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	 ตอนที่ผมยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่นั้น	
	 ผมชอบอ่านหนังสือเรื่อง	“นักสู้ผู้พิชิต”	ของโก้วเล้ง	
	 ตัวเอกของเรื่องเป็นคนง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	
	 กันเองกับคนรอบข้าง	ดูเผิน	ๆ	เหมือนเป็นคนธรรมดา	ๆ	
	 ไม่ได้มีท่า	มีทางวางมาด	ชูหางวางก้าม	เย่อหยิ่งแต่อย่างใด	
	 มีความฉลาดและความเฉลียวอยู่ในตัว	เปี่ยมด้วยคุณธรรม	
	 แต่ลึก	ๆ	แล้ว	เป็นคนที่	“ไม่ธรรมดา”	สู้เก่ง	รบเก่ง	
	 และน่า	“คบหาสมาคม” อย่างยิ่ง	
	 ผมรู้สึกมานานแล้วว่า	แพทย์ที่เลือกเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวนั้น		
เป็นแพทย์ที่	 “ไม่ธรรมดา”	 (Extraordinary)	 อย่างน้อยต้องเป็นคนที่	
“กล้าที่จะแตกต่าง”	 และมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่พอสมควร	 ที่สำคัญ
เป็นคนที่มี	 “จุดยืนและหลักคิด”	 ในการกำหนดอนาคตและชีวิตของตัว
เอง	โดยไม่ได้วิ่งตามกระแสสังคมแบบที่ใคร	ๆ	เขานิยมชมชื่น	โดยเฉพาะ
กระแสของสังคมโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยมายาคติของ	 โลภ	 โกรธ	 หลง	
อย่างที่รู้	ๆ	กันอยู่ทุกวันนี้	

ปฐมพากย ์



	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน	 ๑๐	 คนที่คุณอรสม	 สุทธิ
สาคร	 ใช้เวลาหลายเดือนถอดบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตในพื้นที่ทั้งใน
ชนบทและในเมืองนี้	 สำหรับผมแล้วทุกท่านถือได้ว่าเป็น	 “นักสู้ผู้พิชิต” 
เพราะอย่างน้อย	ๆ	ทุกท่านก็สามารถ	“พิชิต”	เอาชนะใจของตนได้ในการ
เสียสละโอกาสที่จะไปศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถ	 “ทำเงิน”	 ได้	 ต้อง
ทุ่มเทในการเรียนที่ต้องรอบรู้ใน	 “สหวิชา”	 ต้องเสียสละอุทิศตัว	 ทำงานที่
ต้องใกล้ชิดชาวบ้าน	 ดูแลทั้งกาย	 ใจ	 และจิตวิญญาณของผู้ป่วยอย่างองค์
รวม	 ครบทุกมิติ	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจึงเป็นเสมือน	 “หมอที่
เหมือนไม่ใช่หมอ”	 เฉกเช่นตัวเอกในนิยายนักสู้ผู้พิชิตที่	 “ซ่อนคมของ
ความเป็นนักสู้”	ไว้ภายใน	
	 ข้อมูลของแพทยสภาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เรามีแพทย์อยู่ทั้ง
ประเทศสยามเมืองยิ้ม	ประมาณ	๓๐,๐๐๐	คน	ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และเมืองใหญ่	 ๆ	 ทำให้ชนบทไทยทุกวันนี้ยังอยู่ใน
สภาพ	“ขาดแคลน”	แพทย์มาโดยตลอด	(และไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีปัญหานี้ถึง
จะคลี่คลาย)	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเปรียบประดุจความหวังใหม่ของ
วงการแพทย์ที่จะปลุกกระแสการดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจ	 แบบครบวงจร
ทั้งส่งเสริม	 ป้องกัน	 รักษา	 และฟื้นฟูสภาพ	 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ขาดแคลน	
	 อาจารย์ผู้ใหญ่ของผมคนหนึ่งมีโอกาสไปรักษาโรคเรื้อรังที่โรง
พยาบาลเอกชนใกล้บ้าน	 เทียวไปเทียวมาอยู่หลายครั้ง	 ล่าสุดท่านถามผม
อยู่ประโยคหนึ่งว่า	 “คุณหมอ...ช่วยหาหมอคนเดียวที่ดูแลได้หลาย	ๆ	 โรค
ให้ผมหน่อยได้ไหม	 ที่นี่ใช้หมอเปลืองจังเลย”	 นั่นคืนเสี้ยวคิด	 มุมมอง	 ที่
กระตุกความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดีว่า	 ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับระบบ
การดูแลคนไข้แบบแยกส่วนที่พิกลพิการแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้	
	 Dr.Barbara	Starfield	แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีชื่อเสียงชาว
อเมริกันเคยพูดไว้ว่า	 “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์สาขาที่ถูก



ฟ้องร้องน้อยที่สุดในโลก”	 คำพูดนี้น่าจะช่วยสื่อความหมายไปถึงตัวร่าง
พระราชบัญญัติชดเชยความเสียหายจากบริการด้านการแพทย์ที่กำลังเป็น
ที่ถกเถียงเป็นข่าวใหญ่อยู่ในสื่อมานับเดือนแล้วในขณะนี้ว่า	 ที่แท้จริงแล้ว	
การถูกฟ้องร้องของแพทย์ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย,	
แยกส่วน	และใช้พาณิชย์นิยมนำหน้า	
	 ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวช่วยจุดประกายให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกสาขา	 เห็นคุณค่าและความสำคัญของ	 “เวชศาสตร์ครอบ-
ครัว”	 ได้เห็น	 เข้าใจ	 และตระหนักถึงตัวตน	 ศักดิ์ศรี	 ของความเป็น	
“แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”	 มากขึ้น	 หรือแม้กระทั่งสำหรับชาวบ้าน	
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่จะรู้ว่า	 “หมอกันเอง”	 ที่จะอยู่ใกล้บ้านใกล้ใจ
ท่านนั้น	มีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไร	
 

นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ 
รองเลขาธิการ		

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	



    คำนำ		
 
 
 
 
 
	 การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว	 ได้สร้างให้แพทย์รุ่นใหม่เข้าใจศาสตร์วิชาในการดูแลคนไข้อย่าง
ลึกซึ้ง	 ช่วยเพาะบ่มความเข้าใจและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น	
เมื่อได้นำศาสตร์วิชาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง	 ได้แสดงให้เห็นถึง
ความงดงามของการดูแลประชาชนที่รับผิดชอบตามแบบฉบับของแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว		
	 ชีวิต	 ประสบการณ์การทำงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน	
๑๐	 ท่าน	 ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ใน
การทำงานบริการประชาชนที่มารับบริการในสถานบริการและติดตามลง
เยี่ยมที่บ้านและชุมชน	 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่ตนเองดูแล	 ด้วย
ความที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 “ฟังเป็น พูดเป็น”	 ได้สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย	 สร้างสัมพันธภาพกับคนไข้อย่าง	 
ต่อเนื่อง	 ดูแลคน	 ดูแลครอบครัว	 ดูแลชุมชนและสังคม	 ความสนใจใน	 
การศึกษาค้นคว้าวิชาที่เกี่ยวข้องต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของคนไข้	 
แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคน	 การดูแลคนไข้และ



ครอบครัวอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	 ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้คนไข้
และครอบครัวได้	
	 เพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั้ง	 ๑๐	 ท่านนี้	 ได้แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองที่ลึกซึ้งและกว้างไกล	 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะแพทย์
คนหนึ่งในสังคม	 มีทักษะในการสอนถ่ายทอดความรู้ผ่านของจริงที่ได้ทำ
มากับมือ	 ย่อมเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ที่ทำงานเวชปฏิบัติครอบครัวใน
พื้นที่	นักศึกษาแพทย์	และบุคลากรด้านสุขภาพได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้
ศาสตร์วิชานี้ในการดูแลคนไข้		
	 จากวันนี้ที่เริ่มต้น	 หากมีการวางแผนพัฒนากำลังคนอย่างเป็น
ระบบ	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนางานเวชปฏิบัติครอบครัวแก่ทีมสุขภาพ	
ในอนาคต	 ประชาชนไทยทุกคนจะมีหมอประจำตัวเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว	หรือที่เราเรียกกันสั้น	ๆ	ว่า	“หมอครอบครัว”	
     

นายแพทย์สุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ 
ประธานชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว	

 
 
 



“หมอ” ในความทรงจำทีคุ่น้เคย 
 
 
 ภาพของหมอทีเ่ดก็บา้นนอกเมอืงจนัทอ์ยา่งฉนัคุน้ชนิมไีมก่ีภ่าพ...			
	 ภาพแรกคอืภาพของกง๋	 ผูเ้ปน็แพทยป์ระจำตำบล	 กง๋ศกึษาวชิาแพทย์
แผนโบราณจากวดั	และเปน็หมอรกัษาคนไขส้ารพดัโรค	นบัแตว่ยัยงัหนุม่	ครัง้ที่
แพทยป์รญิญายงัเปน็เรือ่งทีไ่กลเกนิเอือ้มสำหรบัคนบา้นนอก	แมจ้นทกุวนันีท้ีก่ง๋
ล่วงลับไปหลายสิบปีแล้ว	 แต่ตำรับตำรายาที่เป็นสมุดผูก	 ลูกหลานก็ยังคงเก็บ
รักษาไว้ในบ้านอย่างด	ี และลูกสาวของป้าก็ยังคงสืบทอดการรักษาแบบพื้นบ้าน
มาจนทกุวนันี	้
	 การรักษาคนไม่ได้ทำให้ก๋งร่ำรวยทางการเงิน	 แต่น่าจะร่ำรวยความสุข		
และไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากผูค้นในละแวกบา้น	
	 ถดัจากนี	้ ฉนัยงัจดจำภาพสขุศาลาไมช้ัน้เดยีวทีต่อ่มากลายเปน็อนามยั
เลก็	 ๆ	 ทีเ่พิง่เริม่กอ่สรา้งขึน้ในหมูบ่า้น	 ชาวบา้นตืน่เตน้กนัมากทีจ่ะมผีดงุครรภ	์
และหมออนามยัมาอยูป่ระจำ	เพือ่ใหบ้รกิารคนในชมุชน	
	 แม้กระนั้นคนไข้ส่วนหนึ่งก็ยังนิยมใช้บริการกับ	 “หมอเขียน”	 ที่เป็น
ชาวบา้น	 ไมไ่ดม้คีวามรูม้ากมายอะไร	 และไมไ่ดเ้ปน็แมแ้ตห่มอเสนารกัษ	์ ภาพ
หมอเขียนที่รูปร่างผอม	 ติดบุหรี	่ ขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่า	 ๆ	 ตระเวนไปตามบ้าน



ชาวบา้น	 เพือ่ไปฉดียาใหค้นเฒา่คนแก่	 แกไ้ข	้ แกป้วดเมือ่ย	 ปวดทอ้ง	 และอกี
สารพดัปวดยงัคงเปน็ภาพทีฉ่นัจำไดเ้สมอ			
	 โชคดีที่บ้านเราอยู่ห่างตัวจังหวัดไม่มาก	 และยังเดินทางไปมาสะดวก	
หากอาการเจ็บป่วยหนักหนา	 ชาวบ้านก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลพระปกเกล้า	
ในตวัจงัหวดั	อนัเปน็โรงพยาบาลทีฉ่นัและนอ้ง	ๆ	ทกุคนเกดิมาลมืตาดโูลก	
	 นอกจากบันทึกของแม	่ และคำบอกเล่าของพ่อกับแม่	 สิ่งที่ฉันรู้สึก
ประทับใจที่สุดคือเพราะมีหมอที่ดีและใส่ใจ	 ฉันจึงมีโอกาสรอดชีวิตมาลืมตาดู
โลกได	้ เพราะแม่ต้องเจ็บท้องคลอดอยู่หลายวันหลายคืน	 และคลอดยากคลอด
เยน็	เนือ่งจากแมต่ัง้ทอ้งเมือ่อายมุากแลว้	
	 นานอกีหลายสบิป	ี เมือ่ฉนัมอีายลุว่งเขา้วยักลางคน	 บรรยากาศในโรง
พยาบาลก็เวียนมาให้ฉันได้คุ้นชินอีกนาน	 เมื่อต้องดูแลพ่อและแม่ที่เวียนเข้า
ออกโรงพยาบาล	 และอำลาโมงยามสุดท้ายของชีวิตในโรงพยาบาล	 ท่ามกลาง
การดูแลอย่างดีของหมอ	 พยาบาล	 และบุคลากรการแพทย	์ ทั้งที่เราเป็นคน
ธรรมดา	ไมไ่ดม้อีภสิทิธิอ์ะไร		
	 ในเส้นทางของคนทำงานเขียนสารคดีอิสระ	 อาจเพราะเกิดวัน
สาธารณสุขหรือเปล่า	 ชีวิตฉันจึงต้องมาทำงานเขียนเรื่องเกี่ยวกับหมอ	 ๆ	 อยู่
เรือ่ย	ๆ	เชน่เดยีวกบังานของหมอเวชศาสตรค์รอบครวัเลม่นี	้
	 จะวา่ไป	ชวีติฉนั	(และครอบครวั)	นบัวา่โชคดทีีไ่ดพ้บเจอหมอ	ๆ	ทีม่ี
จิตใจเมตตา	 รักษาด้วยความดูแลใส่ใจ	 ฉันจึงมีภาพประทับใจกับหมอ	 และ
บคุลากรในแวดวงสาธารณสขุมาโดยตลอด	 และ	 “คนดใีนดวงใจ”	 ทีฉ่นัยกยอ่ง
ศรทัธามาแตไ่หนแตไ่รกเ็ปน็หมอ	ตา่งแตเ่ปน็หมอผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ราชทัณฑ์ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อปีก่อน	 คือ	 คุณหมอจอน	 เลอวิทย์
วรพงษ	์		
	 แม้ฉันจะเคารพศรัทธาคุณหมอเพียงไร	 แต่ฉันก็ไม่เคยได้รับโอกาสใช้
บรกิารคณุหมอสกัครัง้เดยีว			
	 นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันดีใจที่ได้มีโอกาสพบหมอด	ี ๆ	 ที่เรียกว่า	 “หมอ
เวชศาสตรค์รอบครวั”			
	 ฉนักค็งเหมอืนคนทัว่ไปทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแวดวงสาธารณสขุ	 ยงังง	 ๆ	 และ



ไมรู่ว้า่หมอครอบครวัคอือะไร	ไมเ่หมอืนหมอสาขาอืน่	ๆ	ทีเ่ราทัว่ไปอาจคุน้ชือ่				
	 ต่อเมื่อได้ลงมือทำงาน	 ได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่	 ฉันจึงได้พบเห็นความ
มหศัจรรยใ์จทีเ่กดิขึน้	 ภาพของคนไขท้ีม่าใชบ้รกิารกบัหมอเวชศาสตรค์รอบครวั
ทกุคนดมูคีวามสขุ	ความพอใจ	แมท้กุคนจะเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย	แตค่นไขก้ด็มูกีำลงัใจ	
และดอูบอุน่ใจ	 คุน้เคยวางใจกบัหมอเวชศาสตรค์รอบครวัเหมอืนเพือ่น	 เหมอืน
ญาต	ิ
	 ในท่ามกลางปัญหาการฟ้องร้องที่หมอกับคนไข้ส่วนหนึ่งมองเห็นกัน
เปน็ศตัรทูีอ่ยูก่นัคนละฝา่ย	 จะดสีกัเพยีงไหนหากมหีมอ	 ๆ	 มาสนใจเรยีนหมอ
เวชศาสตรค์รอบครวัเพิม่ขึน้	 เพือ่คนไขก้บัหมอจะไดม้คีวามสมัพนัธท์ีอ่บอุน่	 ไว้
วางใจกนัเหมอืนญาตมิติรคนในครอบครวัจรงิ	ๆ	
	 หมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้พบ	 ช่วยเพิ่มพูนความประทับใจที่ฉันมี
ต่อวิชาชีพแพทย์มากขึ้น	 และฉันหวังว่าผู้อ่านที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้น่า
จะรูส้กึไมต่า่งจากกนั	
	 ขอขอบคุณคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวทุกคนที่สละเวลาให้ข้อมูล	
และอนุญาตให้ฉันได้เก็บเกี่ยวชีวิตการทำงานในช่วงสั้น	 ๆ	 และขอบคุณยิ่งกว่า
นั้นที่คุณหมอทุกคนได้ใช้วิชาชีพแพทย์เพื่อช่วยปัดเป่าความทุกข์ทรมานของ	 
ผูป้ว่ย	ทัง้กายและใจ	ดว้ยจติอนัเปน็กศุล	
	 ฉันเชื่อว่าด้วยการทำงานอย่างมีศักยภาพ	 และด้วยอุดมคติอันงดงาม
เชน่นี	้อกีไมก่ีป่	ีชือ่	“แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั”	จะเปน็ชือ่ทีค่นไขรู้จ้กัคุน้เคย	
โดยไมต่อ้งอธบิาย	และเปน็หมอทีอ่ยูใ่นใจของคนไขท้กุคน 
 
                                                     อรสม  สทุธสิาคร 
  
 
 



 
นายแพทยช์าญชยั สามคัคนีชิย	์.................................................................๑๒	
‘ความจรงิ’	ทีง่ามกวา่	‘ความฝนั’	
  
แพทยห์ญงิดารนิ จตรุภทัรพร.....................................................................๓๔
การงานคอืบทเพลงอนัชืน่บาน	
 
แพทยห์ญงิดสุดิา ตูป้ระกาย........................................................................๖๒	 
‘คำตอบ’	ของ	‘ความสขุ’	
 
แพทยห์ญงิธนษิฐา ศริริกัษ	์........................................................................๘๒	
รกัษาชวีติดว้ยศลิปะแหง่ชวีติ		
 
แพทยห์ญงิธญัญพทัธ ์ สนุทรานรุกัษ ์.....................................................๑๐๐
เสน้ทางยงัไกล		หวัใจยงัมุง่มัน่	
 
แพทยห์ญงินสิติา นาทประยทุธ	์..............................................................๑๑๒
ดอกไมแ้กรง่...ในแปลงแหง่ชมุชน		
 
นายแพทยโ์ภคนิ ศกัรนิทรก์ลุ	.................................................................๑๒๘	
‘คำตอบ’	ของชวีติทีม่	ี‘คำถาม’	
 
นายแพทยส์ตางค ์ ศภุผล .......................................................................๑๔๔
เวชศาสตรค์รอบครวัดว้ยหวัใจ	
 
แพทยห์ญงิสายพณิ หตัถรีตัน ์.................................................................๑๕๘
ทางแหง่ความสขุของ	‘นกับกุเบกิ’	
 
แพทยห์ญงิหทยัทพิย ์ ธรรมวริยิะกลุ.......................................................๑๘๘	
“แพทย”์	กบัความหมายทีแ่ทจ้รงิ	

สารบัญ





นายแพทย์ชาญชัย สามัคคีนิชย์ 
‘ความจริง’	ที่งามกว่า	‘ความฝัน’	
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 เรือโดยสารลำนั้นวิ่งออกจากฝั่งโดยมีจุดหมายอยู่ที่เกาะลิบง	 ท้องฟ้า
เบื้องบนดูครึ้มด้วยเมฆฝนของช่วงฤดูใกล้มรสุม	 สักครู่ฝนก็ตกลงมาบางเบา	
ก่อนที่จะขาดเม็ดลงในไม่นานและแสงแดดจะเปิดท้องฟ้าให้สว่าง	 เรือยังคงวิ่ง
ฝ่าท้องทะเลไปเบื้องหน้าท่ามกลางเสียงคำรามของเครื่องยนต์	 ผู้โดยสารร่วม
สิบชีวิตมองภาพเบื้องหน้าอย่างมีความหวัง...		
	 ทุกวันศุกร์ที่	 ๓	 ของเดือน	 พวกเขานั่งเรือมาที่เกาะแห่งนี้	 เพื่อมา
ทำงานตามหน้าที่	 หรือหากจะเรียกว่าเกินกว่าหน้าที่ก็ไม่ผิดนัก	 จนคุ้นเคยกับ
ผู้คนบนเกาะ	และกลับไปอย่างมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเยือน	
	 กว่าครึ่งชั่วโมงเรือก็จอดเทียบท่าเมื่อมาถึงจุดหมาย	 สัมภาระอัน
ประกอบด้วยหยูกยาและอุปกรณ์การทำงานที่แพ็คใส่กล่องมาถูกยกขึ้นจากเรือ
ใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของชาวบ้านที่มารอรับ	 ก่อนที่ทุกคนจะพากันนั่งซ้อน
ท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่ตามกันไปบนเส้นทางในเกาะ	 ผ่านสวนยางร่มครึ้มและบ้านที่
ปลูกสร้างอย่างง่าย	ๆ	ชั่วครู่ก็มาถึงจุดหมายคือสถานีอนามัยบนเกาะลิบง	
	 ชาวบ้านจำนวนไม่ต่ำกว่า	 ๒๐	 ชีวิตมานั่งรอหมอและทีมงานอยู่ก่อน
แล้ว	 บ้างทยอยมาอีกเรื่อย	 ๆ	 เสียงทักทายประสาคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดังขึ้น	
แม้บางคนจะมีสีหน้าหม่นหมองบอกถึงความเจ็บป่วย	 แต่ก็ยังส่งรอยยิ้มให้กับ
ทีมงานที่เพิ่งมาถึง...	
  
 เป็นเวลาร่วม	 ๔	 ปีแล้วที่	 นายแพทย์ชาญชัย สามัคคีนิชย์	 หรือ	
“หมอจิม” หมอหนุ่มวัย	 ๓๔	 จากโรงพยาบาลอำเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 และ
เจ้าหน้าที่	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยบางสัก	บางครั้งอาจรวมนักเรียนแพทย์ที่มา
ฝึกงานรวมทั้งหมดร่วม	 ๑๐	 ชีวิต	 พากันมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวบ้าน
เกาะลิบงจนถึงที่	
	 ไม่เพียงมาตรวจรักษาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วกลับไป	 ในความเป็นไปของ
ชีวิตที่ความเจ็บ	ความตายไม่เคยเลือกสถานที่	 วัน	 เวลา	หมอยังวางระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยจากเกาะไปยังโรงพยาบาลกันตัง	 หรือโรงพยาบาลตัวจังหวัดไว้ให้	
แม้แต่ยามมีภาวะวิกฤตที่ต้องการคำปรึกษาเร่งด่วน	 เจ้าหน้าที่อนามัยหรือญาติ
ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากคุณหมอทางโทรศัพท์ได้เสมอ		
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	 บางครั้งในช่วงบ่าย	 หมอและทีมงานจะออกแวะเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ	 ชาวบ้านจะชวนหมอไปกินข้าวที่บ้าน	 หรือไม่ก็เอา
กุ้งหอยปูปลามาฝากให้แม่ครัวที่อนามัยทำกับข้าว	 อาหารทะเลสด	 ๆ	 ที่เพิ่งหา
มาได้จึงมักเป็นอาหารมื้อกลางวันอันเอร็ดอร่อยของที่นี่		
	 ที่นี่ไม่มีแพทย์ผู้มีฐานันดรอันสูงส่ง	 ดูห่างเหินแปลกหน้า	 และชาว
ประมงพื้นบ้านมุสลิมผู้ต้องคอยพินอบพิเทา	 ไม่มีกำแพงอันหนาหนักเป็นเครื่อง
กีดกั้นในระหว่างกัน	 มีเพียงหมอผู้ที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้ในยามป่วยเจ็บ	
เป็นดุจญาติมิตรที่พวกเขาทั้งคุ้นเคยและเคารพรัก		
	 นี่คือตำนานเล็ก	 ๆ	 ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามของหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวคนหนึ่งที่บอกเล่าถึงความหมายแห่งวิชาชีพแพทย์อันแท้จริง	 ใน
ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาที่	“แพทย์”	ส่วนหนึ่งกลายสภาพไปไม่ต่างจาก	“พ่อค้า”	
ที่ซื้อขายธุรกิจความเป็น	ความตายของชาวบ้านตาดำ	ๆ	!	
 
 ใครๆ	 ในตลาดคลอง	 ๑๖	 ยา่นอำเภอบางนำ้เปรีย้ว	 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ไม่มีใครไม่รู้จัก	 “เจ๊โอ”	 เจ้าของร้านตึกแถวที่ขายสินค้าจำพวกเครื่องเขียน	
อุปกรณ์การเรียน	 ตลอดจนสินค้าจิปาถะ	 เจ๊โอเป็นแม่ค้าใจดี	 ชอบให้ทุนการ
ศึกษา	และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเสมอ		
	 เด็กชายจิมเป็นลูกชายคนกลางของบ้านนี้	 มีพี่ชายและน้องสาวอย่าง
ละ	๑	คน	เกิดมาลืมตาดูโลกในเรือ	เนื่องจากแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทัน	แม้บ้าน
จะอยู่ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว	แต่ฝั่งตรงข้ามคือนครนายก	โดยมีลำคลองคั่น
ระหว่างกลางอยู่ด้านหลังบ้าน	ประสาเด็กบ้านนอกทั่วไป	เด็กชายมีความสุขกับ
การว่ายน้ำ	ตกปลา	เที่ยวเล่นในเรือกสวนท้องนา	และผืนป่าในละแวกบ้าน		
	 แม้จะได้ชื่อว่าซุกซน	 บางครั้งชอบชกต่อยกับเพื่อน	 ๆ	 หรือแอบไป
ขโมยมะม่วงในสวนชาวบ้านเอาสนุก	 แต่แม่ก็เลี้ยงลูกมาอย่างเข้มงวด	 มี
ระเบียบ	และสอนให้ซื่อสัตย์	มีความรับผิดชอบ	รู้จักช่วยเหลืองานบ้าน	
	 เดิมอากงฝ่ายพ่อมีฐานะ	 ขายสินค้าพวกจับโบ่ย	 ข้าวสาร	 น้ำตาลปี๊บ	
ของแห้ง	 ฯลฯ	 และปล่อยเงินให้กู้	 คนท้องนาที่ไม่มีเงินทองก็มาซื้อเชื่อสินค้าไว้
ก่อน	 พอถึงช่วงหน้านาก็ค่อยเอาข้าวมาหักหนี้	 ขณะที่อากงฝ่ายแม่ทำยุ้งข้าว	
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ช่วงไหนราคาตกก็สต็อคข้าวไว้	 พอราคาดีก็ค่อยเอาไปปล่อยขาย	 ภายหลังจึง
หันไปทำโรงสีข้าว		
	 แม่ได้ชื่อว่าเป็นหลักของบ้าน	ขยันขันแข็ง	อดทน	อดออม	มองการณ์
ไกล	 และให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูก	 ขณะที่พ่อออกเรือข้าวเฉพาะช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว	นิสัยออกทางบู๊	ชอบกินดื่ม	เป็นหัวคะแนนนักการเมือง	และ
เคยลงเล่นการเมืองท้องถิ่น	
	 แม้จะมีนิสัยค่อนข้างบู๊	 รักเพื่อน	 มีเรื่องต่อยตีกับก๊วนอื่นบ้างประสา
วัยเริ่มรุ่น	 ด้วยถือคติว่า	 “การชกต่อยกันเป็นสปิริตของลูกผู้ชาย” แต่เด็กชาย
จิมผู้ชมชอบการเล่นกีฬาก็สอบได้ที่	๑	และเป็นหัวหน้าชั้นมาตลอด		
	 หลังสอบมัธยมฯ	 ปลายเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ	 ในกรุงเทพฯ	 ไม่ได้	
พี่ชายจึงฝากเข้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาราม	 ทำให้ต้องย้ายมาอยู่ตึกแถวย่าน
ดินแดง	 เด็กหนุ่มต้องเรียนรู้การปกครองตนเองตามลำพัง	 โดยไม่มีผู้ใหญ่คอย
ดูแล	 เพราะขณะนั้นพี่ชายที่สอบเข้าแพทย์ศิริราชได้ต้องแยกไปอยู่หอใน
มหาวิทยาลัย		
	 จากที่เคยคิดว่าตนเองหัวดี	 เรียนสบาย	 ๆ	 ไม่เคยสนใจดูตำรับตำรา	
เมื่อมาเรียนที่กรุงเทพฯ	 ทำให้ต้องถีบตัวเองให้ทันเพื่อน	 โชคดีที่ได้อาจารย์วลัย
พร	 ที่เคยเป็นครูสอนและคุ้นเคยกับพี่ชายมาก่อนคอยช่วยดูแล	 ครูให้ความ
เมตตา	 สอนแม้กระทั่งเรื่องมารยาทในการกิน	 การเดินข้ามถนน	 ฯลฯ	 ทั้งยัง
สอนพิเศษให้โดยไม่คิดเงิน	 ทำให้เจ้าตัวรู้สึกอบอุ่นใจ	 ไม่เหงาเคว้งคว้าง	
สามารถก้าวผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่นมาได้อย่างรอดปลอดภัย	
 “อาจารย์ดูแลผมเหมือนแม่เลย ถ้าไม่มีอาจารย์ผมคงแย่แน่”	แม้เวลา
จะผ่านมาเกือบ	๒๐	 ปีแล้ว	 แต่น้ำเสียงของลูกศิษย์ที่กล่าวถึง	 “ครู”	 ก็บอกถึง
ความระลึกคุณ	
	 จากที่เคยสนใจอยากเรียนสัตวแพทย์	 เพราะเป็นคนรักสัตว์	 แต่จู่ๆ	
เจ้าตัวก็เริ่มเกิดความคิดวาบขึ้นมาในสมองว่า	 “ทำไมไม่เลือกเรียนแพทย์” 
เพราะเกิดมาในชีวิตไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญ	 การเป็นหมอถือว่าได้ทำงาน
ควบคู่ไปกับการทำบุญช่วยเหลือคน	 ประกอบกับมีพี่ชายที่ขณะนั้นเป็นนัก
ศึกษาแพทย์ที่ศิริราชเป็นต้นแบบ	ยิ่งกระตุ้นเร้าให้ตนอยากเป็นคนเก่ง	และก้าว
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เดินตามรอยพี่ชาย	
	 จากวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตสบาย	 ๆ	 ไม่ใช่คนขยันเอาจริงเอาจังอะไรมากมาย	
จุดที่ทำให้เด็กหนุ่มมุ่งมั่นอ่านหนังสือเพื่อเอ็นท์เข้าแพทย์ให้ได้	 มาจากสำนึกที่
อยากทำเพื่อแม่	
 “วันหนึ่งพี่ชายโทร.มาที่บ้าน บอกว่าแม่ส่งเรามาเรียนนี่แม่ต้องลำบาก

แค่ไหน ช่วง ๕๐ วันที่เหลือขอให้ทำเพื่อแม่ได้ไหม จุดนี้ทำให้ผมหันมาอ่าน

หนังสืออย่างเอาจริงเอาจัง พอรู้ว่าเอ็นท์ติดหมอ รู้สึกว่าเราได้ทำให้แม่ได้

สมหวังนี่ดีใจมาก” 

	 อีกนานหลายปีนับจากวันนั้น	 เด็กหนุ่มคนเดียวกันที่เติบโตเป็นนาย
แพทย์เต็มตัวแล้วจึงได้ล่วงรู้	และได้สำนึกถึงค่าแห่งความรัก	ความเสียสละของ
แม่อย่างแท้จริง	
 “ภาพแม่ที่ติดตาผมไม่มีวันลืมคือวันที่น้องสาวผมเสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุ พอจัดงานศพได้เงินช่วยมาแม่ต้องเก็บเงินเข้าบัญชีแม่ เพราะกลัวพ่อ

จะเอาไปเล่น พอไปหยิบสมุดบัญชีแม่มาพลิกดู มันมีแต่เงินเบิกออก บางที

เหลืออยู่ ๒๐๐ ก็มี อาม่า อาโกบอกว่าแม่เอาเงินเหรียญที่ขายของได้ไปแลก

เงินที่แบงก์ แล้วเอาเงินส่งมาให้ลูก ๆ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน ผมไม่เคย

รู้มาก่อนว่าแม่ต้องลำบากถึงขนาดนี้ ตอนเข้าเรียนหมอแล้วแม่ส่งมาให้ใช้เดือน

ละ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ พอไม่พอก็ขอแม่เพิ่ม พอรู้ความจริงอย่างนี้ผมอึ้งเลย...” 

	 น้ำตาลูกผู้ชายเอ่อคลอ	 เสียงเครือเมื่อพูดมาถึงตรงนี้	 หวนย้อนนึกถึง
ชีวิตวัยเยาว์ของตน	 ภาพแม่ที่ตื่นแต่เช้ามืด	 ทำงานงก	 ๆ	 ทั้งวันแทบไม่ได้หยุด	
กว่าจะได้กินข้าวทีหลังใครเพื่อน	กว่าจะเก็บร้านได้เข้านอนก็ดึกดื่น	 เป็นอย่างนี้
มาตลอดทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ลูก ๆ	 ยังเล็กจนโต	 แม่สู้อดทนโดยไม่เคยปริปาก
พร่ำบ่นถึงความยากลำบากของตนเอง	แม้เมื่อลูก	ๆ	จบมาทำงานเป็นหมอแล้ว
ก็ไม่เคยได้รับรู้ว่าแม่ต้องหยิบยืมเงินญาติ	เพื่อส่งลูกเรียนให้ได้มีอนาคต	หนี้สิน
ก็ยังคงค้างคาอยู่	ดีที่ญาติเห็นใจไม่ทวงถาม	
	 ลูกชายคนโตที่เพิ่งจบมาทำงานได้ไม่นานถอนเงินเก็บในบัญชีธนาคาร
เอามาใช้หนี้ให้แม่	จนแทบไม่เหลือเงินติดอยู่ในบัญชีเงินฝาก	แม่จึงได้เป็นอิสระ
แก่ตัว	 ทุกวันนี้หมอจิมจึงทดแทนคุณค่าน้ำนมแม่	 ด้วยการส่งเงินให้แม่ใช้ทุก
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เดือนไม่ให้ต้องเดือดร้อนลำบาก	 บางครั้งที่พี่ชายไปประชุมต่างประเทศ	 น้อง
ชายจะฝากให้พี่พาแม่ไปเที่ยวด้วย	 โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	 เพื่อให้
แม่ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขให้สมกับที่เหนื่อยยากเพื่อลูกมาทั้งชีวิต	
	 หยาดเหงื่อจากความรักอันบริสุทธิ์ของผู้หญิงบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่ง	
ได้ปูเส้นทางสร้างอนาคตอันงดงามให้กับแพทย์สองคนได้ทำหน้าที่ดูแลรักษา
ผู้คนให้พ้นจากทุกข์ทรมานได้ในวันนี้...	
 
 ชีวิตนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 หาดใหญ่	 แม้จะ
ไกลบ้าน	แต่ก็เหมาะกับคนหนุ่มที่รักการท่องเที่ยว	รักธรรมชาติของภเูขา	และ
ทอ้งทะเล	 มกีารทำกจิกรรมตา่ง	 ๆ	 ทีใ่หท้ัง้สสีนัและประสบการณใ์นช่วงขวบปี
แรก	 ๆ	 ทั้งเล่นกีฬา	 ออกค่าย	 เป็นพิธีกร	 ว่าที่คุณหมอผู้นี้เคยประกวดโค้ก	
มิวสิค	อวอร์ด	ได้รางวัลรองชนะเลิศ	และยังมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง	เล่น
กีตาร์	เมาท์ออร์แกน	
	 ๖	 ปีในคณะแพทยศาสตร์	 มอ.	 ค่อยปลูกฝังทั้งความรู้ในการดูแล
รักษาคน	 รวมถึงอุดมคติแห่งวิชาชีพแพทย์	 มีอาจารย์หมอหลายท่านที่นัก
ศึกษาแพทย์หนุ่มผู้นี้ประทับใจ	 โดยเฉพาะอาจารย์ขจรศักดิ์	 ที่เน้นเรื่องการ
ใส่ใจดูแลคนไข้เป็นพิเศษ	 นักเรียนคนไหนที่ดื้อ	 เกเร	 อาจารย์เอามาจัดการ
แก้ไขได้หมด	 หากเห็นนักเรียนก้มหน้าก้มตาหลบมุมไปอ่านหนังสือเมื่อไร	
อาจารย์จะไล่ขึ้นตึกให้ไปคุยกับคนไข้	 เพราะตำรับตำราจะอ่านเมื่อไรก็ได้	ไม่ไป
ไหนเสีย		
	 ในนัยของอาจารย์	 คนไข้คือตำรามีชีวิตที่ถือเป็น	 “ครู”	 ของนักเรียน	
และคุณค่าที่นักเรียนแพทย์จะพึงได้รับนี้ก็มิได้ด้อยน้อยค่ากว่าตำราเล่มใดใน
การฝึกฝนการเป็นแพทย์ที่ดีได้ในอนาคต	
	 หลังจากเวียนเรียนรู้งานไปตามหอผู้ป่วยต่าง	ๆ	ในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์	มอ.	ก่อนหน้านี้	เมื่อขึ้นปี	๖	จึงถึงเวลาอันเข้มข้นของการเป็นแพทย์
เอ็กซ์เทิร์นที่ต้องลงมือทำงานจริง	 ต้องสั่งการดูแลรักษาคนไข้	 ถือเป็นช่วงของ
การทำงานหนัก	 ทั้งยังต้องอยู่เวร	 อดหลับอดนอน	 เป็นการฝึกความอดทน
สารพัดอย่าง	 ช่วง	 ๖	 เดือนแรกของปี	 ว่าที่คุณหมอผู้นี้ไปเป็นเอ็กซ์เทิร์นที่	 
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โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ก่อนจะกลับมาเรียนรู้ประสบการณ์ต่อในช่วง
ครึ่งปีหลังที่โรงพยาบาล	มอ.	
 “ช่วงเรียนปีสุดท้ายงานหนักมาก ผมไปอยู่ช่วงแรกที่โรงพยาบาล  

สุราษฎร์ฯ แรก ๆ ยังไม่ค่อยมั่นใจ เราต้องสั่งยา ต้องตรวจรักษาคนไข้จริง ๆ 

แล้ว ตอนเช้าเขาจะให้เราราวน์วอร์ดนำหน้าอาจารย์ไปก่อน แต่ตอนอยู่เวร 

อาจารย์ไม่ได้มาอยู่กับเราด้วย ถ้ามีอะไรหนักเราปรึกษาอาจารย์ได้ก็จริง แต่

ไม่ใช่ทุกคน เพราะทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ที่ปล่อยเราจริง ๆ ก็มี แต่ก็ทำให้เราได้

ประสบการณ์เยอะมาก” 

	 ประสบการณ์ที่สุราษฎร์ฯ	 ที่เจ้าตัวยังจำได้ไม่ลืมคือการผ่าตัดไส้ติ่ง	
วันนั้นหมอศัลย์ฯ	ไม่มา	ว่าที่คุณหมอจึงต้องลงมือทำเอง	ขณะผ่าตัดไม่มีปัญหา	
แต่พยาบาลห้องผ่าตัดดึงตัวอุปกรณ์ที่ช่วยแหวกท้องคนไข้แรงเกิน	 ส่งผลให้
ลำไส้เล็กฉีกขาด	ต้องโทร.ตามอาจารย์มาแก้ไขด่วน		
 “พออาจารย์มาถึง แกด่าผมก่อนเลย ผมก็ยอมรับผิด ขอโทษอย่าง

เดียว ไม่บอกว่าพยาบาลทำพลาด อาจารย์ต้องซ่อมลำไส้ จากเรื่องเล็กกลาย

เป็นเรื่องใหญ่ ตอนหลังพยาบาลคนนี้มาขอโทษผม ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นความ

รับผิดชอบของเรา ต่อให้เราเป็นแค่เอ็กซ์เทิร์น เราก็ต้องรับแทน ถ้าเราไปบอก

ว่าผมไม่ได้ทำอาจจะเป็นอีกเรื่อง ปรากฏว่าพี่พยาบาลคนนั้นดีมาก ตอนหลัง

ผ่าอะไรแกช่วยงานผมเต็มที่เลย” 

	 ความมีน้ำใจรับผิดชอบในครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าตัวได้รับน้ำใจตอบกลับ
มาอย่างคาดไม่ถึง	 มันคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีค่าอีกหนหนึ่งที่ไม่ได้มี
สอนไว้ในตำรับตำราเล่มใด	
	 วอร์ดที่นักเรียนแพทย์ผู้นี้ได้สัมผัสและประทับใจที่สุด	 จนเกือบจะ
เลือกเรียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานี้คือศัลยกรรมประสาท	เจ้าตัวใช้คำง่าย	ๆ	ที่
ทำให้เห็นภาพการทำงานของหมอสาขานี้ว่า	 “ถึก”	 กว่าเพื่อน	 บ่อยครั้งทั้งตึกมี
ผ่าสมองกันหลายราย	 จนแทบไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืน	 แม้จะไม่ได้ลงมือผ่าตัด
เอง	 แต่ก่อนผ่า	 นักเรียนแพทย์ต้องมีหน้าที่ช่วยวัดความดัน	 ตรวจสัญญาณชีพ
คนไข้	 ฯลฯ	 หลังผ่าตัดก็ต้องดูแลคนไข้ต่อ	 คอยวัดความดัน	 สังเกตอาการ	
ปฏิกิริยาความเปลี่ยนแปลงของคนไข้		
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	 ภาพของความวุ่นวาย	 ล่วงเข้าตี	๒	ตี	๓	 แล้วก็ยังต้องเดินวนดูคนไข้
บนตึกไม่ได้หยุดหย่อน	 คนไข้รอดบ้าง	 ไม่รอดบ้าง	 ได้เห็นหน้ากัน	 ดูแลกัน
หลายวันเข้าก็เริ่มผูกพันกับคนไข้และญาติที่มาเฝ้า	 ส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุมา
จากการขับมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น	ภาพพ่อแม่ที่ต้องคอยมาดูแลเช็ดขี้เยี่ยวให้ลูก	
ขอเพียงให้ลูกรอดชีวิตกลับไป	 ถึงจะกลายเป็นผักก็ยังดี	 เป็นภาพที่เจ้าตัวทั้ง
ประทับใจและสะเทือนใจ	
 “ผมประทับใจที่เห็นพี่ ๆ ที่วอร์ดนี้เขาทำงานกันอย่างทุ่มเท เสียสละ 

งานหนักมาก วัน ๆ หนึ่งอยู่แต่ในห้องผ่าตัด ภาพในความรู้สึกของเราคือหมอ

ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ ทีแรกผมจึงคิดจะเรียนศัลยกรรมประสาท เพราะเราชอบ

ทางนี้” 

	 หลังจบเป็นคุณหมอเต็มตัว	 หมอจิมมาเป็นอินเทิร์นอยู่ที่โรงพยาบาล
จังหวัดตรังอยู่	 ๑	 ปี	 คราวนี้งานหนักกว่ารออยู่ข้างหน้า	 เพราะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเป็น	 ความตายของคนไข้อย่างเต็มตัว	 วอร์ดที่คนไข้มีอาการหนักคือ	
วอร์ดอายุรกรรม	บางคืนมีคนตาย	๒-๓	รายอยู่เป็นปกติ	เรื่องการปั๊มหัวใจ	ใส่
ท่อช่วยหายใจเป็นเรื่องที่ต้องทำกันตลอด	 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจาก
ความตาย		
 “ถงึตอนนีผ้มมาดยูอ้นหลงัวา่ถา้คนไขไ้ดเ้จอหมอทีม่ปีระสบการณม์าก

กว่าเรา เขาอาจไม่ตายหรือเปล่า มันเป็นคำถามที่เราถามตัวเองในขณะนั้นด้วย

ว่าเราพลาดหรือเปล่า พอคนไข้ตายผมจะกลับมาทบทวนตนเองว่าผมได้ทำเต็ม

ที่หรือยัง สิ่งที่เราทำกับคนไข้มันสมเหตุสมผลไหม เวลาดูคนไข้ ถ้าสงสัยอะไร 

ผมจะพยายามกลับไปอ่านตำรา หรือไม่ก็ปรึกษาพี่ชาย มันได้บทเรียนกับผม

คืออะไรที่ก้ำกึ่งเราจะไม่รีบตัดสินใจก่อน แต่เราจะใช้วิธีขอความเห็นจากพี่ ๆ 

ก่อน ทำอะไรต้องมั่นใจแล้วว่าโอเค ผมถึงจะทำ” 

