๆ	 “เรารู้มาว่าลุงชอบร้อง
เพลง	 เลยใช้เปิดคลิปเพลงที่ลุงชอบให้ดูเพื่อให้
ฝึกออกเสียง”	
	 บังอรเป็นหน่ึงใน	 CG	 ประมาณ	 สิบคน
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลบัวขาว	 
อ.กุฉนิารายณ์		จ.กาฬสนิธุ	์	ด้วยภมูหิลงัทีร่บัหน้าที่ 
เป็น	อสม.	มาเป็นเวลานาน	 เมื่อโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	 ประกาศรับ 
อาสาสมัครเข้าอบรม	CG	 ในปี	 2559	ที่สปสช.	
เปิดด�าเนินการกองทุนสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ต้องการการดูแลระยะยาว	 (LTC)	 เธอจึงไม่
ลังเลท่ีจะเข้าร่วมโดยไม่ได้ค�านึงว่าจะได้รับเงิน 
ค่าตอบแทนหรอืไม่		อย่างไร		ลงุทองม้วนเป็นหนึง่ 
ในผูป่้วยสงูอายุตดิบ้านตดิเตยีงท่ีอยู่ในความดูแล 
ของเธอ		เมือ่ว่างจากงานประจ�าเธอจะมาดูแลลงุ
ตาม	Care	plan	ที่อรุณวรรณ	แสงฤทธิ์	ผู้จัดการ
เคส	(CM)	แห่ง	รพร.กุฉินารายณ์ก�าหนดไว้ให้
	 อรุณวรรณบอกว่าเธอจะเพียงแค่ก�าหนด
คร่าวๆ	ว่าผูป่้วยรายไหนต้องการการดูแลอย่างไร	
CG	 ในพื้นท่ีของเธอจะช่วยกันคิดค้นกิจกรรม 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยเอง	 ลุง
ทองม้วนต้องการการฝึกออกเสียงและขยับแขน	
การเล่นนับนิ้ว	 หรือออกเสียง	 อะ	 อุ	 อา	 รวม 
ถึงการร้องเพลงจึงถูกน�ามาใช้	 ขณะที่กับผู้ป่วย 
รายอื่น	ที่ต้องการการขยับขา	 เศษผ้าเก่าข้างตัว 
ผูป่้วยถกูน�ามาประยุกต์เป็นอปุกรณ์เพือ่ให้ผูป่้วย
ได้ใช้ขยับแข้งขยับขาเอง			
	 “เราพยายามไม่ท�าให้	 แต่จะแนะน�าให้ผู้
ป่วยท�าเอง		เราท�าหน้าทีส่นบัสนนุ		คอยให้ก�าลงัใจ 
และค�าแนะน�า”	บังอร	กล่าว

	 การสร้าง	 CG	 ที่มีทักษะพื้นฐานของการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของ	 อ.กุฉินารายณ ์
เป็นการขบัเคลือ่นงานด้าน	LTC	ของ	จ.กาฬสนิธุ์
อย่างเป็นระบบ	 โดยมี	 สุรศักดิ์	 ติลการยทรัพย์ 
หวัหน้าแผนกกายภาพบ�าบดั		โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์
เป็นผู้วางรากฐาน
 “เราให้ความส�าคญักบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ทางกายผู้ป่วยท่ีมาภาวะพึ่งพิงทุกช่วงวัย	 ตั้งแต่
ก่อนจะมีกองทุน	LTC”	สุรศักดิ์กล่าว	
	 สิง่ทีส่รุศกัดิว์างรากฐานให้กบั	จ.กาฬสนิธุ์
คือการสร้างบุคลากรที่เรียกว่า	หมอโฮมสุข  
ขึ้นมาในระบบสุขภาพของจังหวัด	โดยน�า	อสม.	
มาฝึกอบรมพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกับนักกายภาพบ�าบัดของโรง
พยาบาลเป็นเวลา	 3	 วัน	 และให้ลงพื้นที่ท�างาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าต้องการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกายพร้อม 
กบันกักายภาพบ�าบดัชมุชนของโรงพยาบาล		เพือ่ 

ให้มีการเสริมและฟื้นฟูทักษะ
หน้างานอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อ	สปสช.	
เปิดด�าเนนิการกองทนุ	LTC	งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ทางกายของผู้ป่วยทีม่ภีาวะพึง่พงิท่ีมอีายุมากกว่า 
60	 ปี	 และอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพจะ 
ถูกตัดจากการดูแลของหมอโฮมสุขมาสู่การดูแล 
ของ	CG	ซึง่หลายคนอาจยงัไม่มพีืน้ฐานงานฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพร่างกาย	 ท�าให้เกิดแนวคิดว่าควรม ี
การสร้าง	CG	ให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องงานฟื้นฟ ู
ด้วย		ทัง้นีก้ารฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายเป็นความ
ต้องการพื้นฐานด้านสุขภาพของผู้ป่วยติดบ้าน
เพื่อไม่ให้ทรุดลงไปสู่ภาวะติดเตียง	
	 “ตอนนี้	CG	ยังได้รับการฝึกอบรมเน้นไป
ที่งาน	nursing	care	เราควรสร้างให้	CG	มีทักษะ
ด้านการฟ้ืนฟมูากขึน้”	สรุศกัดิแ์สดงความเหน็	ซึง่ 
ได้รบัการตอบรบัจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นภาคีหลักในการจัดระบบบริการ	 LTC	 ใน
พื้นที่	
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	 “ตอนนีเ้ร่ิมมกีารบรูณาการงานเข้าด้วยกนั
แล้ว	CM	ของงาน	LTC	จะคยุกบันกักายภาพของ
ศูนย์โฮมสุขว่าจะร่วมกันดูแลเคสอย่างไร	 แล้วก็
ดีไซน์	 care	plan	 ให้เอื้อประโยชน์กับประชาชน	
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทั้งด้านการดูแลระยะยาว 
และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในเวลาเดยีวกัน”	เจนศกัดิ ์
อาญารัตน์	ปลัดเทศบาลต�าบลนาจารย์	อ.เมือง
กาฬสินธุ์	กล่าว
	 ความพยายามในการสร้าง	CG	ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของ
พืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ	์	ได้เป็นต้นแบบให้หลายพืน้ที่ 
ที่อยู่ในโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดบริการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพส�าหรับการดูแลระยะยาว
ของ	สวค.	อยากสร้าง	CG	เฉพาะทางเช่นนี้บ้าง

 

จากจิตอาสา
สู่การจ้างงานเต็มเวลา
	 การที่การท�างานของ	 CG	 ตั้งอยู่บนฐาน
ของลักษณะงานจิตอาสา	โดยมี	อสม.	เป็นผู้เล่น
หลัก	ท�าให้การจัดบริการ	LTC	ของประเทศขาด
ความเข้มแขง็		เพราะยังไม่มีหลกัประกนัว่าผู้ป่วย
ที่มีภาวะพ่ึงพิงจะได้รับการดูแลอย่างสม�่าเสมอ	

