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สารบัญ

ทั ก ท า ย

 ฉบบันีเ้ราทกัทายกนัด้วยข่าวไม่ค่อยดนีะคะ  การแพร่กระจายของเชือ้ COVID 19
ท่ีส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดเร่ิมส่งผลกระทบถึงการให้บริการสุขภาพแล้ว 
เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ หลายโรงพยาบาลเริ่มออก
มาตรการให้บุคลากรใช้หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างประหยัด อย่างน้อยให้
อยูถ่งึ 8 ชม.  หลายแห่งเริม่มองหาหน้ากากทีท่�าจากผ้ามาใช้แทน  แผนกทนัตกรรม
ของหลายโรงพยาบาลก�าลังเริ่มได้รับผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่ไม่สามารถให้
บริการทางทันตกรรมหลายอย่างได้  เพราะบริการทันตกรรมส่วนใหญ่จะมีละออง
น�า้ลายฝอยจากปากคนไข้  หากไม่มเีครือ่งป้องกนัทีด่จีะไม่เพยีงแต่เป็นการแพร่เชือ้ 
COVID 19 แต่อาจรวมท้ังเชื้อโรคอ่ืนๆ ท่ีติดต่อทางละอองฝอยได้ด้วย ตอนนี้
ความยากล�าบากขยายไปถึงโรงเรียนทันตแพทย์แล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  มีหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask ให้นักเรียนทันตแพทย์
ใช้อย่างเพียงพออีก 1 เดือนเท่านั้น ขณะท่ีเขียนต้นฉบับนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ 
จากฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการหน้ากากอนามยั  ก�าลังคนในระบบสุขภาพ
ทุกคนคงต้องดิ้นรนหาทางออกกันด้วยตัวเองไปก่อน 
 ‘ผเีสือ้ขยบัปีก’ ขอใช้พืน้ทีต่รงนีเ้รยีกร้องให้รฐับาลออกนโยบายดแูลบคุลากร
ทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น ค�านึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏบิตัหิน้าท่ีตามวชิาชพีเป็นส�าคญั  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารฐับาลจะตระหนกัถงึหายนะ
ที่จะเกิดขึ้นหากก�าลังคนในระบบสุขภาพต้องท�างานกับความเสี่ยงเช่นนี้ต่อไป 

ผีเสื้อขยับปก
มีนาคม 2563

06  ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ
 2 ป ี6 เดือน เพียงพอจริงหรือ สําหรับการผลิตพยาบาล

08  ม อ ง ร อ บ โ ล ก
 การเตรียมรับมือการขาดแคลนแพทย์ในสหรัฐ
 เมือ่สังคมจะเต็มไปด้วยผู้สูงวัย

10  จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
 การทํางานและความคาดหวังของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

12  เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
 พระสงฆ์ ในระบบบริการสุขภาพ

22 ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
 มองการบริหารและจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ กับผู้จัดการ สวค.

32  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 เมือ่แพทย์เหมาลําไปอเมริกา ตอน 3 : กําเนิดมาตรการใช้ทุนการศึกษา

34  ร า ย ง า น พ ิเ ศ ษ
 รพ. บีแคร์ ต้นแบบความกล้าหาญในวิกฤติ COVID 19
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ในความเคล่ือนไหว โดย กองบนิผเีสื้อ

เร่งอบรมผู้น�ำ อปท. 
พร้อมรับมือ 3 กองทุนหลัก
ด้ำนสุขภำพ

 สปสช.และสถาบนัสุขภาพอาเซียน  จัดอบรมหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะผู้น�าสร้างหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิน่  ให้กบัผูน้�าท้องถิน่ทีม่กีารด�าเนนิการกองทนุต่างๆ 
ร่วมกับ สปสช. 
 จากการที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ 3 กองทุน
ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่น
ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างระบบประกันสุขภาพให้
ประชาชนน้ัน สปสช. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะใน
การบริหารกองทุนให้กับผู้น�าท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ 
บรหิารกองทนุได้อย่างม่ันใจ  มีประสทิธภิาพ  ถกูต้องและ 
โปร่งใส  โดยกองทนุ  3  กองทนุทีม่กีารโอนงบประมาณผ่าน 
ทาง อปท. ในปัจจุบันได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ี
จ�าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 กองทุนมีเงินค้างท่อในระบบจ�านวน 
มาก  เน่ืองจากท้องถิน่ยังไม่มีความม่ันใจในการเบกิจ่าย
งบประมาณ ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพ 
ผ่าน อปท. นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ�านาจใน 
การบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขให้อยู่ในมือ
ท้องถิ่น

รพ.ล�ำปำง ลดควำมแออัด
ด้วยกำรให้ผู้ป่วยเจำะเลือด
ที่คลินิกใกล้บ้ำน

 โรงพยาบาลล�าปางลดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่ง
ปกตจิะมผีูป่้วยนอกเข้ารับบริการมากกว่าวันละ 1,000 คน 
ด้วยการร่วมมือกับคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่ได้
มาตรฐานวิชาชีพ รับหน้าที่เจาะเลือดผู้ป่วย แล้วน�าผล
การตรวจส่งให้แพทย์เจ้าของไข้ผ่านทางแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือซึ่งนอกจากลดความแออัดแล้วยังท�า 
ให้ผูป่้วยไม่ต้องลาหยุดงานและเดินทางมาทีโ่รงพยาบาล
อกีด้วย  การเจาะเลอืดคลนิกิใกล้บ้านนีเ้ป็นมาตรการใหม่ 
ล่าสุดที่โรงพยาบาลน�ามาเสริมมาตรการเดิมคือการส่ง
นักเทคนิคการแพทย์ออกเจาะเลือดประชาชนถึงในบ้าน 
ซึ่งมีปัญหาด้วยจ�านวนที่จ�ากัดของนักเทคนิคการแพทย์
ของโรงพยาบาล ในเบื้องต้นมีคลินิกเทคนิคการแพทย์
ในจังหวัดเข้าร่วม 4 แห่ง คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อไป
ในอนาคต
 นอกจากน้ี รพ.ล�าปางยังได้เปิดโครงการรับยาใกล้
บ้านจากร้านยาใกล้ใจเพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ใน 4 กลุ่มโรค
ตามข้อก�าหนดของ สปสช. ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
หอบหืด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และโรคเรื้อรังอื่นๆ 
สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ โดยไม่เสียค่าบริการ
เพิ่มเติม มีร้านยาในเขตเมืองล�าปางเข้าร่วม 19 ร้าน

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
เรียกร้องกำรดูแล
บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ท่ำมกลำงวิกฤติ COVID 19

 วันท่ี 3 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลธรรมศาสร์
เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงการณ์เรื่องกรณีการบริหาร
จัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) มเีนือ้หาทีส่�าคญัคอืการเรยีกร้องให้รัฐบาล 
ออกนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 
ในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตเพ่ิมเติม
จากสภาวการณ์ปกต ิ เน่ืองจากภายใต้สถานการณ์ปัจจบัุน 
รพ.ไม่สามารถจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์เช่นหน้ากาก
อนามัยและชุดป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทาง 
การแพทย์อันเป็นอุปกรณ์ปอ้งกนัส่วนบุคคลในการดแูล
ผู้ป่วยให้กับบุคลากรของตนเองได้ แถลงการณ์ฉบับนี้
ยังได้พูดถึงการส่ือสารในระดับประเทศทั้งในเรื่องข้อมูล
ทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัยและ 
ข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั COVID 19 ทีไ่ม่เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน จนอาจก่อให้เกิดความสับสน

กระทรวงสำธำรณสุข
เตรยีมผลติแพทย์เฉพำะทำง
“เวชศำสตร์กำรจรำจร”

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเตรียมเปิด
หลกัสตูรอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การจราจร 
โดยจะเริ่มอบรมรุ่นแรกในปี 2563 
 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยกบัสมาคมเวชศาสร์ 
การจราจรแห่งราชอาณาจกัรสวเีดน  ซึง่จะสนบัสนนุความรู้ 
ทางเทคนคิและการวิจยั  เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัส�าหรบั 
คนเดินถนน และสมรรถนะผู้ขับขี่ ท้ังนี้เมื่อปลายเดือน
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไทย 
น�าโดยนายอนทุนิ  ชาญวรีกลู  รฐัมนตรว่ีาการฯ  นพ.ศภุกจิ 
ศิริลักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง-
เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.ศศิธร ต้ังสวัสดิ์  
ผูอ้�านวยการกองโรคไม่ตดิต่อ  นายยงยทุธ  นาคแดง  รอง 
อธบิดกีรมการขนส่งทางบก  และ นพ.วทิยา  ชาติบญัชาชยั 
ผอ.ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการ
ป้องกันอบุตัเิหต ุ ได้เข้าหารือกบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
โครงสร้างพืน้ฐานแห่งสวเีดน  และสมาคมเวชศาสตร์การ 
จราจรแห่งราชอาณาจักรสวีเดน นอกเหนือจากความ
ร่วมมือในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การ
จราจรแล้ว  ท้ังสองฝ่ายยงัเหน็พ้องท่ีจะร่วมมอืกนัในการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการทดสอบ
สมรรถนะผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะการตรวจรับรองสมรรถนะผูขั้บข่ีรถสาธารณะ
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ห่ า ง ๆ  อ ย ่า ง ห่ ว ง ๆ