	 บางครั้งช่วยปั๊มหัวใจคนไข้เต็มที่แล้ว	 ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ	 เพราะ
อาจารย์บางคนหายหน้าไปไม่มาดู	 อ้างเพียงว่ารายนี้ถึงช่วยอย่างไรก็ไม่รอด	
หมอเด็ก	 ๆ	 อย่างตนไม่รู้จะบอกญาติผู้ป่วยอย่างไร	 แต่อย่างน้อยขอให้ญาติได้
เห็นว่าตนพยายามช่วยคนไข้และทำเต็มที่แล้ว	 ทำให้ตนได้เห็นว่าถึงจุดหนึ่ง	
หน้าที่ของหมอไม่ใช่แค่รักษาผู้ป่วย	แต่ยังต้องดูแลจิตใจของญาติด้วย		
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	 นอกจากความรับผิดชอบในฐานะหมอ	 หมอจิมยังได้เรียนรู้ความ
สำคัญของการทำงานเป็นทีมในช่วงนี้	 พี่พยาบาลบางคนก็มีน้ำใจช่วยสอนการ
ทำหมันให้	ซึ่งเป็นงานใหม่ที่ตนไม่เคยทำมาก่อน	
	 หมอจิมมาเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลกันตังอยู่	 ๒	 ปี	 เป็นโรง
พยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	๖๐	 เตียง	มีแพทย์ประจำ	รวมทั้ง	ผอ.	อยู่	๕	คน	
โรงพยาบาลอยู่ห่างตัวจังหวัด	๒๔	กิโลฯ	ไปมาสะดวก		
 
 เพิง่มาทำงานเปน็คณุหมอหนา้ใหมข่องโรงพยาบาลกนัตงัสด	ๆ	รอ้น	ๆ 
หากเปรียบเป็นเครื่องจักรก็ยังเพิ่งจะเริ่มวอร์มเครื่อง	 หมอจิมก็พบเจอ
ประสบการณ์ที่เจ้าตัวจำได้ไม่ลืมในชั่วชีวิต	เมื่อตนต้องกลายเป็นคนดัง	ขึ้นพาด
หัวข่าวหน้า	๑	ในหนังสือพิมพ์	ฐานทำให้คนไข้เด็กที่ดูแลอยู่เสียชีวิต	ต้องหลบ
หลีกนักข่าวที่มาดักรอพบถึงโรงพยาบาล	 ซ้ำญาติคนไข้ก็ทำท่าจะฟ้องร้อง	 แห่
ศพประจาน	
	 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำเอาเจ้าตัวแทบถอดใจ	และเกือบจะทำให้ไม่มีหมอ
เวชศาสตร์ครอบครัวที่ชื่อชาญชัย	สามัคคีนิชย์	ในวันนี้	!	
	 เด็กรายนี้อายุ	 ๘-๙	 ขวบ	 มาอยู่โรงพยาบาลได้	 ๓	 วัน	 ด้วยโรคไข้
เลือดออก	 เกร็ดเลือดต่ำ	 และมีไข้มาได้ราว	 ๔-๕	 วันแล้ว	 จากการตรวจวัด
ความดัน	 ชีพจร	 และสัญญาณชีพดีตลอด	 จู่	 ๆ	 ก็มีอาการซึมลง	 ระบบการ
หายใจแย่ลง	 ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก	 หมอพยายามแก้ไขอาการและ
ปั๊มหัวใจก็ไม่รอด	สันนิษฐานว่าอาจมีเลือดออกในสมอง		
	 คนที่เฝ้าหลานมาตลอดคือยาย	 แต่หลังจากเด็กเสียชีวิต	 พ่อก็โผล่
หน้ามา	 หาว่าหมอไม่ดูแลลูก	 และไปฟ้องหนังสือพิมพ์	 ช่วงนั้นกรณีฟ้องร้อง
แพทย์ยังไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวครึกโครมอย่างทุกวันนี้	กระทรวงส่งทีมงานจาก
ส่วนกลางมาตรวจสอบการทำงานของหมอ	ทำให้เจ้าตัวรู้สึกย่ำแย่	
 “ช่วงนั้นผมอยากย้ายโรงพยาบาล หรือไม่ก็ไปเรียนต่อเลย ไม่อยาก

อยู่แล้วโรงพยาบาลชุมชน ถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อ คนจะจำภาพเราว่าหมอคนนี้ทำเด็ก

ตาย ไม่อยากขับรถออกนอกโรงพยาบาล กลัวนักข่าวมาสัมภาษณ์ มีข่าวว่าจะ

แห่ศพเด็ก มีคนป่วยกับญาติ ๆ เขามาโรงพยาบาลเขาคุยกับเราว่าหมอรู้ไหม 
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หมอคนนั้นไม่ดูแลเด็กเลย เด็กถึงต้องตาย เขาไม่รู้หรอกว่าหมอคนนั้นที่เขาว่า

คือผม มันกระเทือนความมั่นใจของเรามาก ช่วงนั้นคิดแต่อยากให้เรื่องมัน

เงียบ ๆ ไป” 

	 สิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ	 และทำให้ตนเองรู้สึกแย่ไม่น้อยไปกว่ากัน	 คือ
คำถามที่เจ้าตัวยังติดค้างคาใจและเวียนถามตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตนดูแลเด็กดี
พอหรือยัง	มากกว่ากลัวการถูกฟ้องร้องจากญาติของเด็ก	
	 จากที่เคยเป็นคนสบาย	 ๆ	 ไม่ใช่คนซีเรียส	 หมอจิมกลายเป็นคนเงียบ
ขรึม	 เก็บตัว	 เครียดไม่สบายใจอยู่นานเป็นเดือน	 แต่จะอย่างไรก็ยังต้องมา
ทำงาน	ดูแลคนไข้ต่อไปตามปกติ	ทั้งที่ใจไม่อาจปกติไปได้	
	 สิ่งที่ทำให้ผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้คือกำลังใจจากเพื่อนหมอด้วยกันที่ให้
ความเข้าใจ	 ไม่เหยียบย่ำซ้ำเติม	 และคำพูดดี	 ๆ	 จากพี่พยาบาลคนหนึ่งที่บอก
ถึงความเชื่อใจในตัวหมอจิม		
 “ถ้าลูกพี่เป็นไข้ พี่ก็จะให้หมอดูแลรักษา”  

	 แต่ในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไป	 แม้จะไม่ด้วยดี	 และสะบักสะบอม
บอบช้ำ	 แต่ตนนึกขอบคุณเหตุการณ์อันเป็นวิกฤตครั้งนั้นที่ให้บทเรียนที่ดี	
ทำให้ระมัดระวังดูแลคนไข้ดีขึ้น	 คนไข้รายไหนที่ไม่แน่ใจในการรักษาก็ส่งต่อให้
อยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้มากกว่าเป็นผู้ดูแล	
	 มาภายหลังเพื่อนหมอในโรงพยาบาลเดียวกันพบเจอเหตุการณ์คล้าย
กัน	พ่อแม่เด็กจะเอาเรื่อง	กรณีรักษาลูกที่เลือดออกในทางเดินอาหาร	แล้วเสีย
ชีวิต	 หมอจิมผู้เคยเจอประสบการณ์เช่นนี้มาด้วยตนเองจึงช่วยทำหน้าที่เคลียร์
ให้เพื่อน	 จนสามารถเข้าใจกันได้ในที่สุด	 เป็นเพราะถึงวันนี้คุณหมอได้พิสูจน์
ตนเองแล้วว่าเป็นที่คุ้นเคยและเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้าน	 จนสามารถชนะใจ
ชาวบ้านได้	
	 หมอจิมตัดสินใจเลือกเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่	หลักสูตร	๒	ปี	หลังจากวางแผนการใช้
ชีวิตในอนาคตกับภรรยาที่ขณะนั้นเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลกันตัง	 โดย
วางแผนร่วมกันว่าภรรยาจะลาออกจากราชการมาเปิดคลินิก	 จะได้มีเวลาให้
ครอบครัว	ส่วนตนจะอยู่รับราชการต่อที่โรงพยาบาลชุมชน	เพื่อความลงตัวของ
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การงานและชีวิตครอบครัว	 และยังเห็นว่างานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสามารถ
อยู่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนได้	 	การเรียนก็ไม่น่าเหนื่อยมาก	ทั้งสาขาวิชาก็
น่าสนใจ	 และใช้เวลาเรียนแค่	 ๒	 ปี	 น้อยกว่าเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขา
อื่นที่ต้องใช้เวลาถึง	๓	ปี		
	 ก่อนหน้านี้ตนเคยรู้จักหมอเวชศาสตร์ครอบครัวมาก่อนบ้างแล้วช่วง
เรียนเป็นนักเรียนแพทย์	 แต่ใจยังสนใจอยากเรียนต่อด้านศัลยกรรม	 และอายุร
กรรมอยู่	 ต่อเมื่อได้มาเข้าร่วมประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่
หาดใหญ่	 ได้ฟังอาจารย์หมอสายพิณ	 หัตถีรัตน์	 มาพูดถึงงานด้านนี้	 ทำให้ได้
รู้จักแพทย์สาขานี้มากขึ้น	 และพบว่าน่าสนใจ	 ยิ่งได้พบอาจารย์หมอด้านนี้ที่
หาดใหญ่ที่ให้ความเป็นกันเองและมีอัธยาศัย	 เห็นว่าน่าจะเรียนแล้วมีความสุข	
ไม่เครียด	 เมื่อตัดสินใจเรียนก็ทำการบ้าน	 หาความรู้ล่วงหน้า	 โดยมีเป้าหมาย
ชัดเจนว่าจะนำความรู้ที่ได้มาใช้กับงานโรงพยาบาลขนาด	 ๖๐	 เตียง	 คือ	 
โรงพยาบาลชุมชนกันตังที่ตนทำงานอยู่	
	 เป็นการตัดสินใจที่ลงตัวและเจ้าตัวรู้สึกมั่นใจ	 เป็นการเรียนที่ได้เรียนรู้
หลักการตรวจรักษา	 การดูแลคนไข้แบบองค์รวมตามแบบของเวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างครอบคลุม	 การเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
คนไข้	 ตลอดถึงการเรียนรู้งานที่พีซียู	 โดยตนได้รับมอบหมายให้ลงไปตรวจ
รักษาและเรียนรู้งานที่พีซียูควนลังอาทิตย์ละครั้ง	 เพื่อจะได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการ	 การดูแลและเยี่ยมบ้าน	 ทำให้ได้สัมผัสสภาพชีวิตความเป็นจริงของ
คนไข้ในชุมชน		
	 แน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ได้รู้จักและเข้าใจคนไข้มากขึ้น	
เช่นกรณีของผู้ป่วยรายหนึ่งที่ได้ไปเยี่ยมบ้าน	 เจ้าหน้าที่อนามัยบอกว่าคนไข้เพิ่ง
กลับมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่	 สภาพที่เห็นคือคนไข้นอนแบบอยู่กับที่	 ตา
เหม่อลอย	มีทั้งสายให้อาหาร	และสายฉี่คาไว้	เมื่อได้ซักถามประวัติจากญาติจึง
รู้ว่าคนไข้รายนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูง	 และขาดยา	 ทำให้แขนขาอ่อนแรง	
ญาติจึงพาไปโรงพยาบาลหาดใหญ่	 หมอตรวจพบว่าคนไข้น่าจะมีเลือดออกใน
สมอง	และแนะให้ใส่ท่อช่วยหายใจ	ญาติไม่อยากให้ใส่ท่อ	และพากลับมาที่บ้าน	
เมื่อถามถึงสาเหตุจึงได้รู้ว่าญาติของคุณลุงรายนี้เคยมีอาการป่วยเหมือนกัน		 
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ไปอยู่โรงพยาบาลได้สองวันก็จากไป	 ญาติจึงเข้าใจไปว่าใส่ท่อแล้ว	 ผู้ป่วยต้อง
ตายแน่นอน	
 “หมอที่โรงพยาบาลอาจไม่รู้ว่าที่ญาติไม่ใส่ท่อเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าใส่

แล้วต้องตายแน่ เรารู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วเขามีเหตุผลที่ทำให้เขาเข้าใจไปอย่างนี้ 

ญาติคนไข้รู้สึกว่าเขาพอใจในระดับนี้ที่เขาดูแลได้ เรื่องนี้เป็นเพราะหมอกับ

คนไข้ไม่ได้สื่อสารกัน ทำให้ไม่เข้าใจกัน วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวสอนให้เรา

รู้จักฟังเหตุผล ถ้าเราจะแก้ความคิดของคนไข้ เราต้องรู้เหตุผลของเขา พูด  

ง่าย ๆ คือเราต้องรู้จักคนไข้ก่อน เราจะรักษาเขาได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักเขา

เลยว่าเขามีบริบทอย่างนี้ พอเรารู้จักเขา เราจึงจะถามเขาได้ว่าอยากให้หมอ

ช่วยอย่างไร” 

	 ภายหลังหมอจิมพบว่ายังมีคนไข้จำนวนหนึ่งขอไปรักษากับหมอ	 
พื้นบ้าน	 เมื่อหมอกับคนไข้เข้าใจกันแล้ว	 ก็จะสามารถผสมผสานกับการรักษา
ตามแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบันได้	ไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง	กรณี
เช่นนี้หากหมอไม่เข้าใจ	คนไข้จะหายไปเลย	และอาจไม่กลับมาอีก		
 
 หลังจบแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 หมอจิมจึงกลับมา
ทำงานต่อที่โรงพยาบาลกันตังดังเดิมและอยู่ต่อมาได้	๕	ปีแล้ว	ปัจจุบันกันตังมี
หมอ	๖	คน	รวมทั้งผู้อำนวยการ	รับผิดชอบประชากรในพื้นที่ราว	๗	หมื่นคน	
ที่เป็นหมอประจำจริง	ๆ	๒	คน	ที่เหลือเป็นอินเทิร์น	มาอยู่ได้ราว	๒	ปีก็มักไป
เรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง	 นอกจากการตรวจรักษาผู้ป่วย	 หมอจิมยังรับ
หน้าที่เป็นหัวหน้าองค์กรแพทย์	 เป็นประธานพีซีที	 (ทีมดูแลสหวิชาชีพ)	 ของ
โรงพยาบาล	 ด้วยศักยภาพ	 ความพร้อม	 และอาวุโส	 หลายคนมองว่าคุณหมอ
สามารถขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนได้สบาย	 แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ความ
ปรารถนาของเจ้าตัว	
 “ผมอยากทำงานกับ ผอ. ที่เข้าใจผม และสนับสนุนการทำงานของ

ผมอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มากกว่าการเป็นผู้บริหาร”  

	 ทุกวันจันทร์เช้า	 คุณหมอจะออกตรวจที่พีซียู	 ที่เหลือเป็นการตรวจ	 
ผู้ป่วยใน	 ผู้ป่วยนอก	 และคลินิกพิเศษ	 คือคลินิกปลอดโปร่ง	 เป็นกลุ่มคนไข้	 
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โรคถุงลมโป่งพอง	 การทำงานรับผิดชอบในหลายจุดทำให้ได้เรียนรู้ระบบงาน
ของโรงพยาบาลทุกเรื่อง	
	 แม้สภาพในโรงพยาบาลชุมชนจะมีหมอน้อย	 ต้องตรวจคนไข้นอก
เฉลี่ย	 ๖๐-๗๐	 รายต่อวัน	 ทำให้หมออาจไม่สามารถทำทุกอย่างตามหลักการ
ของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่ต้องให้เวลากับคนไข้ตามสมควรได้	 แต่วิธีนี้		 
คุณหมอว่าแก้ไขได้ไม่ยากด้วยการใช้ตัวช่วย	 มีการส่งพยาบาลไปเยี่ยมบ้าน	 
ผู้ป่วย	 หากมีปัญหาอะไรสามารถโทรมาปรึกษาตนได้ตลอด	 เป็นเพราะหมอ	 
เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 มีบุคลิกที่เปิดกว้าง	 เป็นกันเอง	 ยิ้ม
แย้มแจ่มใส	ทำให้พยาบาลและคนไข้กล้าปรึกษาโดยไม่รู้สึกกลัว	
	 หลักการของหมอจิมที่ทำให้ตนทำงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างดี	 แม้จะมี
ภาระการงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน	 แต่งานก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้	
เป็นเพราะเจ้าตัวเป็นนักวางแผน	 รู้จักวางระบบ	 และหาคนช่วยทำงาน	 โดยที่
ตนเองไม่ต้องลงมือทำเองไปทุกสิ่งอย่าง	 เพราะจะกลายเป็นเครื่องจักรที่แฮงค์
เกิน	
 “การทำงานที่โรงพยาบาล ต้นทุนทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพ่อแม่

หรือลูกของพยาบาลป่วย ผมจะช่วยดูแลเขาอย่างดี เราต้องซื้อใจเขาและให้

เกียรติเขา พอเราช่วยเขาแล้วต่อไปเขาจะช่วยเรา หรือ ผอ. ตอนแกไม่อยู่ แก

ต้องฝากงานไว้กับเราให้ช่วยดูแล เวลาเราจะขออะไรเรื่องงาน แกจะไม่ค่อยขัด 

และสนับสนุนเรา” 

	 คนไข้ของคลินิกปลอดโปร่งที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง	 หากต้องการ
ออกซิเจนที่บ้าน	 โรงพยาบาลสามารถให้บริการได้	 ให้ญาติมาแจ้งเจ้าหน้าที่	 ๆ	
จะไปให้บริการถึงที่	 ทางโรงพยาบาลมีทีมดูแลคนไข้กลุ่มที่มีอาการเครียด	 ซึม
เศร้า	 มีคลินิกคลายเครียดที่มีพยาบาลอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่	 
ผู้ป่วย	
	 การทำงานในด่านหน้าที่มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการมาก	 ดูจะเป็นภาพ
ปกติในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง	 จะตรวจอย่างไร	 ในเมื่อมีข้อจำกัดเรื่องเวลา	
ข้อนี้หมอจิมมีหลักว่าอย่างแรกคือต้องแยกประเภทผู้ป่วยออกมาให้ได้ก่อน	
หากพบว่าเป็นโรคทั่วไป	 ไม่มีอะไรซับซ้อนอาจไม่ต้องใช้เวลามาก	 เช่น	 ผู้ป่วย
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เป็นไข้หวัด	 จะมีการเซ็ทสูตรยาไว้แล้วในคอมพิวเตอร์	 “ทำให้งานเร็วสำหรับ
กรณีปกติที่ต้องเร็ว”	 แต่สำหรับกรณีคนไข้ที่ซับซ้อนที่ต้องใช้เวลามากกว่านั้น	
เช่น	รักษามาหลายรอบแล้ว	หรือรักษามาหลายที่แล้ว	อาการไม่ดีขึ้น	อาจต้อง
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง	เช่น	คนไข้พวกปวดหัวอมตะ	หรือปวดท้องอมตะ	พบว่า
บางคนอาจมีปัญหาไม่สบายใจหรือกังวลใจซุกซ่อนอยู่	ต้องรู้จักวิเคราะห์ให้เป็น	
 “รอบแรกที่ตรวจคนไข้ เราอาจไม่มีเวลามาก วันนี้อาจตรวจเขาได้ ๕ 

นาที เราอาศัยการพยายามวิเคราะห์คนไข้ให้ถูกต้อง ทำให้เขาไม่หลง ไม่วน 

แล้วติดตามเขา เช่น คนไข้เด็กไข้สูง ผมจะยิงตรงว่าต้องการนอนโรงพยาบาล

เลยไหม เพราะเราเห็นว่าแม่เขากังวล หรือถ้าเห็นเขากลัว เราจะถามว่ากลัว

อะไร อ๋อ กลัวไข้เลือดออก เราก็ให้เขาเจาะเลือด วันไหนหมอออกตรวจน้อย 

เราจะให้พยาบาลมาช่วยสกรีนคนไข้ เพราะคนไข้รอนานเขาจะหงุดหงิด เราจะ

ประกาศเลยว่าวันนี้คนไข้เยอะ หมออาจจะคุยได้ไม่มาก เพราะบางทีมีคน

เข้าใจผิดว่าหมอคงจะมาช้าเพราะเปิดคลินิก จึงต้องมีการสื่อสารให้คนอธิบาย

ให้คนไข้รับรู้ว่าวันนี้ที่ต้องรีบเพราะหมอน้อย เพราะบางวันที่คนไข้เยอะมาก ๆ 

บางทีเป็น ๑๐๐ คน” 

	 นอกจากการวางระบบงานแล้ว	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ป่วย	ยังเป็นหลักการที่สำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว
ที่หมอจิมได้นำมาใช้	 เช่น	 มีทีมงานพยาบาลคอยให้คำแนะนำคนไข้ที่ด่านหน้า	
ทำให้ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของหมอ	 คุณหมอยังใช้หลักการเดียวกันนี้
เวลาลงอนามัย	และฝึกเพิ่มศักยภาพของ	อสม.	ให้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยทำงาน
ง่าย	 ๆ	 เช่น	 ช่วยเจาะเลือด	 วัดความดัน	 ฯลฯ	 การวางระบบ	 ตลอดจนการ
สื่อสารที่ดีนับว่าช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น	ไม่ขลุกขลัก	
 
 หัวใจของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคือการทำงานกับชุมชน	 ครั้งหนึ่ง
คุณหมอโกมาตร	 จึงเสถียรทรัพย์	 แพทย์ผู้ใช้มิติทางวิชามานุษยวิทยามา
วิเคราะห์ระบบสาธารณสุขไว้อย่างน่าสนใจ	 เคยตั้งคำถามกับหมอหนุ่มผู้นี้ว่า
เรียนจบด้านนี้แล้วสนใจอยากทำอะไร		
	 คำตอบคือการทำงานเชิงรุก	 หมอหนุ่มฝันถึงการสร้างระบบดูแล
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สุขภาพของชุมชนมุสลิมที่เกาะลิบง	 เพราะเห็นว่าคนไข้ที่นั่นยังลำบาก	 และเข้า
ถึงบริการได้ยาก	เนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางมาโรงพยาบาล	หมอโกมาตร
แนะว่าลำพังหมอคนเดียวไม่อาจดูแลคนไข้ได้มากมาย	 แต่ที่ไม่อยากให้ทิ้งคือ
อย่าได้ทอดทิ้งคนป่วยที่ขาดโอกาสในสังคมที่ไม่สามารถมาหาเราได้	ดังนั้นเวลา
ลงตรวจคนไข้ที่อนามัย	หมอจิมจะสำทับเจ้าหน้าที่ที่อนามัยเสมอในข้อนี้		
 “ช่วงแรก ๆ ที่ผมไปตรวจคนไข้ที่อนามัยบางสักทุกวันจันทร์ เราไป

เซ็ทระบบพวกนี้ให้เจ้าหน้าที่อนามัยและออกเยี่ยมบ้าน มีคนไข้คนหนึ่งเป็น

คนไข้จิตเภท ถูกล่ามไว้ในบ้าน ยาก็ไม่ได้กิน ไม่มีใครเคยไปดูแลเขาเลย สามี

แกก็ไม่เต็มร้อย หวงภรรยาด้วย ใครจะมาก็เอามีดฟันเขา หลังจากทีมเราลงไป

เยี่ยม ตอนหลังผู้ป่วยคนนี้ดีขึ้น เราเคยส่งเขาไปโรงพยาบาลกันตัง เดี๋ยวนี้เขา

กินข้าวได้เอง ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น ไม่ต้องล่ามขาแล้ว” 

	 นี่คือการคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคจิต	 ด้วยมิติการทำงานอันงดงาม	
และเติมเต็มความหวังในแบบฉบับของเวชศาสตร์ครอบครัว	 ที่มองถึงหัวจิต
หวัใจของความเปน็มนษุย	์มใิชม่องเหน็เปน็คนไขเ้พยีงสถานเดยีว	! 
	 คำว่า	 “คนไข้พวกนี้เราต้องไม่ทิ้งเขา”	 ที่หมอโกมาตรได้ให้คำแนะนำ
ไว้	 กับความฝันที่เจ้าตัวเคยมุ่งมั่นไว้	 บัดนี้ได้กลายเป็นความจริงแล้ว	 ถึงวันนี้
เกือบ	๔	ปีแล้วที่หมอจิม	 และทีมงาน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่อนามัยที่บางสักรวม
กันร่วม	 ๑๐	 ชีวิตลงเรือฝ่าคลื่นลมทะเลไปตรวจรักษา	 ดูแลคนไข้ที่นั่นทุกศุกร์	 
ที่	 ๓	 ของเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยบนเกาะ	 ช่วงเช้าเป็นการตรวจคนไข้	
บางครั้งหากมีผู้ป่วยที่ต้องลงไปเยี่ยมบ้านก็จะใช้เวลาช่วงบ่าย	 แม้จะยังดูแลได้
ไม่เต็มที่	 เพราะงานที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นงานหลักก็เป็นภาระหนักไม่น้อย	 แต่
หมอก็พยายามวางระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกาะไว้อย่างดี	
	 ไม่แปลกที่จะเห็นคนไข้ชาวเกาะลิบงในชุดเสื้อผ้าที่ห่มคลุมมิดชิดอย่าง
มุสลิม	 หรือหากเป็นชายก็นุ่งโสร่งอย่างพื้นบ้านที่แวะเวียนมาโรงพยาบาลจะ
แวะทักทายคุณหมออย่างคุ้นเคย	 และด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่เห็นคุณหมอ
เป็นลูกหลานหรือญาติมิตรของพวกเขา		
	 ก่อนหน้านี้	 ถนนรอบเกาะลิบงยังไม่ดี	 ยิ่งในหน้าฝน	 ถนนเป็นโคลน
ดิน	หากรถติดโคลน	หมอก็ต้องถอดรองเท้า	กลายเป็นหมอตีนเปล่าที่ออกแรง
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ช่วยกันเข็นรถเสมอหน้ากับคนอื่น		
	 เกาะแห่งนี้มีคนอยู่ราว	 ๓,๐๐๐	 กว่าคน	 เกือบทั้งหมดเป็นมุสลิม	 มี
อาชีพหลักคือการทำประมงและสวนยางพารา	 เป็นเกาะที่ยังคงความบริสุทธิ์
ของความงามตามธรรมชาติ	 นอกจากเกาะลิบงแล้วยังมีเกาะมุกอีกแห่งหนึ่งใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลกันตัง	 แต่ที่หมอจิมเลือกเกาะแห่งนี้เป็นจุด
หมายในการทำงาน	 เป็นเพราะมีคนไข้จำนวนมากกว่า	 ประกอบกับเจ้าหน้าที่
อนามัยที่เกาะลิบงมีความตั้งใจและความพร้อมในการทำงานมากกว่า		
	 หมอหนุ่มผู้นี้มีบุคลิกที่จริงจัง	 จริงใจ	 สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 มีน้ำใจ	
พูดจาสนุกสนาน	และเป็นกันเองกับคนทั่วไป		
	 จากช่วงแรกที่ยังมีคนไข้มาน้อย	 หรือมาแบบผลุบ	 ๆ	 โผล่	 ๆ	 แต่
ปัจจุบันเมื่อมีทีมงานจากโรงพยบาบาลไปให้บริการถึงอนามัยบนเกาะทุกเดือน	
คนไข้จะมาพบหมอคราวละ	 ๕๐-๖๐	 คน	 นับว่าเป็นบริการที่ให้ความสะดวก	
เนื่องจากหมอมาตรวจรักษาถึงที่	 ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปโรงพยาบาล	
และยังประหยัดเรื่องเวลาด้วย	 ประการต่อมาคือหมอสามารถติดตามคนไข้ได้	
ทำให้มีผลดีต่อการรักษา	เช่น	คนไข้ที่เป็นอัมพาต	หรือพิการ	ก็สามารถแวะไป
เยี่ยมบ้านได้		
	 เพราะไม่ยอมทิ้งโอกาสให้ผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการยากลำบากต้องถูกทอด
ทิ้ง	 ทำให้การดูแลสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตาดำๆ	 ในเกาะ
ดีขึ้นอย่างมาก	 มีเรื่องราวดี	 ๆ	 ที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมากมาย	 เช่น	 เมาะคน
หนึ่งเป็นเบาหวาน	น้ำตาลขึ้นสูงถึงขนาดต้องใช้ยาฉีด	หลังจากมาตรวจจึงพบว่า
เป็นต้อกระจกทั้งสองข้าง	 ทีแรกเจ้าตัวจะไม่ยอมไปลอกต้อ	 หมอจึงบอกว่าถ้า
จะลอกต้อต้องคุมระดับน้ำตาลให้ได้ก่อน	 มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อนามัย
ที่อยู่ข้างบ้านแวะไปฉีดยาให้ผู้ป่วยรายนี้ทุกเช้า	จนระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ดี		
	 เมื่อสอบถามว่ายังกลัวอะไรอีก	 เมาะตอบประสาซื่อว่าไม่มีค่าเดินทาง
ไปโรงพยาบาล	 หมอจึงใช้เงินจากกองทุนสมเด็จพระเทพฯ	 ที่ประทานไว้และมี
คนบริจาคเพิ่มเติมช่วยเป็นค่าเดินทาง	 และประสานให้คนไข้เข้ารับการผ่าตัด
ลอกต้อที่โรงพยาบาลตรัง	ผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี	
	 จากที่ดวงตามืดมนเหมือนคนตาบอด	 ในที่สุดเมาะก็สามารถกลับมา
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มองเห็นโลกได้อีกครั้ง	 คราวนี้เดินมาหาหมอที่อนามัยได้	 ท่ามกลางความดีใจ
ของทีมงานทุกคน	
 “ไม่ไหวเลยหมอ ตอนตาบอดไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวนี้พอตาดีแล้วปวด

หลัง ลูกมันเอาหลานมาให้เลี้ยง”	 เมาะบ่น	 ทำเอาหมอกับเจ้าหน้าที่อมยิ้มกับ
ปัญหาใหม่ของเมาะ	
	 มีคุณแม่คนหนึ่งใกล้คลอด	ทีมงานจึงพาขึ้นเรือกลับมาด้วยกัน	เพื่อจะ
มาคลอดที่โรงพยาบาล	 ขณะลงจากเกาะมาที่ชายฝั่ง	 คุณแม่รายนี้เกิดเจ็บท้อง
คลอดกะทันหัน	 หัวเด็กโผล่ออกมาแล้ว	 แต่อุปกรณ์ทำคลอดไม่มี	 ถุงมือก็ยัง
หาไม่ได้	ต้องทำคลอดกันฉุกละหุกในชั่วขณะนั้น	
	 จากกรณีนี้ทำให้หมอจิมเซ็ทอุปกรณ์ทำคลอดไว้เป็นการเตรียมความ
พร้อมในกรณีฉุกเฉินที่เกาะ	 เจ้าหน้าที่อนามัยสามารถทำคลอดได้	 และมี
ศักยภาพเพียงพอในการดูแลคนไข้	
	 ที่เกาะแห่งนี้	 หลายครั้งที่ทีมงานต้องขนคนไข้กลับมาโรงพยาบาลด้วย
พร้อมกัน	 มีคนไข้รายหนึ่งเป็นเบาหวาน	 ก่อนทีมงานจะเข้าไปที่เกาะ	 ๑	
อาทิตย์	 คนไข้มีแผลที่ขา	 เมื่อได้รับแจ้งข่าว	 หมอจึงให้ส่งคนไข้มาโรงพยาบาล	
แต่คนไข้ไม่ยอมมา	 ปล่อยไว้จนหมอไปเกาะอาทิตย์ถัดมา	 พบว่าขาเน่า	 ความ
ดันต่ำ	มีน้ำตาลในเลือดสูง	กำลังจะช็อค	น้ำเกลือก็หมดอายุ	 เหลือแต่น้ำเกลือ
กระปุกเล็ก	 หมอพาคนไข้รายนี้ขึ้นเรือมาโรงพยาบาลตอนขากลับ	 มีการ
โทรศัพท์ประสานที่โรงพยาบาลให้จัดรถพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยที่ชายฝั่ง	 เพื่อ
พาตัวไปรักษาต่อ	
	 กรณีคนไข้ฉุกเฉินที่เกาะ	 มีทีม	 อสม.	 ที่มีรายชื่อ	 เบอร์โทรศัพท์ของ
เรือและรถที่ทางทีมงานว่าไว้เพื่อพามาส่ง	 และสามารถติดต่อประสานงานรถ
โรงพยาบาลมารับที่ชายฝั่งได้	งบประมาณส่วนนี้	อบต.	เกาะลิบงช่วยสนับสนุน	
โดยหมอจิมเป็นผู้จัดวางระบบไว้อย่างรอบคอบและรัดกุม	เพื่อให้ชุมชนบนเกาะ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	ไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวกให้เพียงอย่างเดียว	
	 เจ้าตัวหวังว่าหากมีหมอมากกว่านี้	 อาจขยับขยายทำอะไรได้มากกว่าที่
เป็นอยู่	 ถ้าบริการข้างนอกดี	 งานข้างในก็จะไม่หนัก	 แต่ก่อนจะทำงานบริการ
ข้างนอกให้ดีก็ต้องใช้เวลานาน	การให้ชาวบ้านวางใจไม่ใช่เรื่องที่สามารถเกิดขึ้น
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ได้แค่ชั่วข้ามคืน	แต่มาจากการสะสมและการพิสูจน์ตนเองมายาวนานหลายปี	
 
 ความป่วย	 ความตายที่พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	 เป็นสิ่งยืนยันถึง
ความเป็นอนิจจังของชีวิตที่ยากจะหลีกเลี่ยง	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ได้
จากไปอย่างสงบ	แม้จะเป็นภาพอันโศกเศร้า	แต่หลายครั้งที่หมอจิมพบว่าตนได้
สัมผัสถึงความงดงาม	และความประทับใจ	เบื้องหลังการจากพราก	
	 ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นแม่ของหัวหน้าพยาบาล	 ลูก	 ๓	 คนเป็นพยาบาล
ทั้งหมด	 คนไข้เป็นน้ำท่วมปอด	 มีอาการของหัวใจวาย	 เงื่อนไขในการดูแลคือ
คนไข้ไม่ต้องการให้ใส่ท่อช่วยหายใจ	 จึงต้องใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคอง	
ดูอาการกันวันต่อวัน	 ตามปกติช่วงระยะท้ายๆ	 ถ้าไม่ใส่ท่อ	 คนไข้จะทรมาน	
เนื่องจากหายใจลำบาก		
 “กรณีนี้เรื่องรายละเอียดของการรักษา ลูก ๆ ที่เป็นพยาบาลรับรู้อยู่

แล้วโดยไม่ต้องอธิบายกันแล้ว แต่บางทีเราต้องบอกเขาว่ามันมีอะไรบางอย่างที่

เขาละเลยไปหรือเปล่า เช่น น่าจะดูว่าก่อนตายแม่อยากทำอะไรบ้างไหม เช่น 

อยากเจอลูกคนไหน อยากทำบุญหรือเปล่า เราดูแลคุณป้าคนนี้เกือบอาทิตย์ 

จนแกเหนื่อยขึ้นเรื่อย ๆ ลูกเป็นพยาบาลก็จริง แต่พอเป็นกับคนใกล้ตัวก็ทำใจ

ยาก บางทีเขาก็สับสนว่าที่ตัดสินใจไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนี่ เป็นการตัดสินใจที่ผิด

หรือเปล่า เราต้องบอกเขาว่าถ้าเลือกทางนี้จะเจออะไรต่อไป รายละเอียดใน

การดูแลแต่ละวันจะยาก มีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะมาก จนกระทั่งวัน

สุดท้ายที่แกเสียชีวิต แกไปสบาย”  

	 หลังจัดงานศพ	 การดูแลของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคนหนึ่งก็ยังไม่
จบสิ้น	ยังคงมีความโศกเศร้าของคนที่อยู่ข้างหลังให้ต้องดูแลจิตใจกันต่อ	
 “เราต้องดูแลลูกเขาต่อว่าอย่าคิดมากนะ เราทำถูกแล้ว บ้านนี้ตอนพ่อ

เขาจะเสียผมก็ดูแล ที่ประทับใจคือเราดูแลเขาทั้งบ้านเลย เราดูแลให้เขาไป

สบาย พอลูกเขาเครียดก็ดูแลครอบครัวต่ออีก ตอนลูกของพี่พยาบาลป่วย แก

ก็โทรปรึกษาเราได้ตลอด” 

	 หมอจิมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับญาติผู้ป่วยที่อาการหนักเสมอ	 เผื่อมี
กรณีฉุกเฉินที่ต้องการคำปรึกษา	 คนไข้ที่เกาะรายหนึ่งเป็นวัณโรค	 หายใจ
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ลำบาก	 ต้องมีถังออกซิเจนอยู่ข้างกายตลอด	 หมอที่ให้การรักษาอยู่เห็นว่าควร
จะเจาะคอ	ญาติจึงโทรถามความเห็นของตน		
 “เป็นเพราะคนไข้เขาวางใจเรา เราเคยดูแลเขา ผมเลยแนะนำไปว่าให้

เขาปรึกษากันในครอบครัว แต่บอกเขาไปว่าถ้าเจาะคอจะมีผลดียังไงบ้าง เขา

รู้สึกเหมือนเราเป็นคนในครอบครัว ไม่ใช่แค่หมอ หลังจากตัดสินใจเจาะคอไม่

นาน คนไข้ก็ตาย ญาติเขาก็โทรหาเรา ผมรู้สึกว่าความไว้วางใจที่เขาให้เรามาก

กว่าที่เราไปรักษาเฉพาะโรคให้เขา เพราะมันไม่ใช่แค่รักษาโรค ยังรักษาใจด้วย 

การที่เขากล้าบอก กล้าปรึกษา แสดงว่าเขาวางใจเรา และเขารู้ว่าเราพร้อมจะ

ให้คำปรึกษาเขามากกกว่าหน้าที่ของเรา”  

	 ใช่ว่าหมอทุกคนจะได้รับความวางใจจากคนไข้และญาติได้ขนาดนี้	 นี่
คือความสุขของการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่หล่อเลี้ยงทั้งความภูมิใจ	
และหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีพละกำลังในการทำงานต่อไปได้		
 “คุณค่าของงานหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคือทำให้เราดูแลคนไข้ได้ดี

ขึ้น ทำให้เราเข้าใจคนไข้ เข้าใจว่าเขาอาจมีความคิด มีข้อจำกัดอะไรบางอย่าง 

เราต้องรู้จักฟังคนไข้ ไม่ใช่ฟังแค่โรคของเขา แต่รับฟังถึงสิ่งที่เขากังวล ฟังถึง

ปัญหาอื่นๆ ที่เป็นต้นเหตุ การที่เรารับฟังปัญหาของเขาช่วยทำให้เขาผ่อน

คลายขึ้น แม้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งหมดก็ตาม เราอาจไม่ใช่หมอเฉพาะ

ทางที่ลงลึก แต่เรามีความสุขที่คนไข้ไว้วางใจและให้ความเชื่อถือเราในระดับที่

ไม่ใช่เราเป็นแค่หมอ แต่เขามองว่าเราคือเพื่อน คือคนที่เขาไว้วางใจ” 

	 บางครั้งคนไข้ชวนหมอไปเที่ยวไปกินข้าวที่บ้านด้วยความรู้สึกที่อยาก
ตอบแทน	 นี่คือความคุ้นเคยที่เสมือนญาติ	 หรือบางครั้งคนไข้ที่มาจากเกาะจะ
แวะมาทักทายหมอเหมือนคนบ้านเดียวกัน	 เวลาเดินตลาดเจอคนนั้นคนนี้
ทักทาย	 ทำให้ตนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่
ตนอบอุ่นคุ้นเคย		
	 ปัจจุบัน	 คุณหมอจิมเป็นคุณพ่อของลูกชายสองคน	 คนเล็กเพิ่งคลอด
ได้ไม่กี่เดือน	 ภรรยาลาออกจากราชการมาเปิดคลินิกในตลาดกันตัง	 หมอจิม
เองก็ทำคลินิกคนละแห่งในตลาดในช่วงเย็นและวันหยุด	 เป็นการบริการ
ประชาชนอีกภาคหนึ่งและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว	 แต่ก็ไม่เคย
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เบียดบังเวลาราชการ	
	 หากเปรียบครอบครัวเป็นบ้านหลังเล็ก	 อันประกอบด้วย	 ๔	 ชีวิตพ่อ
แม่ลูก	 คุณหมอก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อบ้านที่อบอุ่น	 มีความสุขกับการดูแลและเป็น
เพื่อนเล่นของลูก	 เพลิดเพลินใจกับการดูแลต้นไม้ใบหญ้า	 และการจัดสวนใน
ยามว่าง	
	 หากเปรียบชุมชนเป็นบ้านหลังใหญ่	 ความฝันของหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวคนหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในสังคมให้ต้อง
ผจญกับชะตากรรมของความเจ็บป่วยอยู่เพียงลำพัง	 นับถึงวันนี้หมอก็ได้ทำ
หน้าที่ของตนเองแล้วอย่างงดงาม	และอาจมากเกินกว่าคำว่า	“หน้าที่”	ที่มีอยู่	
	 เพราะหมอเวชศาสตร์ครอบครัวมิใช่เพียงแค่หมอที่รักษาโรคทางกาย	
หากยังรักษาใจ	และเป็นญาติมิตรของครอบครัวใหญ่อันอบอุ่นในชุมชน		
	 เรื่องราวของหมอชาญชัยอาจบอกเราว่าความฝันนั้นเป็นสิ่งสวยงาม	
แต่การลงมือทำความฝันให้เป็นจริงนั้นเป็นสิ่งสวยงามยิ่งกว่า....
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แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร 

การงานคือบทเพลงอันชื่นบาน 
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 ชายวัย	๗๒	เส้นผมเป็นสีดอกเลา	ท่าทางอ่อนเพลีย	ครึ่งนั่งครึ่งนอน
อยู่บนเตียง	ดวงหน้าที่มีหนวดเคราอยู่ประปรายและมักมีรอยยิ้มประดับวงหน้า
อยู่เสมอ	มาบัดนี้ดูซูบเซียว	ดวงตาหลังแว่นสายตาที่เคยบ่งบอกถึงประกายอัน
แจ่มใส	สดชื่นนั้นเล่าก็ดูเซื่องซึม	คล้ายคนอยู่ในภวังค์กึ่งหลับกึ่งตื่นจากฤทธิ์
ของมอร์ฟีนระงับปวด	หากนิ้วเรียวยาวของเจ้าตัวก็ยังคงพรมอยู่บนคีย์เปียโน
ม้วน	โดยมีมือคู่หนึ่งคอยจับมือนำทาง	พร้อมกับเสียงกระซิบเบา	ๆ	ให้เจ้าตัว

พอได้รับรู้ว่าแป้นนี้คือคีย์เสียงใด	
	 เสียงเปียโนดังขึ้นเบา	ๆ	อย่างกระท่อนกระแท่นไม่เป็นจังหวะของท่วง
ทำนองไพเราะอย่างที่เคยเป็น	แต่เพียงนิ้วได้สัมผัสเครื่องดนตรีที่เคยคุ้น	ผู้ป่วย
ก็รับรู้ได้ถึงหัวใจที่ราวจะลอยล่องไปกับความฝัน	 นี่คือปรารถนาสุดท้ายของเขา	
นอกเหนือจากการได้ใช้โมงยามสุดท้ายภายในห้องนอน	 ใต้ชายคาบ้านหลังเดิม
ที่เคยคุ้น	 ในบรรยากาศอันอบอุ่นที่แวดล้อมด้วยคนในครอบครัว	 อันประกอบ
ด้วยภรรยาและลูก	 ๆ	 ผู้เป็นที่รักอยู่เคียงข้าง	 ชั่วครู่ร่างที่นอนอยู่บนเตียงก็
หลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน	 ราวสิ้นไร้เรี่ยวแรง	 เธอค่อยเก็บเปียโน	 กล่าวคำ
อำลาญาติผู้ป่วย	ก่อนจะก้าวเดินเบา	ๆ	ออกจากห้องในช่วงยามบ่ายของวันนั้น	
	 หากเปรียบชีวิตเป็นเช่นท่วงทำนองของเสียงเพลง	 บทเพลงท่อน
สุดท้ายของนักเปียโนบันลือนามผู้นี้ก็ได้จบลงแล้วอย่างงดงาม	 ท่ามกลางความ
ฝัน	และความรักอันอ่อนโยน	
	 ผู้ป่วยรายนี้จากไปอย่างสงบในช่วงราวตี	๓	ของค่ำคืนนั้น...	
 แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร “หมอเป้” ยังคงรำลึกถึงภาพที่แจ่ม
กระจ่างในห้วงความทรงจำของเธอได้เสมอ	 ครั้งที่คนไข้ของเธอจากไป	 ขณะที่
เธอไปเรียนต่อหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แคนาดา	 แม้จะมีความผิด
พลาดเกิดขึ้นในการวิเคราะห์โรค	 แต่ผู้ป่วยและครอบครัวก็ยังให้โอกาสเลือก
เธอและทีมงานกลับมาดูแลอีกครั้ง	 ทำให้เธอได้มีโอกาสสัมผัสความรัก	 ความ
อบอุ่นของครอบครัวนี้แม้ในช่วงสุดท้าย	
	 ผู้ป่วยเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 ในขณะที่เธอเคยเป็นครู
สอนเปียโนครั้งยังเป็นนักศึกษาแพทย์	 โชคดีที่เธอหอบหิ้วเปียโนม้วนไปจาก
เมืองไทย	 และเปียโนเครื่องเล็ก	 ๆ	 นี้ก็ได้มีส่วนสานสร้างให้ฝันสุดท้ายของ	 
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นักดนตรีผู้นี้เป็นจริง	 เมื่อเขาขอโอกาสสัมผัสเครื่องดนตรีที่เขารักเป็นครั้ง
สุดท้าย		
	 คุณหมอผมยาว	 ผิวขาว	 ร่างสูงโปร่ง	 บุคลิกแจ่มใส	 หน้าตาสะอาด
สะอ้านผู้นี้รู้สึกขอบคุณที่ตนเลือกเรียนเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างที่
ตั้งใจไว้	 แม้ไม่อาจหยุดยั้งความตายไว้ได้	 แต่อย่างน้อยความตายอันเป็น
ธรรมดาโลกก็มิได้ดูหดหู่หมองเศร้านัก	 มันเป็นธรรมดาโลกมิใช่หรือ	 ในเมื่อผู้
ป่วยได้ปลดวางภาระแห่งชีวิต	และจากไปอย่างสงบ	
	 ๓	 เดือนถัดมา	 ครอบครัวของผู้จากไปส่งการ์ดมาขอบคุณทีมงานที่
ดูแลบุคคลที่พวกเขารักอย่างดี	 ทำเอาเธอและทีมงานทุกคนปีติ	 ตื้นตันใจ	 เธอ
พบว่าแม้ในการจากพราก	 แต่โลกนี้ก็ยังมีแสงสว่างของความงดงามให้เธอได้
ตระหนักถึงคุณค่า	ความหมายของชีวิตโดยสมบูรณ์	
	 แม้จนบัดนี้ที่เป็นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาได้หลายปีแล้ว	
ทุกครั้งที่ได้สอนนักศึกษาแพทย์	 และได้ดูแลรักษาคนไข้	 ความรู้สึกดี	 ๆ	 เช่นนี้
ก็ยังคงอยู่	 เธอพบว่าในท่ามกลางภาระการงานมากมาย	ตนยังคงมีความสุข	 มี
พลังกระปรี้กระเปร่ากับการทำงานอยู่เสมอ	 แม้อาจเป็นธรรมดาที่มีเหนื่อยล้า
บ้างในบางวัน	
	 เส้นทางการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำให้เธอได้พบภาพความ
ประทับใจมากมาย	 ทั้งผู้ป่วยและญาติได้มอบบทเรียนชีวิต	 คือการเรียนรู้อันยิ่ง
ใหญ่ให้แก่เธอ	 ทุกวันของการทำงาน	 หัวใจของเธอผลิบานราวท่วงทำนองแห่ง
ความสุขของเสียงดนตรีอันรื่นรมย์	 หอมหวาน	 สดชื่น	 และเปี่ยมพลังความ
หวัง...	
  