จากการเก็บข้อมูลของทีมวิจัย	 สวค.	พบว่า	 แม้	
Care	 plan	 จะก�าหนดระยะเวลาท่ี	 CG	 จะต้อง
ให้การดูแลผู้ป่วย	 แต่ก็ไม่สามารถก�าหนดระยะ
เวลาท่ีเหมาะสมกับความต้องการการดูแลของ 
ผู้ป่วยได้	 care	 plan	 ส่วนใหญ่จึงก�าหนดงานให	้
CG	ว่า	ลงเยี่ยมเคสละ	1-2	ครั้ง	ใน	1	สัปดาห์	
แล้วแต่ว่า	CG	จะสะดวกลงไปดูแลเมื่อไร	
	 “ต้องยอมรับว่า	 CG	 ท่ีเรามีอยู่ยังน้อย
มาก		แล้วเป็นงานกึง่อาสาสมคัร	กต้็องยอมรับว่า 
คุณภาพจะได้ไม่เต็มร้อย	 ดูได้บ้าง	 ดูไม่ได้บ้าง	 
ถ้ามนีกับรบิาลทีจ้่างมาเตม็เวลา		เป็นงานทีต้่องท�า 
แลกกับเงนิเดอืนน่าจะดขีึน้”		นพ.ศภุกจิ		ศริลิกัษณ์ 
รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ		ซึง่มบีทบาทส�าคญั 
ในการผลักดันให้เกิดกองทุน	LTC	กล่าว
	 สปสช.	ได้ก�าหนดค่าตอบแทนให้กับ	CG	
ด้วย		โดยก�าหนดกรอบกว้างๆ		CG		ทีด่แูลผูส้งูอายุ 
ภาวะพึ่งพิง	5-10	คน	ให้ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน	LTC	เดือนละ	1,500	บาท	CG	ที่ดูแลผู้
สูงอายุภาวะพึ่งพิงน้อยกว่า	 5	 คน	 ให้ได้รับการ
สนับสนุนเดือนละ	600	บาท	ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมี 
วธิกีารบรหิารจดัการงบประมาณในส่วนนีแ้ตกต่าง 
กันไป	 บางพื้นท่ีใช้วีเบิกเงินมารวมกันแล้วหาร
เฉลี่ยให้	 CG	 ทุกคนได้ค่าตอบแทนเท่ากัน	 โดย
เฉลี่ยเนื้องานให้เท่าๆ	 กันด้วย	 บางพ้ืนที่ใช้วี
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นรายวันตามอัตราค่าแรง
ขั้นต�่าของพื้นท่ี	 แล้วจัดสรรงานและจ�านวนวัน 
ให้เหมาะสม	 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะวันที่	 CG	 
ได้รับมอบหมายให้ท�า	
	 สามารถสรุปความหลากหลายของรูปแบบ 
CG		และการจ่ายค่าตอบแทนได้ดงัตาราง		ซึง่แสดง 
ให้เหน็ความแตกต่างของการจ่ายค่าตอบแทนได้
อย่างชัดเจน	

ตารางแสดงความหลากหลาย
ของการจา้งงาน CG
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	 สปสช.		กระทรวงสาธารณสขุ		และกระทรวง 
มหาดไทย	 สามภาคีหลักในการจัดบริการ	 LTC	
เองก็ตระหนักถึงปัญหานี้การท�างานในลักษณะ
กึง่จติอาสา		เนือ่งจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็น
งานหนัก	 และต้องการคุณภาพ	 จึงพยายามหา
ทางแก้ไข		จนน�าสูก่ารออกประกาศของกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งต้องก�าหนดกรอบอัตราจ้าง	“อาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ิน”	อย่างน้อยท้องถิน่ละ	2	คน	หาก
พื้นที่ใดมีผู้ที่ต้องการบริการ	LTC	มากกว่า	8	คน 
สามารถพิจารณาเพิ่มต�าแหน่งได้	 แม้จะใช้ค�า
ว่า	 “อาสาสมัคร”	 แต่เป็นการท�างานแบบมีค่า
ตอบแทนโดยผู้ที่ผ่านการอบรม	 70	 ชั่วโมง	 (ซึ่ง
ส่วนใหญ่	CG	ปัจจุบันก็ผ่านการอบรมหลักสูตร	
70	ชม.	ของกรมอนามัยกันมาแล้ว)	จะได้รับค่า
ตอบแทนเดือนละ	5,000	บาท	หาก	CG	คนใด 
เข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลเพิ่มอีก	 50	

ชม.	กจ็ะได้รบัค่าตอบแทน	6,000	บาท		สรปุง่ายๆ 
ก็คือว่า	 คนท่ีจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครบริบาล 
ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่เป็น	 CG	 อยู่ก่อน	 และหาก	
CG		คนใดรับการอบรมเพิม่เตมิอกี	50	ชัว่โมง		ซึง่ 
เท่าที	่‘ผเีสือ้ขยบัปีก’	ได้ข้อมลูมาจะเป็นการอบรม
ด้าน		medical		care		ตามหลกัสตูรทีก่รมการแพทย์ 
จะพฒันาข้ึน		กจ็ะได้รับค่าตอบแทนเพิม่ขึน้		ท้ังนี้ 
ไม่ใช่	CG	ทกุคนจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครบรบิาล
ท้องถิ่นได้	 ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของ
ท้องถิ่นก่อน	
	 จากการสอบถาม	CG	หลายคนเห็นด้วย 
ท่ีจะมีการก�าหนดงาน	 CG	 ให้เป็นรูปแบบของ 
การจ้างงานเต็มเวลา	 และจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม		และพร้อมจะเข้ามาเป็น	CG	มอือาชพี
แบบเต็มเวลา		ด้วยเหตุผลท่ีหลากหลาย		บ้างมอง 
ในเรื่องความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	 “เราก็ต้องกิน
ต้องใช้		ทกุวันน้ีค่าน�า้มนักอ็อกเอง		บางทไีปเย่ียม 

เราก็ต้องซื้อของติดไม้ติดมือไปเย่ียม”	 บ้างมอง 
ในเชิงความต่อเนื่องของการท�างาน	 “อยากไปดู
คนป่วยบ่อยๆ		เราหายไปนานเขากถ็ามหา		แต่เรา 
กต้็องท�างานไปบ่อยกไ็ม่ได้”		ขณะทีม่อีกีหลายคน 
เห็นด้วยกับการจ้างงานเต็มเวลา	 แต่ตัวเองจะ 
ไม่สมัครเข้ารับจ้าง	 “ไม่ได้อยากได้เงิน	 ที่มาท�า
เพราะอยากช่วย		แล้วเรากใ็ช้เวลาว่างมา		ทกุวนันี้ 
มีงานท�ามีรายได้พออยู่แล้ว
	 ขณะที่	 CM	 หลายคนสนับสนุนการมี 
นักบริบาลเต็มเวลา	 นอกจากมุมมองในเรื่อง
คุณภาพแล้ว	 ยังจะเป็นการรักษาก�าลังคน	 CG	 
ไว้ในระบบ	 ทั้งนี้ในหลายพื้นท่ี	 เริ่มพบว่ามี	 CG	
บางคน	 หลุดจากระบบบริการของกองทุน	 LTC	
ไปสู่การจ้างงานของเอกชน	 ซึ่งให้ค่าตอบแทน 
อยู่ที่	12,000-15,000	บาท	ต่อเดือน
	 อย่างไรก็ดียังไม่ชัดเจนว่าต�าแหน่งงาน	
“อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”	 ของกระทรวง