6  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  7

  สรา้งความส่ันสะเทอืนใหก้บัวงการพยาบาลไทยอย่างย่ิง เมือ่สภาการพยาบาลให้
อนุมตัหิลกัสูตรพยาบาลศาสตรข์อง มหาวทิยาลัยรตันบณัฑติ ทีเ่ปิดสําหรบัผูจ้บปรญิญาตรี
ทุกสาขา  โดยใช้เวลาเพยีงเพยีง 2 ปี 6 เดอืน  และใหก้ารรบัรองความพรอ้มของมหาวทิยาลยั
รัตนบัณฑิต ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การ
พยาบาลไทยทีจ่ะมพียาบาลทีใ่ช้เวลาฝกึอบรมทางวชิาชพีเพยีง 2 ปี 6 เดอืน
 “ไมเห็นดวยคะ จากพี่พยาบาลประสบการณทํางานมา 10+ ป ในแผนกวิกฤติคะ 
เรียนมา 4 ป นองๆ จบมายังเทรนกันหนักหนาสาหัสเลยคะ สภาพยาบาลเอาไปคิดใหม
นะคะ”
 “บางคนเรียนมา 4 ป ยังเปนภาระเพื่อนรวมงานเลย ทําอะไรก็ไมเปน”
 “2 ป 6 เดือนนี่เอาเวลาไหนไปเขียนแพลนขึ้นวอรดหรอ ไหนจะวิจัย ไหนจะชุมชน 
ยังไมนับชั่วโมงเรียนในหองนะ”
 ส่วนหนึ่งของความเห็นจากผู้ท่ีอยู่ในวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบัน ที่ปรากฏในเพจ 
#พยาบาลอยากเล่า ซึ่งแสดงให้เห็นความวิตกกังวลในคุณภาพของผู้ที่ผ่านการเรียนตาม
หลักสูตรนี ้ การมพียาบาลเพ่ิมในระบบเป็นสิง่ทีค่วรสนับสนุน  แต่คุณภาพของพยาบาลที่
จะถกูป้อนเข้าสู่ระบบกค็วรค�านงึถงึเช่นกัน  การรับผูท่ี้ส�าเร็จการศกึษาสาขาอืน่มาก่อนแล้ว
ค่อยมาเรียนพยาบาลอาจเป็นทางเลือกหน่ึงที่จะท�าให้ได้พยาบาลที่มีวุฒิภาวะที่เหมาะ
กับการเป็นพยาบาลที่ต้องท�างานภายใต้แรงกดดัน จึงไม่แปลกที่ค�าถามใหญ่คือวุฒิภาวะ
ที่มีนั้นสามารถท�าให้บุคลากรคุณภาพที่มีความรู้และทักษะที่เข้มข้นพอส�าหรับการดูแล
ผู้ป่วยหรือไม่จะดังขึ้น
 อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของหลักสูตรแล้วพบว่า 2 ปี 6 เดือนของ
หลักสูตรนั้น ผู้เรียนแทบไม่มีเวลาหยุดพักเลย เพราะต้องเรียนทั้งหมด 7 ภาคการศึกษา 
(สองปีแรกต้องเรยีน summer) รวมหลักสตูรการเรยีนผูเ้รยีนต้องเรยีน 135 หน่วยกติ (ถือว่า

ไม่ต่างจากหลกัสตูรของวทิยาลยัพยาบาลอ่ืนๆ  ทีร่บันกัศึกษาใน track ปกติ  เช่น  พยาบาล
ศิริราชพยาบาล หลักสุตร 137 หน่วยกิต) มีการฝกภาคปฏิบัติ กับแหล่งฝกส�าคัญ เช่น 
โรงพยาบาลศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลวชิระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น ประเด็นท่ีแท้จริงจึงน่าจะอยู่ท่ีการอัด
เนือ้หาการเรยีนการสอนทีค่วรต้องใช้เวลา 4 ปี มาเหลือแค่ 2 ปีครึง่  ผูเ้รยีนจะรบัไหวหรอืไม่ 
 วชิาชีพพยาบาลเป็นท่ีต้องการของตลาดบรกิารสขุภาพมาก  หลายสถาบนัพยายาม
ยื่นขอการอนุมัติหลักสูตรจากสภาพการพยาบาล หลายแห่งไม่ได้รับการอนุมัติหลักสูตร
และสถาบันไม่ได้รับการรับรอง บางสถาบันใช้วิธีการเปิดสอนพร้อมแก้ไขหลักสูตร แต่
สุดท้ายไม่ได้ได้รับการรับรองจนท�าให้ผู้ท่ีเรียนจนส�าเร็จการศึกษาไม่สมารถเข้าสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได้ แต่ในกรณีนี้หลักสูตรก็ได้รับการอนุมัติ และสถาบันก็ได้รับการรับรอง  
เป็นหลกัประกนัได้ว่าอย่างน้อยเมือ่ส�าเรจ็การศึกษาผูเ้รยีนกจ็ะสามารถเข้าสอบใบประกอบ
วชิาชพีเช่นเดยีวกับผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอืน่  ส่วนจะสอบได้หรอืไม่ได้เป็นอกีเรือ่ง
หนึง่  หากผูส้�าเรจ็จากสถาบันการศกึษาแห่งนี ้ ซึง่มค่ีาใช่จ่ายตลอดหลักสตูรสงูถงึ 620,000 
บาท ก็คงไม่ได้รับความนิยมจนต้องปิดตัวเอง 
 แม่พลอยขอปิดบทความเช่นน้ีด้วยความเห็นจากผู้ท่ีใช้ชื่อว่า Kanink Nwcg ท่ี
ถ่ายทอดไว้ใน #พยาบาลอยากเล่า ว่า
 “ถาทาํไดจรงิคงดมีากเลย  ยนิดกีบัมหาลยัคะ  รอดผูลผลติทีจ่บมาจากหลกัสตูร
นี้คะ จะไดมีบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้น ขอใหผลผลิตออกมามีคุณภาพ สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพและสามารถมาทํางานดูแลผูปวยไดจริงคะ” 

2 ปี 6 เดือน 
เพียงพอจริงหรือ
ส�ำหรบักำรผลติพยำบำล
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โดย แมพ่ลอย
ม อ ง ร อ บ โ ล ก

 ประชากรสูงวัยก�าลังเป็นกลุ่มประชากร 
ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก นอกจากจะ
สะท้อนให้เห็นระบบบรกิารสขุภาพทีด่ขีึน้จนท�าให้
ประชากรมีอายุยืนมากขึ้นแล้ว จ�านวนผู้สูงอายุที่
มากขึ้นยังเป็นเครื่องเตือนให้ตระหนักถึงปัญหา
ของระบบสุขภาพที่ก�าลังจะตามมา
 เดอืนเมษายนปี 2562  ท่ีเพิง่ผ่านมา  สมาคม 
โรงเรียนแพทย์แห่งอเมริกา (Association of 
American Medical Colleges) ได้เผยแพร่รายงาน
ฉบับหนึ่ง คาดการณ์ว่าในปี 2575 (2032) สหรัฐ

 ดร.เอตุล โกรเวอร์ (Atul Grover) รอง
ประธานบริหารของสมาคมได้ให้สัมภาษณ์ส�านัก
ข่าว CNBC ว่า “ผู้สูงอายุต้องการบริการทางการ
แพทย์สูงกว่าคนวัยอื่นถึง 2-3 เท่า และภายใน 
เวลาเพียง 10-15 ปี เราจะมีประชากรกลุ่มนี้เพิ่ม
ขึน้มาเกอืบ 50% ........ เราต้องการแพทย์ทุกสาขา 
เพิ่มมากขึ้นในทุกพ้ืนที่ แต่ครึ่งหน่ึงของความ
ต้องการแพทย์จะอยู่ที่ระบบบริการปฐมภูมิ” 
 ปัจจยัทีจ่ะตอกย�า้ให้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ 
รุนแรงก็คือแพทย์ที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ก ็
จะกลายเป็นผู้สูงวัยในอีกไม่นานเช่นกัน รายงาน
ดังกล่าวระบุว่า 1 ใน 3 ของแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีอายุมากกว่า 65 ปีใน 10 ปี
ข้างหน้า การเกษียณอายุของคนกลุ่มนี้จะท�าให้
จ�านวนแพทย์ในระบบยิ่งลดน้อยลง
 ปัญหาการขาดแคลนแพทย์นี้เกิดขึ้นทั่ว
ประเทศ แต่จะมีความรุนแรงกับบางรัฐมากเป็น
พิเศษ เช่นแอริโซน่าที่ปัจจุบันก็มีภาวะขาดแคลน
แพทย์ในระบบปฐมภูมิอยู่แล้ว เมื่อค�านวณจาก
จ�านวนบุคลากรในระดับปฐมภูมิแล้วแอริโซน่า
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศ โดยมีอัตรา 
บุคลากรระดบัปฐมภมูเิพียง 77.9 คน  ต่อประชากร 
100,000 คน  ขณะท่ีอตัราเฉลีย่ของท่ัวประเทศอยู่
ที่ 91.7 คน ต่อประชากร 100.000 คน ในขณะที ่
อัตราการเติบโตของประชากรถูกจัดเป็นรัฐที่ม ี
อัตราการเติบโตของประชากรสูงเป็นอันดับที่ 4 
ของประเทศ  หากค�านวณจากสถานการณ์ประชากร 
ปัจจุบันแอริโซน่าต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ
ประมาณ 600 คน แต่ในปี 2573 ความต้องการ
จะเพิ่มสูงถึงกว่า 2000 คน
 เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤติท่ีจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
แอริโซน่าได้เตรียมแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้บุคลากร
ทางการแพทย์ท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพจากรัฐ

จะขาดแคลนแพทย์สูงถึง 46,900-121,900 คน  
โดยให้เหตุผลถึงความต้องการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
อันเป็นผลจากการท่ีประชากรเพ่ิมมากขึ้นและ
มีอายุยืนขึ้น โดยรายงานดังกล่าวได้อ้างถึงการ
ส�ามะโนประชากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
(Census Bureau) ทีค่าดการณ์ว่าจ�านวนประชากร
ในปี 2575 จะมากกว่าปัจจุบนัประมาณ 10% และ
ประชากรทีม่อีายุมากกว่า 65 ปี จะมจี�านวน 48% 
ของประชากรทั้งหมด 

อื่นสามารถย้ายมาท�างานในรัฐตัวเองได้โดยไม่
ต้องมีการขึ้นทะเบียนวิชาชีพใหม่ นอกจากนี้ทาง 
ฝ่ายผูผ้ลติกไ็ด้มกีารเตรยีมปรบัแผนการผลิตก�าลงั
คนด้วยเช่นกัน โรงพยาบาล Abrazo Health ซึ่ง 
ตั้งอยู่ในเมืองฟินิกส์ เมืองหลวงของรัฐแอริโซน่า 
ได้จัดอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาอายรุศาสร์และ
ศลัยศาสตร์ทัว่ไปขึน้เอง  เพิม่เตมิจากทีผ่ลติแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่แล้ว
 “จากการศึกษาข้อมูลทั่วประเทศเราพบว่า
ประมาณ 50% ของแพทย์ที่ผ่านการอบรมจะอยู่
ท�างานต่อในพื้นที่ เราจึงมั่นใจว่าถ้าเราเทรนพวก
เขาดี จัดส่ิงแวดล้อมของการเรียนที่ดีให้ พวกเขา
กจ็ะอยูก่บัเราเพ่ือให้บรกิารประชากรท่ีเพ่ิมมากขึน้
ของเรา” ดร.อกิล โลลี่ (Akil Loli) แห่งโรงพยาบาล 
Abrazo Health กล่าวกับผู้สื่อข่าว CNBC
 ปัญหาการขาดแคลนระบบก�าลังคนด้าน
สขุภาพเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร 
และการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ เป็นปัญหาที่
คาดการณ์ได้  แอรโิซน่าเป็นตัวอย่างของการเตรยีม 
รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ส�าหรับประเทศ 
ไทยท่ีก�าลงัจะเป็นสงัคมสงูอายเุตม็รปูแบบ (Aged 
society) ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า  จะมมีาตรการรบัมอื
อย่างไรต้องติดตามกันต่อไป