 บทเพลงแห่งความสุขของเด็กหญิงเป้เริ่มต้นขึ้นในวัย	๕	ขวบ...	
	 แม่พาลูกสาวไปเรียนเปียโน	 และยอมตัดใจขายรถโตโยต้าเก่า	 ๆ	 ที่
เป็นรถของครอบครัวที่มีอยู่เพียงคันเดียว	 เพื่อซื้อเปียโนให้ลูกสาว	 เด็กหญิงที่
เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางได้เรียนรู้ว่าแม้บ้านหลังที่ตนเติบโตมาจะไม่
ได้ร่ำรวย	แต่โลกรอบตัวของเธอก็อบอุ่นด้วยความรักที่เต็มอิ่มในหัวใจเสมอมา		
	 นิ้วเรียวยาวของเด็กหญิงตัวเล็ก	 ๆ	 พรมพลิ้วไปบนคีย์เปียโน	 แล้ว
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เสียงเพลงแห่งความสุขก็ดังกังวานขึ้นภายในบ้านตึกแถวย่านคลองตัน	 มันคือ
บทเพลงแห่งความฝันของทุกคนในบ้าน	
	 ภายในบ้านตึกแถวที่เปิดเป็นร้านขายยา	 เป็นที่พักอาศัยของครอบครัว
เล็ก	 ๆ	 ของคนไทยเชื้อสายจีน	 อันประกอบด้วยพ่อแม่	 และลูกสาว	 ลูกชาย
อย่างละหนึ่ง	 ภาพที่เด็กหญิงเห็นจนชินตาคือภาพพ่อกับแม่ที่ตื่นมาเปิดร้านแต่	
๗	โมงเช้า	กว่าจะได้ปิดร้านก็ล่วงเข้า	๔	ทุ่ม	ภาพเช่นนี้ที่พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อ
วันทำให้เด็กหญิง	 เด็กชายสองคนพี่น้องได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบไปในตัว	
อยู่ชั้นประถมฯ	 ๓	 เด็กหญิงก็นั่งรถเมล์ไป-กลับโรงเรียนด้วยตนเอง	 พ่อกับแม่
เลี้ยงดูลูก	 ๆ	 อย่างให้อิสระ	 และสนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบ	 แม้จะยุ่ง
กับงานขนาดไหน	แต่แม่ก็มีเวลาให้กับลูก	ๆ	เสมอ	
	 หลังจบเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการใกล้บ้าน	 ตามหลักสูตรใหม่ที่
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยใช้เวลาเรียนเพียง	๒	ปี	น้อยกว่าหลักสูตร
ปกติปีหนึ่ง	 เด็กสาวสอบโควต้าพิเศษเข้าเป็นน้องใหม่ของคณะแพทยศาสตร์	
ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 อันเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์เก่าแก่ได้	
ท่ามกลางความดีใจของทุกคนในครอบครัว	
 “เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เห็นคนเจ็บคนป่วยมาตลอด พ่อเป็น

คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก มีวิธีพูดทำให้คนสบายใจ บางทีคนที่ป่วยไข้ไม่

สบายที่เข้ามาในร้านเขาต้องการคำพูดที่สื่อถึงใจเขาได้ อีกอย่างผลการเรียน

ของเราอยู่ในเกณฑ์ดี เราสนุกกับการเรียนและได้โควต้ามาตลอด เขาพูดกันว่า

เป็นหมอก็ดีนะ เราก็อยากเรียนหมอ แม้ไม่รู้ว่าขั้นตอนรายละเอียดเป็น

อย่างไร พอรู้ว่าสอบติดศิริราชก็ดีใจมาก อยากเรียนที่นี่อยู่แล้ว มันขลังดี เป็น

โรงพยาบาลเก่าแก่ อยากเจออาจารย์หลายท่านที่เราเคยอ่านเรื่องราวของท่าน

มาก่อนและประทับใจ” 

  
 ชีวิตนักศึกษาใหม่ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน	 เพลิดเพลินกับการ
ทำกิจกรรม	 เธอเข้าทำชมรมภาษาอังกฤษ	 ชื่อ	 Yes,	 you	 can	 เป็นไกด์อาสา
สมัครให้กับฝรั่งต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว	 เพื่อต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ	
ขณะเรียนอยู่ศิริราชมีการประชุมนักศึกษาแพทย์นานาชาติที่ฟิลิปปินส์	 เธอได้มี
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โอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมด้วย	 นอกจากเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง
ไกลขึ้นแล้ว	 ยังได้เพื่อนใหม่ที่คุ้นเคยกันหลายชาติ	 โดยเฉพาะเพื่อนนักศึกษา
แพทย์ชาวออสเตรเลีย	 ทำให้ได้ติดต่อกันผ่านทางอีเมล์	 เป็นการฝึกภาษา	
มิตรภาพนี้ยังยั่งยืนมาจนบัดนี้	
	 ปีถัดมา	 เธอยังได้ไปประชุมนักศึกษาแพทย์ที่มาเลเซีย	 และได้เริ่มต้น
ทำงานวิจัยเล็ก	 ๆ	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ในเบื้องถัดมา		
	 แม้ผลการเรียนจะตกลงมาบ้าง	 แต่ก็ไม่มากนัก	 กิจกรรมที่นักศึกษา
แพทย์ผู้นี้ภูมิใจที่สุดเกิดขึ้นขณะอยู่ชั้นปี	 ๕	 เมื่อนักศึกษาแพทย์จากประเทศ
ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักศึกษาแพทย์นานาชาติในแถบ
เอเชียทั้งหมด	 ๑๐	 ประเทศ	 เธอได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการการประชุม	 ไม่
เพียงต้องประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมล่วงหน้า	 แต่
ตลอดการประชุมทั้ง	๗	วัน	ยังต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตลอด	จนเจ้าตัว
ท้อใจ	อยากล้มเลิกการทำงานหลายครั้ง	แต่ในท้ายที่สุดเธอกลับพบว่าคนเราลง
เมื่อตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่	อุปสรรคทุกอย่างที่มีก็สามารถก้าวผ่านไปได้		
	 งานจบลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม	 นอกจากได้เพื่อนสนิทชาว	 
ต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้ว	 ยังได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าสะสมเป็น	 “ต้นทุน”	 การ
ทำงานในช่วงวัยถัดมา		
 “สิ่งใดที่ยาก แต่ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี และตั้งใจทำเต็มที่ ทุก

อย่างต้องมีทางไปเสมอ”  

	 ประสบการณ์ครั้งนี้คอยเตือนสติเธอเสมอในยามท้อ	ทั้งยังจุดประกาย
ให้เธอได้สนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในเบื้องต่อมา		
	 นอกเหนือจากการประชุมนานาชาติ	 เธอยังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
ด้วยการออกค่ายสร้างโรงเรียนตามต่างจังหวัดในถิ่นกันดาร	และยังเป็นสมาชิก
ชมรมดนตรีคลาสสิค	 ความที่เรียนเปียโนมาหลายปี	 โดยเป็นลูกศิษย์ของครู
สอนเปียโนชื่อดัง	 อาจารย์ชวลิดา	 เครือสิงห์	 ทำให้เธอเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
เปียโน	และเป็นครูสอนเปียโนในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์	นอกเหนือจากการ
มีรายได้เป็นของตนเอง	ยังถือเป็นการฝึกการออม	ฝึกฝนความรับผิดชอบ	และ
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การรู้จักแบ่งสรรเวลา	
	 ชีวิตของสาวน้อยนักศึกษาแพทย์มิได้มีเพียงเรื่องของวิชาการ	 กลิ่น
อายของความป่วยไข้ในบรรยากาศอันชวนหดหู่ทึมเทาของสถาบันแพทย์เก่าแก่
ริมเจ้าพระยาเท่านั้น	หากยังมีความสุขจากเสียงดนตรีให้ได้ผ่อนคลาย		
	 นอกจากความขรึมขลังและระบบซีเนียริตี้ที่สอนให้รุ่นน้องรู้จักอ่อน	
น้อมถ่อมตน	เคารพผู้มีอาวุโสกว่าเสมอ	เธอยังได้เรียนรู้จักอาจารย์แพทย์หลาย
ท่านที่เป็น	 “ต้นแบบ”	 ของความเป็นครูแพทย์ที่มีอุดมคติ	 มีความเสียสละ	
เอาใจใส่	 ปฏิบัติต่อคนไข้อย่างอ่อนโยนมีเมตตา	 หลายท่านมาทำงานแต่เช้าตรู่	
แม้ค่อนดึก	 ๓-๔	 ทุ่มก็ยังแวะมาดูคนไข้	 ภาพเหล่านี้ที่ได้พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อ
วันเป็นบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหล่อหลอมความอดทน	 และหลอมหัวใจ
ของนักศึกษาแพทย์ผู้นี้ให้ซาบซึ้งถึงความหมายของจรรยาแพทย์ว่างดงาม	 
เพียงไร		
	 ที่ศิริราชยังมีวิชาการดูแลผู้สูงอายุ	 ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีในมหาวิทยาลัย
แพทย์อื่น	 ทำให้เธอได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ	 ไม่เพียง
เรียนรู้ในตำรับตำรา	 หากการเรียนวิชาชีพแพทย์ยังเปิดมุมมองใหม่ที่ทำให้เธอ
ได้มองเห็นผู้ป่วยในมิติของความเป็นมนุษย์	 ไม่ใช่เห็นเขาเป็นเพียงผู้ป่วยที่ต้อง
ให้ความสนใจแค่เพียงอวัยวะเฉพาะส่วนเท่านั้น		
 อาจารยห์ลายทา่นทีเ่ธอยงัจดจำไวด้ว้ยใจนอ้มคารวะ	 เชน่ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ	วะสี	แม้จะไม่ได้มีโอกาสเรียนกับท่านโดยตรง	แต่ก็นับเป็น
ครูที่สอนให้เธอมีมุมมองที่กว้างขึ้นว่าเรื่องของสุขภาพไม่ใช่การดูแลเฉพาะมิติ
ทางร่างกายเพียงประการเดียว	 แต่ยังต้องดูแลไปถึงสภาพแวดล้อมสารพัดของ
ครอบครัวผู้ป่วย	 ขณะที่ครูแพทย์ที่ได้พบ	 เช่น	 อาจารย์หมอนิธิพัฒน์	 เจียรกุล	
อาจารย์หมอสุมาลี	 นิมมานนิตย์	 ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของการดูแลคนไข้ระยะ
สุดท้ายด้วยความเมตตาใส่ใจ	 อาจารย์พูดจากับคนไข้ด้วยความสุภาพอ่อนโยน	
ไม่เพียงดูแลเฉพาะโรค	แต่ยังใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้ด้วย		 	 		
	 คนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ที่เธอมักเขียนจดหมายไปบอกเล่าขอ
คำปรึกษาอยู่เสมอ	 คือหมอสิริชัย	 นามทรรศนีย์	 หัวหน้าทีมไม้เลื้อย	 หัวหน้า
ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวขาว	โรงพยาบาลกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	ผู้ที่ต่อมา



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 41

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการต้นแบบดีเด่นของ	ปปท.		
 “การเขียนจดหมายถึงพี่เขาช่วยให้เราได้ปรับเรื่องทัศนคติมาก เช่น

เวลาเราเล่าว่าอะไรมันแย่นะ เขาจะแนะกลับมาว่างานหนักไม่เคยฆ่าใคร สิ่งที่

เราทำเพื่อคนไข้เท่ากับเราได้เรียนรู้ไปด้วย พี่เขาจะมีแนวคิดดี ๆ ให้ตลอด 

ทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้อย่างดี เราเห็นตอนพี่เขาเรียนอยู่ปี ๖ เขาดูแล

คนไข้โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว เห็นแล้วรู้สึก

ประทับใจ คิดว่าที่เราได้ไอเดียเรื่องการเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว ส่วนหนึ่งก็

มาจากการเห็นเขาดูแลคนไข้แบบนี้ ตอนหลังเขามาเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านเวช

ศาสตร์ครอบครัวรุ่นน้องเราปีหนึ่ง” 

	 ยิ่งเมื่อได้มาอ่านหนังสือตำรับตำราหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว	 เธอ
ยิ่งพบว่านี่คือสิ่งที่เธออยากทำมานานแล้ว	 เธอสนใจการดูแลคนไข้แบบองค์รวม	
ทั้งกาย	 ใจ	 สังคม	 และมิติทางจิตวิญญาณ	 หมอกับคนไข้น่าจะได้รู้จักกัน	 จำ
หน้าค่าตากันได้	 เหมือนญาติเหมือนมิตร	 มากกว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่
หาความไว้วางใจกันไม่ได้หรืออยู่ในสถานะที่สูงส่งจนคนไข้แตะต้องไม่ได้	 อย่าง
ที่แพทย์จำนวนไม่น้อยเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้	
 
 มภีาพความทรงจำดี	 ๆ	 มากมายระหว่างเส้นทาง	 ก่อนจะก้าวมาเป็น
แพทย์เต็มตัว	ขณะเรียนอยู่ปี	๕	เธอได้มีโอกาสทำคลอดรายแรก	แม้จะมีรุ่นพี่
ยืนให้คำแนะนำอยู่ข้าง	ๆ	แต่ประสามือใหม่ก็ทำเอาเธอตื่นเต้น	ขาดความมั่นใจ	
ยังดีที่คนไข้ช่วยให้กำลังใจ	ทำให้ว่าที่คุณหมอหน้าใหม่รู้สึกดี		
 “ไม่เป็นไรหรอกหมอ ฉันรู้ว่าหมอทำเต็มที่ หมอเป็นหมอของฉันแล้ว

นะ”  

	 ประโยคสุดท้ายทำเอาเธอใจชื้น	 ความไม่มั่นใจแต่แรกทำให้เธอใส่ใจ	
หมั่นเทียวไปดูแลคุณแม่รายนี้บ่อย	ๆ		
 “เรานี่เหงื่อตก กลัวทำอะไรผิดพลาด แต่คนไข้เขารู้สึกดีกับเรามาก 

เขาแนะนำกับญาติด้วยความภูมิใจว่านี่หมอที่ทำคลอดให้เขา ทำให้เรารู้สึก

ว่าการเป็นหมอนี่ยิ่งใหญ่มาก สามารถทำอะไรที่มีผลดี ผลเสียกับคนอื่นได้

เยอะมาก” 
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	 ใช่เพียงการช่วยให้คนไข้ได้รอดปลอดพ้นจากความป่วยเจ็บ	 แต่นัก
ศึกษาแพทย์ผู้นี้กลับได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วคนไข้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาให้เธอได้
ฝึกฝนความรู้	 ได้ชื่อว่าเป็นครูผู้มอบบทเรียนอันมีค่าให้แก่เธอ	 ในปีถัดมาขณะ
อยู่ปี	๕	ว่าที่คุณหมอก็ได้พบผู้ป่วยวัย	๗๒	ที่มาผ่าตัดต่อมลูกหมาก	ด้วยความ
ที่รุ่นพี่มีงานยุ่งนุงนัง	 เธอจึงต้องทำหน้าที่ช่วยซักประวัติคนไข้และตรวจร่างกาย
คนไข้อย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังผ่าตัด	 คุณลุงผู้นี้เห็นแต่หน้าเธอจนเข้าใจไป
ว่าเธอเป็นหมอประจำที่คอยดูแล	 ทำให้เธอรู้สึกดี	 และพูดคุยคุ้นเคยกับคนไข้
มากขึ้น		
	 วันหนึ่งเธอบอกคนไข้ว่าเร็ว	 ๆ	 นี้จะไปเที่ยวเพชรบุรี	 เผอิญลุงเป็นคน
เมืองเพชร	 และให้ที่อยู่เธอไว้	 ทั้งยังชักชวนให้แวะไปเยี่ยมบ้าน	 เธอถือโอกาส
แวะไปเยี่ยมลุงหลังการผ่าตัดและกลับไปพักฟื้นที่บ้าน	ลุงเป็นเจ้าของสวนผลไม้	
ฝากผลไม้กลับมาให้เต็มคันรถจนเพื่อนฝูงฮือฮา	 เพื่อตอบแทนน้ำใจคุณหมอ
น้อย		
 “ลุงแกซาบซึ้งมากที่เราดูแลแกตอนนั้น ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรมาก 

เพียงแค่ไปพูดคุย ใส่ใจ แกกังวลว่าจะเป็นมะเร็งไหม เรื่องของลุงทำให้เรารู้สึก

ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้มีความสำคัญมาก”  
	 ปีสุดท้ายของการเรียนเป็นเอ็กซ์เทิร์น	 เป็นช่วงที่งานหนักสาหัส	 ต้อง
ทำงานเป็นด่านหน้าของทุกหน่วย	 และเวียนไปตามวอร์ดต่าง	 ๆ	 ทั้งยังต้องอยู่
เวร	 เธอพบคนไข้เป็นชายหนุ่มวัยต้น	๓๐	 เคยเป็นช่างภาพมีฝีมือฉกาจฉกรรจ์
ของนิตยสารชื่อดัง	 ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	 แม้เธอไม่ได้เป็นหมอประจำ
เตียงคนไข้รายนี้	 แต่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขา	 ได้พบว่าความงดงามในใจของ
เขาทำให้เธอเกิดกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น	
 “เราได้เรียนรู้จากเขาว่าเขาอายุยังน้อย แต่เขาเข้มแข็ง เขายังนำ

ภาพถ่ายโปสการ์ดที่ถ่ายไว้นำมาพิมพ์จำหน่าย เพื่อเอาเงินไปช่วยการกุศลด้วย 

เรารู้สึกว่าขนาดคนไข้ที่เขาทุกข์มาก ๆ เขายังมีใจคิดทำเพื่อคนอื่น น่าจะเป็น

กำลังใจให้เราไปดูแลคนอื่นได้ด้วย” 

	 ใช่เพียงบทเรียนในด้านที่งดงาม	หากความผิดพลาดที่ร้ายแรงก็เกิดขึ้น
ได้เสมอในเกมของการยื้อยุดระหว่างความเป็นกับความตาย	ถือเป็นบทเรียนให้
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เธอได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดแม้โดยไม่เจตนา	 แต่ก็อาจหมายถึงชีวิต	 เคราะห์
ดีที่ครั้งนี้ยังแก้ไขได้ทันท่วงที		
 “มีวันหนึ่งเบลอมาก ทั้งเหนื่อยทั้งล้ามากเลย พี่เขาบอกให้เอายา  

โปแตสเซียมฉีดเข้าในน้ำเกลือ เพราะคนไข้โปแตสเซียมต่ำ ความที่เหนื่อยมาก

ทำให้เราหลง แทนที่จะฉีดเข้าน้ำเกลือ เรากลับฉีดเข้าเส้น ซึ่งมันเป็นวิธีฆ่าตัว

ตาย คนไข้คนนี้เป็นคนไข้เด็ก พอฉีดเข้าไปนิดเดียวคนไข้หัวใจหยุดเต้นไป  

ชั่วขณะ โชคดีที่ให้ยาแก้ไขทัน ชั่วนาทีนั้นตกใจมาก สติกลับคืนมาเลย หาย

ง่วงเป็นปลิดทิ้ง ดีที่รุ่นพี่มาช่วยทัน อาจารย์เรียกไปคุยแล้วไม่ว่าอะไรเราสักคำ 

แค่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้น เหนื่อยเกินไปหรือเปล่า เขาคงไม่อยากกระทบเรา

มาก เรารู้สึกว่าเราทำผิดพลาด พี่เขายังให้กำลังใจเราอีก มันเป็นบทเรียนที่

ทำให้ความเป็นเพอร์เฟ็คท์ของเราลดลง ให้อภัยตัวเองได้ จากนั้นมาทำให้เรา

ทำอะไรสบาย ๆ ได้ โดยไม่รู้สึกกดดันมากเหมือนเมื่อก่อน” 

	 แม้จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น	 แต่เมื่อแผนกเด็กมีการมอบรางวัล	 เธอก็ยัง
ได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นของชั้นปีที่	 ๖	 โดยมีพี่เรสซิเดนท์พากันโหวต
ให้	เป็นเพราะเห็นว่าเธอใส่ใจดูแลคนไข้อย่างดี	
 “สิ่งที่เกิดขึ้นช่วยเบรคเราว่าเราต้องฟังเสียงตัวเองด้วย เป็นบทเรียนที่

ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมาก เราทำงานกับชีวิตคนไข้ เรามักง่ายไม่ได้

เลย เราขาดสติไปนิดหนึ่งนี่มีผลกับชีวิตคน จากปกติที่เป็นคนทำอะไรเร็ว ก็

ทำให้ใช้สติมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น ทำอะไรเราจะเช็คมากขึ้น วิธีการที่รุ่นพี่

นำมาใช้กับเราทำให้เราเอามาใช้กับน้อง ๆ ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ได้ แม้ว่าเขาอาจ

ทำอะไรผิดพลาด แต่คำถามที่แสดงความห่วงใยกลับทำให้เขาได้คิดมากกว่า

การไปด่าว่าเสียอีก” 

 
 ช่วงปี	 ๖	 นักศึกษาแพทย์ผู้นี้ฝึกงานอยู่ที่ศิริราช	๙	 เดือน	 โดยเวียน
ไปตามหอผู้ป่วยต่าง	 ๆ	 ตามหลักสูตรจากนั้นจึงไปฝึกทำคลอดที่โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์	๑	เดือน	เธอสร้างความคุ้นเคยกับพี่พยาบาล	พี่พยาบาล
ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่าจึงเมตตาช่วยสอนงานให้	 เป็นอีกครั้งที่ทำให้ได้
เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างทีมงานช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น	
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ระบบห้องคลอดที่นี่ใช้ระบบว่าพยาบาลคนไหนดูแลคนไข้ก็ให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง	
เธอพบว่าความคุ้นเคยที่เกิดจากการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้พยาบาลพูดจาและ
ปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยดี	 จนบางครั้งคนไข้ถามว่า	 “พยาบาลของฉันหายไปไหน”	
เธอรู้สึกดีกับคำพูดนี้ที่ได้ยิน		
	 จากโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ	 มีการฝึกงานด้านศัลยกรรมต่อที่โรง
พยาบาลสมุทรปราการ	 ๑	 เดือน	 ได้ทำหัตถการงานผ่าตัดเล็กจำพวกผ่าไส้ติ่ง	
นิ่ว	มากมาย	บางคืนมีมากถึง	๔-๕	ราย	แม้งานหนัก	แต่คำพูดของรุ่นพี่ที่แนะ
ว่า	 “งานหนักไม่เคยฆ่าใคร เดี๋ยวปีหนึ่งก็จะผ่านไป”	 ทำให้มีกำลังใจสู้งานได้
อย่างหน้าชื่นและสนุกกับงาน	
	 จากสมุทรปราการ	ย้ายไปฝึกงานอยู่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี	๑	เดือน	
เพื่อเรียนรู้งานวิจัยและเรียนรู้การทำงานในชุมชน		
	 ใช่ว่าชีวิตจะมีเพียงด้านเดียว	 ในช่วงขวบปีสุดท้ายอันหนักหนาสาหัส
ของการเรียนแพทย์	 เธอยังจัดสรรเวลา	 เพื่อสร้างความสุขรื่นรมย์ใจให้แก่
ตนเองด้วยเข้าเรียนการแต่งเพลงในคอร์สของ	 “พี่จิก”	 ประภาส	 ชลศรานนท์	
ซึ่งเป็นนักคิด	นักเขียน	นักแต่งเพลงที่เธอชื่นชอบ		 		
 “เราอยากไปเรียนแต่งเพลงกับพี่จิก อยากเจอเขา เรายิ่งต้องเรียน

วิชาหลักให้ดี รับผิดชอบงานดูแลคนไข้ให้ดี เพื่อจะได้มีเวลาออกไปข้างนอกได้ 

เป็นคอร์สที่ดีมากที่ไม่ใช่สอนแค่แต่งเพลง แต่ยังสอนวิธีคิดด้วย เมื่อก่อนเรา

แต่งเพลงไปเรื่อยเปื่อย แต่นี่เขาสอนให้ต้องคิดพล็อตก่อน เลยได้เอามาใช้กับ

การทำงานด้วยว่าต้องรู้จักมองภาพรวม พี่จิกเป็นคนสอนแนวคิดสอดแทรกมา

ในแต่ละคลาสที่ไปเรียน ทั้งเรื่องทัศนะต่อชีวิต การงาน แกมองอะไรเป็นเชิง

บวก คอร์สนี้ประทับใจมาก” 

	 เพลงหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 เพลงประจำโรงพยาบาลเสาไห้	 และ
โรงพยาบาลเทพา	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนสองแห่งที่เธอได้ไปเรียนรู้งานใน
เบื้องต่อมา	ล้วนเป็นผลงานการแต่งเนื้อร้อง	ทำนองของหมอเป้ทั้งสิ้น		
	 จากเมื่อแรกที่สนใจจะเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านเด็ก	 แต่ในที่สุดขณะ
เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย	เมื่อแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวเปิดรับสมัคร
แพทย์	 เพื่อเรียนต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 หมอเป้ก็ตัดสินใจยื่น	 
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ใบสมัคร	 ท่ามกลางการคัดค้านของใครต่อใคร	 แม้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
จะมีการวางระบบรากฐานมายาวนานถึงกว่า	๓๐-๔๐	ปีจนได้รับการยอมรับใน
ความสำคัญในแคนาดาและอังกฤษ	 แต่สำหรับเมืองไทยถือเป็นสาขาที่ยัง
ขาดแคลน	 และเพิ่งเปิดสอนกันไม่นานในมหาวิทยาลัยแพทย์	 ด้วยเป็นสาขา
วิชาแขนงใหม่ที่เพิ่งก้าวเดินเตาะแตะไม่ต่างจากก้าวย่างของเด็กทารก	 ยังมอง
ไม่เห็นฝั่งฝาอนาคต	 ต่างจากสาขาเฉพาะทางอื่น	 ๆ	 ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับมากกว่ามาก	
	 เพราะได้มีโอกาสรู้จักงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาบ้าง	 และ
พบว่าตรงกับความสนใจของตนเอง	 ทำให้หมอเป้พยายามศึกษางานด้านนี้จาก
การอ่านหนังสือตำรับตำราหลายเล่ม	 จนสามารถเข้าใจถึงหัวใจและหลักการ
ของศาสตร์นี้ในชั้นต้น	เมื่อได้รับรู้ก็ยิ่งพบว่านี่คือสิ่งที่	“ใช่”	ดังนั้นแม้หนทางจะ
ไม่มั่นคงอย่างที่ใครต่อใครทัดทาน	 แต่เธอก็พร้อมเป็นหนึ่งในขบวนแถวของ	 
ผู้ร่วมบุกเบิกแพทย์สาขานี้ในเมืองไทย	
	 มีเพียงพ่อกับแม่เท่านั้นที่ยังคงเป็นแรงใจสนับสนุนให้ลูกสาวได้ทำใน
สิ่งที่ตนสนใจและให้อิสระในทางเลือกเหมือนเช่นที่เคยเป็นมา		
	 เป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจนคือการจบออกมาทำงานในโรงเรียน
แพทย์	เพราะเป็นคนชอบทำอะไรหลายอย่าง	ทั้งงานสอน	งานตรวจคนไข้	งาน
วิจัยทางวิชาการ			
 
 หลังจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นคุณหมอเต็มตัว	 ในที่สุดเธอก็ได้รับ
การคัดเลือกเข้าเรียนแพทย์เฉพาะทางสาขานี้ที่คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 ทางรามาฯ	 ส่งผู้สมัครทั้ง	 ๔	 คนที่ผ่านการคัดเลือกไปเป็นแพทย์ใช้
ทุนที่โรงพยาบาลในเครือข่าย	 หมอเป้ต้องไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลสระบุรี	 ๑	 ปี
ก่อน	จากนั้นจึงจะกลับมาเรียนต่อเฉพาะทางที่รามาฯ	อีก	๓	ปี	จึงจะได้ชื่อว่า
จบหลักสูตร	
	 โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีเป็นโรงพยาบาลใหญ่	 และด้วยความที่เป็น
หมอเต็มตัว	 เป็นธรรมดาที่หน้าที่ความรับผิดชอบย่อมจะหนักหน่วงกว่าเดิม	 มี
การเวียนงานไปตามหอผู้ป่วยต่าง	 ๆ	หมุนเวียนไปทุก	๒	 เดือน	ก่อนจะไปสิ้น
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สุดเวลาช่วงสุดท้ายในโรงพยาบาลชุมชนที่เสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	 ความที่เรียน
เวชศาสตร์ครอบครัว	 คุณหมอมือใหม่จึงได้รับมอบหมายให้ไปดูแล	 และเรียนรู้
งานที่ศูนย์พีซียูทุกวันพฤหัสฯ	 ช่วงครึ่งวันเช้า	 เพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการ
ดูแลคนไข้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	
	 ช่วงเวลา	 ๓-๔	 เดือนแรกที่พีซียูเป็นช่วงเวลาของการสร้างความ	 
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่	 และการทำกิจกรรมออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ	 เป็น
ธรรมดาที่เจ้าหน้าที่อนามัยอาจไม่ชอบใจกับคุณหมอใหม่นัก	เพราะกลัวบทบาท
ของตนจะต้องลดลง	 เนื่องจากตนเคยเป็นหมอใหญ่ของชาวบ้านที่นี่มาก่อน	 จึง
ตั้งป้อมและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	 แต่สิ่งที่วัดความสำเร็จของงานคือการ
รณรงค์ตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ได้ผล	 มีคนมาตรวจมากกว่าเดิมมาก	 เป็น
เพราะคนไข้อาย	 ไม่กล้าตรวจกับเจ้าหน้าที่อนามัยที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่	 ทำให้
อนามัยมีผลงาน	จากจุดนี้ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น	เจ้าหน้าที่อนามัยยัง
ได้เรียนรู้การตรวจ	 การดูแลคนไข้ในแบบฉบับของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่
คุณหมอใหม่ได้นำมาใช้	 รวมถึงการทำแผนภูมิครอบครัว	 เพื่อทำให้ได้รู้จัก
สภาพครอบครัวของคนไข้	ที่อาจมีผลต่อความเจ็บป่วย	
 “แต่งานหลัก ๆ ของเราคืออยู่โรงพยาบาล งานหนักมาก ทำให้ได้

เรียนรู้การทำหัตถการทุกอย่างเพิ่มขึ้น ทั้งผ่าตัดไส้ติ่ง ทำคลอด ผ่าตัดสารพัด 

เวลาผ่าตัดก็มีหมอศัลยกรรมรุ่นพี่มาช่วยดูเราอีกที ตอนนี้เราเป็นหมอเต็มตัว

แล้ว ในหลายครั้งเหมือนหลังชนฝา ทำอะไรไม่ถูก แต่เราต้องจัดการไปก่อน 

บางทีทำให้เราไม่มั่นใจลึก ๆ ในการตรวจการดูแลคนไข้ แต่เราก็มีวิธีการด้วย

การนัดคนไข้มาอีกรอบหนึ่ง แล้วเราค่อยไปหาความรู้เพิ่มเติม ช่วงนั้นได้ใช้

ทักษะการสื่อสารกับคนไข้เต็มที่ คิดว่าเรื่องการสื่อสารนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก” 

	 ความที่ได้อ่าน	 ได้ศึกษาหาความรู้จากตำรับตำรามาก่อน	 และผ่าน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	 เธอจึงนำหลักการของหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวมาทดลองใช้ในช่วงปีแรกของการทำงาน	มีการไถ่ถามความคิด	ความ
รู้สึกของคนไข้เรื่องความคาดหวังในการรักษา	 ทำให้ได้พบว่าการดูแลคนไข้ของ
ตนไม่เหมือนมิติเดิมอีกต่อไป	เพราะคนไข้แต่ละคนแม้จะเป็นโรคเดียวกัน	แต่ก็
มีรายละเอียดของภูมิหลัง	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 เช่น	 คนไข้
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บางคนที่เป็นโรคปวดท้องเรื้อรัง	 คนหนึ่งอาจเป็นเพราะกินเผ็ดเป็นประจำจน
เป็นโรคกระเพาะ	 ขณะที่อีกคนอาจเป็นเพราะความเครียดที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาในครอบครัว	 มุมมองต่อคนไข้ของเธอจึงเปลี่ยนไป	 ความละเอียดอ่อน
และหลักการของแพทย์ด้านนี้ทำให้เธอพบว่าตนสามารถเข้าใจและดูแลคนไข้ได้
ดีขึ้นกว่าเดิม		
	 ช่วงสุดท้ายที่ได้ไปเรียนรู้การทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนที่เสาไห้	 นับ
เป็นประสบการณ์ที่ดีที่หมอเป้ประทับใจ	 เธอได้เรียนรู้ทักษะของการเป็นผู้นำที่
ดีจากคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาล	 ที่ไม่เพียงแต่มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน	
หากยังดูแลจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันอย่างเอาใจใส่	 ที่นี่เธอได้เป็น
แพทย์เจ้าของไข้ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายด้วยตนเองเป็นครั้งแรก		
	 คนไข้เป็นผู้หญิงวัย	 ๔๐	 เป็นมะเร็งที่กระดูกข้อเข่าในระยะสุดท้ายที่
มะเร็งกระจายไปที่ปอดแล้ว	 โชคดีที่คนไข้ไม่มีอาการปวดมากนัก	 แม้ไม่มี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาก่อน	 แต่เธอก็พบว่าความใส่ใจ
ของแพทย์ที่มีต่อคนไข้บางครั้งก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ยาวิเศษขนานใด		
	 แม้คนไข้จะจากไปในที่สุด	 แต่ญาติก็ยังนำเอากุหลาบแดงช่อโตมา
ขอบคุณเธอด้วยความประทับใจ		
 “กุหลาบที่ได้รับเป็นกุหลาบแดง ทีแรกนึกว่าจะขายออกเสียแล้ว” เจ้า
ตัวยิ้มเขิน	ๆ		
	 ๒	 เดือนในโรงพยาบาลชุมชน	 แม้เป็นช่วงสั้นๆ	 แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่
เธอประทับใจ	
 “รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วที่มาลงเรียนด้านนี้ ทำงานแล้วมีความสุข 

ช่วงแรกอาจไม่ได้เยี่ยมบ้านมาก แต่ตามพี่พยาบาลไปดูคนไข้ตามบ้านบ้าง เริ่ม

รู้สึกว่าเราเป็นหมอประจำตัวคนไข้แล้วนะ เพราะมีการดูแลต่อเนื่อง ได้รู้จัก

การทำงานเป็นทีม มีอะไรพี่ ๆ เขาจะช่วยแนะนำ ทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ถ้าไม่มีรุ่นพี่คอยดูแลมันเสี่ยงนะ เพราะเรามีความรู้ระดับหนึ่งเท่านั้น 

ประสบการณ์เรายังน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ช่วยชี้แนะหลายเรื่อง 

ทำให้อุ่นใจขึ้น อย่างตอนใส่ท่อช่วยหายใจให้คนไข้ ถ้าเราอยู่โรงพยาบาลศูนย์ฯ

จะมีคนช่วย แต่ที่โรงพยาบาลชุมชน เราอยู่เวรคนเดียว ถ้าใส่ท่อไม่ได้จะทำ  
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อย่างไร ความรับผิดชอบมันหนักอึ้ง การใส่ท่อมันยาก คนป่วยก็กระสับ  

กระส่ายอยู่ด้วย เขาเป็นเส้นเลือดแตกในสมอง เราเรียนมาว่าไม่ควรจะไป

ใส่ยาที่ให้คนไข้ซึม เดี๋ยวจะประเมินสติลำบาก ต้องพยายามกันมากกว่าจะ

ทำได้สำเร็จ”  

 
 หมอเป้กลับมาเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่
รามาฯ	 โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นทั้งสิ้น	 ๗	 คน	 การเรียนเป็นการเรียนรู้จากการ
ทำงานจริง	โดยเวียนไปตามแผนกต่าง	ๆ	หลายแผนก	เธอเป็นลูกศิษย์รุ่นที่	๒	
ของหมอสายพิณ	 หัตถีรัตน์	 หรือหมอแคน	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มี
บทบาทบุกเบิกงานด้านนี้ในหน้าประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย	 ขณะนั้นคุณหมอ
เพิ่งกลับจากไปเรียนเพิ่มเติมด้านการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวที่แคนาดากลับ
มาพร้อมความรู้ใหม่	ๆ		
 “เราคิดว่าก่อนหน้านี้เราน่าจะเข้าใจหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

พอสมควรแล้ว รู้สึกไม่ขัดกับธรรมชาติของตัวเองเท่าไร คิดว่าเรียน ๓ ปีไม่น่า

หนักมาก แต่ปรากฏว่าพอเรียนแล้วมันเปลี่ยนแปลงเราไปสิ้นเชิงอีกมากเลย 

ค่อยเปลี่ยนไปวันละนิดละหน่อย ทำให้เราคิดไม่เหมือนเดิม มีมุมมองที่ลึกซึ้ง

และกว้างไกลขึ้น” 

	 ขณะนั้นงานเวชศาสตร์ครอบครัวยังอยู่ในช่วงก้าวเริ่ม	 ไม่ค่อยเป็นที่
รู้จัก	 แม้แต่ในหมู่แพทย์ด้วยกันก็ยังไม่ให้ความสำคัญ	 จึงมักต้องคอยตอบ
คำถามจากสังคมบ่อย	ๆ	เวลาไปทำงานตามแผนกต่าง	ๆ	ในรามาฯ	บ่อยครั้งที่
ถูกมองด้วยสายตาดูถูก	บ้างว่าไม่มีอนาคต	แรกที่เข้าเรียนปี	๑	จึงทำให้หมอเป้
ตกอยู่ในอาการซึมเศร้าวันเว้นวันไม่ต่างจากคนอกหัก	 เมื่อพบกับสภาวะที่ต้อง
กดดัน	บางวันอาการย่ำแย่กว่านั้น	
 “เราเคยมีแต่คนชื่นชมมาตลอดชีวิต แล้วต้องมาเจอสภาพอย่างนี้ ถือ

เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ลดอัตตาลงได้มาก” 

	 ในยามทดท้อ	 เธอยังมีแม่	คนรักที่เป็นหมอด้วยกัน	และอาจารย์หมอ
สายพิณหนุนช่วยเป็นกำลังใจ	 ทำให้เมื่อย่างเข้าปี	 ๒	 หัวใจของหมอดารินก็
แข็งแกร่งขึ้น	สามารถก้าวข้ามเสียงปรามาสต่าง	ๆ	 ได้ดีขึ้น	 เป็นเพราะเธอเชื่อ
มั่นว่าปัญหาทุกปัญหาต้องมีทางออกเสมอ	
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	 ปีที่สองของการเรียน	 มีการวางหลักสูตรไว้ว่าให้ไปเรียนรู้งานที่โรง
พยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดีนาน	๒	เดือน	พื้นที่ที่หมอเป้ได้ลงไป
อยู่คือโรงพยาบาลเทพา	 จังหวัดสงขลา	 ที่นี่นอกเหนือจากได้รับประสบการณ์
อันมีค่าแล้ว	 เธอยังได้พบคนดีอีกคนหนึ่งซึ่งเธอประทับใจ	 คือคุณหมอสุวัฒน์	 
วิริยะพงษ์สุกิจ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	ทำให้ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ	พร้อมไป
กับความหมายของอุดมคติแห่งวิชาชีพแพทย์ที่งดงาม	
 “ที่เทพาเขาให้หมอตรวจคนไข้นอกเพิ่มช่วงเวลาเย็น ขณะที่หมออยู่

เวรฉุกเฉินไปด้วย ทั้งที่เรามองดูแล้วว่าคนไข้ไม่ได้มีเรื่องเจ็บป่วยเร่งด่วน ไม่มี

การคิดเงินคนไข้ด้วย ทีแรกเราคิดว่าทำไมทำอย่างนี้ หมอเหนื่อยนะ เขาบอก

คนไข้เหมารถมา เพราะกลางวันต้องทำงาน ทำให้เราได้มาสัมผัสความเป็นจริง

ของชีวิตอีกรอบว่าทำไมเราใจร้ายอย่างนี้ แต่หมออยู่ที่นี่เขาเห็นภาพคนไข้แล้ว

เขาคิดเงินไม่ลง จุดนี้ทำให้เราได้มาสัมผัสความดีซึ่งมันมีความหมายมาก เรา

เอาหลักการที่เราเรียนมาตลอดปีครึ่งมาใช้ โดยเฉพาะได้ใช้ความรู้เรื่องการ

เยี่ยมบ้านมากขึ้น ทำให้มองภาพคนไข้ได้ชัดขึ้นกว่าเดิม” 

	 ชาวบ้านในพื้นที่เทพาส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	 มีฐานะลำบากยากจน	 การ
ออกเยี่ยมบ้านกับทีมเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลทำให้เธอได้พบสภาพชีวิตจริง
ของคนไข้	และพบว่างานเวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องและเป็น
มิตรสามารถช่วยฟื้นฟูให้คนไข้มีสภาพที่ดีขึ้นได้	 เช่น	 คนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุ	
ต้องนอนแบบอยู่กับที่	 เมื่อทีมงานหมั่นไปเยี่ยมเยียนแนะนำ	 ให้กำลังใจ	 คนไข้
ก็สามารถฟื้นฟูตนเองจนลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้ง	
 “คนไข้เขาสอนเรานะ อย่างบางคนที่อยู่ในสภาพพิการ ขาอ่อนแรง 