มหาดไทยท่ีถูกต้ังขึ้นเพ่ือปิดช่องโหว่ของการ 
จ่ายค่าตอบแทน	CG	ในระบบของกองทนุ	สปสช.	
ซึ่งเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	2559	วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	 ซึ่งมีแนวโน้ม 
จะมจี�านวนเพิม่มากขึน้		ได้รบับรกิารสาธารณสขุ
ที่มีคุณภาพนั้น	 จะเริ่มจ้างได้เมื่อไร	 และจะมี
กระบวนการคัดเลือกอย่างไร
	 ในวันนี้	 CG	 ในระบบบริการ	 LTC	 จึงยัง
คงเป็นจิตอาสาท่ีท�างานด้วยใจและรอยยิ้ม	 “ถ้า
เขาจ้างเต็มเวลาก็อยากท�า	แต่ไม่จ้าง	ก็ไม่เป็นไร	
เราก็ท�าของเราอยู่แล้ว”	 สุภาพร	 CG	 สาวแห่ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต�าบลนาเจริญ	
อ.เดชอุดม	จ.อุบลราชธานี	กล่าวทิ้งท้าย
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เรื่อง เพ็ญนภา หงษ์ทอง

ภาพ www.si.mahidol.ac.th 

       ความเปลีย่นแปลงของโลกยุค Digital transformation สร้างความ
     ท้าทายให้กับระบบการศึกษาเปน็อย่างมาก การต้องวางแผนสร้างคน
ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เป็นก�าลังส�าคัญของสังคมในอนาคต 
10-20 ปีข้างหน้าที่เทคโนโลยีต่างๆ อาจก้าวไกลจนเกินจินตนาการ 
เป็นเรื่องที่เหล่านักการศึกษาและครูอาจารย์ต้องใส่ใจและละเอียดอ่อน 
โรงเรียนแพทย์เองก็หนีไม่พ้นความท้าทายน้ี ระบบการให้บริการสุขภาพ
ปจัจบุนัตอ้งส่ันสะเทอืนอยา่งหนักดว้ยแรงของ disruptive technology 
ทีก่้าวไกลถึงขัน้โรคบางโรคสามารถใช้ AI ตรวจวินิจฉัยแทนได้ 
 ท่ามกลางความท้าทายที่ซับซ้อนและใหญ่โตมโหฬาร โรงเรียน
แพทย์หลายแห่งเปิดตัวโครงการรับนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่เพื่อให้สอดรับ
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคม บ้างเปิดหลักสูตร 7 ปี เพือ่ให้ผู้เรียนได้ไป
ฝึกทักษะความรู้ต่างประเทศก่อนส�าเร็จการศึกษาอีก 1 ปี บ้างน�าหลักสูตร
พืน้ฐานของวศิวกรรมศาสตร ์ มาเปน็ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรโรงเรยีนแพทย์ 
เพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑติแพทยร์ุน่ใหม่ทีส่ามารถพฒันานวตักรรมทางการแพทย์ได้ 
การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาครัง้ที่ 20 ที่ก�าลังจะเกิดขึน้ในกลางเดือน
ธันวาคมน้ี ก็ให้ความส�าคัญกับ disruption ที่เกิดขึน้กับระบบการเรียน
การสอนวิชาชีพแพทย์ 
 ‘ผีเส้ือขยับปีก’ จึงพาทุกท่านไปสนทนากับ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ 
ประดษิฐสุวรรณ  รองคณบดฝ่ีายการศึกษากอ่นปรญิญา  คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศถึง 
disruption ต่างๆ ของการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาและการ
ก�าหนดโฉมหน้าของโรงเรียนแพทย์ในยุคศตวรรษที ่21

     ท้าทายให้กับระบบการศึกษาเปน็อย่างมาก การต้องวางแผนสร้างคน
       ความเปลีย่นแปลงของโลกยุค Digital transformation สร้างความ
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 เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นท�าให้แพทย์ยุคใหม่ต้อง 
มีความรู้เรื่องอื่นๆ ด้วย ความรู้พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 
เรื่องการใช้ ICT ถ้าเรามองว่าหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา 
ที่เราท�าอยู่ เราท�าเพ่ือตอบโจทย์อนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า 
คนที่ก�าลังคิดหลักสูตรขึ้นมาก็ต้องมองอนาคตไกลๆ 

 อยากให้อาจารย์มองความท้าทายทีใ่หญ่ทีส่ดุ 
ของโรงเรียนแพทย์ในปัจจุบัน 
	 ยุคนี้มี	 disruption	 กับทุกวงการ	 เรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ค่อนข้างรวดเร็ว 
มากๆ	ถงึระดบัพลิกโฉม	กระบวนการผลิตแพทย์
ปัจจบุนักต้็องปรบัเปลีย่น		ในศตวรรษที	่21	หลาย
สิ่งหลายอย่างท่ีอาจารย์คุ้นเคยเปล่ียนแปลงไป 
นักศกึษาทีเ่ข้ามาเรียนกเ็ปล่ียน		นกัศึกษาของเรา 
อาจไม่ได้	need	ความรูท้ีเ่ป็น		factual		knowledge 
มากเหมือนสมัยก่อนที่ความรู้เกี่ยวกับการเรียน
แพทย์เราต้องได้จากอาจารย์เท่านั้น	 ปัจจุบัน
แหล่งการเรียนรู้มีมากมาย	เพราะฉะนั้นปัจจุบัน
เราจะเน้นการสอนแบบ	 active	 learning	 คือให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน	 แปลง
ห้องเรียนที่เป็น	one-way	 lecture	 ให้เป็น	 two-

way	ท่ีม	ีdiscussion	จดัห้องเรียนให้เป็นกลุม่ย่อย
มากขึ้น	เพื่อให้อภิปรายกัน	ให้การบ้านนักเรียน 
ไปท�าก่อน	 แล้วมาแลกเปลี่ยนในห้องเรียน	 ฝึก 
ให้คิดวิเคราะห์มากขึ้น	
	 อีกเร่ืองคือเทคโนโลยีท่ีเข ้ามาท�าให ้
โรงเรียนแพทย์ต้องปรับตัว	 เช่น	 การสอนกับ
สถานการณ์จ�าลอง	 ซึ่งมีหุ่นจ�าลองหลายอย่าง		
ตั้งแต่หุ่นพื้นฐาน	 เช่น	 หุ่นเจาะเลือด	 หุ่นใส่ท่อ
ช่วยหายใจ	กับหุ่นที่มีชีพจรเต้นได้	มีหัวใจเต้นได้	
ท�าสิ่งต่างๆ	 ได้เหมือนมนุษย์เลย	 สามารถปรับ
เปลี่ยนสถานการณ์หุ่นตามที่เราก�าหนดได้	 เช่น	
คนไข้ชอ็คมา	คนไข้เหนือ่ยมา	เหมอืนให้นกัเรยีน 
ได้ซ้อมกับคนไข้จ�าลองเพื่อให้เขาพร้อม	 เม่ือ
ไปเจอคนไข้จริงจะได้รู้ว่าต้องท�ายังไง	 ขั้นตอน
เป็นยังไงท�าได้เหมือนมนุษย์เลย	 เราให้นักเรียน