การเตรียมรับมือ
การขาดแคลนแพทย์ในสหรัฐ
เมื่อสังคมจะเต็มไปด้วยผู้สูงวัย

แหล่งข้อมูล  
 www.cnbc.com/2019/09/06/americas-aging- 

 population-is-leading-to-a-doctor-shortage- 
 crisis.html
 www.aamc.org/news-insights/press-releases/ 
	 new-findings-confirm-predictions-physician- 
 shortage
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จ า ก ห้ อ ง ว ิจั ย
โดย แมพ่ลอย

 ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้

ส่งเสริมให้เภสัชกรมีบทบาทร่วมในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2552 โดย

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ ่มโรงพยาบาล

ชุมชนพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

น�าร่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 200 แห่ง ถือเป็น

บทบาทใหม่ของเภสัชกรในระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศ โดยมกีรอบการท�างาน 5 ด้าน  ได้แก่ 

งานบริหารเวชภัณฑ์ งานส่งมอบยาและแนะน�า

การใช้ยา งานจัดการระบบดูแลต่อเนื่องด้านยา

ในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

และงานส่งเสิรมการพึ่งตนเองด้านสมุนไพร

 ในรอบทศวรรษแรกของกรมีเภสัชกรใน

หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้มีผู้ท่ีเกี่ยวข้องท�าการ

ศึกษาวิจัยบทบาทของเภสัชกรในระบบบริการ

ปฐมภูมิ เพื่อน�าสู่การพัฒนางานของเภสัชกร

ในระบบให้มากขึ้น และให้เภสัชกรมีบทบาทต่อ

งานปฐมภูมิเด่นชัดมากขึ้น ในจ�านวนนั้นมีงาน

ศึกษาเรื่อง “การส�ารวจหน้าที่ของเภสัชกรใน

หน่วยบริการปฐมภูมิ ของ ยอดหทัย หิรัญสาย 

และคณะ รวมอยู่ด้วย โดยยอดหทัยและคณะ

ท�าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

เภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีขึ้นทะเบียนไว้

กับ สปสช. ทั้งหมด จ�านวน 457 คน แต่ได้รับ

แบบสอบถามกลับมา 217 คน

 ยอดหทัยและคณะ พบว่าในบรรดางาน

ท้ัง 5 ด้านในระบบบริการปฐมภูมิของเภสัชกร

งานท่ีเภสัชกรปฏิบัติหน้าท่ีมากที่สุดคือมีการ

ปฏบิตัมิากกว่า 4 ครัง้ต่อสปัดาห์  หรอืปฏบิตัเิป็น

ประจ�าทุกวัน มีเพียงด้านเดียว ได้แก่ การตรวจ

สอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบ การส่ง

มอบและให้ค�าแนะน�าการใช้ยาเบื้องต้น ส่วน

งานอีก 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านการบริหาร

เวชภัณฑ์ งานจัดระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาใน

ชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

และงานส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพร 

มกีารปฏบิตังิานน้อยคอืปฏบิตัเิพยีงเดอืนละ 1-2 

ครั้ง ทั้งนี้การท�าหน้าที่น้อย ไม่ได้หมายความ

ถึงการบกพร่องในหน้าท่ี หรือการท�างานไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ แต่สอดคล้องกับการบริหารงาน

ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น การบริหารงาน

เวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งครอบคลุม

การก�าหนดกรอบบญัชยีาพืน้ฐาน  การตรวจสอบ

ปรมิาณยาคงคลงั  ซึง่ปกตจิดัท�าทกุ 3 เดอืน  การ

ปฏบิตัหิน้าทีด้่านนีเ้ดอืนละ 1-2 ครัง้  จงึใกล้เคยีง

กบัแนวทางบรหิารเวชภณัฑ์ปฐมภมู ิ หรอืการพบ

ว่าเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ได้ปฏิบัติ

งานด้านการจดัซือ้ยาเลย  เป็นพราะหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิจะไม่จัดซื้อยาเอง แต่จะเบิกยาจากโรง

พยาบาลแม่ข่าย เป็นต้น

 ในส่วนของความคาดหวังของภสัชกร

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมินั้นพบว่า

เภสัชกรที่ให้ข้อมูลกับงานวิจัยชิ้นนี้เห็นว่าควรมี

การพัฒนาทักษะเพิ่มเป็นพิเศษ 3 ด้าน คือ งาน

ด้านการจัดระบบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน 

งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

และงานส่งมอบและให้ค�าแนะน�าการใช้ ส่วน

ทักษะท่ีต้องการเพิ่มเติมรองลงไปได้แก่ การ

สือ่สารกบับคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วย การ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ 

และการเป็นผู้ให้การดูแล

 ยอดหทัยและคณะ มีข้อเสนอแนะต่อ

แนวทางการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ดังนี้ 

ควรมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเก่ียวกับงาน

เภสชักรรรมปฐมภูมิ  เพือ่เปิดบทบาทเภสชักรรม

ปฐมภูมใิห้เป็นทีย่อมรบัมากขึน้และสร้างเภสัชกร

ประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล

เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนางานได้มีคุณภาพมากขึ้น และเพ่ิมการ

เชือ่มโยงทีช่ดัเจนระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ

หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน

การศึกษาเรื่อง การส�ารวจหน้าที่ของเภสัชกรใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ของ ยอดหทัย หิรัญสาย, 
รุ่งทิวา หมื่นปา และธนศักดิ์ เทียกทอง ตีพิมพ์
ใน เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 70 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กนัยายน 2560 ต้องการส�าเนาต้นฉบับ
สามารถตดิต่อได้ที ่ ผศ.ดร.ธนศกัดิ ์ เทยีกทอง  คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร thanasakte@
nu.ac.th

การทํางานและความคาดหวังของ
เภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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 เป็นเวลานานแล้วที่พระสงฆ์ นักบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้
 จํากัดบทบาทตัวเองในการโปรดญาติโยมอยู่ที่การขึน้ธรรมาสน์
เทศนาบรรยายธรรม เราได้เห็นพระสงฆ์จํานวนหน่ึงเดินเข้าออก
โรงพยาบาลเพือ่โปรดญาตโิยมท่ีนอนรกัษาอาการปว่ยไข้  ชว่ยแบง่เบา
ภาระในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญการ
รักษาทางกายมากกว่าการดูแลสภาวะจิตใจของผู้ปว่ย จนกลายมา
เป็นกําลังสําคัญกลุ่มหน่ึงในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย 
‘ผีเส้ือขยับปีก’ ฉบับน้ี พาทุกท่านร่วมสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่
เข้ามามีบทบาทในระบบสุขภาพ ซ่ึงมีหลากหลายกลุ่มที่ดําเนิน
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของตนเองและความต้องการ
ของระบบบริการสุขภาพ
 คลิานธรรม  สันตภิาวนั  คลิานุปฏัฐาก (นครศรธีรรมราช)  คอืกลุม่
ของสงฆ์ 3 กลุ่มทีเ่มตตาให้โอกาส ‘ผีเส้ือขยับปีก’ ได้สนทนาธรรม
ว่าด้วยบทบาทสงฆ์กับการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกําลังคนในระบบ
สุขภาพ

 จํากัดบทบาทตัวเองในการโปรดญาติโยมอยู่ที่การขึน้ธรรมาสน์
 เป็นเวลานานแล้วที่พระสงฆ์ นักบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้
 จํากัดบทบาทตัวเองในการโปรดญาติโยมอยู่ที่การขึน้ธรรมาสน์

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก
โดย เพญ็นภา หงษ์ทอง
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 คิลานธรรมเป็นกลุ่มของพระนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชาชีวิตและความตาย ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) เน้นการท�างานด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษาให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยท่ีพักฟนในโรงพยาบาล เป็นการเยียวยาใจของ
ผู้ป่วยมุ่งเน้นให้ค�าปรกึษาทีท่�าให้ผูป่้วยรักษาใจของตนเองไม่ให้ทุกข์ตามการป่วยของ
ร่างกาย  โดยมคีตสิ�าคัญทีใ่ห้ผู้ป่วยทุกคนพึงระลกึเสมอคือ “การรกัษากายเป็นหน้าท่ี
ของแพทย์ พยาบาล การรักษาใจเป็นหน้าที่ของตัวเราเอง” 

       พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ แห่งวัดสังเวช

วศิยาราม  รองคณะบดฝ่ีายวชิาการ  คณะมนษุยศาสตร์
มจร. อดีตพระนิสิตรุ่น 1 ของสาขาชีวิตและความ
ตาย เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มคิลานธรรมตั้งแต่ปี 2550 
ในระหว่างฝกงานให้ค�าปรกึษาผูป่้วยในโรงพยาบาล 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ระหว่างนั้น
นอกจากการฝกงานตามหลกัสตูรของสาขาวิชาแล้ว
ท่านยังสมัครเป็นอาสาสมัครเยี่ยมไข้ให้กับผู้ป่วยที่

โรงพยาบาลศิริราชด้วย  จากการเย่ียมผูป่้วยแต่เพียงรูปเดียว  ขยายมาสูก่ารชวนเพ่ือน
พระที่เรียนชีวิตและความตายด้วยกันมาเข้าร่วม ขยายสู่เพื่อนพระภายนอกที่สนใจ
กิจกรรมนี้ จนปัจจุบันคิลานธรรมมีพระสมาชิกถึงประมาณ 40 รูป
 เงื่อนไขส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มคิลานธรรมคือต้องเกิดจากความ
ต้องการของญาติและตัวผู้ป่วยเอง ที่จะประสานกับโรงพยาบาลว่าต้องการนิมนต์
พระสงฆ์ไปสนทนาธรรม  และแน่นอนการสนทนาธรรมต้องไม่ใช่หมายถงึการมุง่สอน
การปฏบัิตทิาน ศลี ภาวนา  หรอืการให้ยอมรับในกฎแห่งอนจิจงั  ทีไ่ม่มีใครหนกีารป่วย 
การตายไปได้ หากต้องเป็นการพูดคุยที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ป่วยในขณะนั้น