เขานับถือมุสลิม เขาบอกว่านี่เป็นบททดสอบจากอัลเลาะฮ์ ที่ผ่านมาเขาว่าเขา

ดีได้แค่นี้แล้ว แต่อัลเลาะฮ์เห็นว่านี่อาจจะถึงจังหวะแล้วที่เขาจะลุกขึ้นมายืนได้

อีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านที่นั่นลูกเยอะ เราได้เห็นการดูแลคนไข้แบบองค์รวมที่มี

มิติทางวัฒนธรรม เช่น อนุญาตให้หมอตำแยพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมมาช่วย

ทำคลอดให้กับชาวบ้าน หรืออนุญาตให้มีการสวดทำพิธีสำหรับเด็กแรกเกิดใน

โรงพยาบาลได้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก” 

	 ช่วงอยู่เทพา	หมอเป้ได้มีโอกาสไปดูงานระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มาเลย์	
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แม้เป็นช่วงเวลาสั้น	ๆ	เพียง	๔	วัน	แต่ก็ได้เห็นระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดี	ระบบ
การดูแลรักษาฟรีหมด	 มีผู้ช่วยหมอที่เรียน	 ๓	 ปีเพื่อมาช่วยแบ่งเบางานของ
หมอ	 ผู้ช่วยกลุ่มนี้สามารถดูแลโรคพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อนได้หมด	 และทำ
หน้าที่เป็นหมอประจำตัวคนไข้ไปด้วย	 แม้จะมีประสบการณ์ในโรงพยาบาล
ชุมชนน้อยเพียงแค่สองแห่ง	 คือที่เสาไห้และเทพา	 แต่ก็นับว่าเป็นแบบอย่างที่
สอนการเรียนรู้งานชุมชนได้เป็นอย่างดีทั้งสองที่		
	 ในช่วง	 ๓	 ปีของการเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว	มุมมองที่มีต่อคนไข้ของหมอใหม่คนหนึ่งเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ	
 “แต่เดิมเราดูแค่อาการของคนไข้ แต่ที่รามาฯ เราสร้างระบบว่าเมื่อ

คนไข้คนนี้มาตรวจ เขาจะเจอหมอคนเดิมตลอด ความรู้สึกนี้สำคัญนะ พอเรา

รู้ว่าเราต้องดูแลเขาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราดูว่าโรคของเขาดีแล้ว เราจะช่วย

ป้องกันโรคให้เขาได้ในอนาคต และเมื่อเราดูแลเรื่องโรคแล้ว ทำยังไงชีวิตเขา

จึงจะมีความสุขขึ้น ถ้าเขามีความสุขในตัวเอง เขาจะมีศักยภาพไปช่วยคนใน

ครอบครัว หรือในสังคมได้ เวชศาสตร์ครอบครัวทำให้เรามีการเพิ่มมุมมอง

เรื่องครอบครัวเข้ามา การซักประวัติแผนภูมิครอบครัวและการดูแลที่ต่อเนื่อง

ทำให้เรารู้สภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนไข้ว่าสิ่งเหล่านี้มีแรงกระทบต่อ

ความเจ็บป่วยของเขาอย่างไร บางทีเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาครอบครัวเขา แค่

เปลี่ยนตัวเขาคนเดียว พอเขาดีขึ้น ปฏิกิริยาของคนอื่นในบ้านจะดีขึ้นด้วย”  

	 เช่นหมอเป้พบว่ามีป้าคนหนึ่งโผล่หน้ามาตรวจที่ห้องฉุกเฉินเกือบทุก
วัน	 ด้วยอาการร้อนวูบวาบทั้งตัว	 เหงื่อออกมาก	 จนเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเบื่อ
หน้าว่ามาอีกแล้ว	 จึงส่งให้คนไข้มาพบหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 เธอตรวจ
สุขภาพของคนไข้	 และได้พูดคุยกัน	 จึงรู้ว่าแท้ที่จริงคุณป้ารายนี้ไม่ได้มีปัญหา
ทางสุขภาพโดยตรง	 แต่มีความเครียด	 เนื่องจากมีปัญหาครอบครัวหลายอย่าง	
ป้าเป็นซิงเกิ้ล	มัม	ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความลำบาก	มีความขัดแย้งระหว่างแม่ลูก
สูง	ลูกไม่ใส่ใจดูแลแม่	ทำให้แม่มีความทุกข์		
	 ในที่สุดคุณหมอจึงนัดมาเป็นคนไข้ประจำ	 ดูแลต่อเนื่องกันมาหลายปี	
ทุกวันนี้คุณป้าดีขึ้นมาก	อาการที่เคยร้อนวูบวาบทั้งตัวก็หายไป	เป็นเพราะหมอ
เป้รักษาคุณป้าด้วยหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว	 คือไม่ได้รักษาแค่อาการ	
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แต่ยังดูแลรวมไปถึงองค์รวม	คือกาย	ใจ	สังคม	และจิตวิญญาณของคนไข้	ช่วย
ให้คุณป้าปล่อยวางได้มากขึ้น	 เมื่อปล่อยวางได้มากขึ้นก็ไม่ไปบ่นเอากับลูก	 ๆ	
ทำให้ลูก	ๆ	มีปฏิกิริยาที่เบาลง	ไม่ทะเลาะกันกับแม่	เมื่อสุขภาพคุณป้าดีขึ้น	ก็
หันมาดูแลสุขภาพด้านอื่น	เช่น	เรื่องเข่า	การป้องกันการหกล้ม		
	 นี่คือตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าการมีหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของคนไข้ได้โดยรวม	 และส่งผลดีต่อการรักษา
อย่างไร		
	 หลังเรียนจบ	 ๓	 ปี	 ได้รับวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว	หมอเป้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่รามาฯ	๑	ปี	ตามที่ตั้งใจไว้	
จากนั้นจึงไปเรียนต่อเพื่อเป็นอาจารย์สอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
การดูแลผู้สูงอายุที่แคนาดา	๓	ปี	
 
 ก้าวแรกที่ไปถึง	 อาจารย์ที่สอนเห็นว่าเธอดูมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมาก
จนเกรงว่าจะเครียด	จึงเสนอให้ไปท่องเที่ยวพักผ่อน	๑	อาทิตย์	เพื่อผ่อนคลาย	
เป็นความรู้สึกดี	 ๆ	 เหลือเชื่อในช่วงแรกที่เธอได้สัมผัส	 ก่อนจะได้เรียนรู้งานที่
แม้จะหนัก	 แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่มีความสุข	 และมีคุณค่าของงานเวชศาสตร์
ครอบครัว	
	 ช่วงปีแรกเป็นหลักสูตรเรื่องการสอนโดยเฉพาะ	 มีการดูงานการสอน
ในแบบต่างๆ	ทั้งสอนในห้องกลุ่มใหญ่	กลุ่มเล็ก	สอนการตรวจคนไข้	สอนการ
ทำเวิร์คช็อป	 ฯลฯ	 ทั้งปีทำอยู่อย่างนี้	 ๑๒๐	 เซ็คชั่น	 ๆ	 ละ	๓	 ชั่วโมง	 เธอได้
เห็นการทำงานในคลินิกผู้สูงอายุ	 คลินิกคนเร่ร่อนไร้บ้าน	 การได้เห็นการสอน
ของครูหลากหลายแบบ	 ทำให้เธอได้นำเอามาพัฒนาตนว่าอยากเป็นครูแบบ
ไหน	และนำข้อดีต่าง	ๆ	ของครูแต่ละคนมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกับตนเอง		
	 ขึ้นปี	 ๒	 ได้ตรวจคนไข้	 ที่แคนาดามีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล	 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะ	 ถือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญ	
มีทั้งการดูแลรักษาในโรงพยาบาล	 การออกเยี่ยมบ้าน	 โดยมีหมอที่ทำหน้าที่
เยี่ยมบ้านโดยตรง	 ทำให้หมอจากเมืองไทยผู้นี้ได้เปิดโลกทัศน์ในการดูแลคนไข้
กลุ่มนี้ว่าสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด		
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 “เมื่อก่อนเรามองว่าการเยี่ยมบ้านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำ

ลงไปดีพอหรือยัง แต่พอได้มาเห็นคนที่เขาทำอย่างมืออาชีพจริง ๆ ทำให้เราได้

แบบอย่างที่เป็นประโยชน์มาก ทำให้เราอยากทำงานเยี่ยมบ้านด้วยความรู้สึกที่

ดี เพราะเราพบว่ามันสำคัญจริง ๆ” 

	 การเยี่ยมบ้านทำให้มุมมองที่มีต่อคนไข้เปลี่ยนไป	 ได้รู้จักตัวตนที่แท้
จริงของคนไข้มากขึ้น	 เห็นโลกของชีวิตจริงที่บ้าน	 ได้เห็นยามอร์ฟีนที่คนไข้กิน
ใช้อยู่ทุกวัน	 ทำให้สามารถเข้าใจคนไข้ได้ดีขึ้นกว่าโลกในโรงพยาบาล	 อันเป็น
โลกที่มีพื้นที่ของผู้อื่นมากมายและเป็นโลกที่คนไข้ต้องมาอยู่ชั่วครั้งคราว	
	 คนไข้ชายคนหนึ่งต้องการเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยของขวัญชิ้นสุดท้าย	
บอกกับเธอว่าเขาเตรียมกรอบรูปที่อัดเทปคำพูดสุดท้าย	 เพื่อจะบอกว่าตนรัก
ภรรยาเสมอ	 และจะรักเช่นนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง	 นี่คือของขวัญหลังการ
จากลาที่เขาเตรียมไว้ให้ผู้หญิงของเขา	 ขอให้หมอรักษาความลับเรื่องนี้ไว้	 อย่า
ได้ไปบอกเธอก่อน	เรื่องราวในมุมเล็ก	ๆ	น่ารักนี้ทำให้หมอเป้ได้สัมผัสถึงความ
รัก	ความอ่อนโยนของคนไข้กับครอบครัวว่างดงามเพียงไร		
	 คุณทวดคนหนึ่งอายุ	๑๐๐	ปี	ลูกหลานจัดงานวันเกิดให้	และมอบของ
ขวัญที่มีคุณค่ามีความหมายต่อจิตใจ	 ทุกคนช่วยกันทำภาพแผนภูมิครอบครัวที่
ติดรูปสมาชิกทุกคนในบ้านมอบให้คุณยายทวด	 เหล่านี้เป็นมุมของความอบอุ่น	
น่ารัก	 ที่ทำให้เธอมองเห็นคนไข้อย่างเป็นมนุษย์มากขึ้น	 แทนที่จะมองเห็นเป็น	 
ผู้ป่วยอย่างที่เคยเป็น	
	 ช่วงขวบปีที่สามของการเรียนเป็นการเรียนรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นโรคสมองเสื่อม	 แบ่งระบบการดูแลเป็น	 ๓	 ที่	 คือการดูแลที่โรง
พยาบาล	 เนิร์สซิ่งโฮม	 และมีการเยี่ยมบ้าน	 เธอสนใจงานดูแลที่เนิร์สซิ่งโฮม	
แต่เมื่อได้ไปเห็นก็พบว่าสภาพของผู้ชราที่ใช้ชีวิตบั้นปลายในเนิร์สซิ่งโฮมช่าง
แห้งแล้ง	 เหงาเศร้า	 เพราะฝรั่งมักใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ด้วยกันตามลำพัง	มีเพียง
ลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์	 หรือจาไมก้าทำหน้าที่ดูแล	 คนไข้หลายรายบอกเธอว่ามัน
เศร้าแค่ไหนที่ต้องอยู่ในเนิร์สซิ่งโฮม	 ทั้งที่ตนอยากอยู่บ้านอันเป็นพื้นที่ที่ตนคุ้น
เคยมากกว่า	 แต่ชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ทำให้ลูกหลานก็ไม่พร้อมจะดูแล	 นับ
เป็นการเรียนรู้เพื่อในที่สุดจะได้พบว่าบ้านเรายังมีชีวิตบั้นปลายที่อบอุ่นกว่า
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สำหรับวัยสุดท้ายของปู่ย่าตายาย	
	 เธอได้พบว่าแม้ในท่ามกลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย	 มี
ระบบการเยี่ยมบ้านที่พร้อม	 มีหมอที่สามารถเรียกหาได้ทุก	 ๒๔	 ชั่วโมง	 แต่
ถึงที่สุดสิ่งที่สร้างความอบอุ่นใจให้กับคนไข้ที่สุดก็คือกำลังใจจากครอบครัวที่
สำคัญกว่าระบบการแพทย์เสียอีก	
	 เหตุการณ์หนึ่งซึ่งจำได้ไม่ลืมขณะที่อยู่แคนาดา	 เป็นทั้งความผิดพลาด
และความประทับใจที่ทำให้คุณหมอจากเมืองไทยได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่มี
ค่า	แม้ในที่สุดคนไข้จะจากไป	แต่ทุกอย่างก็จบลงอย่างงดงาม		
	 คนไข้รายนี้อยู่ในวัย	 ๗๒	 เป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 ป่วย
เป็นมะเร็งในช่องท้องระยะสุดท้าย	 คนไข้มีอัธยาศัยใจคอที่น่ารัก	 เป็นที่ประทับ
ใจของทีมหมอและเจ้าหน้าที่ที่มาดูแล	 วันหนึ่งคนไข้บอกว่าตนมีอาการปวดท้อง
คล้ายปวดฝี	 แต่เธอปักใจเชื่อว่าเป็นการปวดจากมะเร็งที่เป็นอยู่	 จึงทำให้
ประมาท	 ไม่ได้ตรวจซ้ำ	 เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเธอจึงนำยาปฏิชีวนะไปให้ที่บ้าน	
วันถัดมาคนไข้มีเพื่อนเป็นหมอไปเยี่ยม	 บอกว่ารออยู่ได้อย่างไร	 ให้ไปตรวจที่
โรงพยาบาล	 ในที่สุดจึงพบว่าเป็นฝีและได้ผ่าออก	 หลังจากผ่าตัดฝีแล้ว	 คนไข้
ขอให้หมอและทีมงานเดิมที่เคยดูแลกันมาช่วยดูแลตนต่ออีก	ทั้งที่เธอทำงานผิด
พลาด	
 “เราไปขอโทษคนไข้ที่โรงพยาบาลว่าหมอวินิจฉัยผิด เรารู้สึกลำบากใจ 

อายด้วย คนไข้บอกว่าไม่เป็นไร เขาเข้าใจ ที่ผ่านมาหมอดูแลเขาอย่างเต็มที่ 

ขอให้มาดูแลเขาต่อได้ไหมหลังจากผ่าตัดแล้ว เราได้เรียนรู้ว่าถึงเราจะทำผิด

พลาด แต่สิ่งที่คนไข้ต้องการ ๓ อย่างคือคำขอโทษ คำอธิบาย และแผนการ

รักษาในอนาคต เขาพร้อมจะให้อภัยเรา” 

	 ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้หมอเป้รู้สึกเครียดมาก	 จนระบบของร่างกาย
แปรปรวน	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 อีกทั้งการพูดจา
สื่อสารกับคนไข้ด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เธอกังวล	 แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้น
และพัฒนาได้	 ทำให้เธอได้เรียนรู้อีกครั้งว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอกับ
คนไข้เป็นสิ่งสำคัญมาก	 เธอและทีมงานได้ดูแลคนไข้รายนี้ต่อจนวาระสุดท้าย	
ในอดีตคนไข้เคยเรียนหมออยู่สองปี	 ก่อนจะเรียนเป็นนักเปียโน	 ภรรยาก็จบ
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จิตวิทยาการแพทย์	 ความหวังสุดท้ายของเขาคือขอให้ได้มีโอกาสได้สัมผัส
เครื่องดนตรีที่เป็นชีวิตจิตใจของเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นหนสุดท้าย	 หลังจากที่ไม่ได้
เล่นเปียโนมากว่าครึ่งปี	 โชคดีที่เธอผู้เคยเป็นครูสอนเปียโนมาก่อนหิ้วเปียโน
ม้วนไปจากเมืองไทย	 จึงช่วยให้ความฝันช่วงสุดท้ายของนักดนตรีเอกผู้นี้
สมปรารถนา	 แม้ว่าเธอจะต้องจับมือเขาช่วยกดแป้นเปียโนให้พอมีเสียงดนตรี
ได้	แต่ก็ไม่สามารถเล่นเป็นบทเพลงได้	เพราะคนไข้อ่อนแรงมากแล้ว	
	 เขาจากไปราวตี	๓	ของค่ำคืนนั้น	เป็นการลาจากไปในท่ามกลางความ
อบอุ่น	 มีภรรยาและลูก	 ๆ	 อยู่เคียงข้าง	 อีก	 ๓	 เดือนถัดมา	 หลังจากจัดการ
เรื่องกิจธุระเสร็จสิ้น	 ครอบครัวจึงส่งการ์ดมาขอบคุณทีมงาน	 และบอกว่าทีม
งานทุกคนทำดีที่สุดแล้ว	
	 หลังจากเริ่มปรับตัวได้ในต่างแดน	 ชีวิตก็อยู่ในสภาพสมดุล	 และมี
ความสุข	 เป็นช่วงที่เจ้าตัวได้ใช้ชีวิตเต็มที่	 หัวใจชื่นบานทั้งเวิร์คฮาร์ด	 เพลย์
ฮาร์ด	และยังสามารถทำงานวิจัยออกมาได้เรื่อย	ๆ	จนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว	 ได้เดินทางไปยังที่ที่ไม่เคยไป	 ทั้งเที่ยวและทั้งดูระบบงานดูแลผู้ป่วยใน
ประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 คิวบา	 รัฐอลาสก้า	 โดมินิกัน	 โคลัมเบีย	 ฯลฯ	 เมื่อมาถึง
ช่วงปีที่สาม	 จึงนับเป็นรอยต่อที่ดี	 เป็นการฝึกความอดทนอีกรอบหนึ่งเมื่อต้อง
ไปรับหน้าที่อยู่เวรที่ด่านหน้าของโรงพยาบาล	 แม้จะเหนื่อยกับงานหนัก	 แต่
ความที่เคยผ่านงานหนักมาก่อน	 ทั้งอายุยังน้อย	 มีความใส่ใจที่จะเรียนรู้
ประสบการณ์	ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้สบาย		
	 ช่วงปีสุดท้าย	 ยังเป็นช่วงที่หมอเป้เริ่มสนุกกับการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการสอนไว้ล่วงหน้า	ก่อนกลับมาเมืองไทยอย่างมั่นอกมั่นใจมากขึ้น	
  
 ๓	ปีที่ร่ำลากับผู้ป่วยทางเมืองไทย	โดยที่ไม่มั่นใจลึก	ๆ	ว่าจะได้กลับ
มาพบหน้ากันอีกไหม	 ในเมื่อผู้ป่วยหลายรายก็มีอาการหนัก	 บ้างเป็นมะเร็งอยู่
ในขั้นสุดท้าย	 ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อกลับมาถึงสนามบิน	 โทรศัพท์สายแรกที่โทร.มา
ถึงเธอไม่ใช่สายจากพ่อหรือแม่	 แต่คือเสียงจากสามีของผู้ป่วยที่เธอดูแลมา	 
ต่อเนื่อง	เขาบอกกับเธอว่าลองโทร.หาหมอทุกเดือน	เผื่อจะติดต่อได้	หมอเป้ได้
กลับมาดูแลคนไข้รายนี้ต่อ	 และได้เรียนรู้เรื่องราวดี	 ๆ	 จากครอบครัวนี้ที่สร้าง
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ความประทับใจให้เธอและทีมงานอย่างยิ่ง	
	 แม้ห่างหายกันไป	๓	ปี	แต่คนไข้เก่ายังจดจำคุณหมอได้	และขอกลับ
มาตรวจรักษาต่อกับเธอ	ได้รับรู้ข่าวคราวช่วงชีวิตที่ห่างหายจากกันไปนาน		
	 การดูแลคนไข้ในแบบฉบับของหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 ใช่เพียงดูแล
คนไข้อย่างต่อเนื่อง	 และครบถ้วนแบบองค์รวม	 ทั้งในมิติทางกาย	 ใจ	 สังคม	
และจิตวิญญาณ	 แต่บ่อยครั้งการทักถามและได้รับรู้สภาพแวดล้อมของคนไข้
จากการทำแผนภูมิครอบครัว	 ยังสามารถดูแลครอบคลุมไปถึงคนไข้ที่เป็น
สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้มาที่โรงพยาบาลอีกด้วย	 เช่นครอบครัวนี้ที่สามีมา
ตรวจด้วยเรื่องน้ำหนักตัวเกิน	มีไขมันในเลือดสูง	และเป็นเบาหวาน	ผู้ป่วยราย
นี้มีสีหน้าหม่นหมอง	 แต่กลับไม่ได้ห่วงเรื่องสุขภาพของตนสักเท่าไร	 เมื่อได้พูด
คุยทักทายไถ่ถาม	 หมอเป้จึงได้รู้ว่าเขามีภรรยาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย	
หมอและทีมงานสหวิชาชีพจึงตัดสินใจไปเยี่ยมบ้าน	 เพื่อช่วยดูแลภรรยา	 ส่งผล
ให้สุขภาพของคนไข้ดีขึ้น	
	 ภรรยาของหนุ่มใหญ่รายนี้ป่วยเป็นมะเร็งที่เพดานปาก	 เชื้อมะเร็งแพร่
กระจาย	 จนต้องตัดบางส่วนของปอดทิ้งไปสองข้าง	 ช่วงแรกที่สามีไปทำงานที่
ญี่ปุ่น	 เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว	 ภรรยาต้องดูแลตนเองและลูกสาวที่ยังเล็ก
อีกสองคน	 ช่วงกลางวันที่แม่ไปฉายแสง	 ก็จะซื้อไก่ย่างห้าดาวทิ้งไว้ให้ลูกกิน	
ลูกคนพี่วัยเพียง	 ๕	 ขวบทำหน้าที่ดูแลน้องสาววัย	 ๑	 ขวบ	 รอจนกว่าแม่ฉาย
แสงราว	๓	ชั่วโมงจึงจะกลับมา	แม้จะเหนื่อยเพลียขนาดไหน	แต่ผู้เป็นแม่ก็ทำ
หน้าที่แม่บ้าน	ดูแลลูก	ๆ	เป็นอย่างดี	ฝ่ายสามีรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลลูกเมียเต็มที่	
แต่เมื่อมีทีมงานเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไปช่วยดูแล	 ทำให้ไม่ห่วงกังวลจนเกิน
ไป	
	 ปัจจุบันสามีกลับมาจากญี่ปุ่น	 ภรรยาต้องตัดกระดูกกรามออก	 ทำให้
วงหน้าผิดรูปไป	ไม่เหลือเค้ารอยความสวยงาม	ขาดความมั่นใจ	กลัวสามีจะไป
มีภรรยาใหม่	 ทั้งชาวบ้านก็ยุยง	 แต่สามีก็ยังมั่นคง	 บอกว่าจะอย่างไรก็ยังรัก
ภรรยาเหมือนเดิม	 ทุกครั้งที่หมอเป้และทีมงานไปเยี่ยมบ้าน	 แม้น้ำหนักตัวจะ
เหลือเพียง	 ๓๗	 กิโลฯ	 แต่คนไข้จะทำขนม	 หรือก๋วยเตี๋ยวหลอดรสชาติอร่อย
จากน้ำมือตนเองมาเลี้ยง	บางครั้งก็ฝากคุกกี้ที่ทำเองมาให้หมอ	พยาบาล		
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	 จากผู้เป็นพ่อที่มาดูแลรักษาเป็นคนไข้คนแรกเมื่อหลายปีก่อน	 ถึงวันนี้
หมอเป้และทีมงานดูแลครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวอย่างต่อเนื่องจนคุ้นเคยกัน	 ไม่
น่าเชื่อว่าจากผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อกว่าสิบปีก่อน	 ถึงวันนี้ผู้เป็นแม่ยังมี
ชีวิตอยู่	 เพื่อรอดูความสำเร็จของลูก	ๆ	ลูกสาวตัวเล็ก	ๆ	ในวันวานเติบโตขึ้นสู่
วัยสาวรุ่น	 เอ็นท์ติดหมอที่ต่างจังหวัด	 แต่สละสิทธิ์ไม่ยอมไปเรียน	 หันมาเลือก
เรียนพยาบาลในกรุงเทพฯ	แทน	เพราะเป็นห่วง	ไม่อยากทิ้งแม่ไปไกล		
	 ในฐานะหมอที่ดูแล	 หมอเป้กลับรู้สึกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียว	
หากครอบครัวนี้ยังสอนให้เธอได้รู้จักความรัก	ความอบอุ่น	และความหมายของ
ความเป็น	“ครอบครัว”	ที่สมบูรณ์	งดงาม	และความรักนั้นยังเผื่อแผ่มาถึงหมอ
และพยาบาลที่ดูแล	 เมื่อรู้ว่าพยาบาลในทีมจะไปไหว้พระที่วัดป่าในต่างจังหวัด	
คุณแม่ใช้เวลาว่างลงมือถักหมวกไหมพรมฝากไปถวายพระ	 หมอเป้เองก็มีเสื้อ
ไหมพรมที่ถักทอด้วยน้ำมือและน้ำใจจากความรัก	 ความซาบซึ้งใจจากคุณแม่
รายนี้	แม้เหลือเพียงร่างกายที่ผ่ายผอม	ทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่าย	แต่พลัง
แห่งชีวิตอันอบอุ่นของคุณแม่ผู้นี้ก็ทำให้คุณหมอรู้สึกจับใจ		
 “ทุกครั้งที่ใส่เสื้อตัวนี้แล้วน้ำตาพานจะไหล ตื้นตันใจในสิ่งที่คนไข้

ทำให้เรา บางครั้งเวลาทำงานหนักแล้วอยากขี้เกียจบ้าง พอนึกถึงเขา เราก็  

ขี้เกียจไม่ลง” 

	 นี่คือความงดงามของการดูแลอย่างต่อเนื่อง	 เป็นความคุ้นเคยระหว่าง
หมอกับคนไข้ที่เกิดขึ้น	ที่ทำให้หมอเป้สามารถจำข้อมูลรายละเอียดของคนไข้ได้
มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเรียงนาม	 อาชีพ	 เรื่องราวของลูกหลาน	 ฯลฯ	 นี่
คือเสน่ห์ของงานหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่ทำให้คนไข้รู้สึกดีและวางใจ	 นอก
เหนือจากการให้เวลา	และสามารถพูดคุยปรึกษากับหมอได้		
	 ในห้องตรวจของหมอแผนกนี้	 ไม่ว่าจะในโรงพยาบาลไหน	 เหนือ	 ใต้	
ออก	 ตก	 ทั้งในกรุงและต่างจังหวัด	 จะในโรงพยาบาลชุมชน	 หรือโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์	 ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้มัก
จะดำเนินไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส	 ผ่อนคลายสบาย	 ๆ	 เป็นบรรยากาศของ
ความวางใจที่คนไข้กล้าซักถาม	 บ้างมีเสียงกระเซ้าเย้าหยอกกันประสาคนคุ้น
เคยมากกว่าจะเห็นคนไข้นั่งตัวลีบเล็ก	 ระมัดระวังถ้อยวาจา	 หรือเห็นภาพหมอ
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นั่งหน้าเครียด	ทีท่าห่างเหินราวคนแปลกหน้าจนน่าอึดอัด	
	 จากที่มีพื้นเดิมเป็นคนยิ้มแย้ม	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน	 หมอเป้
มองว่างานหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 ซึ่งเป็นงานที่ตนเลือกและรักยังช่วย
ขัดเกลานิสัยของเธอให้ดีขึ้นหลายอย่าง	 เช่น	 ลดดีกรีความใจร้อนให้เยือกเย็น
ลง	 ที่ทำอะไรเร็วก็หัดให้รอบคอบขึ้น	 มีหัวใจที่เปิดกว้าง	 รู้จักรับฟังและยอมรับ
ความต่างของผู้คนได้มากขึ้น	 จากเดิมที่ชอบทำอะไรด้วยตนเอง	 ไว้ใจคนอื่น
น้อย	 ก็ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม	 จึงจะสามารถทำงานใหญ่สำเร็จลงได้	
ประการสำคัญคือเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้น	 และเธอพบว่าเมื่อ
สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น	ทำให้มีแรงช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นด้วย		
	 การทำงานยังทำให้เธอได้รู้จักผู้ที่มีแนวความคิดคล้ายกัน	เป็นการช่วย
ส่งเสริมกัน	 ทำให้มีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น	 ทั้งยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีอุดมคติใน
การทำงานที่ต้องตรงกัน	
 “ทุกวันนี้รู้สึกดีที่ได้ดูแลคนไข้อย่างที่เราฝันไว้ จำได้ว่าเขาชื่ออะไร 

ขอ้มลูสว่นตวัเขาเรากจ็ำได ้ลกูหลานชือ่อะไร ทำอะไร เปน็สิง่ทีป่ระทบัใจ สิง่ด ีๆ 

ที่ได้พบในการทำงาน มีผลทางใจเป็นความชุ่มชื่นหัวใจ และเป็นรางวัลในการ

ทำงาน เวลาที่ได้เห็นว่าคนไข้เขาทุกข์น้อยลงหรือมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นสักหน่อย สิ่ง

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราทำก็ไม่ได้ลำบากเราเลย แต่เขารู้สึกว่าแค่นี้ก็ช่วยเขาได้

มากแล้ว คนไหนที่เป็นคนไข้หนัก เราจะให้เบอร์ไว้กับญาติ มีอะไรสามารถโทร

หาได้ตลอด”  

	 ครั้งที่ตามคุณหมอไปสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยให้กับนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีที่ยะลาเป็นเวลา	 ๒-๓	 วัน	 นอกเหนือจากเวลาสอน	 อัน
เป็นช่วงเวลาส่วนตัว	 ไม่ต่ำกว่า	 ๒-๓	 ครั้งที่หมอเป้ให้คำปรึกษาญาติผู้ป่วยทาง
โทรศัพท์อย่างเต็มใจ	
	 งานอันเป็นวิชาชีพที่รักยังทำให้เธอได้พบว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างมี
ความหมาย	 การได้พบเห็นความตาย	 ความทุกข์ทรมานสารพัดของผู้คนนับแต่
อายุยังน้อย	 เป็นสัจธรรมสอนตน	 ทำให้เธอให้ความสำคัญกับการจัดสรรวัน
เวลาในชีวิตได้ดีขึ้น	 เพราะรู้ว่าชีวิตมีเวลาที่จำกัด	 อยากทำอะไรไม่ควรปล่อย
ค้างไว้	แต่ให้ลงมือทำทันที	การดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายจะว่าไปก็เหมือน	
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ความฝัน	 เธอพบว่าผู้ที่จากไปด้วยดีคือผู้ที่พอใจกับชีวิตที่ผ่านมา	 ไม่หวน
เสียดายอดีตเมื่อมองย้อนกลับไป	 ไม่น่าเชื่อว่าผู้ป่วยหลายรายที่เธอดูแลจากไป
อย่างนิ่งสงบมาก	ทั้งที่โรคที่เป็นน่าจะทำให้ต้องทรมาน		
	 ทุกวันนี้คุณหมออารมณ์ดี	 บุคลิกนุ่มนวล	 สุภาพผู้นี้มาทำงานที่ภาค
วิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่เช้าราว	
๗	 โมง	 หรือเช้ากว่านั้นหากมีนัดพูดคุยกับแพทย์ประจำบ้าน	 นิสิต	 เที่ยง
สมพงษ์	 นักสังคมสงเคราะห์ประจำภาควิชา	 หนึ่งในทีมงานเล่าว่าหมอเป้เป็น
คนแอ็คทีฟ	ใช้คำพูดที่นุ่มนวล	และให้กำลังใจ	สร้างความมั่นใจให้คนไข้เสมอ	
 “เวลาลงไปเยี่ยมบ้าน อาจารย์จะให้เทคนิคในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเรา

สามารถเอาไปใช้ได้จริง ไม่ได้สอนทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยังสอนให้เราเห็นมุม

มองอื่นด้วย เป็นคนมีน้ำใจ และเสียสละ ทุ่มเทดูแลผู้ป่วยเต็มที่” 

	 งานการแพทย์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	 นอกจากต้องใช้ความรู้ในการ
ดูแลแล้ว	 ยังต้องประกอบด้วยศิลปะของการสื่อสาร	 การเข้าถึง	 ดังนั้นการที่
แพทย์สามารถสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน	 ย่อมทำให้การดูแลคนไข้
กลมกล่อมมากขึ้น		
 
 ในวัย	๓๓	ปีที่ยังคงเต็มด้วยพลังของความสดใส	คุณหมอร่างสูงโปร่ง	
ผิวขาว	 ผมยาว	 ดวงหน้าดูเป็นมิตรและยิ้มแย้มเสมอผู้นี้มีตำแหน่งเป็นอาจารย์
แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 และเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 รับหน้าที่ดูแลแพทย์
ประจำบ้านที่มาศึกษาต่อด้านนี้	 แม้ภาระการงานจะมากมาย	 ทั้งการสอน	 
นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน	 การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย	 
สูงอายุ	 งานบริหาร	 และการทำวิจัย	 เธอยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายร่วมกับอาจารย์นายแพทย์กิติพล	 นาควิโรจน์	 โดยใช้เวลาช่วงเย็น
สำหรับงานนี้ที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนไม่น้อย		
	 แม้ในท่ามกลางภาระการงานอันมากมาย	 หมอเป้ยังแบ่งเวลาสำหรับ
การพักผ่อน	ด้วยการอ่านหนังสือ	ดูหนัง	ฟังเพลง	และท่องเที่ยว	ทำให้เธอไม่
เครียดจนเกินไป		
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	 ตามปกติในโรงพยาบาลของรัฐทั่วไป	 จำนวนคนไข้ที่มาพบหมอมักมี
จำนวนมากกว่ามาก	 ทำให้หมอจำนวนไม่น้อยมีเวลาที่จำกัดในการตรวจคนไข้	
บางแห่งต้องตรวจคนไข้วันละไม่ต่ำกว่า	๑๐๐-๒๐๐	ราย	อันเป็นเหตุให้หมอไม่
สามารถประณีตกับการทำงานได้	 แต่การทำงานตรวจคนไข้ที่รามาฯ	 มีการเซ็ท
จำนวนคนไข้ไว้จำกัด	 และเป็นการดูแลที่ต่อเนื่องโดยหมอคนเดิม	 จึงทำให้หมอ
เป้ใช้หลักการของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้เต็มที่	 และให้เวลากับคนไข้ได้
ตามสมควร	 แต่บางช่วงที่ไปประชุมหรือมีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน	 ทำให้
จำนวนคนไข้สะสมขึ้น	 เธอจะใช้เทคนิคของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยการ
จัดลำดับว่าหากคนไข้รายใดมีเรื่องครอบครัวที่ต้องคุย	 อาจจดโน้ตไว้ว่าค่อยคุย
รายละเอียดกันในหนหน้า	 หรือในเวลาจำกัดอาจเลือกคุยปัญหาที่สำคัญก่อน	
และใช้เทคนิคการทำงานเป็นทีม	 มีทีมงานอันประกอบด้วยพยาบาล	 หรือ
นักเรียนแพทย์มาช่วยซักถามคนไข้		
	 นอกจากทำให้เกิดการเรียนการสอน	 ยังช่วยทำให้งานสามารถดำเนิน
ไปได้โดยไม่สะดุดแล้ว	ยังสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพขึ้นด้วย	
	 โดยหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว	 เน้นการทำงานเป็นทีม	 เพราะงาน
นี้ไม่ได้เน้น	 ‘วันแมน	 โชว์’	 บทบาทของทุกคนมีความสำคัญ	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
หมอเพียงคนเดียว		
	 เช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 หมอเป้ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การดูแลคนไข้ว่าหากมีเวลาน้อย	 หรือมีข้อจำกัด	 เธอจะมอบให้
นักศึกษาแพทย์หรือให้นักสังคมสงเคราะห์ไปพูดคุย	 เยี่ยมบ้าน	 เป็นการใช้ทีม
งานเข้ามาช่วย	จุดมุ่งหมายในการดูแลคือลดความทุกข์	 เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ
คนไข้	 ในอีกมุมหนึ่งหากหมอ	 “อิน”	 กับคนไข้มากเกินไปจนความเห็นใจ
ท่วมท้น	จนเบียดบังตนเอง	จะทำให้ทำงานลำบาก	
 “เมื่อก่อนตอนเรียนแพทย์เฉพาะทางตอนปี ๑ ปวดท้องบ่อยมาก อิน

กับคนไข้เกินไป ทำไมชีวิตเขาหนักอย่างนี้ เราไปเครียดแทน ตอนหลังเรา

จัดการใจตนเองได้ดีขึ้น ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันว่าเราเห็นใจเขาในระดับที่พอช่วย

เขาได้ แต่ต้องไม่หนักตัวเองจนเครียด”  

	 แม้ว่างานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นของใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีขึ้นใน
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วงการแพทย์ไทยได้เพียง	 ๑๐	 ปี	 เหมือนที่หมอดารินมองว่าเป็นการหมุนเฟือง
ล้อในช่วงแรก	ๆ	เท่านั้น	ยังไม่เห็นจักรยานวิ่งไปข้างหน้า	จึงต้องสร้างฐานงาน
ด้านนี้ให้มั่นคงก่อน	 แม้ยังไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงเร็ววันนี้	 แต่มีแนว
โน้มว่างานด้านนี้จะค่อย	ๆ	ก่อร่างสร้างตัวได้มั่นคงขึ้นในอนาคต	
	 หมอเป้พบว่าตนมีความสุขในเส้นทางที่ได้เลือกเป็นหมอเวชศาสตร์
ครอบครัว	เมื่อเลือกมาแล้วรู้สึกดีที่ตนได้ทำในสิ่งที่รักและเลือก	นี่เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้เธอมีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่มีมา	
 “เวลามีอุปสรรคอะไรเราจะชั่งใจก่อน และมองหาหนทางที่จะเป็นไป

ได้เสมอในการทำงาน เรามีความสุขกับงานที่ทำ ได้ทำงานเต็มศักยภาพของ  

ตัวเอง มองย้อนไปในอดีตก็รู้สึกภูมิใจกับเส้นทางที่ผ่านมา ในปัจจุบันก็ได้ทำสิ่ง

ที่ทำแล้วมีความสุขในทุกวัน อาจจะเหนื่อยกาย แต่ไม่เหนื่อยใจมากนัก ใน

อนาคตก็ยังมีสิ่งที่เฝ้ารอคอยว่าอยากจะทำ เราจึงมองอนาคตอย่างตื่นเต้น และ

มีความหวังเสมอ”  

	 หากเปรียบชีวิตและการงานเป็นเช่นท่วงทำนองของบทเพลง	 หนทาง
ของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้ก็เป็นดั่งบทเพลงที่มีท่วงทำนองแห่งความสุข
ของเสียงดนตรีอันรื่นรมย์	หอมหวาน	สดชื่น	และเปี่ยมพลังความหวัง		
	 บทเพลงแห่งความสุขของเธอจะยังคงดำเนินต่อไปในท่ามกลางศรัทธา
อันงดงาม...	.
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แพทย์หญิงดุสิดา ตู้ประกาย 
‘คำตอบ’	ของ	‘ความสุข’ 
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 “น้องระวังตัวหน่อยนะ คนไข้คนนี้เป็นเอชไอวี”	พี่พยาบาลหลายคน
เตือนเธอไว้ล่วงหน้า	ก่อนจะพาเธอแวะไปดูผู้ป่วยตามเตียงต่าง	ๆ		

	 ภาพคนไข้ร่างกายผ่ายผอม	ท่าทางบ่งบอกว่าเป็นชาวบ้าน	อายุอานาม
ราว	๕๐	กว่า	มีแผลใหญ่มากอยู่ที่ลำตัว	นอนหมดอาลัยตายอยากอยู่บนเตียง	
หมอ	 พยาบาลไม่มีใครอยากยุ่งด้วย	 เพราะกลัวติดเอดส์	 เนื่องจากต้องสัมผัส
เลือดของผู้ป่วย	 เธอเองก็รู้สึกกลัวที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของไข้ผู้ป่วยราย
นี้	ได้แต่สอบถามอาการโรคของผู้ป่วยไปอย่างแกน	ๆ	แต่กิริยาที่ถามคำตอบคำ
ของเขาก็ทำให้เธอต้องลำบากใจ	 และพยายามคาดคั้นเพื่อให้ได้คำตอบที่
ต้องการ	เนื่องจากต้องเขียนรายงานโรคส่งให้อาจารย์ตรวจ	
	 พี่พยาบาลยังคงพูดกรอกหูทุกวันว่า	 “เขาเป็นเอดส์”	 และย้ำให้เธอ
ต้องระวังตัว	ทุกคนทำงานไปตามหน้าที่	แต่ไม่ใส่ใจจะพูดคุยด้วยกับผู้ป่วย	เขา
สัมผัสได้ถึงท่าทีรังเกียจของหมอ	 พยาบาล	 ชายวัยกลางคนผู้นี้จึงพูดจาน้อยลง
ทุกวัน	หลัง	ๆ	ยิ่งเงียบขรึม	วัน	ๆ	ไม่มองหน้าสบตากับใคร	
	 วันหนึ่งที่ญาติมาเยี่ยม	 เธอแอบเห็นเขามีสีหน้าสดชื่นขึ้น	 พูดคุย
ทักทายกับญาติด้วยดี	คนละเรื่องกับที่แสดงออกกับหมอ	พยาบาล		
 “เฮาอยากปิ๊กบ้าน ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว มันง่อม (เหงา) คนที่นี่ไม่

สนใจ ไม่มีใครคุยกับเฮาสักเตื้อ”	 น้ำเสียงผู้พูดแผ่วเบา	 ทำเอาเธอที่แอบฟังอยู่
รู้สึกสะเทือนใจ	
	 ในที่สุดผู้ป่วยรายนี้ก็ได้กลับบ้าน	และเสียชีวิตที่บ้าน...	
	 แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมาเป็นสิบปีแล้ว	 แต่	 แพทย์หญิงดุสิดา ตู้
ประกาย	 หรือ	 “หมอกู๋”	 ก็ยังจดจำประสบการณ์ด้านลบ	 ครั้งที่เธอยังเป็น
นักเรียนแพทย์ปี	 ๔	 ขึ้นวอร์ดศัลยกรรมในวันแรกที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ได้	 จุดจบในชีวิตของผู้ป่วยเอดส์รายนี้สร้างความสะเทือนใจและเป็น
จุดพลิกให้เธอเริ่มถามตนเองว่าลำพังแค่การดูแลไปตามหน้าที่ของบุคลากรการ
แพทย์	 แค่มีความรู้เรื่องโรคเพียงประการเดียว	 ไม่น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย	
หากน่าจะมีอะไรที่หมอคนหนึ่งสามารถทำเพื่อผู้ป่วยได้มากกว่านี้	
	 สองสามปีหลังจากนั้น	หมอกู๋จึงได้พบ	“เครื่องมือ”	ที่สามารถเติมเต็ม
ความต้องการ	 ทำให้หมอคนหนึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยได้ครบถ้วนแบบองค์รวม	
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ทั้งมิติทางร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และจิตวิญญาณ	 เครื่องมือที่ว่านั้นคือวิชา	 
เวชศาสตร์ครอบครัว	 นับถึงวันนี้หมอกู๋คืออาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ของโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง	 ที่มีความสุขกับการทำงาน	 แม้จะมีภาระการงาน
อยู่เต็มมือ...	
 