ไปฝึก	 scenario	 เหล่านี้ให้เขาพร้อมก่อนจะไป
เจอคนไข้จริง	 หรือเสริมในบางกรณีท่ีเราไม่มี
คนไข้จริงในสถานการณ์แบบนั้น	 เขาควรซ้อมให้ 
คล่องตัวก่อนจบ	 โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ ่
ผู้เรียนเยอะ	 หลายระดับ	 การฝึกปฏิบัติกับผู ้
ป่วยจริงอาจมีจ�ากัด	และคนไข้ในโรงเรียนแพทย์
มักเป็นโรคซับซ้อน	 เกินกว่าที่เราคาดหวังจาก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนแพทย์
หลายๆ		แห่งใช้วธิส่ีงนกัศกึษาโดยเฉพาะปีหลงัๆ	
ไปฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลข้างนอกมากขึ้น	เพื่อ
ให้เจอคนไข้จริง		สถานการณ์จรงิทีเ่ขาต้องเจอเมือ่ 
จบออกไปท�างานตรงนั้น	 นี่คือการเปล่ียนแปลง
ในแง่ของการผลิต

 ที่เน้นให้คนไข้ได้ซ้อมกับหุ่นมากขึ้นเป็นผล
สืบเนื่องจากกระแสสิทธิผู้ป่วยด้วยหรือไม่
	 มีบ้าง		แต่ไม่ได้ซเีรยีสมาก		เพราะเมือ่คนไข้ 
ของเรา	admit	เข้ามา	ก็จะมีการแจ้งคนไข้แล้วว่า 
ทีน่ีค่อืโรงเรยีนแพทย์		เขาจะต้องเจอกบันกัศกึษา
แพทย์		หรอืแพทย์ทีจ่บแล้วแต่มาเทรนเฉพาะทาง 
อยู่นะ	 เขาก็จะเข้าใจ	 แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่แฮปปี้
ที่จะให้นักศึกษาตรวจ	 อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่

เราต้องมีหุ่นหรือสถานการณ์จ�าลอง	 แต่ผมว่า
ประเด็นหลักน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
ของผู้ป่วยมากกว่า	 เราต้องฝึกซ้อมจนนักศึกษา
แพทย์ของเราช�านาญระดับหนึ่งก่อนจะไปเจอ
ผู้ป่วย

 กระแส Health tech ที่ก�าลังเกิดขึ้นส่งผล
ต่อการก�าหนดทิศทางการผลิตแพทย์อย่างไร 
เป้าหมายหลักของโรงเรียนแพทย์ยังเป็นการ
ผลิตแพทย์เพื่อรักษาคนไข้หรือไม่
	 โรงเรยีนแพทย์หลายแห่งเริม่คยุกนัเรือ่งนี้	
เดิมเราผลิตแพทย์เพื่อให้ไปท�างานในชนบท	คน
ที่จบแพทย์จบไปก็ต้องใช้ทุนรัฐบาล	3	ปี	บริบท
นี้ท�ามาตั้ง	 40-50	 ปีแล้ว	 ตอนนี้สถานการณ์
เปลี่ยนไป	 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรไม่ได้
ต�่ามากเหมือนสมัยก่อน	 ตอนน้ีเราเริ่มคิดกันว่า
โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์ของ 
ตัวเองไหมในการผลิตแพทย์ที่อาจจะแตกต่าง
กันอยู่บ้าง	 แล้วแต่ว่าโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่ง
ถนัดด้านไหน	 เช่น	 เราอาจผลิตแพทย์ที่เป็นนัก
วิชาการ	 นักวิจัย	 แพทย์ที่เก่งเรื่องการดูแลโรคที่
ซับซ้อน	 หรือผลิตแพทย์เพื่อไปท�างานในชนบท	
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แต่ละโรงเรียนแพทย์จะมคีวามหลากหลายตรงนี ้
เราคุยกันเร่ืองนี้มากขึ้น	 และคิดว่าคงเป็นจริงใน 
อนาคตอนัใกล้		เพราะตอนนีโ้รงเรยีนแพทย์แต่ละ 
แห่งก็เริ่มมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน
 เทคโนโลยด้ีานสขุภาพทีเ่กดิข้ึนท�าให้แพทย์ 
ยคุใหม่ต้องมีความรูเ้ร่ืองอืน่ๆ		ด้วย		ความรูพ้ืน้ฐาน 
วิศวกรรมศาสตร์	 เรื่องการใช้	 ICT	ถ้าเรามองว่า
หลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษาที่เราท�าอยู่	 เราท�า
เพื่อตอบโจทย์อนาคตในอีก	10	ปีข้างหน้า	คนที่
ก�าลังคิดหลักสูตรขึ้นมาก็ต้องมองอนาคตไกลๆ		

 ศิริราชวางบทบาทตัวเองไว้ตรงไหน
	 เราถนัดเรื่องการผลิตแพทย์นักวิชาการ
และนักวิจัย	 ตอนนี้เราก�าลังทบทวนหลักสูตร
ของตัวเอง	 โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้ทางวิชาการ

ของโรคต่างๆ	 โดยเฉพาะโรคที่มันซับซ้อน	 และ
เราจะให้นกัศกึษาแพทย์ของเราทกุคนมส่ีวนร่วม 
ในงานวิจัย	 เราก็เตรียมความพร้อมส�าหรับการ 
เป็นแพทย์นกัวชิาการและนกัวจิยัส�าหรบับณัฑติ
แพทย์ของเรา	 การท�างานในชนบทอาจจะไม่ใช ่
จุดแข็งของศิริราช	 ก็อาจจะเป็นบทบาทของ
โรงเรียนแพทย์ท่ีสงักดักระทรวงสาธารณสขุ		ศูนย์
แพทยศาสตร์ศกึษาชัน้คลนิกิต่างๆ	ท่ีจะเน้นผลติ
แพทย์ในส่วนนี้
	 ในการทบทวนหลักสูตร	 เราต้องทบทวน
ถึงอนาคตของแพทย์ในหลักสูตรเราด้วย	 เพราะ
ฉะน้ันนอกจากเรื่องของความเป็นนักวิชาการ	
และนักวิจัยแล้ว	 เราก็อยากให้บัณฑิตของเรามี
พ้ืนฐานความรู้เร่ืองของวิศวกรรมชีวการแพทย	์
Biomedical	 engineering	 ท่ีเขาจะสามารถอยู่