 “อำตมำมองเหน็วำ่คนป่วยเขำมคีวำมทกุขอ์ยูใ่นใจด้วย  
ไม่ใช่แค่ทุกข์ทำงกำยที่เขำมำให้หมอรักษำ ก็เลยใช้ควำม
เป็นพระเขำ้ไปชว่ยเขำ ไปชวนเขำคุย ค้นหำวำ่ทกุขใ์นใจของ
เขำคืออะไร บำงทีส่ิงที่กวนใจผู้ป่วยจริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่อง
ของควำมเป็นควำมตำย แต่เป็นเรื่องครอบครัว ห่วงลูกห่วง

หลาน ท�าไมคนนั้นไม่มาเยี่ยม การคาใจที่ลูกหลาน
ขัดแย้งกันอยู่ เราเข้าไปคลายปมให้เขา คุยกับลูก
กับหลานเขาด้วย หลายครั้งเลยที่เราท�าให้แม่ลูก
เข้าใจกัน”
 นอกจากการเยีย่มไข้ผูป่้วยโดยตรงแล้วคลิาน
ธรรมยังเน้นการจิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยมี
ทัง้การให้ความรูก้บับคุลากรทางการแพทย์ในเรือ่งที่
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตท่ีบุคลากรทางการแพทย์อาจ
ยังมีความเข้าใจไม่ครอบคลุม  และการฝกอบรมพระเพื่อให้เป็นท่ีปรึกษาทางจิตให้
กับผู้ป่วย  โดยเริ่มอบรมในปี 2558  จนปัจจุบันมีพระที่ผ่านการอบรมประมาณ 130 
รูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระในต่างจังหวัด เพื่อน�าความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้กับคน
ป่วยในจังหวัดของตน บทบาทของพระในระบบสุขภาพจึงแพร่กระจายไปมากขึ้น
 บทบาทของพระคิลานธรรมได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ในระบบสุขภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ล้วนมีการ
ประสานงานและด�าเนินกิจกรรมร่วมกับพระคิลาน
ธรรมเพื่อสร้างเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในระบบ
สุขภาพให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรแพทยสภา
ยงัเข้ามาช่วยเตมิเต็มความรูท้างการแพทย์ให้กบัพระ
ด้วย
 “ต้องยอมรบัว่าอาการป่วยของผูป่้วยบางกลุม่
โรคมีความเฉพาะเจาะจงท่ีพระเราไม่เข้าใจ เช่น ผู้
ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ภาวะจิตจะแตกต่างจากคนป่วย
ทางการอืน่ๆ  และจ�าเป็นต้องได้รบัยาเพ่ือการดแูลทางจติใจด้วย  แพทยสภาได้เข้ามา
ช่วยเติมให้พระสงฆ์ในเรื่องนี้” 
 ปัจจบุนัพระคลิานธรรมปฏบิตังิานในโรงพยาบาล 6 แห่ง ในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล ตดิตามเรือ่งราวของพระคลิานธรรมได้ทีเ่พจ https://web.facebook.com/
gilanadhamma/
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 “พระอาพาธในระยะท้ายไม่มีใครดูแล โรงพยาบาลต้องส่งออก จะกลับบ้าน
ก็ไม่สะดวก สังคมสงเคราะห์บอกว่ารับดูแลได้ แต่ต้องสึก เราก็นั่งนึกว่าท�าไมพระที่
อุทิศตัวเพื่อพระพุทธศาสนามานานถึงไม่ได้รับการดูแลจากพระพุทธศาสนา”

  พระวิชิต ธมฺมชิโต แห่งวัดป่าสุคโต ผู้เริ่ม
คดิและรบัผิดชอบโครงการสันตภิาวนั  สถานดแูลภกิษุ
อาพาธระยะท้าย บอกเล่าสถานการณ์ยากล�าบาก
ของนักบวชในพระพุทธศาสนาในยามท่ีเดินทางถึง
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต
  พระสงฆ ์ เป ็นบุคคลท่ีมีความเฉพาะ
เนื่องจากต้องใช้ชีวิตภายใต้สิกขาบทถึง 227 ข้อ แม้
ในยามอาพาธการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิกขาบท

ยังเป็นที่พึงปรารถนา การดูแลพระอาพาธจึงต้องมีความเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้อง
กับวิถีสมณะ ซ่ึงถ้าจะดีที่สุดคือพระภิกษุดูแลกันเอง พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้
ในพระวินัยปิฏกข้อหนึ่งว่า “ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดา 
ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจัก
พยาบาล” (วินย.๕/๑๖๖)
 “พระจะมาบอกว่าวัดไม่สามารถดูแลพระป่วยได้ ไม่มีคนดูแล ประโยคนี้พูด
ไม่ได้นะ หากพูดค�านี้ออกไปพระทั้งวัดต้องอาบัติ เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าหาก
ไม่มีพระสงฆ์รูปใดดูแลภิกษุอาพาธ ท่านปรับอาบัติพระทั้งวัด ตรงนี้ท�าให้พระต้อง
ท�าหน้าทีน่ีโ้ดยหลีกเล่ียงไม่ได้  แต่ทุกวนันีเ้ราต้องเข้าใจว่าวธิกีารดแูลผู้ป่วยระยะท้าย
มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ บางคนต้องเปลี่ยนสายโน่น นี่ แผลกดทับก็มีเยอะ จะให้พระ
ทุกวดัสามารถท�าหน้านีไ้ด้ก็ล�าบากอยู่”  หลวงพีบ่อกเล่าข้อจ�ากัดของภกิษุในการดูแล
พระอาพาธ  ซึง่เป็นปัจจยัเสรมิทีน่�าสูก่ารก่อเกดิของสนัตภิาวนั  สถานดูแลพระอาพาธ
ระยะท้าย แห่งวัดป่าสุคโต
 ประสบการณ์และความรู้ของการเป็นเภสัชกร และความเข้าใจมนุษย์ที่สั่งสม

จากการะศึกษาระดับปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาการแพทย์ ก่อนจะเข้าสู่เพศ
บรรพชิต ประกอบกับการที่วัดป่าสุคโตมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวงการสาธารณสุข
จ�านวนไม่น้อย  ท�าให้การดแูลผู้ป่วยระยะท้ายไม่ใช่เรือ่งยากเกนิไปส�าหรบัหลวงพีว่ชิติ
หลวงพี่เล่าว่าเร่ิมมองเห็นจริงๆ ท่ีจะต้องมีสถานพยาบาลส�าหรับพระอาพาธระยะ
ท้ายในวัดเพื่อปิดช่องห่างระหว่างวัดและโรงพยาบาลในปี 2562 เมื่อท่านต้องเฝ้า
ปรนนบัิตพิระอปัุชฌาย์ทีน่อนอาพาธในโรงพยาบาล
สงฆ์ แล้วมีค�าถามจากพยาบาลอย่างต่อเนื่องว่าท�า
อย่างนั้นได้หรือไม่ อย่างนี้ได้หรือไม่ ท่านจึงเขียน
แนววิธีปฏิบัติในการดูแลพระอาพาธที่สอดคล้อง
กับพระธรรมวินัย ที่เอื้อให้บุคลากรในระบบสุขภาพ
ด�าเนินการได้มอบให้โรงพยาบาล ซ่ึงต่อมามีการ
ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจก 
 “เราพบว่ามีโอกาสที่พระจะต้องอาบัติเยอะ
มากระหว่างการรับบริการในโรงพยาบาล จึงคิดว่า
เมื่อวาระท้ายแห่งท่านเดินทางมาถึง เราควรเอื้อให้
ท่านยังสามารถด�ารงตนในพระธรรมวินัย สามารถ
ปฏิบัติธรรมให้มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้” 
 สันตภิาวนัเกดิขึน้โดยความเหน็ชอบของพระ
ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคโต เบื้องต้นตั้ง
อยู่ในพื้นที่ของวัดป่าสุคโต และเพิ่งมีการย้ายไปที่
บริเวณเขาสอยดาว จ.จันทบุรี ต้นเดือนมีนาคมที่
ผ่านมา  โดยมโียมทีเ่หน็ความงดงามของภารกิจแห่ง
สันติภาวันบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ สามารถ
รองรับพระอาพาธระยะท้ายได้ 5 รูป
 “ทีแรกเราคิดว่าพระจะมาอยู่กันเยอะ แต่เอา
เข้าจริงๆ ไม่เลย ตั้งแต่เปิดด�าเนินการมาเรามีพระ
มาอยู่รูปเดียว เป็นพระที่คุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ
ก�าหนดของเราด้วย แต่มีเหตุให้ท่านต้องย้ายท่ีอยู่
ระหว่างอาพาธ มีพระอีกหลายรูปท่ีอยากมาอยู่กับเราและเป็นพระท่ีอาพาธระยะ
ท้ายจริงๆ แต่ไม่สามารถมาได้ เพราะลูกหลาน ญาติโยมไม่อยากให้มา มรณภาพ 
4-5 รูปแล้ว ระหว่างเจรจากันเพื่อให้ท่านมาอยู่ที่นี่ เราจึงพบความจริงว่าการที่พระ
จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย”
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 เง่ือนไขส�าคัญที่พระอาพาธจะจ�าวัดท่ีสันติภาวันได้คือต้องอาพาธในระยะ
ท้ายจริงๆ ไม่ใช่ความต้องการบริการสุขภาพระยะยาว “จริงๆ ก็แบ่งยากระหว่าง  
long term care กับ palliative care แต่เราก็พยายามเลือก บทบาทของเราไม่ใช่