 “ตู้เจียฟัง”	 เป็นชื่อจีนของเด็กหญิงลูกครึ่งที่สืบสายเลือดมาจากแม่
ชาวจีนไต้หวัน	กับพ่อคนไทยที่มีเชื้อสายจีนทางปักษ์ใต้	
	 ความหมายของชื่อแปลว่าหญิงสาวที่มีคุณธรรมความดีมีกลิ่นหอมฟุ้ง
ขจร	เป็นชื่อภาษาจีนของเด็กหญิงกู๋	ลูกสาวสุดท้องของบ้าน	
	 ย้อนเวลาไปไกลกว่านั้น	 พ่อผู้เป็นเด็กหนุ่มสายเลือดปักษ์ใต้จาก
ครอบครัวคนทำสวนยาง	 ฐานะปานกลาง	 ถูกครอบครัวส่งไปเรียนที่ไต้หวันตั้ง
แต่ชั้นมัธยมฯ	 และเข้าเรียนต่อด้านอักษรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไถ่ต้า	 สถาบัน
อุดมศึกษาอันดับ	 ๑	 ของประเทศ	 ชายหนุ่มพบรักกับสาวจีนไต้หวัน	 ลูกสาว
ของอดีตทหารก๊กมินตั๋งกับภรรยาเชื้อสายผู้ดี	 ภายหลังทั้งคู่จึงกลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกันที่เมืองไทย	 และตั้งหลักปักฐานสร้างครอบครัวอยู่ที่	 อำเภอเมือง	
จังหวัดลำปาง	
	 พ่อเคยทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐบาลไต้หวัน	 ภายหลังหันมาทำ
ธุรกิจ	และเล่นหุ้น	ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน	ทำหน้าที่ดูแลลูก	ๆ	ทั้ง	๔	คน	ทั้งพ่อ
และแม่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีความรู้	หัวสมัยใหม่	พูดจีนได้ดี	ทั้งคู่จึงปลูกฝังให้ลูกๆ	
เห็นความสำคัญของการศึกษา	การตรงต่อเวลา	ความรับผิดชอบ	และเลี้ยงลูก
อย่างสมัยใหม่	 ให้อิสระ	 สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่	 จึงทำให้ลูก	 ๆ	
ของบ้านนี้เติบโตมาอย่างมั่นใจในตนเอง	
	 เด็กหญิงกู๋เติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมจีน	 ที่บ้านเป็นคาทอลิก	 พูด
ภาษาจีนกลาง	 กินอยู่อย่างจีน	 เธอรู้สึกแปลกแยกกว่าเพื่อน	 ๆ	 ในโรงเรียนมา
แต่เด็ก	
 “เราสังเกตว่าทำไมเราถึงแปลกกว่าเพื่อน ๆ คนอื่นเขากินอาหาร

เหนือ เราก็กินไม่เป็น เขาพูดจาเสียงนิ่ม ๆ อู้คำเมืองเจ๊า ๆ ที่เราฟังไม่รู้เรื่อง 

ขณะที่เราพูดจาช้งเช้ง ๆ เสียงดัง ไม่มีคะขา เวลาเรียนก็พูด อ่านภาษาไทย  
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ไม่ค่อยได้ พูดจาเรียงผิดเรียงถูก วัฒนธรรมคนจีนเขาสอนเรื่องความอดออม 

กตัญญู แต่วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสอนให้นั่งพับเพียบ รู้จักกราบไหว้ 

เราสงสัยและทำไม่เป็น ยังดีที่ครูพยายามฝึกให้พูดหน้าห้องบ่อย ๆ จนภาษา

ไทยค่อยดีขึ้น” 

	 ตามปกติแม่จะไปเยี่ยมตายายที่ไต้หวันทุกปี	 และบางครั้งก็พาลูกไป
ด้วย	 ยายได้ชื่อว่าเป็นคนเข้มงวด	 เนี้ยบสวยกริบ	 เพราะได้รับการเลี้ยงดูมา
อย่างคุณหนู	 ขณะที่ตาเป็นคนมีวินัย	 สองตายายยังดูแลสุขภาพอย่างดี	 แม้จะ
อายุเกินกว่า	 ๙๐	 ปี	 ขนาด	 ๑๐-๒๐	 ปีก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังปีนเขาด้วยกันทุกวัน	
เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์	
	 หลังจากเรียนชั้นประถมฯ	 ที่โรงเรียนอรุโณทัย	 อันเป็นโรงเรียน
คาทอลิก	 เด็กหญิงมาเรียนต่อชั้นมัธยมฯ	 ที่บุญวาทย์วิทยาลัย	 และสอบเทียบ
ชั้นมัธยมปลายได้	 จากเมื่อแรกที่อยากเอ็นท์เข้าคณะบัญชี	 เพราะอยากเรียน
สบาย	 ๆ	 ไม่ต้องเครียดกับการเรียนมาก	 แต่พ่อที่ฝันอยากให้ลูกสักคนได้เรียน
เปน็หมอ	ในฐานะลกูสาวสดุทอ้ง	 เธอจงึเลอืกตามใจพอ่	และสามารถเอน็ทรานซ์
เข้าคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้สำเร็จ	
	 นักศึกษาใหม่พักอยู่หอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ทั้งพ่อและพี่สาว	 
ต่างผลัดกันแวะมาเยี่ยมอยู่บ่อย	 ๆ	 จนเพื่อน	 ๆ	 รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัว	 ผล
การเรียนเป็นไปอย่างสบาย	 ๆ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เธอเข้าร่วมกิจกรรมทำ
ค่ายอาสาสร้างห้องสมุดบนดอย	แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นนักกิจกรรมตัวยง	
	 ช่วงเรียนแพทย์ปี	๔	ปี	๕	เริ่มมีการออกตรวจคนไข้	โดยเวียนไปตาม
วอร์ดต่าง	 ๆ	 อาจารย์ท่านหนึ่งที่ประทับใจคืออาจารย์วีรวร	 อริยขจร	 เป็น
อาจารย์ศัลยกรรมและครูแพทย์ที่น่ารัก	 มีน้ำใจห่วงใยผู้ป่วย	 คนไข้รายใดมี
ปัญหา	 อาจารย์จะสละเวลาคุยกับเขาเป็นชั่วโมง	 ปกติเธอกลัวการขึ้นวอร์ด
ศัลยกรรม	 เพราะเป็นงานหนัก	 วันนั้นมีอาการไข้	 แต่ไม่มีเวลากินข้าว	 ต้องไป
ยืนราวน์วอร์ด	๒	ชั่วโมง	ทำท่าจะเป็นลม	อาจารย์สังเกตเห็น	บอกให้เอาเก้าอี้
มานั่งพัก	ในขณะที่เพื่อนที่คุ้นเคยกันกลับไม่สังเกตเห็น		
 “มันมากกว่าการดูแลโรค นี่คือสิ่งที่อาจารย์ให้กับคนไข้ อาจารย์ไม่ได้

ดีกับนักศึกษาเท่านั้น แต่ดีกับคนไข้ไม่ว่าใคร เอาใจใส่คนไข้และพูดจากับคนไข้
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เพราะมาก” 

	 ครูแพทย์ผู้นี้สอนให้เธอได้เรียนรู้แบบอย่างของการเป็นแพทย์ที่ดี	
	 ช่วงปี	๖	 เป็นเอ็กซ์เทิร์น	ได้ตรวจรักษาคนไข้	 โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่
คอยเป็นพี่เลี้ยง	 และต้องอยู่เวรด้วย	 บางครั้งทำให้เธออดนอนจนถึงขนาด	 
ยืนหลับได้หลายนาที	 บางวันกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงก็ล่วงเข้า	 ๔-๕	 ทุ่ม	 ทำเอา
ระบบวงจรชีวิตแปรปรวน	 ยืนจนปวดแข้งปวดขา	 ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ	
มาทีไรก็ปวดท้องทรมาน	จนเบื่อ	ท้อ	คิดไปว่าทำไมชีวิตต้องลำบากถึงขนาดนี้	
	 ก่อนหน้านี้ขณะอยู่ปี	 ๔	 เธอได้มีโอกาสเรียนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	
แม้จะเห็นว่ามีประโยชน์กับผู้ป่วย	แต่ก็ไม่ได้รู้สึกชื่นชอบกระไรนัก	เธอไม่เข้าใจ
ว่าทำไมอาจารย์ต้องสอนจริยธรรมมากมายขนาดนั้น	 ในเมื่อตนเองก็มีจิตสำนึก
เรื่องนี้อยู่แล้ว	
 “เราไม่เห็นอยากสนใจเลย อยากเรียนรู้เรื่องโรคมากกว่า แต่พอไป

เจอคนไข้มากขึ้น ๆ เรารู้เรื่องโรคแล้ว แต่เรื่องปัญหาของคนไข้ เราแก้ไขให้

เขาไม่ได้ มาคิดได้ตอนเรียนปี ๖ ว่าเวชศาสตร์ครอบครัวน่าจะเป็นคำตอบให้

เราได้ เพราะเราพบว่าอาจารย์ก็วินิจฉัยโรคกันถูก แต่ทำไมคนไข้ถึงไม่ดีขึ้นเลย 

ยิ่งตอนหลังเรามารู้เรื่องหลักการของสาขานี้ทำให้ยิ่งอยากเรียน หมอน่าจะรู้

อะไรมากกว่าเรื่องของโรค น่าจะมีมิติเรื่องสังคม ครอบครัวด้วย” 

	 การเปิดหัวใจให้กว้าง	 พร้อมเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่	 ๆ	 ได้เสมอ	
เป็นคุณลักษณะของแพทย์หญิงผู้นี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปร	 แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้มุม
มองของเธอกว้างไกลขึ้น	 และมีผลต่อการให้บริการผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์	 ไม่
ติดยึดอยู่กับกรอบอันหนาหนัก	 แต่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	 หากสิ่ง
ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปรไปคืออุดมคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์ที่ยังมั่นคง
เสมอมานับแต่ต้นจนบัดนี้	
 
 หลังจบเป็นคุณหมอมือใหม่	ต้องเลือกว่าจะไปประจำที่ไหน	เธออยาก
มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ได้ไปเรียนรู้โลกกว้างที่ห่างไกลบ้าน	 แต่
แล้วพ่อยื่นคำขาดว่าให้กลับบ้าน	 เพราะพี่	 ๆ	 เรียนจบแล้วไม่มีใครกลับไปอยู่
บ้านแม้แต่คนเดียว	 พ่ออ้างว่าจะทำให้ชีวิตลำบากไปทำไม	 ในเมื่อโรงพยาบาล
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ลำปางก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ฯ	 และกำลังประกาศรับสมัครอาจารย์หมอด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว	 ทำให้เธอตัดสินใจยื่นใบสมัคร	 มีแพทย์จบใหม่มาสมัคร	
๓	คน	แต่รับตำแหน่งเดียว	
 “อาจารย์ที่รับสมัครถามว่าจะสอนหนังสือได้หรือ ทำกิจกรรมอะไร

บ้างตอนอยู่มหาวิทยาลัย หมอตอบไปว่าเรื่องสอนหนังสือ คนที่เกิดมาเป็น

หมอเกิดมาเพื่อจะสอนอยู่แล้ว ส่วนกระบวนการอื่นเราพัฒนาได้ อาจารย์เขา

ซักละเอียดมากเลย เรื่องกิจกรรม เราบอกว่าเราเข้าค่าย ชาวบ้านชาวดอยเขา

ด้อยโอกาสกว่าเรามาก ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟใช้ ตอนหิวมากขนาดข้าวคลุกฝุ่นเรายัง

กินเลย มันทำให้เรารู้จักชีวิตชาวบ้าน คนเป็นหมอต้องเห็นใจคนอื่นที่เขา

ลำบากกว่าเราด้วย” 

	 ในที่สุดหมอดุสิดาก็ได้รับการคัดเลือกมาเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์
ลำปาง	 และเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวไปพร้อมกัน	
โดยใช้เวลาเรียน	 ๓	 ปี	 หลายคนคัดค้านว่าหมอด้านนี้เป็น	 “แพทย์ชั้นสอง”	
และไม่สนับสนุนให้เรียนสาขานี้	 แต่เธอคิดว่านี่น่าจะเป็นคำตอบในการดูแลคน
ไข้ตามที่ตนต้องการ	 และไม่ต้องอยู่เวร	 ยังได้ดูแลสุขภาพ	 ประการสำคัญคือ
เธอต้องการชีวิตที่มีอิสระ	มีเสรีภาพ	
 “ตอนเรียนหมอรู้สึกชีวิตไม่มีอิสรภาพเลย อะไรก็ต้องคนอื่นก่อน

เสมอ บางทีงานครอบครัวรวมญาติก็ไม่ได้ไป อากงที่ไต้หวันอายุครบ ๙๖ ที่

บ้านไปกันทั้งบ้าน มีเราที่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียว ทำไมชีวิตฉันต้องมาเป็นอย่างนี้ 

ตอนนั้นอยากได้อิสรภาพมากเลย และการเรียนสาขานี้เราก็ชอบด้วย เพราะ

เราเป็นคนขี้เบื่อ เราชอบพวกวิชาสังคมมาก่อน ชอบความหลากหลาย”  

	 การเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางในขณะ
นั้น	อาจารย์ผู้สอนยังมีประสบการณ์ไม่มาก	หลายครั้งที่มีข้อสงสัย	อาจารย์ไม่
สามารถให้คำตอบให้หายข้องใจได้	 ต่อเมื่อได้มาเรียนกับ	 “อาจารย์แคน”	หมอ
สายพิณ	 หัตถีรัตน์	 ครูแพทย์ผู้บุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจนได้รับ
การยอมรับ	 นั่นแหละหมอกู๋จึงได้พบคำตอบอันหมดจด	 ไร้ข้อกังขา	 เธอพบว่า
ตนเองตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกเรียนสาขานี้	
	 ช่วงครึ่งปีหลังของปีสุดท้าย	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
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วิชาที่ตนสนใจได้	หมอกู๋เลือกเรียนฝังเข็ม	๓	เดือน	นวดบำบัด	๑	เดือน	และ
เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มเติมกับหมอแคนที่ขึ้นมาสอนที่เชียงใหม่อีก	
๒	 เดือน	 ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิการตาย	 และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างที่
ต้องการ	
	 ก่อนหน้านี้เธอมีคำถามที่ค้างคาใจเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายรายหนึ่ง	 ผู้
ป่วยรู้อาการของตนดี	 แต่ญาติขอไม่ให้หมอบอกความจริงให้คนไข้รู้	 คนไข้
อยากกลับไปตายที่บ้าน	 แต่ภรรยาเห็นว่าคนไข้ควรจบชีวิตที่โรงพยาบาล	 กรณี
นี้ควรจะเลือกทำตามความต้องการของคนไข้หรือญาติดี	 ในเมื่อความต้องการ
ของสองฝ่ายขัดแย้งกัน	
	 หรือกรณีผู้ป่วยเอชไอวี	 คนไข้รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคอะไร	 แต่ไม่อยาก
ให้บอกความจริงกับญาติ	 ในที่สุดสตาฟวอร์ดตัดสินใจว่าควรบอกให้ญาติรู้	 เพื่อ
ญาติจะได้ดูแลคนป่วยได้	ทำให้เธอตั้งคำถามว่าทิศทางที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
กันแน่	
	 นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่ค้างคาใจเธอมาตลอด	 ถามเอากับใคร
หลายคนก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนตรงใจ	แต่คำตอบที่ได้รับจากคุณหมอ
แคนที่มีทั้งประสบการณ์และทฤษฎีองค์ความรู้	 สามารถทำให้เธอเข้าใจได้อย่าง
กระจ่างแจ้ง	 และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติกับผู้ป่วยได้จริง	 ทำให้เธอรู้สึกประทับ
ใจ	
 “สิ่งเหล่านี้ไม่มีสอนในหนังสือ ถามหมอมา ๔-๕ คนแล้ว ทุกคนบอก

ตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่หมอแคนตอบได้เคลียร์และมีหลักฐาน

ยืนยันด้วย สร้างความมั่นใจให้เราได้เวลาเราดูแลคนไข้ เหมือนโจทย์คณิต- 

ศาสตร์ที่เราชอบแก้ พอเจอโจทย์อย่างนี้เราก็สบายแล้ว ทำให้เราเก่งขึ้นและ

สามารถปรับใช้ในการทำงานได้” 

	 หมอแคนได้ชื่อว่าเป็นไอดอลของลูกศิษย์ลูกหาแพทย์รุ่นน้องเวช-
ศาสตร์ครอบครัวหลายราย	 รวมทั้งเป็นไอดอลคนหนึ่งของลูกศิษย์อย่างหมอกู๋	
ที่หมอกู๋ชื่นชมและประทับใจว่าเป็นคนที่มีอุดมคติ	 ทำงานด้วยความอุทิศทุ่มเท	
เป็นผู้ที่มีระบบ	หลักการ	มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยม		
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 หลังจากจบเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในปี	
๒๕๔๘	 ปีถัดมาคุณหมอก็ขอทุนรัฐบาลจีนไปเรียนต่อด้านการฝังเข็มที่
มหาวิทยาลัยเทียนจิง	 (เทียนสิน)	 ๑	 ปี	 เพราะอยากหาความรู้เพิ่มเรื่องการ
แพทย์ทางเลือก		
	 โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มรักษาอัมพาตดี
ที่สุดในจีน	 แรกๆ	 ที่เรียนครูให้ถือถาดเป็นผู้ช่วยหมออยู่นานเกือบ	 ๕	 เดือน	
อาจารย์เกือบทั้งหมดอยู่ในวัยอาวุโส	 บางคนมีความรู้ด้านการดูโหงวเฮ้งและ
ศาสตร์เก่าแก่อื่น	 ๆ	 ของจีน	 แต่ละคนมีเทคนิคในการฝังเข็มที่แตกต่างกันไป	
๑๐	 คนก็	 ๑๐	 แบบ	 ทำให้หมอกู๋ได้เรียนรู้เทคนิคการฝังเข็มในหลายรูปแบบที่
ต่างไปจากเมืองไทยที่เป็นแบบธรรมดา	 ๆ	 นอกจากนี้ยังมีการสอนการครอบ
แก้ว	 ที่นี่เธอยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตชาวจีน	 และเรียนรู้
การปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่	
	 จะว่าไป	 ศาสตร์ทางเลือกของวิชาแพทย์แผนจีนเป็นสิ่งที่กลมกลืน	
หลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตของครอบครัวเชื้อสายจีนครอบครัวนี้มานานแล้ว	 การ
เลือกเรียนวิชาฝังเข็มและครอบแก้วไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับเธอ	 การศึกษาแพทย์
แผนจีนจึงเหมือนกับการนำเธอกลับคืนสู่รากเหง้าของบรรพบุรุษ	 สู่ความเชื่อ
และศรัทธาดั้งเดิมแต่ครั้งยังเยาว์	
	 หมอกู๋มีประสบการณ์ในเรื่องการรักษาด้วยวิธีครอบแก้วมาตั้งแต่	 
เล็ก		ๆ	แล้ว	อากงคือปู่ของเธอเคยเป็นซินแสครั้งยังอยู่เมืองจีน	แม้เมื่ออพยพ
มาอยู่ปักษ์ใต้แล้ว	ก็ยังเป็นหมอพื้นบ้านช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย	ที่บ้านเมื่อ
เธอและพี่	ๆ	ไม่สบายก็รักษาตัวด้วยการแพทย์แผนจีน	กินยาสมุนไพร	พ่อกับ
แม่จะทำครอบแก้วให้	บางครั้งที่ปวดหัวแทบจะระเบิด	กินยาเท่าไรก็ไม่หาย	แม่
ครอบแก้วให้ไม่เท่าไร	 เธอจะหายเป็นปลิดทิ้ง	 แม้จนทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังรักษา
ด้วยการแพทย์แผนจีนอยู่	
	 ถึงวันนี้หมอกู๋กลับจากจีนมาทำงานที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางได้	 ๕	 ปี
แล้ว	 เธอเสนอขอทำการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก	 แต่ติดขัดที่อุปสรรคปัญหา
บางอย่าง	 จึงไม่สามารถทำได้อย่างชัดเจนจริงจังอย่างที่ใจตนต้องการ	 แรก	 ๆ	
คลินิกแพทย์ทางเลือกแทบไม่มีงบสนับสนุนจากทางโรงพยาบาล	 เธอต้องใช้
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อุปกรณ์ของตนเอง	ตรวจวินิจฉัยเอง	 ลงมือทำเองเกือบทุกอย่าง	 เธอยังได้สอน
นักศึกษาแพทย์ให้เรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์ทางเลือก	 ปัจจุบันหมอกู๋ยังคงให้
บริการฝังเข็มบ้างกับผู้ป่วยบางราย		
	 ดูเหมือนว่าบนเส้นทางของการทำงาน	 ความตั้งใจดีของเธอถูกทดสอบ
ด้วยปัญหาอุปสรรคมาโดยตลอด	 แต่หมอกู๋ผู้มุ่งมั่นกับการทำงาน	 โดยยึด
ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางก็ไม่เคยหยุดคิด	ไม่เคยหยุดฝัน	
	 ศาสตร์ของเวชศาสตร์ครอบครัวทำให้การทำงานของเธอเปลี่ยนไป
มากจากเดิม	 ทำให้แพทย์หญิงคนหนึ่งได้พบว่าการทำงานของตนมีคุณค่า	 มี
ความหมายมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ		
 “ก่อนหน้านี้ช่วงเป็นนักเรียนแพทย์ เบื่อมากเวลาเจอคนไข้เบาหวาน 

เรามองเขาแค่เรื่องโรค จ่ายยาให้ไปเหมือนเดิม ทำงานซ้ำๆ แต่พอเราได้ใช้

หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวซักถามเขา เราได้พบว่าแม้โรคจะเหมือนกัน 

แต่อยู่ในคนที่ต่างกันมันก็แตกต่างกันแล้ว เออ มันไม่เบื่ออย่างเดิมแล้วนะ 

หมอเคยเจอคนไข้กะเทย เขาเป็นเอชไอวี เขาเข้ามาคุยกับเรา แค่เราพูดดี ๆ 

กับเขานี่เขาร้องไห้เลย เขาบอกว่าเขาถูกรังเกียจ ไม่มีใครอยากพูดคุยด้วย” 

	 เหตุการณ์นี้ทำให้เธอนึกย้อนไปถึงเรื่องราวเมื่อครั้งได้พบผู้ป่วยเอชไอวี
ที่ถูกรังเกียจที่วอร์ดศัลยกรรม	 ครั้งเป็นนักเรียนแพทย์	 ครั้งนี้คนไข้เอชไอวี	 
รายนี้ขอเวลาเธอชั่วครู่	เพราะข้างนอกห้องตรวจมีคนไข้รออยู่	๒๐	กว่าคน	เธอ
พบว่าเวลาเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ที่เสียไป	 กับคำทักทาย	 และด้วยการใช้เครื่องมือ
ง่ายๆ	เรียกขานชื่อเขา	เพียงเท่านี้ก็ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีเกินกว่าที่คิด		
 “ก่อนหน้านี้หมอคิดถึงแต่เรื่องโรค เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้มาก่อน นี่

เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำไมคนไข้ถึงชอบคุยกับเรา 

ทำไมเราถึงได้ข้อมูลมากกว่า เป็นเพราะเขารู้สึกว่าเราฟังเขา และเราเข้าใจ

เขา”  

	 มาวันนี้	 อดีตนักเรียนแพทย์คนนั้นเปลี่ยนไปเป็นแพทย์หญิงที่มีความ
สุขขึ้น	 เพราะได้พบ	 “เครื่องมือ”	 ที่ตนเฝ้าค้นหา	 ทำให้ได้พบ	 “คำตอบ”	 โดย
ไม่มีข้อค้างคาใจอีกต่อไป	 เธอขอบคุณคนไข้ทุกคนที่สอนการเรียนรู้ให้แก่เธอ	
มิใช่เฉพาะเรื่องโรคภัย	แต่ยังสอนการเรียนรู้ชีวิตที่กว้างไกลไพศาล		
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	 ประการสำคัญ	 สอนให้เธอได้รู้จักตนเอง	 และพบคำตอบของ	 “ความ
สุข”	จากการทำงานและการใช้ชีวิต...	
 
 คุณหมอร่างสูงโปร่ง	 ผมยาว	 ผิวขาว	 หน้าตาเกลี้ยงเกลาสะอาด
สะอ้าน	ปราศจากสีสันของเครื่องสำอางผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นคนแอ็คทีฟ	ขยัน	ไม่อยู่
นิ่ง	 มีอุดมคติและความตั้งใจในการทำงานสูง	 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 แม้กำลังจะ
เป็นคุณแม่มือใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้	 แต่ก็ยังทำงานแทบไม่มีวันหยุด	
ทั้งงานตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละ	 ๒	 วัน	 ที่พีซียูศรีหมวดเกล้า
อีก	 ๒-๓	 วัน	 ยังต้องรับผิดชอบดูแลคลินิกพิเศษผู้สูงวัยและระบบงานผู้สูงอายุ
ของโรงพยาบาล	 ดูแลทีมเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล	 รวมถึงดูแลงานของชุมชน
และอนามัย	ตรวจร่างกายผู้จะไปทำงานต่างประเทศ	ออกตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง
ในเรือนจำทั้งชายและหญิง	 ๒	 เดือนต่อครั้ง	 และเป็นอาจารย์สอนนักศึกษา
แพทย์ทั้งเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	 (ในโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท)		
	 เป็นธรรมดาของการทำงานในระบบที่ต้องมีอุปสรรค	 มีทั้งผู้ที่สนับ	
สนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วย	ความที่เป็นคนแอ็คทีฟ	และอยากทำงานเชิงรุก	หมอกู๋
เคยเสนอขอเปิดคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวขึ้น	 เพื่อเน้นดูแลคนไข้ที่มีปัญหาซับ
ซ้อนทางด้านครอบครัวหรือสังคม	 โดยมีระบบการเยี่ยมบ้านในคนไข้กลุ่มนี้	
ช่วงเปิดคลินิกครั้งแรกเธอทำอยู่กับคุณหมออีกคน	 ทำที่พีซียูแห่งหนึ่ง	 แต่เกิด
ปัญหาขึ้นเพราะคอนเซ็ปต์ที่วางไว้กับแนวทางของหัวหน้ากลุ่มงานไม่ตรงกัน	
ทางนั้นต้องการให้เธอออกไปตรวจรักษาในรูปแบบเดิม	 ขณะที่เธออยากทำงาน
ในรูปแบบใหม่ที่เน้นคุณภาพการตรวจรักษา	 เพราะต้องการสอนให้นักศึกษา
แพทย์ได้เรียนรู้การดูแลคนไข้แบบองค์รวมในทุกมิติ	ทั้งกาย	ใจ	สังคม	และจิต
วิญญาณ	
	 หมอกู๋ยังทำโครงการแพทย์ทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่อนามัยแห่งหนึ่ง	ทั้ง
ฝังเข็มและนวดประคบ	ถึงขนาดทำประชาคมในชุมชน	และของบสนับสนุนจาก
เทศบาล	แต่เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ	ทำให้ทุกอย่างต้องยุติลง	
	 ในที่สุดเธอก็สามารถขายแนวคิดการทำงานในรูปแบบใหม่ได้ที่พีซียูศรี
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หมวดเกล้า	 ที่มีหัวหน้าอนามัยที่เปิดกว้าง	 และเห็นคุณค่าที่คนในชุมชนจะพึง
ได้รับ		
	 ถึงวันนี้หมอออกตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำมาได้	 ๕	 ปีแล้ว	 เธอพูดจา
และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยดี	ด้วยอัธยาศัยที่นุ่มนวล	
 “หมอมองเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จะถามเขาตลอดว่าเขาเครียด

ไหม นอนหลับไหม ปรากฏว่าทุกคนขอยานอนหลับกันหมด ตามกฎของเรือน

จำเขาจะให้ผู้ต้องขังนั่งพับเพียบกับพื้น เรารู้สึกว่าเหมือนคนละวรรณะเลย 

เห็นแล้วก็สงสารเขานะ มีคำพูดที่หมอไม่ถามเขาแน่นอนว่าเขาไปทำอะไรมาถึง

ต้องมาอยู่ในเรือนจำ เราจะไม่ไปสะกิดบาดแผลของเขา แต่เราตรวจรักษา 

ดูแลเขาในฐานะคนไข้คนหนึ่งมากกว่า” 

	 หากจะถามว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไร	 ในความหมายของ
หมอกู๋	 เธอมองว่าหมอสาขานี้คือหมอที่ดูแลไม่ใช่แค่โรคอย่างเดียว	 เพราะคน
คนหนึ่งไม่ใช่มีแค่อวัยวะต่าง	 ๆ	 ที่ให้หมอค้นหาโรคแล้วซ่อมแซม	 เนื่องจากคน
ไม่ใช่เครื่องยนต์	 แต่มีสิ่งที่มากกว่ามิติทางร่างกาย	 ยังมีมิติทางจิตใจ	 สังคม	
และจิตวิญญาณที่ต้องดูแลอีกด้วย		
 “การเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวสอนให้เรารู้จักดูแลคนและครอบ- 

ครัว สังคม การดูแลคนเป็นเรื่องยาก หมอว่าคนไข้เขาอยากได้หมอแบบนี้

แหละ หมอที่เขาสามารถไว้วางใจ พูดคุยได้เหมือนญาติ เหมือนเพื่อนที่สนิท 

มีปัญหามีความทุกข์ก็สามารถช่วยเขาได้ ไม่ใช่แค่รักษาโรค แต่มีความสัมพันธ์

ที่ดี ที่อบอุ่นวางใจได้ การทำงานของหมอในสาขานี้เหมือนเป็นการอุดช่องว่าง

ในระบบการแพทย์ที่มีอยู่ได้ด้วย” 

	 คุณหมอวัย	 ๓๐	 ต้นคนนี้จึงไม่เคยคิดเสียใจที่ได้เรียนเวชศาสตร์
ครอบครัว	 แม้จะมีคนบางส่วนมองว่าหมอด้านนี้อย่างดีก็เป็นได้แค่	 “แพทย์ชั้น
สอง”	 ไม่อาจทัดหน้าเทียมตากับหมอสาขาอื่น	 แต่สำหรับเธอที่สามารถตาม
หาความฝันของตนจนพบและไล่ตามความฝันจนไขว่คว้ามาอยู่ในอุ้งมือได้	 แม้
อุปสรรคจะมีอยู่	แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องท้อ		
 “การเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ยิ่งทำยิ่งมีความสุข อาจไม่ได้เป็น

ความสุขในรูปเงินทอง แค่เห็นคนไข้มีความสุขขึ้น หมอก็รู้สึกดีแล้ว งานนี้
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ทำให้เราได้อะไรตอบแทนกลับมาเกินที่คาดหวังเยอะมาก แค่เห็นนักศึกษา

แพทย์ดูแลคนไข้ดีขึ้น หรือเห็นผู้ป่วยชมนักศึกษาให้ฟัง เราก็มีความสุขแล้ว ใจ

มันอิ่มเต็มเลย” 

	 การออกตรวจรักษาที่อนามัย	 ทำให้ได้สัมผัสชุมชน	 ได้เห็นสภาพชีวิต
ที่แท้จริงของชาวบ้านมากขึ้น	 ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยแม้มีบ้านอยู่ในเขต	
อ.เมือง	 แต่ก็ห่างไกลโรงพยาบาล	 ไปมาลำบาก	 การเข้าถึงบริการจึงเป็นไปได้
ยาก	 หรือผู้พิการจำนวนไม่น้อยที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่หมอ	 พยาบาลไม่เคยได้
เห็น	 ผู้คนกลุ่มนี้ยิ่งน่าสงสาร	 ทั้งที่หากได้สิทธิผู้พิการ	 เขาสามารถได้รับเบี้ย
ยังชีพคนพิการ	มีสิทธิ์รักษาฟรี	 และเบิกอุปกรณ์ช่วยได้	 เช่น	 ไม้เท้า	 ขาเทียม	
วีลแชร์	ฯลฯ		
	 แต่เมื่อสอบถามไปยังฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เป็นผู้ออกใบรับรองสิทธิผู้
พิการ	ก็ได้รับคำตอบว่าต้องไปทำที่ฝ่ายฯ	ในโรงพยาบาล	ปัญหาคือผู้พิการไม่มี
ค่ารถ	 ต้องจ้างเหมารถไปเป็น	 ๑๐๐-๒๐๐	 กว่าบาท	 เท่ากับค่าแรงทั้งวันของ
ญาติ	 ซ้ำคนพาไปยังต้องลางาน	 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงสอนให้หมอออก	 
ใบรับรองสิทธิผู้พิการ	 ทำให้ญาติและผู้พิการยิ้มได้	 บางกรณีมีการประสาน	
อบต.	 ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ	 ด้วยการให้พยาบาลหรือทีมงานลงไป
เยี่ยมบ้าน	สอนทำกายภาพบำบัด	ฯลฯ	เหล่านี้เป็นความพยายามเพิ่มบริการใน
เชิงรุก	เพื่อสามารถช่วยเหลือคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
	 หมอกู๋ยังทำโครงการแพทย์ทางเลือกที่อนามัยศรีหมวดเกล้า	 เพื่อช่วย
ลดความทุกข์ทรมานของคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้	 มีการสอนญาติทำลูก
ประคบไว้ใช้ในบ้าน	สอนผู้สนใจหรือญาติผู้พิการมาเรียนรู้การนวด	เพื่อให้กลับ
ไปใช้ดูแลผู้พิการที่บ้าน	 นอกจากนี้ยังมีหมอนวดให้บริการฟรีที่อนามัยสำหรับ
คนที่พอเดินทางมาได้	กับมีหมอนวดที่ให้บริการคนไข้กลุ่มนี้ถึงบ้าน	
	 สมพร	สายสิงห์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ฝ่ายเวชกรรมสังคม	
โรงพยาบาลลำปาง	 ปัจจุบันย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลชมพู	(อนามัยบ้านศรีหมวดเกล้า)	เล่าว่ารู้จักหมอกู๋มาตั้งแต่หมอยังเรียน
เวชศาสตร์ครอบครัว	 เท่าที่พบเห็นกันมา	 ๗-๘	 ปี	 ได้เห็นว่าหมอเป็นคนมี
อัธยาศัยดี	 เห็นคนทุกคนเท่าเทียมกัน	 ไม่เคยรังเกียจคนไข้	 ตรวจรักษาอย่าง
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ละเอียดใส่ใจ	ชอบให้ความรู้ในการดูแลตนเองกับคนไข้ไปด้วย		
 “หมอใส่ใจคนไข้เสมอ บางทีก็จะคอยถามถึงว่าคนไข้คนนั้นคนนี้ดีขึ้น

ไหม เวลาลงชุมชนไปเยี่ยมบ้านหมอก็จะลงไปด้วย เป็นคนที่ทำงานหนักมาก 

หมอถือเสมอว่าผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ 

หมอกู๋เป็นกันเองกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหรือที่อนามัย 

ทั้งที่เป็นคนละสายงาน หมอก็เข้ากับทุกคนได้หมด เป็นนักประสานงานที่ดี 

และมีหลักการพูดที่ดี เจ้าหน้าที่อนามัยให้การยอมรับ ถ้าอนามัยมีปัญหาหรือ

ติดระเบียบอะไร หมอจะรับไปคุย ไปประสานจัดการเป็นธุระให้เลย ทำให้ได้

งานออกมาค่อนข้างเยอะ เป็นคนมีน้ำใจกับทีมงาน หมอเป็นคนอ่อนโยน ใส่ใจ

เรื่องมิติทางจิตใจมาก” 

	 ขณะที่สะอาด	 สิงห์โตทอง	 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลชมพู	(อนามัยบ้านศรีหมวดเกล้า)	เล่าว่าหมอกู๋มาตรวจรักษาที่อนามัยใน
ช่วงเช้าทุกวันอังคารและพฤหัสฯ	 ได้สองปีแล้ว	 บางช่วงจะพานักศึกษาแพทย์ที่
เป็นลูกศิษย์มาศึกษาเรื่องชุมชนและมาฝึกตรวจคนไข้ด้วย	 นักศึกษาแพทย์บาง
กลุ่มจะไปกินนอนใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านในชุมชนเวียนมากลุ่มละ	 ๒	 อาทิตย์	
ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นความสำคัญและเรียนรู้ปัญหาของชุมชน	 ชาวบ้าน
เองก็ได้เรียนรู้ว่าบทบาทของหมอไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลอย่างเดียว	
เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านมักมองหมอว่ามีสถานะที่สูง	 แตะต้องไม่ได้	 ทำให้ชาว
บ้านไม่ค่อยกล้าพูดคุยด้วย	 เมื่อได้คุ้นเคยกันอย่างนี้ทำให้ช่องว่างที่มีต่อกันน้อย
ลง	สามารถพูดคุยกันได้มากขึ้น	
 
 อนามัยแห่งนี้ห่างจากตัวจังหวัดราว	 ๒๐	 กิโลฯ	 มีสภาพกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท	 เดิมประสิทธิภาพการตรวจรักษาจำกัด	 ทำงานไปก็ตัน	 เพราะไม่มีหมอ
อยู่ประจำ	 ต้องส่งต่อคนไข้	 ทำให้ไปออกันที่โรงพยาบาล	 การที่หมอมาตรวจที่
อนามัย	 เพื่อให้บริการถึงที่	 จึงถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้
มากขึ้น	ปกติมีคนไข้มารอตรวจวันละ	๗๐-๑๐๐	คน	กรณีที่ไม่มีอาการซับซ้อน
จะมีพยาบาลเวชปฏิบัติช่วยตรวจ	เป็นการแบ่งเบาภาระของหมอไปได้ส่วนหนึ่ง	
 “พื้นที่เรามีคนไข้อัมพาต อัมพฤกษ์ และพิการอยู่เยอะ ที่เราส่งหมอ
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นวดไปให้บริการถึงบ้านยังทำได้ไม่ถึง ๑๐ คน เอาเฉพาะที่ด้อยโอกาสจริง ๆ 

ก่อน พวกที่พอมาได้ก็ให้มานวดที่อนามัย เรามีทีมเยี่ยมบ้านคนไข้ ส่วนใหญ่

คนไข้ที่ไปเยี่ยมก็จะเป็นคนไข้เรื้อรัง พวกเบาหวาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้ป่วยรายไหนที่ยากมาก ๆ หมอก็จะไปประเมิน เอานักกายภาพจากโรง

พยาบาลมาด้วย เราทำงานกันเป็นสหวิชาชีพ ถ้ารายไหนอาการไม่หนักเราก็ลง

เยี่ยมกันเอง โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบกันเป็นหมู่บ้าน” 

	 หัวหน้าอนามัยผู้นี้มองว่าชาวบ้านที่นี่โชคดีที่มีหมอที่รักในชุมชนอย่าง
หมอกู๋มาช่วยดูแล	หมอเป็นคนน่ารัก	อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี	เป็นกันเอง	
มีความรับผิดชอบสูง		
 “ถ้าคนที่ไม่รักในชุมชนมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ทั้งที่งานหมอเยอะมาก 

หมอเป็นคนทำงานหนัก เวลามีเคสคนไข้บางรายที่ต้องการคำปรึกษาก็สามารถ

โทร.ไปปรึกษาหมอได้ตลอด แม้แต่นอกเวลาราชการ คนไข้ที่นี่ติดหมอ  

รักหมอกันทั้งนั้น”  

	 วันที่ได้ตามหมอกู๋และเจ้าหน้าที่อนามัยลงเยี่ยมบ้านในชุมชน	 คนไข้
รายหนึ่งเป็นนักดนตรี	 ประสบอุบัติเหตุและพิการ	 ต้องนอนอยู่กับที่มาเป็นปี
แล้ว	 มีพ่อวัยชราคอยทำหน้าที่ดูแลลูกชาย	 พี่น้องเป็นคนหารายได้รับผิดชอบ
ครอบครัว	คนไข้ได้รับการดูแลจาก	อสม.	และทำกายภาพบำบัดจนสามารถลุก
ขึ้นเดินได้	แม้จะยังไม่ถึงขั้นปกตินัก	แต่อาการก็กระเตื้องขึ้นมาก	ขณะที่ผู้ป่วย
อีกรายเป็นคุณลุงวัย	 ๖๐	 กว่า	 เป็นเส้นโลหิตในสมองตีบ	 ทำให้ร่างกายชาไป
ซีกหนึ่ง	 มีลูกชายสองคนผลัดกันดูแล	 เจ้าหน้าที่ทีมเยี่ยมบ้านสอนการดูแล	 
ผู้ป่วย	ฝึกการออกกำลังมือและขา	เพื่อไม่ให้ข้อยึด	วันนั้นหมอนวดของอนามัย
ลงไปทำงานให้บริการผู้ป่วยถึงบ้าน	 เป็นการเน้นทำงานเชิงรุก	 ผู้ป่วยหลายราย
หลังจากนวดและทำกายภาพบำบัด	 สามารถฟื้นฟูตนเอง	 กลับมาช่วยเหลือ
ตนเองได้		
	 แม้เป็นผู้พิการ	 หรือผู้ด้อยโอกาส	 แต่ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง	 ยัง
มีความใส่ใจจากหมอ	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าที่ลงไปถึงบ้าน	 เพื่อให้การดูแล	
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	หวังให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
	 คนไข้ระยะสุดท้ายรายหนึ่งเป็นมะเร็ง	 ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้
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ระยะหนึ่ง	ทางโรงพยาบาลให้กลับบ้าน	เพราะไม่สามารถรักษาต่อได้	เนื่องจาก
มะเร็งลามกระจายไปที่กระดูก	 คนไข้มีอาการปวดมากจนทุกข์ทรมาน	 โรง
พยาบาลให้ยาระงับปวดมาแค่ไม่กี่วัน	 หลังจากยาหมดก็ไม่ได้นัดต่อ	 คนไข้มา
อนามัย	 ขอให้เจ้าหน้าที่อนามัยฉีดยาแก้ปวดให้ทุกวัน	 เพราะทนทรมานจาก
อาการปวดไม่ไหว	 จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ไม่กล้าฉีดยาให้	 เพราะกลัวคนไข้มีผล
ข้างเคียงจากยา	 โชคดีที่หมอได้พบคนไข้รายนี้ที่อนามัย	 คนไข้เล่าให้เธอฟังว่า
ทั้งที่ยกมือไหว้กราบกราน	 ขอยาฉีดจากอนามัยให้พ้นทรมาน	 แต่เจ้าหน้าที่
อนามัยก็ไม่ยอม	ปล่อยให้ตนต้องทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น		
	 หมอกู๋เข้าใจทั้งคนที่อนามัย	และทั้งเห็นใจคนไข้ไปพร้อมกัน		
 “เจ้าหน้าที่อนามัยเองก็กลัวเกิดปัญหา หมอบอกฉีดให้คนไข้ไปเถอะ 

หมอเห็นคนไข้พวกนี้เยอะเลย ยาที่ใช้กับผู้ป่วยที่ปวดมาก ๆ มันมีฤทธิ์คล้าย

มอร์ฟีนชนิดอ่อน บางทีหมอก็เซ็นยาให้ญาติคนไข้ไปรับยาที่โรงพยาบาล  

เราพยายามจัดการระบบกรณีที่ต้องใช้มอร์ฟีนหรือยาอื่น ๆ ก็ได้ที่อนามัยไม่มี 

เราเชื่อมระบบตรงนี้ให้เขา เรียกว่าการแพทย์ที่ไร้รอยต่อมากขึ้น” 

	 มีความทุกข์ยากจากความเจ็บป่วยอีกมากมาย	 ในท่ามกลางปัญหา
ความยากจน	ไร้การศึกษาของชาวบ้านตาดำ	ๆ	ที่หวังให้หมอเป็น	“ที่พึ่ง”	ของ
พวกเขา		
	 งานที่คุณหมอภูมิใจคือการทำคลินิกผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นงานที่เจ้าตัว
ยอมรับว่าเหนื่อยที่สุด	ใคร	ๆ	ก็มักมองว่าคนแก่น่าเบื่อ	เหมือนเป็น	“พลเมือง
ชั้นสอง”	 ที่ใคร	 ๆ	 ก็มักจะมองข้าม	 ถ้าทำในระบบของโรงพยาบาลที่มีแพทย์
เฉพาะทางหลายสาขาก็เป็นอีกอย่าง	 ทำในระบบของอนามัยก็อีกแบบหนึ่ง	
ปัญหาในการทำงานคือต้องปรับทัศนคติทั้งของผู้บริหารและผู้ร่วมงานทีม
บุคลากรการแพทย์ทั้งหมด	ทุกคนมักจะพูดว่าตนดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้ว		
 “ทุกคนไม่อยากรับภาระเพิ่ม เขามองว่าทำไมต้องเปิดคลินิกผู้สูงอายุ

ด้วย ก็เขาดูกันอยู่แล้วนี่ เป็นโจทย์ที่เราคิดกันเยอะมาก มาตกลงใจว่าเราจะ

ทำคลินิกดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน โรงพยาบาลศูนย์มีทีมสหวิชาชีพอยู่