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน	10	ปีข้างหน้า	
หรือความรู้เรื่อง	IT	ซึ่งมันเป็น	the	must	ส�าหรับ
ทุกคนอยู่แล้ว	 และในอนาคตจะเปลี่ยนเร็วมาก	
นกัศกึษาเราต้องมคีวามรู้พืน้ฐานเรือ่งนีด้้วย		เขา
ต้องปรับตัวได้ในอนาคต	 แต่เดิมโรงเรียนแพทย์
เราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้มากนัก	 แต่ตอนนี้เรา
ก�าลังปรับตัวเรื่องนี้อยู่	ศิริราชเองก็ปรับเยอะอยู่
เหมือนกัน		

 ไม่ได้หมายความว่าอนาคต บัณฑิตแทพย์
จากศิริราชจะรักษาโรคไม่ได้ใช่ไหมคะ
	 ไม่ใช่ครับ	 จุดเน้นกับความสามารถอาจ
จะไม่ใช่เร่ืองเดียวกันท้ังหมด	 เร่ืองความเป็น 
นักวิจัยและนักวิชาการ	 แต่แน่นอนเราก็ต้อง 
ผลิตให้ลูกศิษย์เราสามารถท�างานในชนบทได	้ 
เขายังมีความรู ้โรคพื้นฐาน	 แต่เขาจะมีความ 
เข้มข้นขึ้นในเร่ืองของการเป็นนักวิชาการและ
นักวิจัย	อย่างที่บอกทีแรกว่าด้วยความที่เราเป็น 
โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ	 เคสของ
เราก็ค่อนข้างจะซับซ้อน	 เคสธรรมดาทั่วไปเรา
มีไม่เยอะ	 โอกาสที่นักศึกษาของเราจะได้ฝึก

ปฏิบัติจริงกับคนไข้ก็น้อยลง	 แต่เราก็ยังต้องให้
นกัศกึษาแพทย์ของเราได้หาความเชีย่วชาญจาก
โรงพยาบาลอื่นนอกกรุงเทพฯ	 ซึ่งเราก็ประสาน
ติดต่อไป	

 ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาที่จะมีขึ้น
ในเดือนธันวาคมที่ศิริราชเป็นเจ้าภาพและ 
ใช้ชื่องานว่า “Education disruption in  
medical schools” มีหัวข้อการประชุมหนึ่ง 
ชื่อว่า “Burnout in medical school” เป็นการ
ส่งนัยยะอะไรของโรงเรียนแพทย์หรือไม่คะ
	 น่าจะหมายถึงส�าหรับนักศึกษาแพทย์		
การเรียนแพทย์หนัก	เหนื่อย	และเครียด	วิชาชีพ
แพทย์		เป็นวชิาทีจ่�าเป็นต้องอาศัยความ		perfect 
เราพลาดไม่ได้		ความรบัผดิชอบสูงมาก		ชวีติคนไข้ 
อยูก่บัเรา		และการเรยีนแพทย์ตลอดหลกัสตูร	6	ปี 
มีเนื้อหามาก	เราต้องเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ทั้งที่ปกติ
และที่เป็นโรค	 โรคก็มีเป็นพันเป็นหมื่นโรค	 แต่
นักเรียนแพทย์ต้องเรียนในเวลาจ�ากัด	6	ปี	และ 
ยังต้องฝึกทักษะ	 ท�าโน่น	 นี่	 นั่น	 อีกมากมาย	
เนือ้หามนัเยอะ		กบัอกีอนัหนึง่		เวลาพกัผ่อนน้อย 

 แต่เดิมเราคิดว่าเราต้องเอาแต่เด็กเก่ง เพราะมันจะม ี
ผลต่อการเรียนวิชาการ แต่เมื่อเราทบทวนตัวเอง เราพบว่า 
หากเรารับนักเรียนด้วยช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เรา 
อาจได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เราเชื่อในเร่ือง 
ของการผสมผสานการมีคนที่มีขุดแข็งในแต่ละเรื่องเข้ามา 
ผสมผสานกันในหลักสูตร 
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นักเรียนแพทย์จะเหน่ือยมาก	 ความเครียดอีก
ส่วนหนึง่เกิดจากความคาดหวงัของครบูาอาจารย์	
รุ่นพี่	ที่อยากให้ผู้เรียน	perfect	ที่สุด	บรรยากาศ
การเรียนจะเครียดมากทุกสถาบัน	 burnout	 จึง
เป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากส�าหรับนักศึกษาแพทย์ 
โดยเฉพาะนักศึกษายุคปัจจบันที่จะคุ้นเคยกับ 
ชีวิตสะดวกสบายมากกว่ายุคอดีต	 จะมีความ 
อดทนน้อยกว่าคนในยุคก่อน	เพราะฉะนั้น	เรื่อง 
ของ	 burnout	 ก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนืองๆ	 
จริงๆ	 เป็นปัญหาของโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทั่ว 
โลก	 มีงานวิจัยพูดถึงเรื่องนี้เยอะ	 พูดถึงภาวะ 
ความเครียด	 burnout	 แม้กระทั่งภาวะซึมเศร้า
ในนักเรียนแพทย์	ในไทยเองก็คล้ายๆ	กัน	เวทีนี้ 
เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ว ่านักเรียนแพทย์ในยุค
ปัจจุบันที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป	 เราจะท�ายังไง

ให้นักเรียนปรับตัวกับปัญหาที่เขาต้องเจอ	 เราก็
อยากให้นักเรียนแพทย์มีความสุขระหว่างเรียน	
และเมื่อไปท�างานก็มีความสุข	 ก็เป็นเร่ืองท่ีเรา
ต้องมาพูดจากัน

 เมื่อพิจารณาระบบนิเวศของระบบบริการ
สุขภาพในปัจจุบันแล้ว รู้สึกเหมือนกับแพทย์
รุ ่นใหม่ต้องเก่งและมีความรู้ที่ซับซ้อนกว่า
แพทย์ยุคอดีตหรือปัจจุบัน แล้วการที่ศิริราช
เพ่ิงประกาศว่าจะรับแพทย์ที่ไม่ได้มีพ้ืนฐาน
สายวทิยาศาสตร์เข้ามาด้วย  เด็กกลุม่นีจ้ะเรยีน 
ไหวหรือคะ
	 อย่างแรกต้องท�าความเข้าใจใหม่ก่อน	 
เราบอกว่าเราจะรับคนท่ีจบปริญญาตรีมาก่อน
โดยไม่จ�ากัดสาขาให้มาสอบเข้าเรียนแพทย์ได	้ 