โรงพยาบาล ท่านที่คิดว่าจะมาอยู่กับเราเพื่อรักษา
หวังว่าจะดีขึ้นเราไม่รับ ที่นี่ไม่ใช่ท่ีรักษา เราไม่มี
แพทย์ดูแลประจ�า หรือบางท่านเป็น stroke มาเรา
ก็รับไม่ไหว เพราะการป่วยติดเตียงอาจมีชีวิตอยู่ได้
อีกหลายปี เราดูแลไม่ไหว ท่านท่ีจะมาอยู่กับเรา
คือท่านท่ีไม่คาดหวังท่ีจะหาย เราดูแลท่านอย่าง
ประคับประคอง หากมียาเก่าติดตัวมาเราก็ให้ท่าน
รับยาเก่าต่อไป”

  ปัจจุบันบุคลากรของสันติภาวันคือพระในวัดป่าสุคโตจ�านวน 3-4 รูป มีพระ
จากต่างวัดและโยมจ�านวนหนึ่งสมัครมาเป็นจิตอาสาด้วย ซึ่งหลวงพ่ีวิชิตกล่าวว่า 
ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมกันต่อไป
  “หากจะรบักต้็องด้วยแนวคิดว่าไม่ได้มาอาสาท�างาน  แต่เป็นการมาปฏิบัตธิรรม
ด้วยการดูแลพระอาพาธ ให้พระท่านเป็นครูสอนเรา กำรดูแลคนป่วยระยะ
ท้ำยไม่สนุกนะ ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว หำกมองว่ำเรำอำสำ

มำท�ำงำนด้วยแนวคิดจิตอำสำที่เรำ
คุ้นเคยกนัอำจจะไมเ่หมำะกบัสถำนท่ี
แห่งนี้ เพรำะอำจมีกำรมองว่ำเรำมี
พำวเวอรน์ะ  เรำเป็นผูเ้สียสละนะ  แต่
หำกปรับตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
มำเรียนรู้จำกพระที่นอนป่วย ก็อำจ
จะได้” 
  พระสันตภิาวนั เชือ่มโยงการท�างานกบัพระ

คิลานธรรมบ้างโดยการส่งพระไปร่วมอบรม และเรียนรู้การท�างาน    
 ตดิตามเรือ่งราวของสันตภิาวนัได้ท่ี https://web.facebook.com/santibhavan/

 พระคิลานุปัฏฐาก เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคม, สสส, 
สปสช. และส�านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะ โดยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ที่เสื่อมถอยจากการฉัน
ภัตตาหารที่ญาติโยมน�ามาถวาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาหารที่ไม่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 
พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ 
อ.เมอืงนครศรธีรรมราช  จ.นครศรธีรรมราช  สามารถ
พาให้พระคิลานุปัฏฐากในพื้นที่ของตนเองไปไกล
กว่าที่หน่วยงานของรัฐวางแผนไว้
 เริ่มต้นจากการอบรมเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเองกับ สปสช. พระมหาบวร ได้ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช จัดอบรม
พระภิกษุในจังหวัดที่ต้องอุปัฏฐากพระร่วมวัดที่
อาพาธ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นในการอุปัฏฐากพระ เพื่อให้สามารถดูแล
พระอาพาธได้ถูกต้องตามหลักการแพทย์
 “พระอาพาธส่วนใหญ่จะเป็นพระชรา และพระดูแลท่ีเข้ามาอบรมกับเราก็จะ
เป็นพระลูกศิษย์ เราก็ส่งหนังสือไปตามวัดต่างๆ ว่าจะมีการอบรมทางวิชาการร่วม
กับโรงพยาบาลนะ ใครสนใจส่งพระในวัดตัวเองมา
อบรมก็เชิญ ระยะเวลาอบรมก็ประมาณ 5-7 วัน”  
 เริ่มจากการอบรมเฉพาะพระที่ต้องมีหน้าที่
อุปัฏฐากพระในวัด ขยายสู่ภิกษุทั่วไป โดยหลักสูตร

ส่วนใหญ่เป็นความรูท้ัว่ไปทีเ่ป็นพืน้ฐานจ�าเป็นส�าหรบั
การดูแลผู้ป่วย เช่น การวัดความดัน ความรู้ด้าน
กายภาพบ�าบดั  การเลือกอาหาร  ไปจนถงึทกัษะด้าน
การรับมือกับเหตุฉุกเฉินเช่นการท�า CPR 

ขอบคุณภาพ
 Peaceful Death: www.youtube.com/watch?v=9b2uDSlWde4
 www.facebook.com/santibhavan/photos
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 ไม่เพียงแต่จัดอบรม พระมหาบวร ในฐานะผู้รับผิดชอบพระคิลานุปัฏฐาก 
ของจงัหวัดนครศรธีรรมราช  ได้ปรบัปรงุวดับญุนารอบให้เป็นสถานทีร่องรบัพระอาพาธ
จากวดัอ่ืนทีต้่องเดินทางมารบับรกิารสขุภาพในโรงพยาบาลเทศบาลนครศรธีรรมราช 

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด รวมถึงโรงพยาบาลมหาราช 
นครศรธีรรมราช  โดยทางวดัจดัทีพ่กัรบัรองไว้ให้  เพือ่
ให้พระที่เดินทางมาถึงก่อนวัดนัดจะได้ไม่ล�าบาก
  “เป็นเรือ่งของการอ�านายความสะดวกพระ
ท่านด้วย  พอคนรู้ก็จะเอาวสัดุอปุกรณ์เอาเตยีงท่ีคน
ป่วยจ�าเป็นต้องใช้มาบริจาคให้วัดอีก” 
  จนปัจจบัุนนอกจากบริการให้พระสงฆ์แล้ว 

สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ  ถกูน�ามาให้บรกิารโยมที่
ป่วยและขดัสนเร่ืองท่ีอยู่อาศยั และคนดแูล  โดยทาง
วดัรบัดแูลผูป่้วยตดิเตยีงท่ีไม่มญีาตดิแูล และเปิดรบั
อาสาสมัครฆราวาสมาช่วยดูแลคนกลุ่มนี้อีกทีหนึ่ง
  “ช่วงหลังมาไม่ค่อยมีพระป่วย เราจึงให้
บริการโยมด้วย แต่รับเฉพาะโยมผู้ชาย ถ้าคนป่วย

จากนอกเขตพื้นที่ อาตมาต้องให้ท�าเรื่องย้ายโอนทะเบียนบ้านเข้ามาที่วัดเลย เพื่อ
ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ 30 บาท กับโรงพยาบาลเทศบาลฯ ได้” 
  ปัจจุบันวัดบุญนารอบท�าหน้าท่ีประหนึ่ง Day Care ให้กับระบบบริการ
สุขภาพของเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช คือการรับฝากผู้ป่วยติดเตียงท่ีญาติไม่
สะดวกดูแลในเวลากลางวัน ก็จะน�ามาฝากที่วัด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการรับ

บริจาคอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมักมีคน
มาบริจาค ซึ่งพระมหาบวรก็จะน�าไปส่งต่อให้คนไข้
ที่ต้องการ
  “วัดกับชุมชนต้องอยู่ร่วมกัน เวลามีงาน
ในวัดชุมชนก็มาช่วย วัดมีสถานที่เราก็เอาสถานที่
มาให้ชุมชนใช้ เอาลูกศิษย์ที่เรามีมาช่วยงานชุมชน” 
พระมหาบวรกล่าว

 ในบริบทสังคมท่ีซับซ้อนการท�างานร่วมกันระหว่างวัดและสถานพยาบาล 
พระและบคุลากรในระบบสขุภาพเป็นสิง่ทีพึ่งปรารถนา  และเอือ้ประโยชน์ต่อทกุฝ่าย 
คิลานธรรม สันติภาวัน คิลานุปัฏฐาก เป็นเพียงตัวอย่างของพระสงฆ์ 3 กลุ่มที่ก้าว
เข้ามามีบทบาทในระบบบริการสุขภาพ มีพระสงฆ์อีกจ�านวนมากที่ให้เข้ามาร่วม
เติมเต็มการท�างานของระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและปิดช่องโหว่ท่ีมีอยู่ให้
น้อยลง  ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ไม่สามารถกล่าวถึงบทบาทของพระทุกรูปทุกกลุ่มได้ในพื้นที่
อันจ�ากัดนี้ บทบาทของสังฆ์ในระบบสุขภาพเป็นเคร่ืองยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ทุกคนสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในระบบสุขภาพได้

ขอบคุณภาพ
 www.facebook.com/pages/category/Public-Figure/พระมหาบวร-ปวรธมฺโม-เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ
 www.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมหานิกาย.com
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ป อ ก เ ป ลื อ ก ค ว า ม คิ ด
เรื่อง เพญ็นภา หงษ์ทอง

 กําลังคนด้านสุขภาพหมายถึงบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน
 สุขภาพในระบบบรกิารสุขภาพของประเทศ  หลายครัง้เรามกัไดย้นิ
ข่าวคราวทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพ  เช่น  เรือ่ง
ของการขาดแคลนแพทย ์ ภาระงานทีห่นักเกนิไป  โรงเรยีนผลติไมต่อบ
โจทย์ความตอ้งการในระบบ  และอืน่ๆ อกีมากมาย  ปญัหาตา่งๆ เหลา่น้ี
แสดงให้เห็นความสําคัญของการบริหารและจดัการกาํลังคนด้านสุขภาพ
‘ผีเส้ือขยับปีก’ ฉบับน้ี จึงสนทนากับ ดร.นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการ
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ผู้ซึ่งทํางาน
อยู่แวดวงกําลังคนด้านสุขภาพมากว่า 14 ปี ถึงความท้าทายปจัจุบัน
ของการบริหารและจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ รวมทั้งบทบาทของ
สํานักงานต่อระบบการบริหารจัดการกําลังคน

 สุขภาพในระบบบรกิารสุขภาพของประเทศ  หลายครัง้เรามกัไดย้นิ
 กําลังคนด้านสุขภาพหมายถึงบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน
 สุขภาพในระบบบรกิารสุขภาพของประเทศ  หลายครัง้เรามกัไดย้นิ

มองการบริหาร
และจัดการกําลังคน
ด้านสุขภาพ
กับผู้จัดการ สวค.
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 ขอเริม่ด้วยบทบาทหน้าทีข่อง สวค. ต่อระบบ 
บริการสุขภาพของประเทศ
 สวค.วางตัวเองเป็นหน่วยงานวิชาการ 
(Academic platform) มีหน้าที่วิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่ครอบคลุมในเรื่องการวางแผนและการ
บริหารจดัการเพ่ือสร้างข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากบทบาทในการสร้างและจัดการความรู ้
เรือ่งก�าลงัคนด้านสขุภาพแล้ว  สวค.ยงัวางบทบาท 
ตัวเองในการผลกัดันนโยบาย (Policy advocator) 
ผ่านกระบวนการนโยบาย (Policy platform) ใน
ระดับต่างๆ ทั้งในพื้นที่ ในกระทรวงสาธารณสุข
และในระดบัประเทศ  ผ่านคณะกรรมการก�าลังคน 
ด้านสขุภาพแห่งชาต ิ แม้ส�านักงานจะตัง้อยูภ่ายใน 
กระทรวงสาธารณสขุ  แต่เราเป็นหน่วยงานวิชาการ 