แล้ว ปกติพวกคนแก่มีโรคหลายโรค หมอแต่ละคนจะดูเฉพาะโรคในส่วนของ

ตนเอง ทำให้คนแก่ต้องไปตรวจตามแผนกต่าง ๆ หลายแผนก ทำให้ไม่สะดวก 
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จนในที่สุดคนไข้กลุ่มนี้ก็ถูกทอดทิ้ง หมอเลยรับปรึกษามาจากหมอแผนก  

ต่าง ๆ เราทำงานโดยใช้หลักกการของเวชศาสตร์ครอบครัว คือเป็นหมอ

ประจำตัว อันที่สองคือทุกเคสที่ทำเราต้องลงไปเยี่ยมบ้านด้วย นี่เป็นจุดเด่น

ของหมอด้านนี้ นี่คืองานที่เราวางไว้ ผู้ป่วยชอบ เพราะเราดูแลเขาละเอียด  

แต่ผู้บริหารเห็นว่าคนไข้น้อย เขาอยากให้เราตรวจคนไข้ได้เยอะ ๆ เขาเลย

เปลี่ยนให้ไปตรวจในรูปแบบเดิมก่อนเราจะไปเรียนเมืองจีนด้วยซ้ำ” 

 
 หลังกลับมาจากเมืองจีนไม่นาน	 เป็นจังหวะที่กองทุนประชากรโลก
ของสหประชาชาติเสนอให้เมืองไทยทำต้นแบบเรื่องลองเทิร์มแคร์	 การดูแล	 
ผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน	 โดยเลือกจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ทำงาน	 มี
การให้งบประมาณสนับสนุน	 และให้ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
พยาบาล	 หมอกู๋เองก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาล
รามาฯ	หลักสูตร	๑	ปี	
	 หลังจากได้องค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น	 ในที่สุดหมอกู๋ก็ได้
กลับมาทำคลินิกผู้สูงอายุในรูปแบบที่เคยทำอีกครั้ง	 คราวนี้เป็นเรื่องของ
นโยบายที่ลงมาด้วย	ทำให้ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคดังก่อน	คราวนี้เธอต้องการทีม
งานที่สมัครใจและสนใจ	 มีการเชิญเจ้าหน้าที่ทุกสหสาขามาร่วมปรึกษาหารือ
กัน	น่าดีใจที่ได้พยาบาลสองคนเดินมาขออาสาทำงานนี้ด้วย	ทางกองทุนประชา
กรฯ	จะมีการมาประเมินงานทุก	๓	 เดือน	จากคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ	คราวนี้
เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าคลินิกพิเศษสูงวัย	 ที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม	 หมอกู๋จะออก
ตรวจทุกเช้าวันพุธ	 รับคนไข้สูงอายุเฉพาะที่มีปัญหาซับซ้อนจากหลายแผนกที่
ส่งมา	 โดยให้พยาบาลจากทุกแผนกช่วยคัดกรองให้	 ผู้ชราคนไหนที่เข้าเกณฑ์
จะมีตราดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้	 คลินิกนี้รับผู้ป่วยจำกัดเพียงวันละ	
๔	ราย	เพราะต้องการดูแลแบบองค์รวม	โดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ	
	 หลังจากที่เตรียมงานกันมานานมาก	 ด้วยหวังจะให้การทำงานได้ออก
มาดีที่สุด	คลินิกก็ได้ฤกษ์เปิดเมื่อ	๓	เดือนที่ผ่านมา	นอกจากพยาบาล	๒	คน
ที่สมัครใจมาช่วย	 ยังมีนักสังคมสงเคราะห์	 เภสัชกร	 นักกิจกรรมบำบัด	 
นักโภชนาการ	นักสถิติ	และทันตาภิบาลอย่างละ	๑	คน	แม้เพิ่งเปิดได้ไม่นาน	
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แต่ได้รับคำชมจากคนไข้และญาติอย่างน่าพอใจ	
	 ผ่านการทำงานมาสารพัดสารพัน	 เป็นธรรมดาที่ต้องพบเจออุปสรรค
มากมาย	 เพราะชีวิตการทำงานมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่หอมหวาน	 ราบรื่น	
แต่หมอกู๋ผู้มีหัวใจนักสู้เต็มร้อยมองว่าต่อให้มีอุปสรรค	ตนก็ไม่เคยล้มเลิกความ
ฝัน	หากเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี	มีประโยชน์กับคนไข้		
 “เมื่อไรต้องถอยคือถอย หยุดคือหยุด เราก็ไปหาอย่างอื่นที่เราทำได้

ก่อน เราอาจไปทำที่พีซียูแทน หรือไปทำในเรื่องการสอนแทน แต่เราไม่หยุด

ฝัน ในเมื่อระบบเป็นอุปสรรค เราอาจจะถอย แต่ไม่ทิ้ง เขาไม่มีสิทธิ์ลบล้างตัว

ตนของเรา เราต้องไม่ท้อและต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราต้องทำงาน เราอย่า

ดูถูกตัวเอง คนอื่นก็จะมาดูถูกเราไม่ได้ เราเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่

ไม่ใช่หมอชั้นสอง และคนเราทุกคนก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครสูงหรือ

ต่ำกว่าใคร” 

	 ความผิดพลาดในการทำงานถือเป็นบทเรียนให้เธอได้เรียนรู้และ
ทบทวน	แพทย์หญิงผู้นี้เป็นคนชนิดที่ซื่อสัตย์กับตนเองเสมอ	และตรงไปตรงมา
อย่างยิ่ง	 พร้อมยอมรับความผิดพลาดของตนได้อย่างหน้าชื่น	 ขณะเดียวกันก็
พร้อมจะแก้ไข	เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องกว่า	
 “ที่ผ่านมาเราพบว่าความผิดพลาดของเราเกิดจากการไปบังคับคนอื่น 

เพราะมัวแต่คิดถึงจุดหมายเพื่อคนไข้ของตนเองมากเกินไป แต่บางทีเจ้าหน้าที่

เขาไม่ได้อยากทำด้วย เขาไม่ได้คิดอย่างเรา ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน 

เป็นเพราะเราไม่รู้จักวิธีบริหารจัดการที่ดีด้วย ภายหลังเราจึงได้เรียนรู้ว่านอก

จากเลือกคนที่สมัครใจและเห็นด้วยกับเราแล้ว เรายังต้องเลือกคนให้ถูกกับงาน

ด้วย นี่คือความลำบากใจและความยาก แต่ก็ท้าทายสำหรับคนทำงานอย่าง

เรา” 

	 สำหรับหัวใจของงานเวชศาสตร์ครอบครัว	 เพื่อนร่วมงานและทีมงาน
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องร่วมใจก้าวไปด้วยกันเสมอ	 จึงต้องรู้จักให้เกียรติทีมงาน	 
ต่อให้เป็นผู้นำทีมก็ไม่อาจ	“วันแมน	โชว์”	ได้	หมอกู๋มองว่าความสำเร็จของการ
ทำงานที่ได้มาล้วนมาจากความร่วมแรงที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน	
	 ทุกวันนี้หมอเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้ยังคงทำงานหนัก	 ด้วยความอุทิศ
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ทุ่มเท	แม้จะเหน็ดเหนื่อย	แต่ก็ยังมีรอยยิ้มที่สดใส	และมีหัวใจที่มีความสุข	
 “ความสุขจากการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคือสุขที่ได้ทำในสิ่งที่

เราอยากทำ และเรารู้ว่าสิ่งนี้มีผลดีต่อคนไข้ เราถือว่าเรามาถูกทางแล้ว ถ้า

เทียบกับเมื่อก่อน งานเวชศาสตร์ครอบครัวในวันนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้น 

หมอเชื่อว่างานด้านนี้มีอนาคตอยู่แล้ว เพราะสามารถตอบสนองระบบ

สาธารณสุขของประเทศได้ และตอบสนองความสุขให้กับผู้ป่วยได้” 

 
 “ตู้เจียฟัง”	 ความหมายของชื่อนามในภาษาจีนของแพทย์หญิงดุสิดา	
ตู้ประกาย	 แปลได้ความอันไพเราะและมีความหมายว่าหญิงสาวที่มีคุณธรรม
ความดี	มีกลิ่นหอมฟุ้งขจร	
	 หัวใจของเธอช่างงดงามสมกับชื่อนาม	
	 วันนี้หมอเวชศาสตร์ครอบครัวคนหนึ่งได้พบ	 “คำตอบ”	 ของ	 “ความ
สุข”	 อย่างที่ใจต้องการแล้ว	 และความสุขนั้นมาจากผู้ป่วยผู้เป็น	 “ครู”	 ที่เธอ
ต้องดูแลให้ดีที่สุด	 เพื่อตอบแทนคุณและความรู้ที่ครูทุกคนทั้งที่จากไปแล้วและ
ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มอบให้กับเธอ	
	 ครูบอกเธอว่าแม้ในความเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน	 และแม้ในความจาก
พราก	ชวีติกย็งัมแีสงสวา่งของความดงีาม	ความรกั	และความหวงัอยูเ่สมอ	.
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แพทย์หญิงธนิษฐา ศิริรักษ์ 
รักษาชีวิตด้วยศิลปะแห่งชีวิต 
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 เย็นย่ำของวันจันทร์	 วงออเคสตราเล็ก	 ๆ	 ที่มีเครื่องดนตรีไม่มากชิ้น	
และไม่ได้เปิดแสดงบนเวทีอันยิ่งใหญ่	 แต่เป็นโถงในอาคารผู้ป่วยพิเศษในโรง
พยาบาลสงขลานครินทร์		
	 ทันทีที่โน้ตตัวแรกดังกังวาน	 เสียงดนตรีสะกดผู้ฟัง	 ญาติและผู้ป่วย
หลายรายที่ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยต่างทยอยกันออกมาฟัง	 บทเพลงไพเราะค่อย
บำบัดความโศกเศร้า	 ความขุ่นมัวในใจได้รับการชำระล้าง	 ใบหน้าของผู้ชมต่าง
เติมแต้มด้วยรอยยิ้ม	
	 ท่ามกลางเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้น	 เสียงหนึ่งที่โดดเด่นจับใจผู้ฟังคือ
เสียงไวโอลินหวานจับใจ	จากฝีมือของนักดนตรีตัวเล็ก	ๆ	ตาโต	ผิวคล้ำ	ท่าทาง
ร่าเริงแจ่มใส	
	 นักดนตรีคนนั้นชื่อว่า	 ธนิษฐา ศิริรักษ์ และมีตำแหน่งนำหน้าชื่อว่า
แพทย์หญิง	 มือคู่ที่กำลังบรรเลงดนตรีขับกล่อมผู้คน	 เป็นมือคู่เดียวกับที่ใช้
รักษาผู้คนมานับไม่ถ้วน	
       
 ก่อนที่จะมีตำแหน่ง	 “แพทย์หญิง”	 มาประดับหน้าชื่อนั้น	 ด.ญ.	
ธนิษฐา	 เป็นเด็กหญิงมากความสามารถ	 เธอเป็นได้ทั้งนักอ่าน	 นักเขียน	 นัก
ดนตรี	 นักกิจกรรม	 และอีกหลาย	 “นัก”	 ตามแต่เธออยากจะเป็น	 พรสวรรค์
มากมายของเด็กหญิงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือสวรรค์บันดาล	 แต่เป็นเพราะ
ผู้เป็นพ่อได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะไว้ในใจให้ลูกสาวตั้งแต่ยังเด็ก	
 “สิ่งที่ได้จากทางบ้านคือการรักการอ่าน พ่อปูพื้นฐานเรื่องการอ่านมา

แต่เด็ก ภาพที่เราเห็นคือพ่อชอบอ่านหนังสือเยอะมาก ตอนเด็ก ๆ เราอ่าน

แทบทุกอย่าง วรรณกรรมเยาวชน นิยายกำลังภายใน กระทั่งหนังสือ

มาร์กซิสต์ ทุกเสาร์อาทิตย์พ่อจะพาไปร้านหนังสือ เรื่องที่จำได้คือตอนอยู่

อนุบาลสอง ชอบไปนั่งอ่านในร้านหนังสือ อ่านเรื่องแม่ไก่ตามหาลูก เจ้าของ

ร้านเห็นเลยยกหนังสือให้ฟรี 

 “พ่อชอบพาไปดูนิทรรศการศิลปะ พาไปฟังดนตรีที่สวนสาธารณะริม

แม่น้ำเจ้าพระยาแถวกรมศิลป์ คนเอาเสื่อมาปูนั่ง ฟังดนตรีไทยบ้าง แจ๊สบ้าง 

ที่ชอบที่สุดคือพ่อพาไปสนามศุภชลาศัย ไปชมการประกวดวงโยธวาทิต ดูจน

แข่งจบตอนหนึ่งทุ่มจึงกลับบ้าน เราจึงกลายเป็นคนชอบฟังดนตรี พ่อมีแผ่น
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เพลงหลากหลายมาก มีทุกแนวดนตร ี

 “พอชอบฟังเพลงก็เริ่มเล่นดนตรี ทีแรกชอบจะเข้ ขิม เพราะเสียงมัน

เย็น ๆ ดี พ่อบอกว่าน่าจะเอาที่พกพาไปได้ง่าย เลยเลือกไวโอลิน ตอนนั้นที่

บ้านพอมีเงิน ไปเรียนไวโอลินชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท แต่พอถึงช่วงใกล้เอ็นท์ 

เลยหยุดไป” 

	 เมื่อได้รับการขัดเกลาทางศิลปะมาแต่เด็ก	 โตขึ้นเธอจึงเริ่มฉายแวว
เด่น	สมัยอยู่ชั้นประถมฯ	ที่โรงเรียนดรุโณทยาน	เด็กหญิงเริ่มฉายแววนักเขียน	
เธอได้เขียนเรียงความส่งประกวดที่สำนักพิมพ์มติชนจนได้รับรางวัลมาแล้ว	
และเมื่อเข้ามัธยมฯ	 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา	 เธอก็ได้ฉายแววนักพูดและนัก
กิจกรรม	วันแม่ของทุกปี	เธอจะได้รับเกียรติให้เป็นคนพูดสุนทรพจน์	และเรียก
น้ำตาจากคนฟังได้ทุกครั้งไป	 นอกจากนั้นยังเป็นคนนำร้องเพลงชาติและสวด
มนต์	 เป็นกรรมการสภานักเรียน	 เป็นประธานชมรมพุทธศาสน์	 หลังเลิกเรียน
เธอยังกลายร่างเป็นนักบอลไล่เตะบอลกับผู้ชายอีกต่างหาก	
 “ชีวิตที่สตรีวิทยาเด่นตั้งแต่เข้า ม.๑ เลย ทำกิจกรรมเยอะ ทำ

ข้อสอบภาษาไทยได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม เพราะที่โรงเรียนดรุโณทยานสอนมา

อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นเขายังสอนเรื่องกิริยามารยาท เราพูดเพราะมาก 

ลงท้ายจ้ะทุกคำ และเราพูดภาษาไทยชัดมาก จนเพื่อนจับกลุ่มนินทาหาว่าเรา

ดัดจริต”	เธอพูดพลางหัวเราะ	
	 ขณะที่พ่อเฝ้ารดน้ำจนเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะเริ่มผลิบานเป็นดอกไม้งาม	
เธอก็ได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยมาจากแม่	 แม่จะตื่นนอนตรงเวลาตอน
ตี	 ๔	 เพื่อมาหุงหาอาหารทำกับข้าวให้พ่อและลูก	 ดูแลจนกระทั่งถึงตีห้าครึ่งจึง
เดินมาส่งเธอที่ปากซอย	ขากลับเธอต้องโทรบอกแม่มารอรับ	ในสายตาของเด็ก
หญิง	แม่เป็นคนที่	“เนี้ยบ”	เหลือเกิน	
 “มีวันหนึ่งโรงเรียนเลิกเร็ว แอบไปกับเพื่อนแป๊บเดียว ไม่ได้บอกแม่

เพราะคิดว่าไม่ได้เถลไถล บังเอิญฝนตกจนมืด ช้าไปหนึ่งชั่วโมง แม่ยังกางร่ม

รออยู่ เลยคิดว่าต่อไปจะไม่หนีเที่ยวแล้ว” 

	 และอาจเป็นเรื่องน่าแปลกที่เด็กหญิงอายุเพียง	 ๔	 ขวบไม่ร้องสักแอะ
เมื่อถูกหมอแทงเข็มน้ำเกลือ	 แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวของแม่ที่ตราตรึงอยู่ในใจจึง
ได้รู้ว่า	แม่ได้ปลูกฝัง	“ความอดทน”	ให้เด็กสาวโดยไม่ต้องสั่งสอน	
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 “วันหนึ่งแม่หกล้มลงไป ฟันหน้ากระแทกพื้นจนหักไป ๕ ซี่ เลือดกบ

ปากเลย คำแรกที่แม่พูดคือ ‘ฐา ไปโรงเรียน ไม่ต้องห่วงแม่’ เราไปโรงเรียนทั้ง

ที่ร้องไห้เลย” 

	 ชีวิตครอบครัวอันอบอุ่น	การมีพ่อแม่คอยสนับสนุนและปลูกฝังสิ่งดี	ๆ	
จึงทำให้เธอเติบโตมาเป็นคนที่มีความสามารถและความสนใจที่หลากหลาย	
เมื่อถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิตคือ	 การเลือกคณะเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย	ทำให้เธอตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเข้าเรียนที่คณะใด	
 “ครอบครัวจะช่วยคิดเรื่องการเรียน เขาจะฟังความเห็นเราก่อนและ

ให้เราเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับความต้องการของเรามากที่สุด เคยเขียนเรียง

ความตอน ป.๒ ว่าอยากเป็นนักท่องเที่ยว เพราะเคยเห็นในสารคดีมีนักท่อง

เที่ยว นึกว่าเป็นอาชีพ พอถึงเวลาจะเอ็นทรานซ์ บอกพ่อว่าอยากเข้าอักษรฯ 

เพราะชอบอ่านหนังสือ พ่ออยากให้เราเข้าวิศวะ เพราะตอนนั้นกำลังเป็นที่

นิยม อยากให้เราเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เพราะได้ฝึกหัดคอมพิวเตอร์มาแต่  

เด็ก ๆ ถ้าทำตามพ่อป่านนี้คงรวยกว่านี้มาก”	พูดจบ	เธอยิ้มและมองย้อนกลับ
ไปในอดีตอย่างคนเข้าใจชีวิต	
	 ตัวเธอในตอนนั้นอาจไม่รู้ว่า	 เธอจะไม่ได้เป็นทั้งสาวอักษรฯ	 และสาว
วิศวะ	 เพราะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนั้นเอง	 เธอได้พบกับเหตุการณ์ที่
ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล	
         
 “ตอนเด็ก พระอาจารย์เคยเทศน์ว่า อาชีพหมอก็เป็นอาชีพบุญนะ 

ในใจเราก็นึกแย้งว่า หมอก็รวยจะตาย ทำงานแลกเงิน ทำเพื่อตัวเอง”	 เธอ
กล่าวถึงอคติที่มีต่อหมอแบบเด็ก	 ๆ	 แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็เปลี่ยนทัศนคตินี้ไป
โดยสิ้นเชิง	
 “เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเรา เราป่วยเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ตอน ม.๒ หมอบอกว่าเชื้อมาจากนก จึงถูกเจาะน้ำไขสันหลังตรวจ นอนอยู่โรง

พยาบาลอาทิตย์หนึ่ง หมอเก่งมาก พยาบาลก็น่ารัก ดูแลดี เราชอบเขา เขา

ดูแลทุกอย่างทั้งอาบน้ำ ทาแป้งที่หลัง นวดให้ เขาเสริมว่าเราเรียนเก่งมาเรียน

หมอดีกว่า หมอเหมือนช่วยชีวิตเราเลย เพราะก่อนหน้านี้เราไปรักษาตาม

คลินิก ๒ วัน พอไปถึงโรงพยาบาลก็คอแข็งแล้ว ถ้าไปโรงพยาบาลช้ากว่านี้ 



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 87

เราอาจพิการ ปัญญาอ่อนไปเลย เราเลยคิดว่า หมอนี่เปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะ 

ถ้าเราเป็นคนเก่งด้วยดีด้วยก็จะช่วยคนได้มาก กลุ่มเพื่อนสนิทก็อยากเรียน

หมอ เลยช่วยกันติว แล้วเราก็ชอบชีววิทยาด้วย สอบได้ ๑๐๐ คะแนนตลอด 

ถ้าชอบชีววิทยาก็เรียนแพทย์ได้ไม่ยาก” 

	 แม้ว่าในใบเลือกคณะ	 เธอจะเขียนเลือกคณะแพทย์ศิริราชเป็นอันดับ
หนึง่ตามเพือ่น	แตใ่นใจเธอกลบัปรารถนาคณะอนัดบัสอง	คอื	คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากกว่า	 เมื่อเพื่อนรักทราบความคิดนี้	 ถึงกับ
อุทานติดตลกว่า	 เดี๋ยวก็ถูกผู้ก่อความไม่สงบยิงเอาหรอก	 แต่แท้ที่จริงเธอเพียง
อยากไปเรียนที่ต่างจังหวัด	เพื่อจะได้มีอิสระ	ทำอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนา	ใน
ที่สุดเธอก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หาดใหญ่สมใจ	และได้เริ่ม
ใช้ชีวิตแบบลุย	ๆ	อย่างที่อยากทำมานาน	
 “ที่ มอ. มีทั้งเรียนและทำกิจกรรม รุ่นพี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกดี

ที่ได้ใช้ชีวิตอิสระ และได้ฝึกความรับผิดชอบ บริหารจัดการตัวเองอย่างแท้จริง 

จากที่ไม่เคยซักผ้า ไม่เคยทำความสะอาดบ้านก็ต้องทำเอง กลับมาบ้านตอน

ปิดเทอมใหญ่ แม่ร้องไห้เพราะเห็นลูกตัวดำ หัวแตก ไม่กล้าบอกแม่ว่าตก

มอเตอร์ไซค์ โกหกว่าล้มหัวแตกที่อ่างเก็บน้ำ แม่เพิ่งรู้ความจริงหลังจากเรา

แต่งงานแล้ว” 

	 อุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นสื่อให้เธอได้คุ้นเคยและเรียนรู้จักกับเพื่อนนัก
ศึกษาแพทย์ปี	 ๑	 และตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเมื่อราวปีกว่ามานี้	 ปัจจุบันหมอ
ฐากำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่	 สามีของเธอเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาล	 มอ.	
ด้วยกัน	
	 แม้จะสนุกสนานไปกับชีวิตลุย	 ๆ	 และกิจกรรมนักศึกษา	 แต่เธอก็ไม่
ลืมเรื่องสำคัญคือการเรียน	 หญิงสาวขะมักเขม้นกับการเรียนจนเพื่อนตั้งฉายา
ให้เธอว่า	 “ควีน	 ออฟ	 เดอะ	 แล็บ”	 หรือราชินีแห่งการตรวจแล็บ	 เธอเล่า
ติดตลกว่ามีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจอุจจาระ	
 “อุจจาระกระปุกเดียวกัน เราตรวจสอบว่ามีพยาธิหนึ่งตัว แต่พอส่งไป

แล็บกลางไม่มี เวลาสอบเขาให้หาไข่พยาธิจากอุจจาระ เราเป็นคนเดียวที่หาได้

ครบ รุ่นพี่และเพื่อนเลยสรรเสริญว่าเป็นควีนออฟฟีซี่ (อุจจาระ)” 
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	 นอกจากนั้นเธอยังชอบที่จะศึกษาคนไข้แบบต่าง	 ๆ	 เพราะอยากรู้จัก
และเข้าใจความคิดของพวกเขา	 ตอนที่เรียนอยู่ปี	 ๔	 ถึงปี	 ๕	 นักศึกษาแพทย์
สาวชอบคุยกับคนไข้เพื่อที่จะทำความรู้จักมากกว่าคุยผ่าน	ๆ	เพื่อรีบรักษา	บาง
ครั้งถึงขนาดนั่งกินข้าวบนเตียงคนไข้เพื่อทำความเข้าใจคนไข้	 เธอเล่าว่าเป็นผล
มาจากการที่อาจารย์สอนให้ดูแลคนไข้ลึกลงไปถึงภูมิหลัง	
 “ถ้านำเสนอเคสคนไข้ที่มีอาชีพทำสวน อาจารย์บอกว่าเราต้องบอก

รายละเอียดให้ชัด ถ้าทำสวนยางจะมีวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง สวนผลไม้ก็อีกอย่าง

หนึ่ง ทีแรกยังงงว่ารายละเอียดเหล่านี้จะช่วยคนไข้ได้อย่างไร อาจารย์เลยสั่งให้

ไปคุยกับคนไข้” 

	 มีคนไข้เอดส์คนหนึ่งมารักษาด้วยโรคติดเชื้อในปอด	 แต่อาการไม่ได้
รุนแรง	 เธอเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องไปดูแลคนไข้ชายรายนี้	 และเกิดความ
สงสัยว่าทำไมคนไข้ไม่ยอมลุกเดิน	 ชายผู้นี้บอกว่าตนท้อแท้	 เพราะเป็นเอดส์	
แต่ก่อนตนเป็นเซลส์ขายเครื่องมือแพทย์	 รายได้ดีมาก	 เป็นเสาหลักของ
ครอบครัว	หลังจากป่วย	ภรรยาต้องหาเลี้ยง	ทำให้เศร้าใจมาก	
 “ตอนนั้นเราฟังเขา แต่ไม่เข้าใจ จึงถามไปเรื่อย ๆ เราถามว่าแล้วลูก

เขาไปเรียนได้อย่างไร ทำไมพี่ไม่ไปรับลูก แล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนเด็ก ๆ 

พ่อไปรับเรา เราได้ขี่คอพ่อที่โรงเรียน เท่มากเลย เขาร้องไห้ บอกว่าเขาเองก็

ใฝ่ฝันอยากจูงมือลูกไปโรงเรียนเหมือนกัน แต่เขาท้อ เขาอายคน เราพูดแบบ

เด็ก ๆ ว่า พี่ใส่ใจคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองนะ วันรุ่งขึ้นเขาถือเครื่องช่วยเดิน 

ส่งไปทำกายภาพบำบัดได้เลย” 

	 ถึงวันนี้เธอยังจดจำคนไข้รายนี้ได้ด้วยความขอบคุณ	 เพราะคนที่สอน
เธอใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจในการรักษาคนไข้	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับมือใหม่	
ไม่ใช่หมอ	 พยาบาล	 หรือแม้แต่บุคลากรการแพทย์	 แต่คืออดีตเซลส์แมนขาย
เครื่องมือแพทย์ผู้นี้	
	 ในเวลาเดียวกันกับที่เธอเริ่มฉายแววหมอผู้รักษาคนไข้ด้วยความเข้า
อกเข้าใจ	 นักเรียนแพทย์ผู้นี้ก็ได้รู้จักคำว่า	 “เวชศาสตร์ครอบครัว”	 แม้ว่าขณะ
นั้นเธอกำลังคิดจะเรียนต่อด้านอายุรกรรม	 และได้ยื่นใบสมัครที่ภาควิชา
อายุรศาสตร์ไปแล้ว	 แต่แล้วเมื่อเธอได้ยินเรื่องราวจากอาจารย์พรรณทิพย์	 
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(รศ.พญ.พรรณทิพย์	 ฉายากุล)	 นักศึกษาแพทย์สาวก็เกิดความสนใจขึ้นมา
ครามครัน	
 “อาจารย์บอกว่าถ้าชอบแบบนี้ทำไมไม่ไปสมัครเวชศาสตร์ครอบครัว 

เป็นสาขาที่เพิ่งมาใหม่ อาจารย์บอกให้มาคุยกับอาจารย์ถวัลย์ (ผศ.นพ.ถวัลย์ 

เบญจวัง) พอรู้จึงทึ่งว่ามีหมอที่ทำแบบนี้ได้ด้วยหรือ รักษาดูแลต่อเนื่อง เราจึง

เลือกสมัครสาขานี้ เพราะชื่นชมและเคารพในหลักการ” 

	 หลังจบแพทย์ที่	 มอ.	 หมอฐาตัดสินใจเลือกเรียนเป็นแพทย์เฉพาะทาง
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวต่อที่	มอ.		
 
 “บางครั้งเราจะเผลอมองคนไข้เป็นเพียงวัตถุ เพราะเราต้องอยู่กับ

ความตายบ่อย ๆ จิตด้านหนึ่งของเราจะชาชินกับความตาย ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน

ว่าเราชาชิน เราก็จะมองคนไข้เป็นเพียงวัตถุ ไม่ได้มองเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์

คนหนึ่ง” 

	 การมองคนไข้เป็นวัตถุไม่ใช่การดูถูก	 แต่เป็นเพราะการที่ต้องมองเห็น
ความตายและความเจ็บป่วยอยู่ทุกวี่วัน	 ความตายจึงอาจเป็นเรื่องธรรมดา
สำหรับแพทย์	 บางครั้งแพทย์จึงเผลอรักษาด้วยการจ่ายยาให้ถูกกับโรคเพียง
อย่างเดียว	โดยไม่ได้ล้วงลึกเข้าไปในจิตใจของคนไข้	
	 แต่สำหรับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 จิตใจของคนไข้นั้นสำคัญ
กว่ายาที่ใช้รักษามากนัก	
 “จริง ๆ หลักการของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหลักการพื้นฐาน

ของหมออยู่แล้ว ถ้าหมอมองมนุษย์เป็นมนุษย์จะดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ความรู้

กับความเป็นมนุษย์ต้องควบคู่กันไป บางทีคนเราได้รับอิทธิพลจากอะไรก็ไม่รู้ 

บางทีแค่การคุยกันก็ทำให้โรคนั้นหาย แค่หมอพูดเพราะ หมอชมเขาบ้าง มา

เยี่ยมเยียนบ้านเขาบ้าง เหมือนเป็นยา แค่คุยกันแม้หลายโรคจะไม่หายแต่ก็

ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจได้บ้าง 

 “การฝึกด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ๓ ปี ความรู้ในแง่วิชาชีพแพทย์  

ไม่ได้เพิ่มมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ เราเป็นแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์มาก

ขึ้น คือเข้าใจชีวิตและเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น การเรียนแพทย์ ๖ ปีเหมือน



90 Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

เราได้เบ็ดตกปลากับเรือมา ๑ ลำ คือได้เครื่องมือ แต่ยังไม่เข้าใจปลาของเรา 

การมาฝึก ๓ ปี ทำให้เราเข้าใจมนุษย์ ทราบกลยุทธ์ที่ใช้ทำความเข้าใจมนุษย์

มากขึ้น” 

	 และในระหว่างการเรียนนั้น	 เธอได้พบว่า	 การเข้าใจมนุษย์นั้นไม่
สามารถหาอ่านได้จากตำราเล่มใด	 หรือฟังวิธีจากใครแล้วก็จะทำได้	 ต้องเดิน
เข้าหาคนไข้จริง	ๆ	เท่านั้น	
 “การหาข้อมูลทางการแพทย์เรารู้หมดแล้ว เหลือแต่ความเข้าใจมนุษย์

ที่ยังไม่มี ต่อให้ฟังอาจารย์สักสิบรอบก็ทำไม่ได้ ต้องมาทำเองถึงจะได้ผล คำ

พูดให้กำลังใจคนไข้ที่เขียนไว้ในตำรามันลิเกมาก สมมติเขาบอกแม่เขาตาย 

เราก็จับแขนเขา แล้วบอกว่าคุณคงรู้สึกเสียใจมากสินะที่แม่จากไป ตอนยังมือ

ใหม่ก็พูดตามตำราแบบนี้ เมื่อได้สัมผัสคนไข้มากขึ้น จึงเป็นคำพูดอย่างที่เป็น

ของเรามากขึ้น” 

	 หมอฐาพบว่าศาสตร์ของแพทย์ด้านนี้ทำให้เธออยากรู้จักคนไข้เองโดย
ไม่ต้องพยายาม	เธอมีความสุขที่จะได้รับฟังเรื่องราวของคนไข้	เป็นการฝึกจิตใจ
ให้เปิดกว้างและอดทน	 หากเป็นหมอแขนงอื่นอาจจะรู้สึกหงุดหงิด	 แต่เธอ
พร้อมรับมือกับคนไข้ทุกรูปแบบ	 การออกไปหาคนไข้ไม่ใช่ยาขม	 แต่เป็นความ
ท้าทาย	เหมือนเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์	ไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะรักษาคนไข้ได้
ไหม	 แค่คิดว่าอยากคุยอยากช่วย	 ถ้าเกินกำลังของตนก็ส่งไปให้หมอที่มี
ประสบการณ์มากกว่า	
 “บางทีคนไข้แค่อยากระบาย เราก็ช่วยเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดเขาได้ 

อย่างคนหนึ่งเขาต้องดูแลแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อม ตอนแรกเขามารักษาโรค

กระเพาะ เขาปวดท้องเป็นประจำ พอเรารู้เรื่องครอบครัวที่ต้องดูแลแม่ เขาเล่า

ว่าลำบากใจมากเพราะบอกแม่ให้กิน แม่ก็ไม่กิน บอกแม่ให้นอนแม่ก็ไม่นอน 

เขาเครียดเพราะแม่ไม่ยอมทำตามที่เขาบอก เราจึงอธิบายไปว่าความจริงคนไข้

สมองเสื่อมไม่รับรู้แม้จะบังคับขู่เข็ญอย่างไร กินได้แค่ไหนก็ขอให้เอาแค่นั้น 

ปล่อยแม่ไปสักพักแม่จะลืมว่ากินข้าวไปแล้วคุณก็ค่อยเอาข้าวมาป้อนใหม่  

รวม ๆ กัน แม่ก็กินได้เยอะเอง เขากลับมาบอกว่าพอคิดอย่างหมอก็ช่วยได้

มาก เพราะบางทีเขาเครียดจนขาดสติ กลัวดูแลแม่ได้ไม่ดีพอ เราพูดแค่นั้นก็
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เปลี่ยนเขาได้ เขามีเวลาดูแลตนเองมากขึ้นโรคกระเพาะของเขาจึงหายเอง 

เป็นการรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา” 

	 เธอเน้นย้ำเรื่องการรักษาเข้าไปถึงจิตใจคนไข้กับทุกคนเสมอ	 เพราะ
ความป่วยไข้ของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ	 บางคนอาจป่วยเล็กน้อย	 เป็นเพียง
ความป่วยทางกาย	 บางคนอาจมีปัญหาทางจิตใจ	 เป็นการป่วยในระดับจิตใจ	
แต่บางคนอาจถึงขั้นสิ้นหวังกับชีวิต	 นั่นคือความป่วยไข้ทางจิตวิญญาณที่หมอ
ต้องหยั่งลึกลงไปให้ถึง	
 “คนป่วยไม่ว่าจะป่วยแบบใดก็เป็นได้สามสิ่ง คือกาย ใจ และจิต

วิญญาณ คนไข้หลายคนจิตวิญญาณเข้มแข็ง แต่บางคนอ่อนแอ หมอส่วนใหญ่

ถ้าไม่ได้รับการสอนทางด้านนี้มาก็จะไม่รู้ถึงจิตวิญญาณคนไข้ ข้อดีของศาสตร์

นี้คือเรารับรู้ว่าจิตวิญญาณเขาเป็นอย่างไร ถ้าป่วยถึงระดับจิตวิญญาณแล้ว เขา

ขอตายดีกว่า จะอยู่ต่อไปทำไม เราก็ต้องเยียวยาเขาในด้านนี ้

 “มันเป็นระดับที่เราไม่ต้องทำก็ได้ แต่ถ้าเราสนใจด้านนี้ มันจะเป็น

ส่วนเสริมที่ดี ถ้าหมอส่วนใหญ่ทำได้จะไม่มีการฟ้องร้องกันเลย เพราะคนไข้ก็

จะเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่มีมนุษย์คนไหนไม่เคยทำผิด หากความ

เป็นมนุษย์มันสื่อถึงกันได้ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เขาจะเข้าใจว่าโดยเนื้อ

แท้นั้นหมอไม่ได้ตั้งใจ” 

	 ครั้งหนึ่งหมอฐาเคยจ่ายยาให้คนไข้ผิด	 เพราะบังเอิญมีคนชื่อเดียวกัน	
มาตรวจวันเดียวกัน	 คิวใกล้กัน	 แต่เป็นคนละโรค	 คนแรกรับยาผิดไปและกลับ
บ้านไปแล้ว	เธอไม่สามารถติดต่อคนไข้ได้	เพราะไม่มีเบอร์โทรศัพท์	อีกทั้งบ้าน
คนไข้ก็ค่อนข้างทุรกันดาร	 เธอจึงรีบส่งยาที่ถูกต้องไปให้ทางไปรษณีย์ด่วน	
(EMS)	 เพื่อไม่ให้คนไข้กินยาผิด	 เพราะจะมีผลต่อระบบประสาท	 กระนั้นก็ยัง
ช้าไปสองวัน	แต่เมื่อคนไข้ทราบเรื่องก็ไม่ได้โทษหมอหรือคิดจะฟ้องร้องเอาเรื่อง	
 “เราบอกเขาไปตรง ๆ เลยว่าผิดพลาด เขาเข้าใจแล้วก็บอกเราว่า ไม่

เป็นไรค่ะคุณหมอทำดีที่สุดแล้ว อาจเพราะก่อนหน้านี้เราดูแลเขามาตลอด มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกัน มันเป็นสิ่งที่ปกป้องเราได้ เขาจึงเข้าใจว่าเราก็เหนื่อยล้า 

ผิดพลาดได้เหมือนกัน” 
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	 ความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้เธอระมัดระวังมากขึ้น	 และต้องมีการทวน
ชื่อนามสกุลคนไข้ที่มาพบที่ห้องตรวจเสมอ	 ห้องตรวจของหมอฐาเป็นห้องตรวจ
ที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง	 คนไข้กับหมอดูคุ้นเคยกันดี	 หลายคนมารักษาต่อ
เนื่องจนรู้จักหน้าค่าตา	 รู้ข้อมูลความเป็นไปในครอบครัว	 เหมือนญาติมิตรที่
สามารถพูดคุยเล่น	หยอกเย้ากันได้	
	 ปัจจุบันหมอฐาเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์อย่างเต็มตัว	 ประสบการณ์การ	 “รักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา”	
ของแพทย์วัย	 ๓๐	 ต้นผู้มีบุคลิกรื่นเริง	 รวดเร็วฉับไวทั้งในการพูดและการ
เคลื่อนไหวผู้นี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมาย	ยกตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งที่เธอ
ยังจำได้มาจนถึงทุกวันนี้	
 “เคสนี้เป็นมาได้ ๕ ปีแล้ว ชื่อน้องจี๊ด อายุ ๓๕ ปี เป็นหญิงพิการ 

เนื้องอกในสมอง ต้องผ่าตัดแต่เด็ก ๆ เขาตัวอ้วนเตี้ย มีปัญหาพฤติกรรม 

ตอนเป็นวัยรุ่น เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทางญาติไม่สนใจ มีปัญหา

ครอบครัวเยอะ เขาอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลตลอด จนหมอและพยาบาล

กลายเป็นกลุ่มคนที่เขาคุ้นเคย กลายเป็นคนเสพติดหมอ เรียกอาจารย์หมอ

ศัลยกรรมประสาทว่าพ่อ เรียกเราว่าพี่หมอฐา เขาชอบมาที่โรงพยาบาลด้วย

อาการทางกาย คือติดยาแก้ปวด ต้องมาฉีดยาที่ห้องฉุกเฉินบ่อย ๆ  

 “เราตามเขามา ๕ ปี จึงรู้ว่าน้องจี๊ดพยายามเล่นบทคนป่วยเพื่อมาพบ

หมอ จิตใต้สำนึกเขาทำให้เขามีอาการต่าง ๆ เหมือนตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลา 

ปกติเขาแขนขาลีบ ก็แกล้งทำเป็นแขนขาอ่อนแรง กว่าจะเข้าใจและดึงเขากลับ

มาได้ต้องใช้เวลาอยู่ ๓ ปี เราให้เบอร์ส่วนตัวเขาไป บอกว่าถ้ามีปัญหาก็ให้

โทร.มา บางครั้งเขาก็โทร.หาตอนเที่ยงคืน ตีหนึ่ง แรก ๆ เรารับสายทุกครั้ง 

หลัง ๆ เราจะชื่นชมหากเขาโทรเป็นเวล่ำเวลา เขาจึงมักไม่โทร.มาเกินสี่ทุ่ม 

เราค่อย ๆ บำบัดเขา จากเดิมที่ติดยาฉีดก็ทำให้หายจากอาการติดยาฉีดก่อน 

ตอนนี้เขาเข็นน้ำขายในโรงพยาบาลได้แล้ว แทนที่จะกลายเป็นคนติดยา นั่งรอ

เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ ตอนนี้เราบำบัดปัญหาครอบครัวโดยการให้เขามีที่พึ่งทางใจ 

เช่น บอกเขาไปเข้าโบสถ์ ให้ยึดพระเจ้าเป็นพลัง” 
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	 นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก	 ๆ	 ที่ทำให้เห็นว่า	 การทำงานของหมอเวช
ศาสตร์ครอบครัวนั้นสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนไข้ได้อย่างไร	 เช่นกรณีของน้องจี๊ดที่
ได้พบชีวิตใหม่ที่สามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 มีคุณค่าความเป็นคน
โดยสมบูรณ์	
 
 นอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาแล้ว	 คุณหมอธนิษฐา	
ศิริรักษ์	 ยังรับหน้าที่ เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์	 สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวอีกด้วย	 เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะสาขานี้ยังขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางอยู่มาก	 แต่อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญกว่าก็คือ	 เธอมีจิต
วิญญาณของครูอยู่เต็มเปี่ยม	และปรารถนาจะสร้างแพทย์ในสาขานี้ให้มากที่สุด	
 “งานที่เร่งด่วนกว่าคือการสร้างคน อันที่จริงเราจะทำงานเดือนละแสน

ห้าก็ได้ เป็นอาจารย์แพทย์เงินเดือนแค่สามหมื่นกว่าบาท แถมยังต้องใช้เวลา 

บางทีทำวิจัยกับเด็กจนถึงเที่ยงคืน ให้เราไปตรวจคนไข้ง่ายกว่า การสอนใช้

พลังงานเยอะ แต่เรารู้สึกสนุกกับการสอน” 

	 ส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอรักการเป็นอาจารย์	 เป็นเพราะอาจารย์แพทย์ที่
เคยสั่งสอนเธอมานั้นเป็นทั้งแบบอย่างและแรงบันดาลใจตลอดมา	
 “ในมหาวิทยาลัยนี้ เราสรรเสริญทุกคนที่มาสอนที่นี่ ทั้งที่ที่จริง

อาจารย์ไม่จำเป็นต้องมาเลย ทุกคนจบบอร์ดเมืองนอก สมัยที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์เพิ่งตั้งเสาเข็ม ทั้งห่างไกลความเจริญ ทั้งกันดาร อย่าง 

อาจารย์ประเสริฐ (ผศ.นพ. ประเสริฐ วศินานุกร) เป็นหนึ่งในคนที่เสนอให้ก่อ

ตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพราะเห็นว่าควรมีมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ภาคใต้ เพื่อให้

คนไข้ได้รับบริการอย่างสะดวกมากขึ้น อาจารย์เป็นศัลยแพทย์ทรวงอกคน  

แรก ๆ ของเมืองไทย ท่านจะทำเงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านก็ได้ แต่ท่านไม่เอา 

ไม่สนใจเรื่องเงินทองเลย ชื่นชมในจริยธรรมและความเสียสละของครูที่สอน

เรามา” 

	 เช่นเดียวกับการรักษาคนไข้	 อาจารย์ธนิษฐาพยายามทำความเข้าใจ
จิตใจของลูกศิษย์	 เธอไม่เน้นเรื่องความรู้อย่างเดียว	 แต่จะปลูกฝังให้นักศึกษา
แพทย์มีทัศนคติและจริยธรรมที่ดี	 ตลอดจนมีความรับผิดชอบ	 เพราะความรู้
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เป็นสิ่งที่หาเพิ่มเติมได้	แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาเพิ่มเติมได้จากตำราใด	ๆ	
 “พอได้เปลี่ยนบทบาท มันก็ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดของเราด้วย คือเรามัว