ไม่ได้ระบวุ่าเป็นการรบันกัเรยีนทีจ่บสายศลิป์		เรา 
ไม่ได้พูดแบบนั้น	 ปีนี้เป็นปีที่เราก�าลังทดลองว่า 
หากลกูศษิย์เราทีเ่ข้ามาด้วยช่องทางทีห่ลากหลาย 
มากขึ้น	 แต่เดิมเราคิดว่าเราต้องเอาแต่เด็กเก่ง	
เพราะมันจะมผีลต่อการเรยีนวชิาการ		แต่เมือ่เรา
ทบทวนตัวเอง	เราพบว่าหากเรารับนักเรียนด้วย 
ช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น	 เราอาจได้ผู้เรียน 
ทีม่คีณุสมบตัแิตกต่างกนั		เราเชือ่ในเรือ่งของการ 
ผสมผสานการมคีนทีม่ขีดุแขง็ในแต่ละเรือ่งเข้ามา 
ผสมผสานกนัในหลักสตูร		เราเชือ่ว่านกัเรยีนจะได้ 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 และเราเจอปัญหาอันหนึ่ง 
ว่าการที่นักเรียนที่เข้ามาเรียนแพทย์	 หลายคน
มาด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนแพทย์
ตั้งแต่ต้น	แต่เข้ามาด้วยปัจจัยอื่นๆ	อิทธิพลจาก
คนแวดล้อม	หรืออะไรต่างๆ	 เราก็อยากได้คนที ่
มุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นแพทย์จริงๆ	 และมีความเป็น
ผู้ใหญ่มากพอท่ีจะรู้ว่านี่คือเส้นทางชีวิตท่ีเขา
เลือก	 เราเริ่มเปิดรับคนที่จบปริญญาตรีโดย 
ไม่จ�ากัดสาขา	 แต่มีข้อก�าหนดว่าเกรดตอนจบ
ปริญญาตรีต้องไม่น้อยกว่า	3.50	และต้องแสดง 
ความุง่มัน่ทีจ่ะเป็นแพทย์ด้วยการสอบวชิาสามญั 

ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต	ิ(สทศ.) 
7	 วิชา	 และสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	(กสพท.)		ซึง่กต้็อง 
ผ่านเกณฑ์ทีเ่ราก�าหนดก่อน		เราจะมเีกณฑ์ขัน้ต�า่ 
ไว้		คอืเราจะเปิดให้คนทีจ่บตรแีล้ว		ไม่จ�ากดัสาขา 
เข้ามาแข่งกันในกลุ่มเล็กนี้	ซึ่งหากคนกลุ่มนี้ต้อง 
ไปแข่งกับนักเรียนมัธยม	 ก็จะสู้ไม่ได้	 แต่เรา 
ให้คนกลุ่มนี้เข้ามาในระบบเพื่อตอบโจทย์ความ
หลากหลายและ	maturity	 ท่ีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่	
โดยเราลองเริ่มรับดูก่อนปีนี้	4	คน	แล้วค่อยดูว่า
เป็นยงัไงบ้าง		หากโอเคเรากอ็าจจะเพิม่จ�านวนขึน้ 

 เอามาเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนที่เข้ามาตาม 
track ปกติเลยหรือคะ
	 ใช่ครับ

 แล้วเรียน 6 ปีเท่ากัน
	 ไม่	เวลาแล้วแต่ราย	สมมติเขาเรียนมาใน
หลักสูตรท่ีใกล้เคียงกับแพทย์	 แล้วเราเทียบใน
รายวิชาได้	 ก็อาจเรียนน้อยกว่า	 6	ปี	 ได้	 ต้องดู
เป็นรายๆ	ไป	

 หากเราได้นกัเรยีนทีใ่ชต่ัง้แตต่ัน้  หนึง่มคีวามเป็นผู้ใหญ่
มากพอ อยากเป็นแพทย์จริง มุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นแพทย์ 
ผมเช่ือว่าเราจะได้แพทย์ที่มีคุณภาพ ความเป็นผู้ใหญ่ของ
นักเรียนกลุ่มนี้อาจท�าให้นักเรียนที่จบมัธยมปลายมา และ 
อยู่ในหลักสูตร ได้ปรับตัวและเรียนรู้ มันจะท�าให้มีความ
กลมกล่อม ประสานกันดีขึ้น 
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 ฟังดูเหมือนเราก�าลังพยายามท�าให้การ
เรยีนแพทย์ต้องเป็นปริญญาใบท่ีสอง  เหมือน
ในอเมริกา
	 ก็ทดลองดูไปก่อน	 เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น	
แค่ทดลองดูและคาดว่าจะรับต่อไป	 ปกติใน
กระบวนการรับนักเรียนเราจะมีการทบทวนกัน
ทุกปีอยู่แล้ว	ก็ขอดูผลของปี	63	ก่อน	แล้วว่ากัน
ไปเป็นปีๆ	

 อาจารย์คาดหวังอะไรกับเด็กกลุ่มนี้
	 หากเราได้นักเรียนที่ใช่ตั้งแต่ตั้น	 หนึ่งมี
ความเป็นผู้ใหญ่มากพอ	 อยากเป็นแพทย์จริง	
มุ่งม่ันต้ังใจในการเป็นแพทย์	 ผมเช่ือว่าเราจะได้
แพทย์ที่มีคุณภาพ	ความเป็นผู้ใหญ่ของนักเรียน
กลุม่นีอ้าจท�าให้นกัเรยีนทีจ่บมธัยมปลายมา		และ 
อยู่ในหลักสูตร	ได้ปรับตัวและเรียนรู้	มันจะท�าให้

มีความกลมกล่อม	ประสานกันดีขึ้น	

 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปิดจุดอ่อนที่เด็กจบ
มัธยมปลาย แล้วมาเรียนแพทย์เลย ที่อาจจะ
เห็นโลกน้อยไป ความรู้ทางสังคมไม่กว้างพอ
หรือคะ
	 อายอุาจจะไม่ใช่ปัจจยัส�าคญั		แต่น่าจะเป็น 
เร่ืองความมุ่งมั่น	 ความเข้าใจในวิชาชีพแพทย์
มากกว่า	 เราเคยเจอนักเรียนท่ีจบ	 ม.6	 เข้ามา
เรียนแพทย์	 โดยท่ีไม่รู้ว่าแพทย์ท�างานกันยังไง	
มันก็เกินไปหน่อย	 จะเรียนอะไรมันก็ต้องรู้เรื่อง
นั้นพอสมควร	พวกนี้เข้ามาด้วยกระแส	เรียนเก่ง	
สอบติดแพทย์ก่อนก็เลยเข้ามาเรียน	 มันก็เลย
กลายเป็นว่า	 บางส่วนเราอาจรับนักเรียนที่ไม่ได้
ตั้งใจจริงที่จะเรียนแพทย์	 แต่บังเอิญสอบเข้ามา
ได้	 มันกลายเป็นว่าคนที่มีความมุ่งมั่นมากกว่า	