ท่ีมีความเป็นอิสระ ข้อเสนอทางนโยบายท่ีเรา
พัฒนาจึงไม่ได้มุ่งเป้าแค่กระทรวงสาธารณสุข  
แต่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของระบบสุขภาพ
ของประเทศในภาพรวม
 งานเล็กๆ อีกอย่างหนึ่งท่ีเราท�าคือการ
สื่อสารกับสังคม เรามองว่าการบริหารจัดการ
ก�าลงัคนด้านสขุภาพของประเทศจะได้ผล  สงัคม
ต้องเข้าใจระบบก�าลงัคนด้านสขุภาพของประเทศ
ด้วย ก�าลังคนด้านสุขภาพมี เงื่อนไข มีข้อจ�ากัด 
หรือความเฉพาะในการท�างานของแต่ละวิชาชีพ 
การบริหารจดัการก�าลงัคนด้านสขุภาพจึงต่างจาก 
การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
อืน่ๆ อย่างมาก  ท�าให้ในบางครัง้การท�างานของ
บุคลากรหรือการจัดการระบบไม่ถูกใจประชาชน 
ท้ังท่ีมันเป็นการกระท�าท่ีเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับ

บริการสุขภาพ ณ ขณะนั้น  เราจึงให้ความส�าคัญ
กับการสื่อสารสาธารณะ เรามีทั้งจุลสารผีเสื้อ
ขยบัปีก  มเีวบไซต์และแฟนเพจ  ส�าหรบัถ่ายทอด 
เรื่องราวยากๆ ของการบริหารจัดการก�าลังคน
ด้านสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่สังคมเข้าใจได้

 การบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ
ต่างจากการบรหิารทรัพยากรบคุคลด้านอืน่ๆ 
อย่างไร และน�าสู่ความจ�าเป็นที่จะต้องมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการก�าลังคน
ด้านสุขภาพอย่างไร  
 ในกระบวนการสร้างนโยบายท่ีดี จ�าเป็น
ต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุน มากกว่าใช้การตัดสินใจ
จากความรู้สึก หรือประสบการณ์ของผู้บริหาร
บางส่วน ที่อาจจะยังมองปัญหาไม่รอบด้าน 
เพียงพอ ดังนั้น สวค.เองเข้ามามีบทบาทใน
การสร้างตัวองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการทาง
วชิาการอย่างเข้มข้นมาสนับสนนุเพือ่การก�าหนด
นโยบายที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 เราต้องเข้าใจร่วมกันว่าเร่ืองก�าลังคนด้าน
สุขภาพมีสองภาคส่วนส�าคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
คือส่วนผลิตและส่วนการใช้ ส่วนผลิตหมายถึง

สถาบันผลิตแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  ทันตแพทย์ 
วิชาชีพต่างๆ ในระบบสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 
มหาวิทยาลัย ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนภาคการใช้คือหน่วยงานท่ีน�าผลผลิตของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ  มาท�างาน  โดยมกีระทรวง 
สาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการหลักโดยเฉพาะใน
พื้นที่ชนบทของประเทศ นอกจากนี้ก็มีกระทรวง 
อื่นๆ เช่น กลาโหม หรือท้องถิ่น อย่าง กรุงเทพ
มหานคร การที่หน่วยงานผู้ผลิตและผู้ใช้อยู่ต่าง
สงักดักนัส่งผลให้การประสานงานเพือ่บรูณาการ 
ทิศทางความต้องการด้านสุขภาพ ระบบบริการ
สขุภาพ  และก�าลงัคนทีจ่ะมารองรบัระบบเหล่านัน้ 
อาจจะประสานงานกนัอย่างไม่เพยีงพอในปัจจบุนั 
ตัวอย่างการวางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพเรา 
ต้องวางแผนตั้งแต่การผลิต จะผลิตใคร อย่างไร  
เท่าไร ให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ 
ของผู ้ใช้ ซ่ึงต้องการหลักฐานทางวิชาการมา
ยืนยันว่าสถานการณ์ก�าลังคนด้านสุขภาพของ
แต่ละวิชาชีพเป็นอย่างไร ปัญหานั้นเกิดจากการ
ผลิตไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการกระจายก�าลัง
คนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการกระจายคน 
เกิดจากอะไร ค่าตอบแทนหรือเปล่า ปัญหา 
ความมั่นคงมีส่วนไหม การเพิ่มหรือลดการผลิต 

 กระบวนการทางนโยบายก�าลังคนดา้นสขุภาพของประเทศ
เองยังขาดเอกภาพ หมายถึงไม่มีองค์กร/หน่วยงาน/คณะ
กรรมการใด  ทีม่อี�านาจเตม็ในการก�าหนดแนวนโยบายทีชั่ดเจน 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกัน
ความไม่สอดคล้องด้านนโยบาย (ที่อาจจะเกิดขึ้น) 
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จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ส่ิงเหล่านี้ล ้วน
ต้องการงานวิจัยมาสนับสนุนทั้งนั้น หลายครั้งที่
งานวิจัยก�าลังคนด้านสุขภาพท�าให้เกิดการดีไซน์
ระบบการผลิตใหม่ อันนี้ผมหมายถึงงานวิจัยที่
เกิดจากหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ เพราะ สวค. 
ไม่ใช่หน่วยงานเดียวท่ีท�าหน้าที่นี้ เรามีโครงการ 
CPIRD หรือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท เพื่อแก้ปัญหาแพทย์จบใหม่ไม่ไปท�างาน
ในชนบท เพราะเรามีหลักฐานทางวิชาการว่า
นักเรียนแพทย์ส่วนใหญ่เป็นคนเด็กในเมืองใหญ่ 
คนที่เกิดและโตในเมืองใหญ่จะให้ไปท�างานใน
ชนบทระยะยาวก็เป็นเร่ืองยาก CPIRD จงึเกดิข้ึน 
เพื่อเปิดช่องทางตรงให้เด็กที่เรียนเก่งจากต่าง
จังหวัดเข้ามาเรียนแพทย์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
กลับไปท�างานในพื้นที่

 คณุหมอมองว่านโยบายในการบรหิารก�าลงั
คนด้านสุขภาพของประเทศ อยู่บนฐานของ
หลักฐานข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยัง 
 ในขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุขการ
วางแผนความต้องการก�าลังคนในสาขาต่างๆ 
มีการใช้ข้อมูลมาก�าหนดนโยบายมากขึ้น โดย
เฉพาะการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังปี 2560-
2564 ที่มีการค�านวณความต้องการโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาการท้ังในเร่ืองจ�านวนผู ้มารับ
บริการ และเวลามาตรฐานในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนั้น ยังมีการใช้
ข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการไม่มากนัก
 ในส่วนภาพระดับประเทศแม้ว่าจะมีการ
ศึกษาวิจัยต่างๆ ท้ังในเรื่องการวางแผน และ

การบริหารจัดการก�าลังคนก็ตาม แต่การน�าองค์
ความรู้เหล่าน้ีไปผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายยัง
ท�าได้น้อย สาเหตุส�าคัญ คือ กระบวนการทาง
นโยบายก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศเองยัง
ขาดเอกภาพ หมายถึงไม่มีองค์กร/หน่วยงาน/
คณะกรรมการใด ที่มีอ�านาจเต็มในการก�าหนด
แนวนโยบายท่ีชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกันความไม่
สอดคล้องด้านนโยบาย (ที่อาจจะเกิดขึ้น) 

 โจทย์ที่ท้าทายการจัดบริหารและจัดการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพในปัจจุบันคืออะไร ยัง
เป็นปัญหาเรื่องการผลิตไม่เพียงพอและการ 
กระจุกตัวในเขตเมืองหรือไม่
 เนือ่งจากสถานการณ์ก�าลงัคนของประเทศ 
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก โดยเฉพาะเรื่อง
โครงสร้างอายปุระชากรและการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ส่งผลถึงการวางแผนและการบริหาร
จัดการก�าลังคนของประเทศ ในแง่การผลิตสาขา
วชิาชพีหลกั  เช่น  แพทย์  ทนัตแพทย์  และเภสชักร 
ท่ีเป็นปัญหาขาดแคลนมาตลอดหลายสิบปี ใน
อนาคตประเทศไทยอาจจะเกิดปัญหาบุคลากร
ในสาขาเหล่านี้มีความต้องการมากกว่าความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะท่ีบางสาขาท่ี
มีจ�านวนการผลิตต�่า อาจจะขาดแคลนต่อเนื่อง
ถึงในอนาคต เช่น วิชาชีพรังสี วิชาชีพจิตวิทยา 
วิชาชีพกิจกรรมบ�าบัด วิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก เป็นต้น หรือการผลิตบุคลากรบาง
สายงานที่มารองรับการเพิ่มขึ้นของผู ้สูงอายุ 
เช่นแพทย์และพยาบาล ที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ ในส่วนของการกระจายเอง จาก
มาตรการการผลิตเพิ่มและมาตรการสร้างแรง
จูงใจที่ดีของภาครัฐตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้การกระจายของวิชาชีพต่างๆ ในพื้นท่ี
ชนบทห่างไกลดีขึ้น แต่ในสาขาที่มีการผลิตน้อย 
ดงัท่ีกล่างข้างต้น  การกระจายอย่างทัว่ถงึในพืน้ที่ 
ต่างๆ ก็ยังคงมีปัญหา นอกจากนี้ปัญหาการ 
กระจายบุคลากรที่เหมาะสมมีมากกว่ามิติของ
เมืองและชนบท เพราะในเขตเมืองใหญ่โดย
เฉพาะกรุงเทพมหานครนั้น การกระจายของ
บุคลากรสุขภาพท่ีจะช่วยดูแลกลุ่มคนยากจน 
หรอืชนชัน้กลางด้วยภาวะการเจบ็ป่วยง่ายๆ อาจ
จะยงัไม่เพยีงพอ  ดังนัน้ปัญหาการจดัการบรกิาร
และก�าลังคนด้านสุขภาพของเขตเมืองใหญ่ จะ
เป็นความท้าทายของประเทศในอนาคต
 ในมุมมอง สวค.ที่อยู่กับระบบก�าลังคน 