แต่จะไปมองว่าระบบสุขภาพเป็นอย่างไร แต่เราลืมมองเรื่องการพัฒนาคนรุ่น

น้องเราให้เป็นหมอที่ดี เป็นครูนี่ยากกว่า เราจบมาโดยไม่มีวิชาเรียนว่าการเป็น

ครูของแพทย์เป็นอย่างไร ต้องลองผิดลองถูกเอง เราไม่เน้นเรื่องความรู้ แต่เรา

ใส่ใจเรื่องทัศนคติ จริยธรรม และความรับผิดชอบมากกว่า สิ่งเหล่านี้ต้อง

พยายามปลูกฝังในใจเด็กที่มีปัญหา เช่น พวกที่มาสายบ่อย ๆ อาจจะมีสาเหตุ

ต่างกันไป บางคนก็ตื่นสาย ขี้เกียจ ติดเหล้า เที่ยวกลางคืน ทุกคนมีสาเหตุ

เสมอ เราต้องเข้าไปแก้ไขให้ตรงจุด 

 “สมมติเราสอนเด็ก ๒๐๐ คนต่อรุ่น เพียงแค่เขามีความคิดที่ดีแค่คน

สองคนเราก็มีความสุขมากแล้ว หรือแม้แต่บางคนแค่มีแววตาชื่นชม ชอบในสิ่ง

ที่เราพูด เวลาเราทำเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลคนไข้ ก็ทำให้เรารู้สึกดี มีกำลัง

ใจ” 

	 และสิ่งสำคัญที่เธอย้ำกับนักศึกษาแพทย์อยู่เสมอคือ	 ต้องเปิดใจและ
ให้เกียรติกับคนไข้ทุกระดับชั้น	 ไม่มองคนไข้ด้วยความดูถูก	 และให้ความร่วม
มือกับผู้ร่วมงานทุกคน	
 “คนไข้ของเรากว่าร้อยละ ๘๐ เป็นผู้สูงวัย เราจะมองเขาสูงกว่าเรา

เสมอ เน้นย้ำกับนักศึกษาแพทย์เสมอว่าเมื่อไหร่ที่เราดูถูกคนไข้ว่าเขาต่ำกว่า

เรา นั่นเท่ากับดูถูกตนเองด้วย ให้ระวังความรู้สึกนี้ เพราะหมอมีอีโก้สูงได้แต่

สูงมากจนล้นนั้นไม่ดี และต้องเปิดใจรับฟังประสบการณ์ของคนอื่นอย่างไม่มี

อคติ ไม่ตัดสิน ไม่ด่วนสรุป ฟังเพื่อเข้าใจในประสบการณ์จริงของเขาว่าแย่แค่

ไหน เพื่อหาทางแก้ไข และที่สำคัญคือต้องเปิดใจรับฟังทีมงาน ส่งเสริมให้

คนในทีมมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เราไม่ถือว่านักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ใน

ภาควิชา และทีมงานที่ดูแลผู้ป่วย คือลูกน้อง แต่คือผู้ร่วมงานของเรา” 

	 ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 ขอเพียงมีอุดมการณ์	
“รักษาคนไข้ด้วยจิตใจ”	 มากขึ้นแม้เพียงคนเดียว	 เท่านี้อาจารย์แพทย์หญิง
ธนิษฐาก็มีความสุขมากแล้ว	
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	 นอกจากการตรวจรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล	 หมอฐายังตรวจคนไข้ที่
คลินิกปฐมภูมิ	 เป็นการทำงานในชุมชน	 ทำให้ได้พบเห็นสภาพชีวิตจริงของ	 
ผู้ป่วยที่บ้าน	 บางครั้งมีการนำนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงาน	 เพื่อเรียนรู้ชุมชน	 เธอ
แบ่งเวลาลงไปเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมงานเสมอ		
	 คุณหมอตัวเล็ก	 ๆ	 ร่าเริงสดใสผู้นี้ดูจะเต็มไปด้วยพลังที่มุ่งมั่นของการ
ทำงาน	 ใครได้พบเห็นเธอจะรู้สึกได้ถึงความสบายตา	 สบายใจ	 แม้จะได้ชื่อว่า
ทำงานหนัก	แต่ก็เป็นคนมีสปิริต	มีสติที่มั่นคง	และอารมณ์ดี	ไม่มีเครียด	
	 ไหมสาเราะ	 บินมะหะหมัด	 นักสังคมสงเคราะห์ของภาควิชาเวช
ศาสตร์ชุมชน	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ผู้เป็นหนึ่งใน
ทีมงานและคุ้นเคยกับหมอฐาเล่าว่าเห็นคุณหมอมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ปี	
๒	 หมอเป็นคนน่ารัก	 ตั้งใจเรียน	 ช่างสังเกต	 ตรวจโรคโดยมองอย่างองค์รวม	
ไม่มุ่งเฉพาะโรคอย่างเดียว	จะถามถึงครอบครัวด้วย	คนไข้บางรายมากี่ที	ๆ	ถึง
เบาหวานไม่ลด	หมอก็จะไม่ดุคนไข้	 แต่จะถามว่ามีปัญหาอะไรไหม	หมอจะคัด
ชื่อไว้แล้วให้ทีมงานลงไปเยี่ยมบ้าน	
	 บางครั้งหากว่างหมอจะลงไปด้วย	 เพื่อจะได้รู้ว่าปัจจัยปัญหาที่แท้จริง
ของคนไข้คืออะไร	 บางครั้งเมื่อลงไปถึงก้นครัวจึงได้รู้ว่าคนไข้มีลูก	๕	 คน	 ราย
ได้	 ๕๐	 บาท	 หมอจะเอาสิ่งนี้มาสอนลูกศิษย์ว่าการมองคนไข้ไม่ใช่มองเฉพาะ
โรค	แต่ยังต้องมองไปถึงองค์รวมของชีวิตเขาด้วย	คนไข้บางคนยากจน	กินเศษ
กระเทียมจากไก่ทอด	ซื้อมากินกันทั้งครอบครัว	เพราะราคาถูก		
 “ประทับใจหมอฐาที่ทำหน้าที่ของแพทย์ด้วยใจของเขาจริง ๆ เขา

ทำงานด้วยใจมากกว่าหน้าที่ บางทีข้าวไม่ได้กิน ตรวจถึงบ่าย ๆ ก็สอนต่อเลย 

อีกจุดหนึ่งที่น่าชมเชยคือหมอเป็นคนที่เข้ากับเจ้าหน้าที่ได้ทุกระดับ หมอบาง

คนอยู่ในกลุ่มหมอเท่านั้น นี่หมอฐาเขาเข้าได้กับธุรการยันหมอเลย 

 “ยิ่งเวลาลงไปเยี่ยมบ้านนี่ยิ่งสุดยอด บางบ้านแทบไม่มีที่ในบ้าน ฝนก็

ตก แกก็นั่งได้ หมอบางคนนั่งไม่ได้ ยิ่งนักศึกษายิ่งตัวดีเลย นอกจากนั้นหมอ

ยังเป็นคนที่มีเมตตาสูง บางทีต้องสละเงินส่วนตัวซื้อของให้ผู้ป่วยเวลาไปเยี่ยม

บ้าน ไม่คิดจะเอาของภาคหรือส่วนกลาง” 
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	 เนื้อในอันมาจากจิตใจที่งดงาม	 ทำให้หมอธนิษฐาเป็นที่รัก	 ที่เคารพ
ของเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ลูกหา	 ตลอดจนคนไข้ที่เธอดูแล	 หลายคนเป็น
คนไข้ของหมอมาหลายปี	 และอุ่นใจในการบริการในแบบฉบับของหมอเวช
ศาสตร์ครอบครัวผู้ร่าเริงแจ่มใสคนนี้	
 
 เมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะที่พ่อของเธอได้เพาะบ่มไว้ในใจของลูกสาวไม่ได้
เลือนหายไปไหน	ดอกไม้ศิลปะในหัวใจยังคงงดงามอยู่เช่นเดิม	ทุกเย็นวันจันทร์
หลังเลิกงาน	 หมอฐาจะเป็นนักดนตรีอาสาร่วมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เพื่อบรรเลงดนตรีในวงออเคสตราให้ผู้ป่วยและญาติฟังใน
อาคารผู้ป่วยพิเศษ		
 “ดนตรีช่วยบำบัดจิตใจได้ ที่เลือกมาเล่นในโรงพยาบาลเป็นแนวคิด

ของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่จะดูแลคนไข้ให้จิตใจของเขาดีขึ้น ถ้าเขาไม่อยากฟังก็

แค่ปิดประตู แต่ถ้าเขาอยากฟังก็เปิดประตูออกมาฟัง นอกจากคนไข้แล้ว ญาติ

ที่มาเฝ้าคนไข้และบุคลากรก็มีความสุขตามไปด้วย ส่วนเราผู้เป็นผู้เล่นนั้น แค่

มีคนมานั่งฟังแล้วเขายิ้มก็มีความสุขเป็นสองเท่าแล้ว” 

	 นอกจากจะใช้ดนตรีเพื่อบำบัดจิตใจคนไข้แล้ว	แพทย์หญิงธนิษฐายังใช้
ศิลปะเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า	และฝึกฝนจิตใจตนเองอีกด้วย	
 “เราใช้ศิลปะในการบริหารจัดการอารมณ์ ร่างกายเราอยู่ได้ด้วย

อาหาร ส่วนศิลปะเป็นอาหารทางจิตวิญญาณ เราเล่นดนตรี วาดรูปเพื่อผ่อน

คลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน พอเราอยู่กับศิลปะ แค่มาเข้ากลุ่มตอน

เรียนไวโอลิน ทุกคนจะพูดเรื่องโน้ต การไล่เสียง เหมือนเราหลุดเข้าไปอีกโลก

หนึ่ง มันช่วยผ่อนคลายจิตใจ ทั้งที่ร่างกายของเรายังคงเหนื่อยล้าอยู่ 

 “ส่วนการวาดรูปจะวาดวันเสาร์หรืออาทิตย์ช่วงบ่าย ๆ ต่อให้ต้องไป

ไหนลำบากลำบนก็จะวาด เตรียมกระดาษไปวาด เที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดที่นั่น 

นอกจากนั้นก็สอนให้คนอื่นวาดด้วย เราสอนครูที่สอนไวโอลินให้วาดรูป และ

สอนเด็กที่หอผู้ป่วยเด็ก วางแผนกับเพื่อนไว้ว่าจะสอนเด็ก ๆ ที่ป่วยเป็นมะเร็ง

ให้วาดรูป เพราะเราเรียนศิลปะบำบัดมา 
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 “พอเราวาดรูปเราก็มีสมาธิ วาดแล้วไม่อยากหยุด การไปปฏิบัติธรรม

ยากกว่า การใช้ศิลปะช่วยฝึกฝนจิตใจ มันเหมาะกับเรา ศิลปะช่วยให้เรามีวุฒิ

ทางอารมณ์ ทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุข” 

	 เพราะเวลาของเธอหมดไปกับการรักษาคนไข้	 การสอน	 และงาน
ศิลปะ	จึงทำให้คุณหมอไม่เหลือเวลามากพอจะไปเปิดคลินิกเสริมเงินในกระเป๋า	
เพราะเธออยากมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะเรียกตัวเองว่า	 “ธนิษฐา”	 โดยไม่ต้องมี
คำนำหน้าชื่อบ้าง	
 “จะไม่อยากเปิดคลินิกเลย เพราะมันดึงเวลาส่วนตัวไปเยอะ มีแต่คำ

ว่าหมอติดชื่อตลอดเวลา บางครั้งเราอยากทำอะไรสักอย่างต้องใช้เวลา ถ้ามัว

แต่ทำอะไรเป็นเงินกลับมา จนไม่แบ่งเวลาใช้ชีวิตบ้างจะเสียชาติเกิด ตอนเย็น

หมอซ้อมดนตรี ๓ วัน ซ้อมตั้งแต่ ๖ โมงเย็นถึง ๒ ทุ่ม ที่เหลือไปออกกำลัง

กาย วันเสาร์ถ้าไม่ไปไหนก็ซ้อมดนตรี อาทิตย์เข้าโบสถ์ ไปเที่ยว วาดรูป การ

เปิดคลินิกอาจดีสำหรับคนเป็นหมอ แต่ต้องแลกด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เสีย

ไป” 

	 เช่นเดียวกับดนตรี	การวาดภาพ	และการรักษาคนไข้	
	 ชีวิตนี้ของเธอก็ใช้อย่างมีศิลปะเช่นกัน	
 
 “ยังมีความสุขกับการเป็นอาจารย์อยู่ ก็จะยังเป็นอาจารย์ต่อไป ไม่

เคยมองอะไรเกิน ๑๐ ปี แค่มองในอนาคตอันใกล้ แผนระยะยาวไม่มีเลย 

ชอบให้ชีวิตไหลไปตามสายน้ำ เจอฝั่งตรงไหนก็ขึ้นไป ตรงนี้พอดีมีความสุข

แล้ว”	 เธอพูดพร้อมหัวเราะเมื่อพูดถึงแผนอนาคตข้างหน้า	 เสียงหัวเราะสดใส
ของเธอเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุขของคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	
	 หมอฐาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างในชีวิตค่อนข้างลงตัว	 มีครอบครัวที่อบอุ่น	
สามีทำงานเป็นศัลยแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยกัน	 เป็นคนดี	
เป็นคาทอลิกที่น่ารักและอบอุ่น	 ครอบครัวสามีเป็นคนหาดใหญ่	 ดูแลเธอ
เหมือนลูกแท้	 ๆ	 มากกว่าจะเป็นลูกสะใภ้	 ส่วนหน้าที่การงานของเธอก็ได้รับ
การยอมรับดี	 ทางมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนการสอน	 การสร้างสรรค์ใหม่	 ๆ	
ทำให้เธอมีกำลังใจที่จะทำงาน	
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	 ขณะนี้แพทย์หญิงธนิษฐากำลังเป็นว่าที่คุณแม่ในอนาคตอันใกล้	 ว่าที่
คุณแม่วาดหวังไว้ในใจว่า	 อยากจะให้ลูกได้เดินไปในเส้นทางธรรม	 “เราอยากมี
ส่วนให้คนอื่นบรรลุหรืออยู่ในทางธรรม จึงอยากให้ลูกเป็นบาทหลวง แต่เราไม่

ได้บังคับ เพียงอยากให้เป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิต”	 เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากทำแต่
ยังไม่ได้ทำในชีวิตนี้	เธอพูดถึงอย่างมีความสุขว่า	
	 “สิ่งที่เราอยากทำก่อนตายมีหลายอย่าง	 ที่ทำไปแล้วก็อย่างเช่น	 ได้
แต่งงานในโบสถ์	 ได้ไปเวนิส	 ได้เล่นเป็นสมาชิกวงออเคสตราที่ได้เริ่มทำแล้ว	
อีกไม่นานวงคงใหญ่ขึ้น	ที่เหลือคืออยากว่ายน้ำกับปลาโลมา	อยากไปท่องเที่ยว
รอบโลกซึ่งกำลังทยอยทำอยู่	เที่ยวแบบแบกเป้เพื่อศึกษามนุษย์ไปเรื่อย	ๆ”	
	 หากจะเปรียบชีวิตของมนุษย์เป็นหนังสือ	 เรื่องราวสูตรสำเร็จในชีวิต
ของหลายคนอาจเพียงเปิดหน้าแรกมาก็พบกับตอนจบเสียแล้ว	 ทุกหน้ามีแต่
เรื่องราวแสนจืดชืด	ใช้ชีวิตไปวัน	ๆ	เพื่อตกเป็นทาสของน้ำเงิน	และตายไปโดย
ไม่ได้เข้าใจมนุษย์	หรือแม้แต่ตัวเอง	ต่างกับชีวิตของแพทย์หญิงธนิษฐาที่เปรียบ
ได้กับหนังสือที่เนื้อในมีแต่เรื่องราวตื่นเต้น	 สนุกสนาน	 เปี่ยมสีสัน	 และไม่อาจ
คาดเดาตอนจบได้	
 “เราไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไร อยากทำอะไรก็ทำเลย 

ใช้ชีวิตเพื่อที่จะตายได้ทุกเมื่อโดยไม่นึกเสียใจ” 

	 นั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์โดยแท้จริงของหมอเวช
ศาสตร์ครอบครัวผู้ใช้ชีวิตได้อย่างงดงาม	 ลงตัวทั้งการงานเพื่อผู้ป่วยเจ็บ	 และ
ชีวิตส่วนตัวที่มีศิลปะเป็นเครื่องชื่นชูใจ	
	 มือที่ใช้บรรเลงดนตรีขับกล่อมผู้คน	 กับมือที่ใช้รักษาผู้ป่วยเจ็บมานับ
ไม่ถ้วน	 คือมือคู่เดียวกันนี้ของหมอธนิษฐา	 เป็นมือที่สร้างสรรค์ความสุขให้แก่
ใครต่อใคร	ทั้งในโลกของศิลปะและในโลกของการงาน	.
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แพทย์หญิงธัญญพัทธ์  สุนทรานุรักษ์  
เส้นทางยังไกล		หัวใจยังมุ่งมั่น 
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 “หมอ...หมอเป็นหมออะไร”	คำถามที่มาพร้อมกับแววตาฉงนฉงาย
ของคุณป้าวัยกลางคน	ทำให้คุณหมอผิวขาว	ผมยาว	ร่างสูงโปร่ง	ชะงักจาก
การตรวจ	เธออึ้งไปพักใหญ่	เพราะไม่แน่ใจว่าคนไข้หมายความว่าอย่างไรแน่			
	 คุณป้ายิ้มแล้วอธิบายต่อว่า	 “ป้าไม่เคยเจอหมอแบบนี้ ไม่เคยมีหมอ

คนไหนมานั่งพูดคุย จับเนื้อต้องตัวป้าอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ หนูเป็นหมออะไร

จ๊ะ” 

	 คุณหมอ	 “จิ”	 คลี่รอยยิ้มบาง	 ๆ	 ความเหน็ดเหนื่อยที่สะสมมาตลอด
ระยะเวลาการทำงานในฐานะแพทย์หญิงด้านเวชศาสตร์ครอบครัวดูเหมือนจะ
มลายหายไปหมด	 แค่คำพูดไม่กี่คำ	 และรอยยิ้มของคนไข้	 ทำให้เธอมั่นใจว่า
ตนเองเดินมาถูกทางแล้ว	 แม้เส้นทางนี้จะไม่มีมงกุฎเป็นเกียรติยศและเงินทอง
มหาศาลมารออยู่ตรงหน้าเหมือนวิชาชีพแพทย์สาขาอื่น	ๆ	ก็ตาม	
	 แต่เธอก็เป็นสุขเพียงพอแล้ว	 ที่ได้เลือกสาขา	 “เวชศาสตร์ครอบครัว”	
มาเป็นคำตอบให้กับอาชีพที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ	
ศาสนา	หรือหนทางทุรกันดารเพียงใด	
 
 หากดูเพียงผิวเผิน	ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์	หรือ	“จิ”	ลูกสาวคน
โตของครอบครัวชาวไร่	 จ.พิจิตร	 อาจไม่แตกต่างไปจากเด็กอื่นทั่วไป	 ที่ต้อง
เรียนหนังสือไปพร้อมกับช่วยพ่อแม่ทำงาน	 แต่สิ่งหนึ่งที่มารดาของเด็กหญิงย้ำ
กับเธออยู่เสมอ	 คือยิ่งเกิดเป็นลูกผู้หญิง	 ยิ่งต้องเรียนหนังสือให้มาก	 และไม่ว่า
จะพบเจออุปสรรคใด	ๆ	ถ้าหากคนอื่นผ่านพ้นไปได้	เธอก็ต้องผ่านไปได้เช่นกัน		
	 ด้วยความที่ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกร	 ซึ่งเป็นงานหนัก	 ไม่ค่อยมี
เวลาดูแลลูกมากนัก	 แม่จึงพาเด็กหญิงไปให้ย่าและยายช่วยกันเลี้ยง	 หลานสาว
คนโตจึงได้รับการปลูกฝังให้เข้าหาธรรมะตั้งแต่อายุยังน้อย	 ตามแบบอย่างของ
ย่าและยายที่ฝักใฝ่พุทธศาสนา	 ช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ชิดย่าและยายนั้นเองที่มีส่วน
ทำให้เธอซึมซับถึงความเมตตา	ขี้สงสาร	และอยากช่วยเหลือผู้อื่น	
 “ย่าและยายเป็นคนธรรมะธัมโม เขาพาเราใส่บาตรทุกวัน ไปวัดทุก

วันพระ ทำให้เราท่องบทสวดมนต์ อาราธนาศีลได้หมด เวลาเล่นกับน้อง ก็

เล่นเหมือนไปวัด เราเป็นคนชอบทำบุญ สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังให้เราเป็นคน  



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 103

อ่อนโยน อยากช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่า” 

	 ใครจะรู้ว่า	 การปลูกฝังที่ดีงามตั้งแต่ยังเล็ก	 จะก่อร่างฝังตัวเป็น
จิตสำนึกแห่งการเสียสละและต้องการช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์อยู่ในสายเลือด	 จน
กลายเป็นเส้นทางที่ทอดนำให้เธอมุ่งไปสู่สายอาชีพแพทย์ทั้ง	ๆ	ที่ตอนแรกไม่ได้
ใฝ่ฝันอยากเป็น	
	 สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลก
ธัญญพัทธ์ถือเป็นเด็กชั้นหัวกะทิคนหนึ่ง	 เคยผ่านการคัดเลือกแข่งขันชีวะ
โอลิมปิกระดับจังหวัด	 ทำให้เธอได้รับโควตาให้เรียนต่อคณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	ซึ่งเปิดเป็นรุ่นที่	๒	ในปีที่เธอเข้าเรียน	
	 เธอสารภาพว่าไม่เคยใฝ่ฝันอยากเป็นหมอมาก่อน	 ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะโชคชะตาที่นำมาสู่เส้นทางนี้	 แม้การเรียนแพทย์จะยากสาหัสจนทำให้
เกือบท้อหลายครั้ง	 ทั้งเหนื่อยและอดนอนจนต้องมีกาแฟไว้ข้างกายเหมือน
เพื่อนสนิท	 แต่เมื่อการเรียนขึ้นสู่ชั้นปีที่	 ๔	 ซึ่งต้องเริ่มอยู่เวรและออกตรวจ
คนไข้	 ทำให้นิสิตแพทย์ผู้นี้ได้สัมผัสกับความทุกข์ของคนที่เจ็บป่วยและต้องการ
ที่พึ่งจริง	 ๆ	 เป็นครั้งแรก	 อุปนิสัยเดิมที่เป็นคนขี้สงสารอยู่แล้ว	 ทำให้นิสิต
แพทย์สาวเริ่มหลงรักและเห็นคุณค่าของอาชีพนี้	
 “การได้ออกตรวจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ตอนแรกอาจจะเขินๆ ที่

ต้องซักประวัติคนไข้ แต่พอเราได้ช่วยให้เขาหายทุกข์ หายเจ็บป่วยได้จริงๆ มัน

ทำให้เรารู้สึกดีและมีคุณค่า ที่สำคัญคือเราไม่รู้สึกรังเกียจคนไข้เลย ไม่ว่าจะ

ต้องล้วงทวาร เช็ดอุจจาระ ปัสสาวะคนไข้ เราจึงแน่ใจว่าเราทำอาชีพนี้ได้แน่” 

	 ชีวิตนิสิตแพทย์ผ่านมาจนถึงชั้นปีที่	๕	ซึ่งต้องมีการลงพื้นที่	ฝึกตรวจ
รักษาคนไข้ในชุมชนห่างไกล	 ยิ่งทำให้เธอรู้ซึ้งถึงความลำบากของชาวบ้านที่บาง
รายต้องเดินทางกันเป็นวันกว่าจะได้มาพบหมอ	
 “เราเองเป็นคนต่างจังหวัด ก็รู้สึกว่ามันลำบากแล้ว แต่พอมาเห็นบาง

ชุมชนที่อยู่บนเขา มันลำบากยิ่งกว่า บางที่มีรถเที่ยวเดียว บางที่ต้องเดินทาง

เป็นวัน ๆ บางคนก็ไม่มีค่ารถที่จะมาหาหมอ ทำให้เราฝังใจว่าคนในชุมชนเขา

ต้องการหมอจริง ๆ” 
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	 เมื่อธัญญพัทธ์ก้าวสู่ขั้นเอ็กซ์เทิร์นในชั้นปีสุดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติ
งานที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก	คุณหมอฝึกหัดต้องเรียนรู้
งานด้วยการเวียนปฏิบัติไปตามวอร์ดต่าง	 ๆ	 และได้ลงมือตรวจรักษาคนไข้	 
ไม่ผิดอะไรกับคุณหมออาชีพ	 เหตุเพราะบุคลากรแพทย์ยังมีน้อย	 แม้จะ
เหน็ดเหนื่อย	แต่เธอก็รู้สึกว่าคุ้มค่า	โดยมีอาจารย์หลาย	ๆ	ท่านคอยให้กำลังใจ
อยู่เสมอว่า	 ให้คิดว่าคนไข้ทุกคนที่มาหาเป็นญาติพี่น้องของเราเอง	 แล้วเราจะ
ตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาโดยไม่หวังผลตอบแทน	
	 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร			
คุณหมอใหม่ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเป็นแห่งแรก	 แม้จะ
เป็นโรงพยาบาลใหญ่	 แต่หากเทียบกับจำนวนคนไข้แล้วก็ยังนับว่ามีแพทย์
ประจำอยู่น้อยนิด	 ไม่ผิดอะไรกับโรงพยาบาลพระพุทธชินราช	 ทำให้แพทย์สาว
มือใหม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ	ถึงขนาดเคยอยู่เวรคนเดียวทั้ง	๖	วอร์ดก็มีมา
แล้ว	 กลายเป็นเรื่องขำปนขมเมื่อมาย้อนนึกทีหลัง	 ขำที่เคยโดนแซวว่าค่า
ตอบแทนอยู่เวรคืนละ	 ๘๐๐	 บาทนั้นต่ำกว่าค่าแรงเด็กล้างจานเสียอีก	 และ
ขมขื่นเมื่อนึกถึงข้อจำกัดของบุคลากรแพทย์กับปริมาณคนไข้	 ขนาดเร่งตรวจ
คนไข้ถึง	๑๐๐	กว่าคนต่อวันก็ยังไม่ทันกับความต้องการ	 เมื่อมองเห็นคนไข้นั่ง
รอพบหมออย่างอดทนครั้งใดก็ยิ่งทำให้เธอได้แต่สงสารเห็นใจ	
	 คุณหมอใหม่หมาดค่อยสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น	 เมื่อไปเป็นแพทย์
ใช้ทุนปีที่สองที่โรงพยาบาลชุมชนงาว	 ลำปาง	 ที่นี่มีลักษณะเป็นชุมชน	 ทำให้
เธอใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้น	 ได้ออกเยี่ยมเยียนแต่ละครอบครัว	 ทำกับข้าว	 ทำ
กิจกรรมร่วมกับพี่น้องในชุมชน	 ซึ่งเป็นสังคมอบอุ่นแบบที่เธอไม่เคยพบเจอ			
แต่ขณะเดียวกัน	ปัญหาเดิม	ๆ	ก็ยังตามมาไม่จบสิ้น	นั่นคือแพทย์มีไม่เพียงพอ
กับผู้ป่วย	 ยิ่งเร่งตรวจ	 ประสิทธิภาพยิ่งลดลง	 ผู้ป่วยต้องกลับมาพบแพทย์ซ้ำๆ		
กลายเป็นปัญหาวนเวียนอยู่ที่เดิม	 นอกจากนี้	 เธอยังพบปัญหาใหญ่อีกข้อ	 ที่
ทำให้เธอท้อแท้จนเกือบจะแพ้ทาง	
 “มีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มาพบหมอบ่อยมาก มีอาการปวดหัว ตัวร้อน กิน

ไม่ได้ นอนไม่หลับ เราตรวจกี่ครั้งก็ไม่พบว่าเขาเป็นโรคอะไร พอคนไข้กลับไป

ไม่นานก็จะมาพบหมออีกแล้ว บางคนป่วยบ่อยจนแทบจะมาสร้างบ้านอยู่หน้า
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โรงพยาบาล เรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร” 

	 ด้วยการปลูกฝังจากแม่ที่ไม่ให้ยอมแพ้ปัญหา	 คุณหมอจึงพยายาม
ขวนขวายหาคำตอบให้กับตนเอง	 จนได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเวชศาสตร์
ครอบครัวเล่มหนึ่ง	 ที่เขียนโดยหมอแคน-แพทย์หญิงสายพิณ	 หัตถีรัตน์	 เป็น
ประตูบานแรกที่เปิดให้เธอได้เห็นทางสว่าง	 ว่าแท้ที่จริงคนไข้กลุ่มนี้มีซุกซ่อนอยู่
ทุกที่	 ไม่ว่าไปที่ไหนก็ต้องเจอ	 และหมอทุกคนไม่มีวันหนีพ้น!	 เพราะเป็นคนไข้
ที่มีอาการป่วยใจโดยไม่รู้ตัว	 เธอจึงได้ตระหนักว่าตัวเองแก้ปัญหาผิดทาง		
เพราะการรับมือกับคนไข้กลุ่มนี้ไม่ใช่ด้วยยาฉีดหรือยากิน	 แต่ต้องแก้ด้วย
ศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น		
	 นั่นคือ	“เวชศาสตร์ครอบครัว”	
 
 คุณหมอจิตัดสินใจสมัครเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว	ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	เพราะตั้งใจจะช่วยเหลือคนไข้กลุ่มนี้
ให้ได้	 ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่มีความสุข	 เพราะด้วยสภาพสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน	
ข้างนอกสุกใส	ข้างในขมขื่น	ทำให้คนไข้กลุ่มนี้ทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ	
	 การเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวมีหลักสูตร	 ๓	 ปี	 เธอต้องพักอยู่ที่
หอพักแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพื่อเข้าเรียนในวันจันทร์-วัน
ศุกร์	 การเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ขั้นทฤษฎีว่าลักษณะอาการของคนไข้ชนิด	 
ต่าง	ๆ	นั้น	มีอะไรซ่อนเร้นอยู่	ไปจนถึงวิธีการซักถาม	การพูดคุย	ร่วมด้วยการ
วิเคราะห์จากงานวิจัย	 โดยเฉพาะวิชาทางด้านจิตวิทยา	 เพื่อให้การรักษา
ครอบคลุมถึงมิติทางร่างกาย		จิตใจของคนไข้ครบทุกด้าน	
 “๓ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยนึกเสียใจเลยที่ไปเรียน”	 หมอจิเล่าความรู้สึก			
“เราประทับใจทุกสิ่งที่ได้รับถ่ายทอด ตั้งแต่วิชาความรู้ไปจนถึงอาจารย์   

อาจารย์ทุกคนที่สอนดีมาก มีความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหมอแคน   

เป็นตัวอย่างของคนที่เกิดมาเป็นหมอและเป็นครูจริง ๆ อาจารย์แคนจำชื่อ

คนไข้ทุกคนได้ และบอกอยู่เสมอว่าการจำชื่อคนไข้ได้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ

หมอ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่หมอมีให้คนไข้ด้วย บางครั้งแค่ประโยค ๆ 

เดียวที่เราถามคนไข้ แต่ถ้ามันไปโดนใจ สะกิดความรู้สึก ทำให้เขาเห็นว่าเรา
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ห่วงใยและพร้อมจะช่วยเหลือเขาแล้ว เราจะได้ข้อมูลมหาศาลจากคนไข้อย่าง

นึกไม่ถึง” 

	 นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีแล้ว	แพทย์ที่เข้าเรียนหลักสูตรเวชศาสตร์ฯ	ทุก
คนต้องฝึกปฏิบัติด้วย	 โดยให้แต่ละคนลงมือตรวจคนไข้จริง	 และมีอาจารย์คอย
สังเกตจากกล้องวงจรปิด	 เพื่อตรวจสอบลักษณะท่าทางการสื่อสารทั้งทางกาย
และทางวาจา	 จากที่หมอจิเคยคิดว่าการก้มหน้าก้มตาจดข้อมูลคนไข้เป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา	แต่สำหรับแพทย์ทางด้านนี้	สิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้าม	หรือแม้แต่กิริยา
อาการเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 อย่างหมุนปากกาเล่นขณะคนไข้เล่าอาการก็เป็นสิ่งไม่
สมควรทำ	เพราะแสดงถึงการไม่เคารพคนไข้	
	 หมอจิย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 แม้แต่การประมวลข้อมูล
คนไข้เพื่อสรุปสาเหตุของโรค	 ก็ไม่ใช่บันทึกไปตามที่คนไข้เล่าอย่างเดียว	 บาง
ครั้งต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองด้วย	
 “ครั้งหนึ่งเคยตรวจปลัดอำเภอ อายุประมาณ ๕๐ ปี เขามาพบหมอ

ด้วยอาการปวดหัว ปวดท้องมานานกว่า ๓ ปี เราก็ซักถามไปอย่างที่เรียน 

รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตรวจร่างกาย แต่ก็ยังไม่สามารถประมวลสาเหตุได้  

อาจารย์แคนถามให้เราได้คิดว่า เขาเป็นปลัดอำเภอมากี่ปีแล้ว เป็นไปได้ไหมที่

เขาจะเครียดเรื่องงานไม่ก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัว เขาอาจกังวลเรื่องนี้อยู่ทำให้ปวด

ท้องเรื้อรัง เราได้บทเรียนจากการตรวจครั้งนั้นว่า การรักษาคนไข้ไม่ใช่เรื่อง  

ง่าย ๆ เลย  แต่มีอะไรที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนอยู่มาก” 

	 ก่อนจะจบหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว	๓	ปี	ทางโรงพยาบาลได้พา
คุณหมอไปฝึกการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ประเทศแคนาดา	ประสบการณ์ครั้ง
นั้นทำให้คุณหมอจิเรียนรู้ว่า	 ผู้ป่วยบางคนไม่ได้กลัวตาย	 แต่กลัวทรมาน			
กลัวเจ็บปวดเรื้อรัง	 เมื่อรู้ถึงความกังวลของคนไข้	 จะทำให้แพทย์สามารถรับมือ
และหาทางออกที่ดีที่สุดให้ได้	
	 เมื่อจบหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว	 หมอจิกลับมาทำงานเป็น
แพทย์ที่โรงพยาบาลพิจิตร	 โดยปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ	
หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหลัก	 ตามหลักการของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่
เน้นสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้วยการอยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน	 โดยมีตารางการ
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ทำงานเวียนไปตามพีซียูต่าง	 ๆ	 รวมทั้งรับผิดชอบดูแลคลินิกพิเศษเฉพาะด้าน
ด้วย	เช่นวันจันทร์ช่วงเช้า	คุณหมอจะออกตรวจพีซียูในโรงพยาบาล	จากนั้นวัน
จันทร์ช่วงบ่ายประจำอยู่ที่คลินิกผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์	 ส่วนในวันอังคารเช้า	 เธอ
จะอยู่ที่พีซียูในโรงพยาบาล	ช่วงบ่ายจะออกตรวจที่พีซียู	อ.สากเหล็ก	เช่นเดียว
กับวันพุธ	 สำหรับวันพฤหัสฯ	 เช้าตรวจที่พีซียู	 อ.สากเหล็ก	 เพื่อดูแลคนไข้โรค
เบาหวานโดยเฉพาะ	และในศุกร์เช้า	เธอจะประจำอยู่ที่คลินิกผู้ป่วยวัณโรค	
 “ทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ต้องออกไปอยู่ในชุมชนแทบตลอด

เวลา ต่างจากการอยู่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ  ถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาล เราจะรู้สึก

ว่าเราเป็นหมอ คนที่มาหาเป็นคนไข้ มีเส้นแบ่งชัดเจน  แต่การทำงานใน

ชุมชน เราต้องยอมเป็นทุกอย่าง ทั้งหมอ พยาบาล เพื่อน ญาติพี่น้อง คือทำ

อย่างไรก็ได้ให้คนไข้หายดี มีรอยยิ้ม เพราะความผูกพันกับคนในชุมชนมีมาก 

จนเรารู้สึกว่าต้องช่วยเหลือเขาให้ได้” 

	 นอกจากมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล
จังหวัดพิจิตรแล้ว	คุณหมอวัย	๓๐	ต้นผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยน	ดูเป็นคนใจคอเยือก
เย็นผู้นี้ยังรับบทบาทเป็นอาจารย์สอนนิสิตแพทย์ปี	 ๔-๖	 ของมหาวิทยาลัย
นเรศวรถึง	 ๓	 รายวิชา	 คือ	 เวชศาสตร์ชุมชน	 เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีว
เวชกรรม	วิชาวิจัยทางการแพทย์	และภาษาอังกฤษ	ส่วนในด้านครอบครัว	คุณ
หมอเป็นแม่ของน้องแป้งหอม	 ลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดู	 เธอเปิด
คลินิกประจำที่สากเหล็กในช่วงเย็นและในวันหยุด	 แต่ก็ไม่เคยเบียดบังเวลา
ราชการ	ในทางกลับกันเธออุทิศเวลาและหัวใจให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มที่			
 “เมื่อมาทำงานตรงนี้ รู้สึกว่าได้ใช้วิชาคุ้มค่ามาก นอกจากได้ออก

ตรวจพีซียู และเป็นอาจารย์แล้ว ยังได้บุกเบิกโครงการหลาย ๆ เรื่อง เช่น

โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตอนแรกก็ค่อนข้างทุลักทุเล เพราะมีเราทำ

อยู่คนเดียว ออกไปเยี่ยมบ้านคนในชุมชน แต่บางครั้งอาจมีข้อมูลคนไข้ที่ต่อ

เนื่องแล้วเราไม่รู้ ต่อมาเลยเริ่มประสานกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เพื่อทำ

โครงการในรูปแบบเครือข่าย ตอนนี้โครงการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เรา

เป็นคนจัดทีมเอง เข้าไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้การรักษาทั้งกายและใจ 

หากคนไข้ออกจากโรงพยาบาลเราก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ ติดต่อได้ตลอด ๒๔ 
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ชั่วโมง เพื่อให้เขารู้สึกมีที่พึ่ง ไม่ใช่ว่าป่วยมากแล้วโดนทิ้งอย่างโดดเดี่ยว” 

 
 นอกจากโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว	 คุณหมอยังริเริ่ม
โครงการขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย	 ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยศรัทธาจากหลาย	 ๆ	 ฝ่าย	 ทั้งจากคนในชุมชน
ช่วยกันบริจาคด้วย	 เพราะระบบโรงพยาบาลของรัฐยังไม่เอื้องบประมาณให้
เพียงพอ	บางคนเปรยว่าเธอทำงานเกินกว่าหน้าที่	แต่เธอเชื่อมั่นว่า	หากดำเนิน
การอย่างโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนป่วยให้บรรเทาความทุกข์
ทรมานได้อย่างแท้จริงแล้ว	 ใจของเธอก็เป็นสุขและพร้อมจะดำเนินโครงการต่อ
ไปเรื่อย	ๆ		
	 ด้วยหลักการของการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 ซึ่งวางระบบไว้
ว่าคนไข้จะถูกคัดกรองจากพยาบาลมาส่วนหนึ่งแล้ว	ผู้ที่มีปัญหาจริง	ๆ	จึงจะส่ง
ถึงมือคุณหมอ	 ทำให้ภาระรับผิดชอบจำนวนคนไข้น้อยลงกว่าตอนลุยตรวจเป็น
ร้อย	 ๆ	 คน	 แต่ได้คุณภาพดีขึ้น	 และทำให้ชีวิตการทำงานในฐานะแพทย์ของ
หมอจิมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม	 เพราะเธอมีวิธีรับมือกับกลุ่มคนไข้เจ้าปัญหาที่
เคยเป็นหนามยอกใจในอดีตได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงด้วยหลักวิชาที่เรียนรู้มา	
 “การทำงานที่ผ่านมา มีคนไข้หลายคนที่ทำให้เราประทับใจ ไม่ได้

ประทับใจที่เขามาชมเชยหมอหรืออะไร แต่รู้สึกดีที่เราเป็นที่พึ่งให้เขาได้ เช่น

คุณลุงที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์คนหนึ่ง แกค่อนข้างดื้อ มักจะปั่นจักรยาน

ย้อนศรมาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ เราห้ามยังไงก็ไม่ฟัง พอเรานัดแกมาหา  

สองเดือนครั้ง แกก็ไม่ยอม บอกจะมาเดือนละครั้ง อยากมาคุยกับหมอ พอ

ตรวจเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมกลับ ยังอยากเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้หมอฟัง แกมา

โรงพยาบาลเหมือนมาเที่ยวเลย มันสะท้อนให้เห็นว่า แกมีความสุขที่ได้มาโรง

พยาบาล ได้มาเจอกับบุคลากรในโรงพยาบาลที่ใจดีและเข้าใจแก นั่นแสดงว่า

เราเป็นที่พึ่งให้แกได้ทั้งทางกายและทางใจ” 

	 อีกรายหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย	 มารักษาเริ่มแรก
เพราะประสบอุบัติเหตุตกจากรถ	 หน้าอกกระแทกพื้น	 ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่า
ลุงเป็นมะเร็งปอด	เมื่อแรกผู้ป่วยไม่ชอบโรงพยาบาล	เพราะเคยมารอตรวจนาน
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จนปัสสาวะราด	 จึงไม่ประทับใจ	 จากนั้นก็พยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยา
แก้ปวด	 ครั้งละเป็นสิบเม็ด	 เมื่อเธอรู้ข่าวก็ไม่อยู่เฉย	 จัดทีมกับพยาบาลลงไป
เยี่ยมทันที	ค่อยๆ	ไปพูดคุย	แต่ยังไม่บอกว่าเป็นมะเร็ง	จนอาการผู้ป่วยทรุดลง
เรื่อย	ๆ	และเริ่มสงสัยว่าตัวเองคงเป็นอะไรร้ายแรงมากกว่าเจ็บหน้าอกธรรมดา		
เธอจึงหยั่งท่าทีว่าหากเป็นมะเร็ง	ลุงจะกลัวไหม	
	 ลุงบอกว่าไม่กลัวหรอก	แต่ยังมีห่วงอยู่คือลูกชาย	เมื่อคุยกันหลายครั้ง
เข้า	 หมอจิเริ่มจับความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยได้	 จึงพยายามส่งข่าว
ให้ลูกรู้เพื่อมาดูแลพ่อ	
 “สุดท้ายแล้วถึงลุงจะไม่หายจากโรคร้าย แต่ในวันที่ลูกชายบวชให้แกก็

ปลื้มปีติมาก จนถึงขนาดบอกว่า ถ้าต้องตายไปก็ไม่ห่วงอะไรอีกแล้ว”  

	 นี่คือความใส่ใจพิเศษที่หมอเวชศาสตร์ครอบครัวมีให้กับคนไข้ทุกคน		
โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วันเวลาในชีวิตหดสั้นลงทุกที	
	 จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา	 หมอจิเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
การรักษาผู้ป่วยคือการ	 “ฟังคนไข้”	 ซึ่งหมอส่วนใหญ่มักมีจุดอ่อนตรงนี้	 บ้างก็
ไม่มีเวลา	 บ้างก็รู้สึกว่าตนเองมีความรู้ดีกว่าคนไข้	 ยกตัวอย่างการตรวจคนไข้
โรคเบาหวาน	 หมอบางคนจะอารมณ์เสียทันทีหากพบว่าคนไข้มีระดับน้ำตาลสูง	
พานหาว่าคนไข้ไม่ปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่ง	 แต่หากได้พูดคุยกัน	 บางครั้งจะรู้
เหตุผลสุดวิสัยของคนไข้	 เช่นต้องไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลจนลืมทานยา	 ทำให้
เธอเตือนตนเองว่าหมอต้องมองคนไข้อย่าง	“เอาใจเขามาใส่ใจเรา”	ด้วย	
	 คนไข้บางคนกลัวหมอถึงขนาดหาวิธีหลอก	 เช่นทานอาหารต้องห้าม
มาตลอดทั้งเดือน	 แต่พอใกล้วันนัดตรวจก็งดอาหารน้ำตาลสูง	 พอหมอเห็นว่า
ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกินเกณฑ์ก็พออกพอใจ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่หากได้พูดคุยกันแล้ว	
ก็ไม่จำเป็นต้องโกหกกัน	ซึ่งไม่ได้รับผลดีในการรักษาแต่อย่างใด	
	 นอกจากรู้จักฟังแล้ว	ยังต้อง	“พูดเป็น”	อีกด้วย	เธอบอกว่าธรรมชาติ
ของมนุษย์	 จะไม่รับฟังสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ	 ดังนั้นคนเป็นหมอจึงต้องหาวิธีการ
พูดที่นุ่มนวล	สังเกตลักษณะของคนไข้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร	หากทำได้อย่าง
นี้แม้ผลการรักษาอาจไม่ได้ดีขึ้นผิดหูผิดตา	 แต่จะค่อย	 ๆ	 ดีขึ้น	 และคนไข้จะ
กล้าเล่ากล้าพูดคุยกับหมอมากขึ้นด้วย	 นั่นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การรักษา
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คนไข้ได้ผล		มีความสุขด้วยกันทั้งหมอและคนไข้	
 
 “อาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่า	 หลังจากตรวจคนไข้เสร็จ	 หากคนไข้
รีบกลับบ้านไปสอยมะม่วง	 หรือตำน้ำพริกมาฝากหมอ	 แสดงว่าหมอท่านนั้น
เป็นที่สุดแล้ว	สามารถทำให้เขาประทับใจได้”		
	 เรื่องเล่าสั้น	 ๆ	 นี้เองที่เป็นกำลังใจให้คุณหมอจิยังคงก้าวเดินต่อไปใน
ฐานะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 เพราะเธอตระหนักว่า	 ความสุขจาก
วิชาชีพนี้	 ไม่ได้มาจากชื่อเสียงเกียรติยศเงินทอง	 แต่มาจากรอยยิ้ม	 คำทักทาย
ที่สนิทสนม	และแววตาที่แสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนในชุมชน	
 “ถามว่ามีอุปสรรคที่เคยทำให้ท้อบ้างไหม ต้องบอกว่ามีมาเรื่อยๆ”   

คุณหมอกล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน	สว่างสดใส	“เริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจใน
สาขานี้ ซึ่งเป็นสาขาใหม่ คนไม่รู้ว่าเราทำอะไร ไม่เห็นทักษะที่เราทำถนัด

ชัดเจน บางคนยังไปโยงกับจิตแพทย์ แม้แต่ครอบครัวยังสงสัยว่าเราทำอะไร 

เข้าใจว่าเราเป็นหมอที่ออกตรวจชุมชน แต่ตราบใดที่เรายังเป็นปลาที่แหวกว่าย

อยู่ในน้ำ เราก็ต้องทวนกระแสน้ำผ่านไปให้ได้” 

	 คุณหมอยกตัวอย่างการแก้ปัญหาคลินิกวัณโรคที่เธอรับผิดชอบอยู่	 ว่า
มีคนป่วยมากขึ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลด้วย	 เมื่อมานั่งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ	เธอจึงรู้ว่ามาจากระบบผังของโรงพยาบาลที่คนไข้ต้องเดินวนเวียนหลาย
รอบ	 ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่ว	 เธอจึงเสนอให้ทำเป็นระบบ	 One	 Stop	
Service	 คืออำนวยความสะดวกให้คนไข้ยื่นบัตรและรับยาในจุดเดียว	 ผลคือ
คนไข้และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้นทุกฝ่าย	 ซึ่งการแก้ปัญหาลักษณะ
เช่นนี้ยังมีมาท้าทายความตั้งใจและมุ่งมั่นของเธอเสมอ	
	 หากแต่เธอเชื่อมั่นในทิศทางที่เดินแล้ว	 และยังคาดหวังว่าในอนาคต	
ระบบศูนย์สุขภาพชุมชนและสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจะขยายวงกว้างมากขึ้น	
 “ด้วยความที่เนื้องานของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไม่ชัดเจนเหมือน

หมอสาขาอื่น จึงคิดว่าหมอสาขานี้น่าจะรวมตัวกัน มาแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละ

คนได้ทำอะไรไปบ้าง จะได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่กันและกัน 

เติมพลังใจให้กัน เพราะหากหมอเข้มแข็งและมีแนวทางชัดเจนแล้ว การรักษา
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คนไข้ก็จะได้รับผลดีมากขึ้นด้วย” 

	 คุณหมอจิคลี่รอยยิ้มบาง	 ๆ	 อีกครั้ง	 เสมือนเป็นการยืนยันว่าเธอมี
ความสุขมากเพียงใดที่ได้เลือกสาขา	 “เวชศาสตร์ครอบครัว”	 มาเป็นคำตอบให้
กับอาชีพที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และไม่ว่า
หนทางข้างหน้าจะทุรกันดารสักเพียงใด		.
  