แต่อาจจะเก่งน้อยกว่านิดนึง	 แต่สามารถเรียน 
จบได้	ก็เลยไม่ได้เรียน		

 กลุ่มที่เข้ามาเรียนยังไม่รู้จักวิชาชีพแพทย์ดี
พอ ไม่ได้ตัง้ใจจะเป็นแพทย์น่ีท�าให้เราสญูเสีย
ก�าลังคนด้วยไหมคะ
	 ด้วย	 แต่เราอาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจน	
เพราะการติดตามบัณฑิตแพทย์ของทุกสถาบัน
ยังเป็นจุดอ่อนอยู่	 เราติดตามได้ไม่ยาวพอท่ีจะ
บอกอย่างนั้น	แต่ผมเชื่อว่ามันมีส่วนอยู่บ้าง	
	 ถ้ามองที่การหลุดจากระบบสุขภาพ	 คือ
ออกจากวิชาชีพแพทย์ไปเลยผมว่าไม่เยอะ	 แต่
ออกจากระบบบริการของรัฐนี่มีจ�านวนหนึ่ง 
ทีเดียว	 แต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไร	 เพราะคิด 
ว่าเมื่อเป็นแพทย์อยู่ที่ไหนก็ยังรับใช้สังคม	 รับใช ้
ประเทศชาติอยู่	 อันนี้จึงไม่รู้สึกเป็นการสูญเสีย 

ที่เป็นการสูญเสียคือการหลุดจากวิชาชีพแพทย ์
เลย	 เพราะต้นทุนการผลิตแพทย์แต่ละคนเอา 
เฉพาะทีศ่ริริาชตกประมาณ	4.5	ล้านบาท		ตลอด 
หลักสูตร	 6	 ปี	 เงินจ�านวนนี้หายไปเฉยๆ	 หาก 
เขาไม่ได้เข้ามาท�างานในวิชาชีพแพทย์	 แต่ผมก็
คิดว่าเรายังมีการสูญเสียตรงนี้ไม่เยอะ	

 ในต้นทุนการผลิต 4.5 ล้านบาทน่ีผู้เรียน 
จ่ายเองจ�านวนเท่าไรคะ
	 ผู ้เรียนจ่ายค่าเรียนน้อยมาก	 เดิมจ่าย
ตลอดหลักสูตรน่าจะประมาณ	2.5	แสนบาท	ที่
เหลือรัฐจ่าย	 เราก็ใช้เงินบริจาค	 ก็เป็นเงินของ
คณะที่เราเอามา	support	เรื่องการศึกษา



 “ตอนนัน้เพิง่แตงงานกเ็ลยตองไปดวยกนั

เขาใหหมอพาครอบครัวไปได จายคาเดินทาง

คาที่พักให ขอเสนอเขาดีมาก ตอนไปอยูเราไป

กินขาวที่โรงพยาบาล 3 มื้อก็ได ไมมีใครวา

อะไร”	 สามีของอาจารย์คือ	 นพ.เสรี	 เสนารัตน์	

ศัลยแพทย์มือดีรุ่นแรกๆ	ของประเทศไทย

	 เหตกุารณ์เกิดขึน้ในปี	2511	ตอนนัน้	นพ.	

เสรี	 เพ่ิงส�าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		เป็นบณัฑติแพทย์รุน่ที	่3

ของสถาบนันี	้	และต้องการไปเรียนต่อเฉพาะทาง

ด้านศลัยกรรม		มอีเมรกิาเป็นเป้าหมายตามรุน่พี่

ทีก่่อนหน้านัน้ไปกนัเกอืบยกคณะ		ในยุคนัน้เป็น

ช่วงของสงครามเวียดนามแพทย์อเมริกันถูก

เกณฑ์ให้ไปปฏิบัตหิน้าทีใ่นเวยีดนามทัง้ในฐานะ

แพทย์และฐานะทหาร	 ท�าให้เกิดปัญหาการ

ขาดแคลนแพทย์ในประเทศ	 จึงพยายามดึง

แพทย์จากประเทศแถบเอเชยีไปท�างานแทนโดย

มีประเทศไทยเป็นเป้าหมายส�าคัญ

	 “ต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ของเขาถึงจะไป

ได้	มันเป็นเหมือนสอบใบอนุญาตไปท�างานต่าง

ประเทศและแพทย์ไทยกส็อบได้เยอะ		ฟิลปิปินส์

นี่สอบได้น้อยกว่าเรา	ส่วนใหญ์แพทย์ฟิลิปปินส์

ท่ีไปจะไปเป็น	 Med	 Tech	 ไม่ได้ไปเป็นแพทย์

เหมือนเรา”	อาจารย์วิลาวัลย์เล่า

	 เหตผุลส�าคัญท่ีบัณฑติแพทย์ประเทศไทย

สามารถสอบได้มาตรฐานของอเมริกามากกว่า

ประเทศอ่ืนน่าจะเป็นเพราะในช่วงต้นของการ

พัฒนาโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยได้รับการ

วางรากฐานและการช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้

เฟลเลอร์	 ท�าให้การเรียนการสอนแพทย์ไทยได้

คุณภาพมาตรฐาน	 นพ.วิชัย	 โชควิวัฒน์	 เคย

เขียนไว้ในหนังสือ	ปูมประวัติศาสตร มหิดลเพื่อ

ประชาธปิไตย	ว่า	การเดนิทางไปศึกษาต่อในต่าง

ประเทศของแพทย์ไทยมีมาตั้งแต่ปี	 2504	 โดย

ในปีนั้นมีแพทย์ที่จบแล้วเลือกไปต่างประเทศ

8	คน	ก่อนจะค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนขึ้น	เป็น	22	คน

ในปี	2505,	56	คน	ปี	2506	และ	70	คน	ในปี	

2507	 จ�านวนแพทย์ไทยท่ีไปอเมริกามาเพิ่มขึ้น

อย่างก้าวกระโดดในปี	 2508	 เมื่อบัณฑิตแพทย์

รุน่แรกของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ส�าเรจ็การศกึษา

มตีวัเลขว่าในปีนัน้มีแพทย์ไทยไปอเมรกิา	140	คน	

โดย	48	คนเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ในตอนนั้นคณะแพทยศาสตร์	 มช.	