 ถ้ายึดประชาชนเป็นหลัก นโยบาย กฏ กติกาต่างๆ ที ่
ออกมาจากภาคส่วนต่างๆ ก็จะลดความทับซ้อน และลด
ความขัดแย้งอัตโนมัติ แต่ถ้าใช้มุมมองของหน่วยงาน หรือ 
วิชาชีพเป็นหลักมันก็จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างที่
ปรากฏในข่าว 
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ด้านสุขภาพของประเทศมาระยะเวลาหนึ่ง 
ปัญหาของเรา ณ ขณะนี้ คือ ความเป็นเอกภาพ
ทางนโยบาย ไม่ใช่เฉพาะแค่นโยบายก�าลังคน
ด้านสขุภาพเท่านัน้ ยงัเป็นเอกภาพเรือ่งนโยบาย
ในการจดัระบบบรกิารในภาพรวมของประเทศ ที่
ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในการวางนโยบาย ยกตัวอย่าง การเปิดหน่วย
บริการใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย  หรอื  หน่วยบรกิาร 
ของกองทัพ ยังขาดความร่วมมือในการมอง 
ระบบบริการในภาพรวมอย่างบูรณาการในพื้นที่ 
น่ียังไม่นับการเปิด รพ./เพิ่มจ�านวนเตียงของ 
เอกชน ซึ่งทั้งหมดน�ามาสู่การกระทบเรื่องการ
วางแผน  การแก่งแย่งทรพัยากรบคุคลทีม่จี�านวน 
จ�ากัด ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข ในแง่ผู้ให้

บริการรายใหญ่ (main service providers) จะวาง
นโยบายในการบริหารจัดการก�าลังคนท่ีดีระดับ
หนึ่งก็ตาม แต่ยังมีความต้องการก�าลังคนจาก
นอกหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขออก
มา ส่งผลให้การวางแผนเพื่อก�าหนดเป็นโยบาย
ท�าด้วยความยากล�าบาก
 ความไม่เป็นเอกภาพทางนโยบาย  ยังเกดิ 
ในส่วนของผู้ผลิต (มหาวิทยาลัย) กับ ผู้ใช้งาน 
(หน่วยบริการต่าง) โดยในปัจจุบันผู้ผลิตเองมี
ทิศทางในการพัฒนาระบบการศึกษาไปสู่ความ
เป็นสากล (International standard) ซึ่งในความ
เป็นสากลดังกล่าว อาจจะท�าให้หลุดบริบทของ
ความต้องการด้านสุขภาพของประเทศไทยไป  
ซึง่หมายความว่าบัณฑติคือผลผลติทางการศึกษา
เอง อาจจะมีสมรรถนะตลอดจนจิตส�านึกท่ีไม่

สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ
ประเทศ

 แนวคิดส�าคัญในการบริหารและจัดการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพคืออะไร 
 เพือ่ให้เกดิความเป็นเอกภาพทางนโยบาย 
ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริการและ
ก�าลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งอย่างน้อยมี 4 ส่วนท่ี 
ส�าคัญ ได้แก่ 1) ผู้ให้บริการ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น 
และเอกชน 2) ผู ้ผลิต ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
สถาบันการศึกษาต่างๆ 3) สภา/องค์กรวิชาชีพ  
ท่ีควบคุมมาตรฐาน และ 4) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม จะต้องเข้ามาร่วมก�าหนดนโยบาย
ก�าลังคนด้านสุขภาพร่วมกัน อาจจะเป็นรูปแบบ 
คณะกรรมการนโยบายก�าลงัคนด้านสขุภาพแห่ง
ชาติ 

 หลายประเทศทั่วโลกทั้งที่พัฒนาแล้วและ
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็ยังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนก�าลังคนด้านสขุภาพและปัญหาการ
กระจกุตวั  เป็นไปได้หรอืไม่ทีร่ะบบสขุภาพของ 
สงัคมใดๆ จะอยูไ่ด้โดยไม่มปัีญหาเหล่าน้ีเลย 
 เป็นเรื่องปกติ ในภาพรวมเมื่อมองดัชน ี

ชีว้ดัทางเศรษฐกจิ เช่น GDP ในประเทศทีพ่ฒันา 
แล้วจะมีค่าสูง เมื่อมองลงในรายละเอียด ความ
แตกต่างในเรื่องความเจริญของแต่ละพื้นที่ ยัง
คงปรากฏในทุกประเทศ ดังนั้นแม้ว่าประเทศ
ที่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจดี เช่น สหรัฐ อังกฤษ 
ออสเตรเลีย ก็ขาดแคลนหมอพยาบาลในพื้นท่ี
ชนบท เช่นกัน ซึ่งปัจจัยเร่ืองความไม่เท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวส�าคัญในการลดปัญหา
ความขาดแคลนบุคลากรระหว่างพื้นที่

 ที่ผ่านมามีภาพของความขัดแย้งระหว่าง
วิชาชีพต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จากภาระงาน
ที่ซ้อนทับกัน คุณหมอมองประเด็นนี้อย่างไร 
มีข้อเสนอแนะอย่างไร
 ตรงนี้ เป ็นตัวอย ่างของการขาดการ
ประสานงานหรือเอกภาพในเชิงนโยบาย เพราะ
ในมุมของนโยบายประเทศจะใช้ผลลัพธ์ต่อ
ประชาชนเป็นตัวตั้งในการก�าหนดเป้าหมาย ถ้า
ยึดประชาชนเป็นหลัก นโยบาย กฏ กติกาต่างๆ 
ที่ออกมาจากภาคส่วนต่างๆ ก็จะลดความทับ
ซ้อน และลดความขัดแย้งอัตโนมัติ แต่ถ้าใช ้
มมุมองของหน่วยงาน  หรือวชิาชพีเป็นหลักมนัก็
จะส่งผลให้เกดิความขดัแย้งอย่างทีป่รากฏในข่าว

 หลกัคดิของความเปน็ อสม. คอื เรือ่งการสรา้งใหป้ระชาชน
มคีวามรูใ้นเรือ่งสขุภาพ  (Strengthening health literacy) 
และการท�างานแบบจิตอาสา (Voluntarism) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 
ถ้าประยุกต์ 2 หลักการส�าคัญเข้ากับความเป็นเมือง ก็จะได้
ก�าลังคนหน้าตาใหม่ๆ เติมเข้ามาในระบบ 
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 จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบก�าลังคนด้าน
สุขภาพในประเทศไทย
 เรามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบก�าลังคน
มานาน ด�าเนินการทุกมาตรการที่เสนอแนะ 
โดย WHO มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพปัญหา
ในบางเร่ืองยังคงอยู่ แต่ปัญหาส�าคัญๆ เช่น  
การขาดแคลนในวิชาชีพหลัก ก็ได้รับการแก้ไข 
มาต่อเน่ือง จุดอ่อน คงเป็นเรื่องเอกภาพทาง
นโยบาย และ ความความแตกต่างของ gen-
eration ซึ่งก�าลังคนด้านสุขภาพรุ่นใหม่ที่จะเข้า 
มาในตลาดแรงงาน จะเป็นคน generation ใหม่ 
ซึ่งระบบอาจจะต้องปรับให้เข้ากับคุณลักษณะ
ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

 สังคมก�าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง แต่ 
กระทรวงสาธารณสขุยงัให้ความส�าคญับทบาท 
ของ อสม. อยู่มาก คิดว่าเป็นการยุทธวิธีท่ี
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันหรือไม่

 หลักคิดของความเป็น อสม. คือ เรื่อง
การสร้างให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องสุขภาพ 
(Strengthening health literacy) และการท�างาน
แบบจิตอาสา (Voluntarism) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้า
ประยกุต์ 2 หลกัการส�าคญัเข้ากบัความเป็นเมอืง 
กจ็ะได้ก�าลังคนหน้าตาใหม่ๆ  เตมิเข้ามาในระบบ

 สวค. ก�าลังมโีครงการวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
บรหิารจดัการก�าลงัคนในระบบบรกิารสขุภาพ
ระยะยาว คุณหมอมองว่าในสังคมผู้สูงอายุ 
ความต้องการก�าลังคนในระบบสขุภาพเปล่ียน
ไปหรือไม่ อย่างไร
 ต้องการทั้งประเภทของก�าลังคนและ
สมรรถนะที่ตรงต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีลักษณะ
ของการด�าเนินโรคและความเจ็บป่วยเฉพาะ ทั้ง
ในเรื่องความเจ็บป่วยจากการเสื่อมสภาพ และ 
โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน และความดัน  
อย่างไรกต็ามนโยบายผูส้งูอายุไม่ควรเน้นเฉพาะ

ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ี 
ปลายเหตุแล้ว การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่แข็งแรง 
เป็น active aging เป็นสิ่งส�าคัญ

 ข้อเสนอของ สวค. ต่อการวางแผนก�าลงัคน
ให้ตรงกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 ข้อเสนอที่เป็นระบบล่าสุดจะเป็นการ
ที่ สวค. ท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในนาม
คณะอนุกรรมการยกร่างแผนพัฒนาก�าลังคน 
ด้านสขุภาพของประเทศไทย  ในอกี 10 ปีข้างหน้า 
(2561-2570) ซึ่งตั้งโดยคณะกรรมการก�าลังคน 
ด้านสขุภาพแห่งชาต ิ โดยออกแบบให้ตอบโจทย์
บริบทการเปลี่ยนแปลงส�าคัญท่ีจะมีผลต่อด้าน
สุขภาพ 6 ประการ คือ 1.การเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยาย
ตัวของเมือง การย้ายถิ่นและการเพิ่มสัดส่วน
ของชนชั้นกลาง 2.ระบบต่างๆ ที่จะเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะวิกฤติ เช่น สาธารณภัย การะบาด