ผลติแพทย์ได้		50		คน		หมายความว่ามแีพทย์จาก

โรงเรียนแพทย์แห่งนี้เพียง	 2	 คนที่อยู่ท�างานใน

ประเทศ		

	 เมื่อเรียนจบแพทย์ใหม่ๆ	นพ.เสรี	 ได้เข้า

รับราชการกระทรวงสาธารณสุขก่อน	 เช่นเดียว

กับอาจารย์วิลาวัลย์	 ที่เมื่อส�าเร็จการศึกษาจาก

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ก็

เข้ารบัราชการเป็นพยาบาล		โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่	 (โรงพยาบาบสวนดอก)	 ในสังกัด

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อ	

นพ.เสรี	 สอบผ่านไปเรียนแพทย์เฉพาะทางที่

อเมรกิาได้		อาจารยวลิาวัลย์กล็าออกจากการเป็น

ข้าราชการ	 ส่วน	 นพ.เสรี	 ใช้สิทธิลาเรียนต่อ		

ท�าให้ยังคงสถานภาพข้าราชการ

	 “จรงิๆ		ตัง้ใจจะไปท�างานพยาบาลอยูแ่ล้ว	

อเมรกิาเขาต้องการพยาบาลด้วยและจดัสอบใน

เมืองไทยเหมือนแพทย์	แต่ตอนนั้นถ้าพี่รอสอบ

มนัจะช้าเกิน	ก็เลยไปก่อนแล้วค่อยไปสอบท่ีนัน่”	

	 ชีวิตช่วงปีแรกระหว่างที่	 นพ.เสรี	 เทรน

ศัลยแพทย์ทั่วไป	 อาจารย์วิลาวัลย์ก็ท�างานเป็น

พยาบาลเทคนคิ		เพราะยงัสอบไม่ผ่านไม่สามารถ
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โดย แมพ่ลอย
ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ

เรือ่งราวการเช่าเครือ่งบินเหมาลําของแพทย์ไทย
หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 

ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ
ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

‘ผีเส้ือขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก 
รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่เป็นผู้หน่ึงทีร่่วมเดินทาง
ไปกับแพทย์ในยุคน้ันด้วย มาบอกเล่าเรือ่งราวให้เราฟงั

       เมือ่แพทย์เหมาลํา
      ไปอเมริกา 

 มันเป็นพหุวัฒนธรรมมาก เพราะมีแพทย์พยาบาลจาก
หลายประเทศไปรวมกันทํางานทีน่ัน่ แอฟริกาใต้ ไฮติ จาไมก้า 
ฟลิิปปินส์ ก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน แล้วมันก็มีมุขตลกเกิดขึน้ว่า
ทีอ่เมริกาเขาจะชอบหมอไทยมาก เขาว่าหมอไทยขยันมาก 
เวลามีอะไรโทรบอกปุ๊บ หมอไทยจะไปเลย ไม่เหมือนฟลิิปปินส์
หรือประเทศอื่น มันก็กลายเป็นเรื่องตลกทีแ่ซวกันเองว่า
หมอไทยภาษาอังกฤษไม่ดี กลัวฟงัทางโทรศัพท์แล้วส่ือสารผิด 
เพราะฉะนัน้พอเขาโทรมาหาก็รีบไปดูเคสเองเลย   

หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 
ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ

ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
‘ผีเส้ือขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก 

รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

      เมือ่แพทย์เหมาลํา
      ไปอเมริกา
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เป็นพยาบาลวชิาชีพได้		ปีทีส่องของการใช้ชีวติที่

อเมรกิาจงึจะได้ท�างานพยาบาลวชิาชพี		และย้าย

ไปอยูท่ีเ่มืองใหญ่อย่างชคิาโก		ในช่วงน้ันมแีพทย์

และพยาบาลไทยเดินทางไปอเมริกามากขึ้น

เรื่อยๆ	นพ.วิชัย	โชควิวัฒน์	บันทึกไว้ว่า	ตั้งแต่ปี	

2508-2512	 มีแพทย์ไทยไปท�างานต่างประเทศ

รวมถึง	2,156	คน	อาจารย์วิลาวัลย์เล่าถึงสังคม

ของแพทย์ไทยในอเมรกิาว่าจะอยูก่นัในลักษณะ	

hospital		community		โดยเฉพาะคนทีอ่ยูใ่นเมือง

เล็กๆ	 ส่วนใหญ่จะได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกัน	

โดยมอีพาร์ทเมนท์ให้อยูร่วมกนัเป็นที	่	ในตอนนัน้

มแีพทย์ไทยไปท�างานและเรยีนต่อในเกอืบทกุรัฐ

ของอเมรกิา		โดยแต่ละรุน่ทีไ่ปกจ็ะม	ีspokesman

of	the	group	ที่	ท�าหน้าที่เชื่อมประสานระหว่าง

คนในรุ่นเดียวกัน

	 ตอนนั้นไม่ได้มีเฉพาะแพทย์ไทยที่ไปท�า

งานในอเมรกิา		ความขาดแคลนบคุลากรทางการ

แพทย์	 ท�าให้อเมริกาเปิดกว้างดึงดูดแพทย์จาก

หลายประเทศ	

	 “มนัเป็นพหุวฒันธรรมมาก		เพราะมแีพทย์

พยาบาลจากหลายประเทศไปรวมกนัท�างานทีน่ัน่

แอฟริกาใต้	ไฮติ	จาไมก้า	ฟิลปิปินส์	กต้็องปรบัตวั

เข้าหากัน		แล้วมนักม็มีขุตลกเกดิขึน้ว่าทีอ่เมรกิา

เขาจะชอบหมอไทยมาก	 เขาว่าหมอไทยขยัน

มาก	เวลามีอะไรโทรบอกปุบ	หมอไทยจะไปเลย	

ไม่เหมือนฟิลิปปินส์หรือประเทศอื่น	มันก็กลาย

เป็นเรื่องตลกที่แซวกันเองว่าหมอไทยภาษา

อังกฤษไม่ดี	 กลัวฟังทางโทรศัพท์แล้วสื่อสารผิด	

เพราะฉะน้ันพอเขาโทรมาหาก็รีบไปดูเคสเอง

เลย”	อาจารย์วิลาวัลย์เล่า	พลางหัวเราะ	

	 อาจารย์เล่าถึงชีวิตของแพทย์ไทยที่ไป

เทรนที่นั่นว่าจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ	resi-

dent		เป็นจ�านวนเงนิไม่มาก		ส่วนใหญ่จะหารายได้

เสริมด้วยการอยู่เวรนอกเวลา	 ซึ่งเรียกกันว่า	

“moon	 light”	 ท่ีจะได้ค่าตอบแทนอีกอัตราหนึ่ง

ท่ีสูงกว่า	 และเมื่อเรียนจบเฉพาะทางไปท�า	

private	 practice	 ก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น

อย่างมาก	 จนกลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่ดึงแพทย์

ไทยไว้ไม่ให้เดินทางกลับบ้านเกิดหลังจากเทรน

เสร็จ	

	 “จะไปโทษอะไรเขาไม่ได้	 ทุกคนมีเหตุผล

ส่วนตัว	 หลายคนมีลูกสร้างครอบครัวอยู่ท่ีนั่น	

เขาต้องนึกถึงความก้าวหน้าของครอบครัว	 มัน

ต้องยอมรับว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นสบายกว่า

บ้านเรา	 แต่พวกท่ีได้ทุนรัฐไปแล้วไม่กลับมานี่	

พี่ว่าต้องพิจารณาตนเอง”

	 อาจารย์วิลาวัลย์เองก็ให้ก�าเนิดลูกชายที่

นั่น	 ตอนนั้นต้องชวนให้น้องสาวที่เมืองไทยไป

อยู่ด้วยเพื่อช่วยเลี้ยงลูก	และเรียนต่อที่นั่นเลย

...

อ่านต่อฉบับหน้า
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