ของโรคติดต่อ อย่างที่เราก�าลังเผชิญกันอยู ่  
และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ 3.ทรัพยากร 
และงบประมาณสาธารณะ 4.บทบาทและปัจจัย
จากนอกประเทศ 5.เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพทีพ่ฒันาไปไกลและเรว็มาก  และ  6.ความ
เหลื่อมล�้าต่างๆ ที่ยังคงด�ารงอยู่ในสังคม 
 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ก�าลังคนด้าน
สุขภาพที่ส�าคัญ 4 เร่ืองได้แก่ 1) สร้างและ
พัฒนากลไกนโยบายก�าลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศ  ภายใต้การบรูณาการของทกุภาคส่วนให้ 
มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  2) ปฏิรูประบบ
การการผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบสขุภาพที่
เป็นพลวัต  3) ปฏริปูระบบบรหิารจัดการก�าลังคน
ด้านสุขภาพ  เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึ 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม  และ 4) พฒันาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลก�าลังคนด้านสุขภาพที่
เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  



 การที่แพทย์ไทยยกทีมไปอเมริกาอย่าง

ต่อเน่ือง ท�าให้รัฐบาลในขณะนั้นเกิดความวิตก

ว่าจะกระทบกบัการศกึษาระบบบรกิารสขุภาพใน

อนาคตทีต้่องมีการกระจายสถานพยาบาลลงใน

พื้นที่ชนบทให้ทั่วถึง เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ที่ไป

อเมริกาเมื่อส�าเร็จการศึกษาเฉพาะทางแล้วจะ

ไม่กลับมาเมืองไทย แต่อยู่ท�างานที่นั่นต่อเลย 

รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นจึง

ต้องหาวิธีสกัดกั้นการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ของแพทย์ไทย และวธีิทีถ่กูน�ามาใช้คือการบงัคับ

ให้แพทย์ทีเ่พ่ิงส�าเรจ็การศกึษาต้องอยูร่บัราชการ

เป็นแพทย์ก่อนเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถออก

จากราชการได้  

 โดยในปี 2510 รัฐบาลจอมพลถนอม 

กติตขิจร ได้มมีตคิณะรฐัมนตรบัีงคับให้นกัศึกษา

แพทย์ทกุคน  หากไม่ประสงค์จะจ่ายค่าบ�ารุงการ

ศึกษา ปีละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี (ในชั้นปรี

คลินิกและคลินิก) จะต้องท�าสัญญาปฏิบัติงาน

ชดใช้ทุนให้แก่ทางราชการเป็นเวลา 3 ปี มติ

คณะรัฐมนตรีนี้เป็นลักษณะไม่บังคับ (นักศึกษา

มีสิทธ์ิที่จะเลือกจ่ายค่าบ�ารุงการศึกษา หรือท�า

สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนแก่รัฐบาล หากผิด

สัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจ�านวน 120,000 บาท 

ค่าปรับดังกล่าวได้มีการปรับเพิ่มเป็น 200,000 

บาท และ 400,000 บาท ในปี 2514 และ 2516 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ ระบบบังคับท�าสัญญา ต้องท�า

ทุกคนตั้งแต่ปี 2514 โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก

ท่ีต้องท�าตามมติคณะรัฐมนตรีนี้คือรุ่นท่ีส�าเร็จ

การศึกษาในปี 2516 มาตรการบังคับใช้ทุนการ

ศึกษานี้ยังคงด�ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ภายหลัง

มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ประกาศออกมาไม่นาน

กระแสการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาของแพทย์

ไทยก็ซาลง โดยพบว่าหลังปี 2518 ความนิยม

ก็เริ่มลดลง อย่างไรก็ดีไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น

ผลจากนโยบายนี ้ เนือ่งจากสหรฐัอเมรกิาเองได้

ยุติบทบาทตัวเองในสงครามเวียดนามในช่วงปี

2516 และสงครามเวียดนามสิ้นสุดอย่างเป็น

ทางการในปี 2518  อีกทัง้ในช่วงนัน้ประเทศไทย

เองเร่ิมมีตลาดงานให้แพทย์จบใหม่มากขึ้น คือ

มีการพัฒนาระบบบริการทั้งในชนบท คือการ

สร้างและขยายตัวของโรงพยาบาลชุมชนตั้งแต่

ปี 2517 และการขยายโรงพยาบาลจงัหวดัให้ครบ

ทุกจังหวัดในปี 2518 อีกทั้งเริ่มมีโรงพยาบาล

เอกชนเกดิขึน้บ้างแล้ว  อย่างไรกด็มีาตรการบังคบั

ใช้ทุนนี้พบว่าเป็นมาตรการที่มีผลต่อการธ�ารง

รักษาแพทย์ไว้ในชนบทได้มากในช่วงหลังมา

จนถึงปัจจุบัน  

 นอกเหนือจากการบังคับใช้ทุนการศึกษา

แล้วมาตรการทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ทีถ่กูประกาศ

ใช้ในช่วงที่แพทย์ไทยเดินทางไป “ศึกษาต่อ” ใน

ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก เพื่อธ�ารงแพทย์
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เรือ่งราวการเช่าเครือ่งบินเหมาลําของแพทย์ไทย
หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 

ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ
ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่เป็นผู้หน่ึงทีร่่วมเดินทาง
ไปกับแพทย์ในยุคน้ันด้วย มาบอกเล่าเรือ่งราวให้เราฟงั

หลังเรียนจบเพือ่ไปทํางานทีอ่เมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม 
ได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา จนกลายเป็นตํานานสําคัญ

ของระบบการพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
‘ผีเส้ือขยับปีก’ โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง ได้รับโอกาสอันดีจาก 

รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  เมือ่แพทย์เหมาลําไปอเมริกา
      กาํเนดิมาตรการ
           ใช้ทุนการศึกษา
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ไว้ในระบบสุขภาพของประเทศคือ การขยาย

การศึกษาหลังปริญญาให้กับแพทย์ โดยเปิดให้

มีโครงการฝกอบรมแพทย์เฉพาะทางขึ้น โดย

ความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์และ

กระทรวงสาธารณสุข และด้วยความเห็นชอบ

ของสภาการศึกษาแห่งชาติและส�านักงาน ก.พ. 

ยอมรับวุฒิให้แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะ

ทาง ดังนั้น หลังจากมีการก่อตั้งแพทยสภาในปี 

2511 คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ได้เสนอโครงการ

ไปยงัแพทยสภาเพือ่เปิดอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

และให้สอบวุฒิบัตรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ป ี

2512 และมีผู้ส�าเร็จการฝกอบรมเป็นรุ่นแรกใน

ปี 2514



34  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก  3534  ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

  เป็นทีน่่าเสยีใจมากทีก่ารแถลงข่าวของ รพ. 
บี แคร์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ ที่ให้ข้อมูลกับสาธารณชน
ถึงการตรวจเจอเชื้อ COVID 19 ในตัว “คุณปู่” ที่
กลบัมาจากฮอกไกโด  และปกปิดประวัตกิารเดนิทาง
จนท�าให้ตดิสูห่ลานวยั 8 ขวบ  และมโีอกาสท่ีเช้ือจะ
กระจายสู่สาธารณะในวงกว้าง กลับท�าให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลต้องประสบกบัการถกูสงัคมรงัเกยีจ
 ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อ
ใดๆ ก็ตาม การที่แพทย์สามารถระบุตัวคนไข้ได้ 
และส่งสัญญาณเตือนสังคมได้เร็วย่อมเป็นการ
ดี แน่นอนว่าโรงพยาบาลใดก็ตามย่อมไม่อยาก
ประกาศว่าพบคนไข้ทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ตัวเองมีเชื้อโรคร้ายท่ีสังคมก�าลังเกรงกลัวอยู่ โดย
เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน  แม้ในทางการแพทย์การ
ตรวจพบผู้ติดเชื้อได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของโรงพยาบาลในการตรวจ และคุณภาพในการ
รักษา แต่ส�าหรับสังคมภายนอกแล้วอาจหมายถึง
การเสียช่ือเสียงเพราะคนไข้คนอื่นอาจไม่อยากมา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเพราะเกรงว่าอาจมี
เชื้อแพร่กระจายอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งส�าหรับโรง
พยาบาลเอกชนนั่นหมายถึงรายได้มหาศาลท่ีจะ
หดหายไป 

 การออกมาแจ้งแก่สาธารณชนของโรง
พยาบาลบีแคร์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากร
ด้านสุขภาพ  รวมถงึผูบ้รหิารของโรงพยาบาลเหน็แก่
ประโยชน์และความปลอดภัย รวมถึงความมั่นคง
ทางสุขภาพของประชาชนมากกว่าตัวเลขรายได้
ของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสามารถท�าไม่รู้ไม่เหน็ 
ไม่ส่งข่าวต่อสาธารณชนได้ เพื่อไม่ให้โรงพยาบาล
ต้องตกเป็นเป้าสายตา  แต่นัน่หมายถงึโรงพยาบาล
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการแพร่กระจายของโรค
ตดิต่อร้ายแรงนี ้ ซึง่แน่นอนว่าผดิจรยิธรรมของการ
ท�าหน้าทีห่น่วยบรกิารด้านสุขภาพ  การตดัสินใจของ
บุคลากรด้านสุขภาพและผู้บริหารของโรงพยาบาล
บีแคร์ในครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญ และ
ยืนอยู่บนฐานของจริยธรรมทางการแพทย์ท่ีควร
ได้รับการชื่นชม 
 แทนทีเ่ราจะรงัเกยีจบคุลากรของโรงพยาบาล
บีแคร์ ดังที่มีเสียงดังมาจากโรงพยาบาลว่าเริ่มมี
ลูกหลานของบุคลากรในโรงพยาบาลถูกปฏิเสธไม่
ให้ไปโรงเรยีน  หรอืการถกูมองจากคนรอบข้างอย่าง
เป็นตวัประหลาด  เราควรขอบคณุในความกล้าหาญ
ของพวกเขาเหล่านั้น และการกระท�าเช่นนี้ก็ควร
เป็นบรรทดัฐานให้กบัสถานพยาบาลอ่ืนโดยเฉพาะ
ที่เป็นของเอกชน  

รพ. บีแคร์
ต้นแบบความกล้าหาญ

ในวิกฤติ COVID 19

โดย แมพ่ลอย
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ภาพ: www.kaohoon.com
www.bangkokbiznews.com

 ทรัพยากรบนโลกใบนี้
มีเพียงพอสําหรับคนทุกคน
แต่มีไม่เพียงพอสําหรับคนโลภ
แม้เพียงคนเดียว  

มหาตมะ คานธี
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