  
   
 





แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ์ 
ดอกไม้แกร่ง...ในแปลงแห่งชุมชน 
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 มีคำกล่าวเล่น	 ๆ	 ไว้หยอกคนลายมือหวัดอยู่คำหนึ่งว่า	 ลายมือ
ยุ่งเหยิงอ่านยากเช่นนี้แหละ	จะได้เป็นหมอใหญ่ในอนาคต	เพราะ	๙๐	ในร้อย	
ลายมือของหมอที่ปรากฏบนแฟ้มประวัติคนไข้มักหวัดจนแทบอ่านไม่ออก	 และ
หมอ	 ๙๐	 ในร้อยนั้น	 ก็มักแก้ตัวด้วยรอยยิ้มว่า	 ต้องเขียนให้เร็วทันกับกระแส
คนไข้ที่กระหน่ำกันมาไม่ขาดสายในแต่ละวัน	
	 หากเมื่อมองให้ลึกไปกว่านั้น	 พฤติกรรมที่สะท้อนผ่านคำหยอกเย้า
เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 อาชีพหมอต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างแท้จริง	 จนบาง
ครั้งแทบไม่มีเวลาเงยหน้ามองคนไข้	 แต่หากสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ความเอาใจใส่	
ความตั้งใจ	 และการปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยจรรยาบรรณของคนเป็นหมอลดน้อย
ถอยไป	คนไข้ทุกคนก็พร้อมจะเข้าใจและรอพบคุณหมอได้เสมอ	เพราะยามเจ็บ
ป่วย	 คนเป็นหมอก็ไม่ผิดอะไรกับเทวดาบนดินที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์ทรมาน
ของผู้ป่วยให้คลายลง	
	 แต่คนไข้จะช้ำใจสักแค่ไหน	 หากพบว่าหมอผู้ที่ตนหวังเป็นที่พึ่ง	 กลับ
กลายเป็นผู้ทำร้ายตนเสียเอง	 เหมือนที่	 “แอร์”	 นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเคย
สะเทือนใจนักกับกรณีเพื่อนสนิทของเธอ	 ที่เสียชีวิตลงพร้อมกับเสียงเล่าลือ
ผิดๆ	 และเอาไปเล่าต่อกันสนุกปาก	 บ้างก็ว่าอาการป่วยของผู้ตายเกิดจากการ
เรียกร้องความสนใจ	 บ้างก็ว่าผู้ตายไม่ยอมไปพบหมอตามนัดเอง	 ฯลฯ	 ที่เจ็บ
ปวดที่สุดคือเจ้ากรมข่าวลือกลายเป็นอาจารย์แพทย์และเพื่อนแพทย์ที่รู้จักและ
ดูแลคนไข้ก่อนเสียชีวิต	
	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ทำให้แพทย์อินเทิร์นที่กำลังก้าวสู่วิชาชีพแพทย์
เต็มตัวอย่างแอร์ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า	 แท้ที่จริงวิชาชีพแพทย์อันทรง
เกียรตินี้มีความหมายว่าอย่างไร	และระบบอันเร่งรีบที่ดำเนินอยู่มีคุณภาพเพียง
พอหรือไม่ที่จะให้การดูแลรักษาคนไข้อย่างเต็มที่	 โดยที่ไม่กลายเป็นผู้ซ่อนดาบ
ทำร้ายคนไข้เสียเอง	!	
 
 แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ	์ หรือ	 “แอร์”	 เกิดที	่ อ.เมือง	
จ.นครราชสมีา	 ครั้นเป็นเด็กมีนิสัยร่าเริง	 รักการทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็ก	 ส่วน
หนึ่งมาจากการเลี้ยงดูที่เสริมสร้างความมั่นใจให้เธอกล้าตัดสินใจและกล้า
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แสดงออก	 พ่อแม่ของเธอเป็นคนไทยเชื้อสายจีน	 เปิดกิจการร้านทอง	 จึงฝึกให้
ลูกหญิงชายทั้งสองคนรับผิดชอบงาน	 และรู้จักสังเกตคน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลาย
เป็นประโยชน์มหาศาลต่ออาชีพของเธอในอนาคต	
	 ด้วยความที่เป็นเด็กเรียนดี	 นิสิตาจึงสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยม	
ศึกษาตอนปลายได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-แหล่งรวมเด็กหัวกะทิของ
ประเทศ	 ทำให้เธอต้องใส่ใจกับการเรียนมากขึ้น	 แต่ก็ยังไม่ทิ้งกิจกรรมที่เป็น
ทั้งสตาฟงานเชียร์	และทำกิจกรรมชมรมพุทธศาสนา		
	 เมื่อเรียนถึงชั้นสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ทางโรงเรียนก็จัด
กิจกรรมพานักเรียนสายวิทย์	 วิชาเลือกสาธารณสุข	 ไปดูงานที่โรงพยาบาล
ศิริราช	 นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสบรรยากาศจริงของวิชาชีพแพทย์	 ความ
ตื่นตาตื่นใจและท้าทายทำให้นักเรียนชั้น	 ม.ปลายผู้มีผลการเรียนดีผู้นี้เลือก
เอ็นทรานซ์เข้าคณะแพทยศาสตร์	 และในปีนั้น	 เด็กหญิงนักกิจกรรมจาก
นครราชสีมาก็ได้เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์น้องใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดลสมใจ	
	 เพราะถือว่าการทำกิจกรรมช่วยฝึกฝนประสบการณ์อันมีค่าที่หาไม่ได้
จากตำรา	 นิสิตายังคงทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน	 เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์
ของเธอให้กว้างขวางขึ้น	เมื่อเรียนขึ้นชั้นสูง	ได้สัมผัสกับอาจารย์หมอหลายท่าน
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยม	 สอนนักเรียนอย่างทุ่มเท	 ใส่ใจ	
และเสียสละโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก	 ประกอบกับมีนักศึกษาแพทย์	 
รุ่นพี่หลายคนเป็นตัวอย่างที่ดี	คอยเอาใจใส่และให้คำปรึกษา	ทำให้เธอได้ซึมซับ
กับคำว่า	“จรรยาแพทย์”	อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	
	 ครูแพทย์สอนให้เธอได้รู้ด้วยการเป็นแบบอย่างในการทำงานว่าวิชาชีพ
แพทย์จะงดงามและทรงเกียรติได้ก็ต่อเมื่อมีหัวใจแห่งความเมตตา	 มองเห็น	 
ผู้ป่วยไข้เป็นเพื่อนมนุษย์	 มิใช่การแพทย์ที่หวังสร้างผลกำไรจากความเจ็บป่วย
ของเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน	
	 เมื่อก้าวสู่ชั้นปีที่	 ๔-๕	 อยู่ในระยะที่เรียกว่า	 ชั้นคลินิก	 (Clinic)	 ต้อง
เรียนและฝึกงานกับผู้ป่วยจริงร่วมกับแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์	 อาจเรียกได้ว่า	
ช่วงนี้เองที่นักศึกษาแพทย์มีคนไข้คนแรก	 นิสิตาตั้งใจดูแลผู้ป่วยทุกคน	 ใช้เวลา
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พูดคุย	 และเฝ้าสังเกตอาการ	 จนสามารถจำได้หมดว่าคนไข้คนไหนมีอาการ
อย่างไร	ความผูกพันเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	และค่อย	ๆ	ลึกซึ้ง
ถึงความหมายของวิชาชีพที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง	
	 นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่	 ๖	 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย	 คือเอ็กซ์เทิร์น	 เน้นฝึก
ปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์	 นิสิตามา
ฝึกงานที่โรงพยาบาลมหาราช	จังหวัดนครราชสีมา	บ้านเกิด	เปรียบเสมือนก้าว
ขาข้างหนึ่งมาเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้ว	 แต่การฝึกงานในโรงพยาบาลใหญ่	 
ต่างจังหวัดก็มีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อให้เธอทำงานได้อย่างเต็มที่นัก	 เพราะระบบ
เทรนนิ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรและเวลา	 แพทย์แต่ละคนมีคนไข้ใน
ความรับผิดชอบจำนวนมาก	ในขณะที่มีแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์ไม่กี่คนที่คอยให้
คำปรึกษา	ดังนั้นเธอและเพื่อน	ๆ	จึงต้องกัดฟันช่วยกันดูแลคนไข้เท่าที่จะทำได้	
แม้ว่าอาการป่วยของคนไข้หลายกรณีจะทำให้เธอข้องใจ	แต่ก็ไม่ได้รับการสนอง
ตอบจากอาจารย์หมอบางท่านเท่าที่ควร		
	 เธอย้อนประสบการณ์ในครั้งนั้นให้ฟัง	 มันคือความจริงที่น่าสะเทือนใจ	
และทำให้เธอหวั่นไหว	ตั้งคำถามกับตนเอง	
 “มีคนไข้หญิงรายหนึ่งป่วยเป็นโรคหอบ อายุแค่ ๒๒ ปี แม้จะ

พยายามช่วยเต็มที่ ให้ทั้งยาพ่น ยาฉีด ยากิน มาวันหนึ่งคนไข้ก็จับมือหมอ

แล้วบอกว่า วันนี้ฉันไม่ไหวแล้ว เราก็พยายามเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขาไปขอ

คำปรึกษาอาจารย์หมอ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง แต่เหมือนกับว่าทุกคนมีงาน

ล้นมือ ทำให้เรากับเพื่อนจึงต้องพยายามดูแลคนไข้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ จน

สุดท้ายคนไข้ก็บอกว่า ฉันไม่ไหวแล้วจริง ๆ...” 

	 ชีวิตหนึ่งในท่ามกลางชีวิตอีกนับพันนับหมื่นที่อยู่ในสถานะคนไข้ใน	 
โรงพยาบาลใหญ่ของรัฐต้องจบสิ้นลงต่อหน้าต่อตา	 ในขณะที่ระบบการทำงาน
เช่นเดิมยังคงอยู่ต่อไป	 ราวกับว่าความเป็นความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาใน
สถานที่ที่ได้ชื่อว่า	“โรงพยาบาล”	
	 บางทีถ้าหากอาจารย์หมอให้ความใส่ใจ	 สละเวลาให้สักนิด	 บางที
ถ้า...บางทีถ้า...	เป็นคำถามที่ยังคงไม่มีคำตอบในหัวใจที่นิ่งงันด้วยความยะเยือก	
วังเวงของนักเรียนแพทย์ตัวเล็ก	 ๆ	 คนหนึ่งในครั้งนั้น	 และทำให้เธอเฝ้าบอก
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ตนเองว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นแพทย์ที่ดีที่เห็นชีวิตผู้ป่วยทุกคนมีคุณค่า
ความหมาย		
	 ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแพทย์เอ็กซ์เทิร์นที่โรงพยาบาล
มหาราช	 โคราช	 ทำให้ว่าที่คุณหมอผู้นี้ได้บทเรียนหลาย	 ๆ	 เรื่องที่ไม่มีสอนใน
ตำรา	 และทำให้เกิดความประทับใจในตัวเพื่อน	 ๆ	 ที่ต้องฝ่าฟันช่วยกันดูแล
คนไข้	 แต่ในขณะเดียวกัน	 เธอก็เกิดคำถามกับตัวเองว่า	 ระบบการศึกษาเช่นนี้	
ช่วยสอนให้นักศึกษาแพทย์ก้าวสู่การเป็นแพทย์เต็มตัวที่มีคุณภาพแล้วแน่หรือ	
 
 คำพูดหนึ่งที่คนไข้และญาติมักได้ยินจากคนเป็นหมอเสมอ	คือ	 “หมอ
พยายามเต็มที่แล้ว”	 เช่นเดียวกับที่เธอเคยใช้คำพูดเช่นเดียวกันนี้บอกกล่าวกับ
ญาติของคนไข้	 แม้ในใจขณะนั้นจะเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าตนได้พยายามรักษา
คนไข้จนถึงนาทีสุดท้าย	 แต่ประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้นทีละน้อย	 ทำให้
คนช่างคิดช่างสังเกตอย่างเธอ	 ต้องคอยทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่า	 ที่ว่า	 “หมอ
พยายามเต็มที่แล้ว”	นั้น	ได้พยายามทุกวิถีทางจนถึงที่สุดแล้วหรือไม่	
	 หลังจากจบการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์	 รามาธิบดี	 เป็นแพทย์หญิง
เต็มตัว	หมอแอร์ต้องออกไปเป็นแพทย์ใช้ทุนเป็นเวลา	๓	ปีเช่นเดียวกับบัณฑิต
แพทย์คนอื่น	 โดยปีแรกเป็นการใช้ทุนที่โรงพยาบาลมหาราช	 ปีที่สองที่โรง
พยาบาลแก้งสนามนาง	และปีสุดท้ายที่โรงพยาบาลโนนไทย	โรงพยาบาลทั้ง	๓	
แห่งนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 ช่วงเวลาวัดใจคุณหมอมือใหม่นี้	 ได้สั่งสม
ประสบการณ์ให้กับเธอมากมาย	 ทั้งความสุขและความเศร้า	 จนเกิดคำถามครั้ง
ใหญ่ในวิชาชีพแพทย์	
 “ตอนใช้ทุนปีแรกที่โรงพยาบาลมหาราช เพื่อนนักศึกษาแพทย์ที่เป็น

เพื่อนสนิทมีภาวะซึมเศร้าเพราะคุณแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เวลา

สอบก็เกิดอาการเกร็ง จนต้องหยุดเรียนไปปีหนึ่ง ต่อมาได้ข่าวว่าเพื่อนอาการ

หนัก ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในไอซียู หัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆ และเสียชีวิตลง เรารู้

ว่าเพื่อนมีอาการคลื่นหัวใจเต้นผิดปกติมาตั้งแต่อยู่ปี ๔ ปี ๕ แล้ว แต่คนที่ไม่รู้

ก็ไปพูดกันทำนองว่า เขามีภาวะซึมเศร้า เรียกร้องความสนใจ จนปล่อยให้เป็น

มากแล้วไม่ยอมมารักษา ทั้ง ๆ ที่เขาจากไปแล้ว แต่ก็ยังพูดถึงแบบไม่ให้ความ



118 Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

เคารพ และบางคนก็ไม่รู้จริง” 

	 เธอรู้ว่าบางคนไม่ได้ตั้งใจพูด	 บางคนลืมตัว	 แต่คนที่พูดก็เป็นแพทย์	
เป็นพยาบาล	 เป็นผู้ได้ชื่อว่ามีวุฒิภาวะทางปัญญา	 แต่ก็ยังพลาด	 เธอเองก็เป็น
คนหนึ่งที่เคยพลาดเช่นนั้น	 แต่พอมาเจอเข้ากับตัวเองจึงรู้ว่ามันสะเทือนใจมาก
แค่ไหน	 ที่สำคัญคือบางครั้งในนาทีวิกฤตของชีวิตคนไข้	 คนเป็นหมอกลับมี	 
ข้ออ้างสารพัดติดนั่นติดนี่	ปล่อยให้ผู้ป่วยต้องผจญกับทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่
เพียงลำพัง	
	 หลังจากเพื่อนสนิทเสียชีวิตลง	 เธอต้องใช้เวลาพอสมควร	 เพื่อจะ
พยายามทำความเข้าใจความเป็นไปของมนุษย์	 แม่ของเธอสอนให้ลูกสาวมอง
เพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง	ไม่ใช่มองเชิงบวกไปทุกอย่าง	ต้องเปิดมุมมองให้
กว้างขึ้น	 และนั่นทำให้เธอเริ่มตระหนักถึงด้านที่ละเอียดอ่อนของการเป็น
แพทย์...ก่อนที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ในปีที่สอง	
 “ตอนใช้ทุนปีที่สอง ที่โรงพยาบาลแก้งสนามนาง เรามีเคสทำคลอด

เด็ก ปรากฏว่าน้ำคร่ำของเด็กมีขี้เทาปน เราก็ทำตามขั้นตอนที่เคยฝึกปฏิบัติ

มาทุกอย่าง ให้แม่นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาล พอเด็กเกิดภาวะสำลักน้ำ

คร่ำ ก็ใส่ท่อช่วยหายใจ แต่อาการไม่ดีขึ้น คิดว่าปอดแตกแน่ ๆ จึงส่งไป  

โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ใกล้กว่า ปรากฏว่าเด็กปอดแตกจริง ๆ 

อยู่ได้ ๑ วัน ๑ คืน เด็กก็เสียชีวิต” 

	 แต่เหตุการณ์ไม่จบแค่นั้น	 เพราะญาติของเด็กรุมกันซักถามถึงสาเหตุ
การเสียชีวิตที่ยังคงค้างคาใจ	เธอพยายามอธิบายตรง	ๆ	ตามลำดับขั้นตอนที่ได้
ปฏิบัติในการรักษา	 แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ยากจะแก้ไข	 แต่ผู้สูญเสียก็ยากจะ
ทำใจได้	 ญาติคนหนึ่งของพ่อแม่เด็กเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองซึ่งค่อน
ข้างมีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้น	 ขู่ว่าจะฟ้องร้อง	 ร้อนถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แก้งสนามนางต้องลงมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย	 พูดคุยกับญาติของเด็กด้วยตัว
เอง		
	 ในวันนั้นเองที่แพทย์มือใหม่อย่างเธอได้เห็นถึงศิลปะการพูดปลอบ
ประโลมใจญาติคนไข้	 และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 พร้อมกับคำขอโทษแสดง
ความเสียใจ	 จนในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยดี	 พยาบาลชุมชนของโรงพยาบาล
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ยังชวนให้เธอลงพื้นที่เพื่อไปพูดคุยกับญาติคนไข้	 ทำให้เธอได้เห็นสภาพ
แวดล้อมที่แท้จริง	และได้รู้ว่า	สาเหตุที่ญาติของเด็กเศร้าเสียใจกันใหญ่หลวงนั้น	
เป็นเพราะลูกคนนี้เกิดตอนผู้เป็นแม่อายุกว่า	 ๔๐	 ปีแล้ว	 และพ่อแม่ต้องใช้
ความพยายามอยู่หลายปีกว่าจะได้ลูกมา	 เมื่อลูกเสียชีวิตทั้ง	 ๆ	ที่อยู่ในมือหมอ
เช่นนี้	เป็นธรรมดาที่ญาติจะไม่พอใจและไม่อาจยอมรับได้ในช่วงขณะนั้น	
	 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไป	 หมอแอร์กลับมาทบทวนตัวเองว่าเธอ
ได้พยายามอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง	 เธอหละหลวมตรงไหนบ้างหรือไม่	 หาก
วันนั้นเธอตัดสินใจเจาะปอด	 แล้วนั่งรถไปส่งเด็กถึงโรงพยาบาลชัยภูมิด้วยตัว
เอง	 ถึงเด็กจะมีโอกาสรอดน้อย	 แต่ก็ยังยื้อชีวิตไว้ให้ญาติพอทำใจได้	 เรื่อง
ธรรมดาของความสูญเสีย	 แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีสอนไว้ในตำรา	
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หมอมือใหม่ผู้นี้รู้ตัวว่าเธออาจรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติและ
วิธีใช้เครื่องมือในการรักษา	 แต่ยังอ่อนด้อยนักต่อการใช้ความรู้สึกในการดูแล
รักษาคนไข้		
	 บทเรียนสำคัญอีกครั้ งหนึ่ งที่ เธอได้รับขณะปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่	 
โรงพยาบาลโนนไทย	 คือความสำคัญของการตรวจเช็คข้อมูลและอาการของ
คนไข้ด้วยตัวเอง	 เหตุเพราะเธอเคยรับรักษาคนไข้ต่อจากคุณหมอผู้หนึ่ง	 ซึ่ง
วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าคนไข้น่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ	 แต่เมื่อได้ลงมือตรวจ
รักษาจริง	 ๆ	 เธอกลับพบว่าคนไข้ท้องนอกมดลูก	 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคนไข้
อย่างมาก	หากรักษาไม่ตรงตามอาการ		
	 หลายกรณีศึกษาที่หมอแอร์จดจำและเรียนรู้ไว้เป็นประสบการณ์ชีวิต	
ไม่ได้เลือนหายไปตามวันเวลา	 แต่เธอเอามาปรับใช้ในการดูแลรักษาคนไข้เมื่อ
อายุการทำงานมากขึ้น	 นอกจากทุ่มเททำงานเต็มที่แบบไม่มีเกี่ยงเรื่องเวลาว่า
จะดึกดื่นแค่ไหนแล้ว	 หมอแอร์ของชาวบ้านยังไม่เกี่ยงเรื่องสถานที่และ
สถานการณ์	 ช่วงที่การฆ่าตัดตอนในคดียาเสพติดกำลังร้อนแรงเมื่อไม่กี่ปีก่อน	
ชาวบ้านจะได้เห็นหมอผู้หญิงผิวขาว	 ท่าทางทะมัดทะแมงลงพื้นที่ชันสูตรศพ
ร่วมกับตำรวจเสมอ	 ไม่ว่าจะบุกป่าลุยดง	 หรือต้องชันสูตรศพที่มีลักษณะอุจาด
แค่ไหน	 คุณหมอก็ไม่เคยหวั่นไหว	 และมุ่งมั่นทำงานด้วยความตั้งใจไม่ย่นย่อ
ท้อถอย	
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	 จากประสบการณ์การทำงาน	 ทำให้เธอเริ่มเห็นความสำคัญของการ
สื่อสาร	 เริ่มฝึกฝนทักษะในการพูดคุยกับคนไข้และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ	 ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้ได้เป็นผลดีกับคนไข้ที่เป็นโรครูมาตอยท์คน
หนึ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์	 ทำให้คนไข้ได้กลับมาฟื้นฟูตนเองและสามารถดูแล
ตนเองได้อีกครั้ง		
	 คุณลุงผู้นี้หมดหวังในการรักษา	 เพราะข้อเสียหมดแล้ว	 แต่เธอ
พยายามให้กำลังใจ	 ปรับขนาดยา	 และแนะนำวิธีใช้ข้อที่ถูกต้องในการทำงาน	
จนเวลานี้ลุงสามารถกลับมาทำงานเลี้ยงตนเองได้	แม้จะไม่หายขาดจากโรค	ไม่
ว่าพบเจอกันครั้งใด	 ที่ไหน	 คุณลุงจะเข้ามาทักทายหมอแอร์ด้วยความดีอกดีใจ
ทุกครั้ง	 สิ่งนี้นับเป็นความชื่นใจที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นใดของหมอเด็กๆ	คนหนึ่ง	 และ
ทำให้เธอตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่า	 “ศาสตร์ของแพทย์แขนงไหน	 ที่จะช่วย
ตอบโจทย์ที่อยู่ในใจของหมอเด็ก	ๆ	คนนี้ได้”	
 
 แล้ววันหนึ่ง	 หมอแอร์ก็ได้พบ	 “คำตอบ”	 อย่างที่ใจตนต้องการ	 เมื่อ
ได้รู้จักศาสตร์ของเวชศาสตร์ครอบครัว	 ทำให้เธอตัดสินใจเลือกเรียนต่อเป็น
แพทย์เฉพาะทางในสาขานี้	 หลังจากที่เข้าคอร์สอบรมเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว
กับคุณหมอแคน	แพทย์หญิงสายพิณ	หัตถีรัตน์	อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาล
รามาฯ	 ผู้บุกเบิกงานสาขานี้	 การอบรมในครั้งนั้นได้เปิดโลกใหม่ที่ทำให้เธอได้
รู้จักตัวเองมากขึ้น	สามารถตอบโจทย์ที่เคยข้องใจเมื่อครั้งปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ปี
แรก	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทที่จากไป	 ครอบครัวของเพื่อน	 หรือแม้
กระทั่งเรื่องเด็กทารกแรกคลอดที่เสียชีวิตเพราะปอดแตก	 และอีกสารพัด
คำถามมากมีที่เกิดขึ้นในการทำงาน	
	 ช่วงนั้นเป็นปี	 ๒๕๔๕	 วงการสาธารณสุขไทยเริ่มตื่นตัวเรื่องสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น	 ยิ่งได้มาเรียนรู้หลักการของแพทย์สาขานี้ที่เน้นการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม	 ทั้งมิติของกาย	 ใจ	 สังคม	 และจิตวิญญาณ	
ตลอดจนถึงการให้ความสำคัญกับการทำงานในชุมชน	สร้างความวางใจระหว่าง
หมอกับคนไข้	ฯลฯ	ทำให้หมอแอร์ยิ่งพบว่าเธอเลือกเรียนได้ถูกทางและสนุกกับ
การเรียนรู้ศาสตร์ของวิชานี้มากขึ้นเรื่อย	ๆ	
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	 ภายใต้หลักการนี้	 แพทย์ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการสื่อสาร	
การพูดคุยกับผู้ป่วย	 การทำแผนภูมิครอบครัว	 การวิเคราะห์วงจรครอบครัว	
ฯลฯ	 เพราะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องใกล้ชิดกับชุมชนจนเหมือนเป็นญาติ
สนิท	คือรู้จักคนในชุมชนดี	และสามารถเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนได้	
	 หลังจากศึกษาต่อในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 ที่ โรงพยาบาล
รามาธิบดีจนจบหลักสูตร	๓	ปี	 เธอกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลโนนไทย
ช่วงหนึ่ง	 ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ	
๘๐	พรรษา	อ.พระทองคำ	จ.นครราชสีมา	ตั้งแต่ปลายปี	๒๕๕๑		
	 จากที่เคยลำบากใจ	 ไม่มั่นใจเมื่อต้องตอบคำถามคนไข้	 เคยเครียด	
กังวลกับอาการเจ็บป่วยของคนไข้	 เธอพบว่าเวชศาสตร์ครอบครัวมีวิธีจัดการที่
ทำให้เรื่องเหล่านี้ง่ายขึ้น	 เพียงแต่ต้องอาศัยความใส่ใจและทักษะในการจัดการ	
และอาจต้องใช้เวลาบ้าง	 เพื่อให้ได้ทั้งการรักษาที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะ
สมกับจำนวนคนไข้	
	 ที่โรงพยาบาลพระทองคำ	มีแพทย์ประจำ	๒	คน	พยาบาล	๒๔	คน	
และมีแพทย์หมุนเวียนจากที่อื่น	๑-๒	คน	มาช่วยตรวจคนไข้	บุคลากรทางการ
แพทย์ทั้งหมดนี้ต้องรับผิดชอบประชากรใน	๕	ตำบล	กว่า	๔๒,๐๐๐	คน	
	 	 แม้ปัจจัยด้านบุคลากรจะยังทำให้เรื่องเวลาเป็นข้อจำกัดของอาชีพ
แพทย์เหมือนเช่นเคย	แต่การลงมาทำงานในโรงพยาบาลชุมชนก็ทำให้หมอแอร์
สามารถเรียนรู้คนไข้แบบระยะยาวได้	 นั่นคืออาจใช้เวลาสั้น	 ๆ	 ไม่มากมายใน
การพูดคุยกับคนไข้นอก	 แต่เก็บข้อมูลไปเรื่อย	 ๆ	 คอยจดบันทึกว่าครั้งต่อไป
ต้องสอบถามตรงไหน	 ดูความเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้าง	 เมื่อคนไข้เข้ามาพบ
หมอ	อย่างแรกที่ปฏิบัติคือสังเกตลักษณะทางภายภาพทุกอย่างของคนไข้เก็บไว้
เป็นข้อมูล	จากนั้นจึงค่อย	ๆ	สอบถามอาการ	และสภาพแวดล้อมอื่น	ๆ	
	 ความที่เป็น	“ลูกอีสาน”	ด้วยกัน	ทำให้หมอเว้าอีสานกับคนไข้ได้คล่อง	
แม้วันหนึ่งจะต้องตรวจคนไข้นอกวันละหลายสิบ	 แต่หมอก็ยังมีอารมณ์ดี	 ยิ้ม
แย้มเป็นกันเองกับคนไข้เสมอ	ทำให้คนไข้ดูจะอุ่นใจเมื่อเจอ	“หมอใหญ่”	ที่พวก
เขาคุ้นเคย	
	 เมื่อการพบหมอง่ายขึ้น	 มีความเป็นกันเองในระหว่างกันมากขึ้น	 ส่ง



122 Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

ผลให้คนไข้ค่อยคลายความกลัวเกร็งลง	 ทำให้คนไข้วางใจ	 พร้อมจะพูดคุยเรื่อง
ทุกข์กังวลให้หมอฟัง	 หลายกรณีเธอได้พบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของคนไข้	
จำนวนไม่น้อยมีสาเหตุมาจากเรื่องทางใจที่ส่งผลกระทบไปยังร่างกาย	 หาก
แก้ไขปัญหาใจได้	อาการทางกายก็มักจะหายไปได้	
	 ดังเรื่องของคนไข้รายหนึ่งที่มีส่วนทำให้คุณหมอเห็นความสำคัญของ
วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น	 ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งมาพบเธอด้วยอาการปวด
หัวเรื้อรังติดต่อกันถึง	 ๓	 ครั้ง	 เมื่อค่อยๆ	 สอบถามประวัติไปทีละนิด	 เธอจึง
ทราบว่า	อาการปวดหัวของคนไข้เกิดจากความเครียด	เนื่องจากสามีมีนิสัยขี้หึง	
หวาดระแวง	และคอยตบตีเธออยู่เสมอเมื่อเห็นเธอพูดคุยกับชายอื่น	
	 เมื่อค้นพบแก่นแท้ของสาเหตุ	 คุณหมอแอร์จึงค่อย	 ๆ	 ปลอบโยนให้
คนไข้อุ่นใจขึ้น	ควบคู่กับการให้ยารักษาทางกาย	และชี้แนะให้ความมั่นใจว่าเธอ
ยังมีสิ่งดี	ๆ	ในตัวอยู่	เป็นคนเก่ง	มีความสามารถ	เธอไม่ได้มีพฤติกรรมนอกใจ
อย่างที่ถูกกล่าวหา	 ทั้งนี้ต้องพูดคุยกับสามีให้เข้าใจตรงกันด้วย	 เมื่อคนไข้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว	 คนไข้จะสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง	 แม้วิธี
นี้อาจเห็นผลช้าและใช้เวลา	 แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้
จริงและยั่งยืน	
	 ถึงวันนี้อาการปวดหัวของคนไข้หายไป	 เธอยังได้พบขุมพลังในตัวเองที่
ได้รับการปลุกขึ้นมา	 เธอขอบคุณหมอที่ทำให้ตนได้มีชีวิตใหม่	 เป็นคนใหม่ที่มี
ศักยภาพและภาคภูมิใจในตนเอง		
 “ที่จริงหมอไม่ได้ทำอะไรมากมาย เพียงแต่ใช้หลักการของแพทย์  

เวชศาสตร์ครอบครัว กระตุ้นและตั้งคำถามให้เขาได้คิดด้วยตนเอง ได้ทบทวน

ตนเอง เมื่อเขาพบตนเองแล้ว เราอาจให้คำปรึกษาบ้างนิดหน่อย เขาจะไปต่อ

ของเขาได้เอง” 

	 เรื่องราวเล็ก	 ๆ	 ที่มีคุณค่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ได้พบ	 ได้เรียนรู้	 ในขณะที่คนไข้อาจรู้สึกว่าหมอเป็นยิ่งกว่าหมอ	 คือเป็นเพื่อน	 
ที่พวกเขาวางใจ	 แต่หมอเองก็ได้เรียนรู้จากคนไข้เช่นกัน	 ทั้งในแง่ของ
ประสบการณ์	ความเติบโต	และเป็นเรื่องดี	ๆ	ที่หล่อเลี้ยงหัวใจให้เป็นสุข	เป็น
พลังใจให้ลืมเหนื่อย	สามารถทำงานต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง	
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	 นี่คืออุดมคติ	 และความหมายของงานหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 ที่
บอกให้หมอแอร์ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว	 เยื่อใยความสัมพันธ์ระหว่างหมอคนหนึ่ง
กับคนไข้แต่ละรายที่ได้พบนั้นงดงาม	น่าอัศจรรย์เพียงไร	
         
 โรงพยาบาลพระทองคำเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามความต้องการ
ของคนในชุมชน	 จากเดิมเป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยปฐมภูมิ
แค่ช่วงกลางวัน	ไม่รับผู้ป่วยนอนค้างคืน	ก็เริ่มเป็นโรงพยาบาลเล็ก	ๆ	๕	เตียง
จากนั้นเพิ่มเป็น	 ๑๕	 เตียงในชั่วเวลาเพียงสองขวบปี	 แต่ละวันต้องรับคนไข้
นอกเฉียด	๒๐๐	คน	นอกจากนี้ยังมีการเสริมทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมชาวบ้าน
ในชุมชน	 ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ	 ทั้งนักกายภาพบำบัด	 เภสัชกร	 หมอ	
และพยาบาล	โดยแบ่งทีมเล็ก	ๆ	ออกไปทีมละ	๓-๔	คน	เน้นเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ที่มีปัญหาซับซ้อน	หรือเป็นโรคเรื้อรัง	หรือผู้พิการที่ต้องดูแลต่อเนื่อง	หมอแอร์
พบว่า	ปัญหาของบางครอบครัวนั้น	แม้รายการวงเวียนชีวิตยังต้องชิดซ้าย		
	 ด้วยจำนวนบุคลากรที่น้อยกว่าน้อย	 แต่หมอแอร์พยายามจัดวางระบบ	
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยต่อไปได้	 โดยเฉพาะผู้พิการ	 ผู้ด้อย
โอกาสที่ถึงอย่างไรก็ต้องดูแลใส่ใจ	ไม่ทอดทิ้งกัน		
	 ถึงคนจะน้อย	 แต่หัวใจของคนทำงานก็ยิ่งใหญ่เกินตัว	 แม้อาจมี
อุปสรรคบ้าง	 แต่จำนวนของตัวเลขก็ไม่ใช่อุปสรรคขวางกั้นอุดมคติในการ
ทำงาน	ทั้งงานตั้งรับในโรงพยาบาล	และงานเชิงรุกในชุมชน	
 “บางคนประสบอุบัติเหตุ ต้องออกจากงาน สามีนอกใจ ลูกติดยาเสพ

ติด ปัญหามาเป็นระลอกจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ บางคนเป็นมะเร็ง เพื่อน

บ้านก็พูดให้ใจเสียว่าอยู่ได้อีกไม่นาน มิหนำซ้ำอยู่แล้วยังเป็นภาระคนใน

ครอบครัว มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมจริง ๆ เรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ

เขาในทุกด้าน ทางร่างกายก็ต้องช่วยหาทางรักษาให้ถึงที่สุด บางครั้งอาจต้อง

ขอการสนับสนุนจาก อบต.ด้วย เช่น ของบสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์บาง

อย่างให้คนพิการ ส่วนทางด้านจิตใจ เราต้องชี้แง่มุมที่เป็นสุขให้เขาเห็นให้ได้ 

เช่นให้มองว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี คนไข้ยังเป็นที่รักที่ต้องการของ

ลูก หรืออย่างน้อยที่สุด เราก็ต้องรักตัวเอง ต้องมีกำลังใจสู้กับโรคให้ได้ บางที
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เราแค่แนะให้เขาเก็บไปคิด บางคนก็คิดได้ทันที บางคนก็ต้องค่อย ๆ พูด 

แนะนำกันไป” 

	 การมีหมอประจำเพียงสองคนในโรงพยาบาลชุมชน	 ทำให้หมอต้อง
ทำงานหนัก	 นอกจากราวน์วอร์ดในตึกช่วงเช้าแล้ว	 ยังต้องตรวจคนไข้นอกต่อ
วันละเป็นหลายสิบหรืออาจจะถึงร้อย	 ดีที่มีหมอจากโรงพยาบาลด่านขุนทดมา
ช่วยงานในส่วนคนไข้นอก	๑-๒	คน	พอช่วยแบ่งเบาภาระลงได้บ้าง	หมอแอร์ยัง
ต้องอยู่เวรในช่วงกลางคืนเกือบทุกคืน	และยังต้องทำงานบริหารด้วย		
	 ภาพของแพทย์หญิงวัย	 ๓๐	 ต้นกับการทำงานหนัก	 นอนพักผ่อนไม่
พออยู่บ่อย	ๆ	อาจเป็นภาระที่เกินพอดี	แต่สิ่งที่ผู้พบเห็นได้สัมผัสคือความตั้งใจ
ที่เต็มเปี่ยมในการทำงาน	 ชนิดหัวใจเกินร้อย	 และไม่เคยออกอาการหงุดหงิด
เอากับผู้ป่วย	 แม้จะมีอารมณ์ร้อนบ้างกับผู้ร่วมงานที่ไม่ใส่ใจคนไข้	 ไม่ตั้งใจ
ทำงาน	 แต่คุณหมอก็พร้อมจะเอ่ยคำขอโทษเสมอ	 หากทำอะไรผิดพลาด	 เป็น
คนตรงไปตรงมา	 ไม่หวาน	 ไม่นุ่มนวล	 แต่จริงจัง	 จริงใจ	 มีความรับผิดชอบสูง	
เสียสละ	 และมีน้ำใจให้กับทุกคน	 สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับน้อง	 ๆ	 ได้เสมอ
ยามมีปัญหา	ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว	
	 ทุกวันหยุดราชการ	 หากไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไร	 หมอจะขับรถกลับบ้าน
ที่ในตัวเมืองโคราช	ได้พักผ่อนอย่างอบอุ่นกับครอบครัว	การพักผ่อนที่ดีที่สุดใน
ช่วงยามนี้	อันเป็นช่วงที่โรงพยาบาลยังขาดแคลนหมอ	หมอแอร์พบว่าไม่มีสิ่งใด
ดีไปกว่าการนอนให้เพียงพอ	 เพื่อจะได้กลับมาทำงานได้อย่างสดชื่นตามสมควร
ในเช้าวันจันทร์	
	 บางช่วงเธอจะวางแผนพักร้อนยาว	 เพื่อชาร์จพลังให้กับตนเอง	 ด้วย
การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ	 ช่วยให้กายและใจได้ผ่อนคลาย	 เป็นการเปิดโลก
ทัศน์	และการศึกษาธรรมะ	
	 หมอแอร์ชอบเที่ยวแบบลุย	 ๆ	 ในสถานที่ที่ยังเป็นธรรมชาติแบบดิบๆ	
เช่น	 ไปปีนเขาที่เนปาล	 ล่าสุดเธอแบกเป้ไปลาดักกับกลุ่มพี่	 ๆ	 เพื่อน	 ๆ	 ที่มี
รสนิยมเดียวกัน		
 “การเที่ยวทำให้เราเห็นแง่มุมที่กว้างขึ้น แปลกใหม่ขึ้น อย่างตอนที่ไป

เที่ยวประเทศอินเดีย ทั้ง ๆ ที่มีคนฐานะไม่ดีมากมาย แต่อินเดียเป็นประเทศที่
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มีอาชญากรรมน้อยมาก วัวและสัตว์เลี้ยงของคนอินเดียเดินกันเกลื่อนถนน แต่

โดนรถชนน้อยมาก เรื่องราวแบบนี้ทำให้เราฉุกคิดและเห็นแง่มุมที่น่าสนใจ 

ส่วนธรรมะทำให้เรามีสติ เพราะอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและเหนื่อย

มาก อดเสพสิ่งที่มีความสุข ทั้งอดนอน อดกิน อดดูหนัง ฟังเพลง บางครั้งทำ

ให้จิตตก การกระทำก็ตกตามไปด้วย กลายเป็นอารมณ์เสียง่าย พอเราคาด

หวังสูง แล้วไม่ได้ดังใจก็เผลอแสดงสิ่งไม่ดีออกมา พอมีคนเตือน ทำให้เราต้อง

ตั้งสติ มองอีกแง่หนึ่งก็ทำให้เราต้องฝึกจิตอยู่เสมอ” 

 
 หลังจากทำงานได้ระยะหนึ่ง	 เจ้าตัวมักมีคำถามให้ต้องตอบอยู่เนืองๆ	
ว่า	 เหตุใดจึงเลือกทำงานในโรงพยาบาลชุมชนเล็ก	ๆ	ในต่างจังหวัด	ซึ่งคำตอบ
เป็นสิ่งที่เธอยึดมั่นอยู่แล้วตั้งแต่เลือกเรียนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 นั่นคือ
การฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่อยู่มาวันนี้รู้สึกคุ้นเคยเหมือน
เป็นญาติมิตร	 คนในครอบครัวเดียวกันไปแล้ว	 ทำให้เธอผูกพันกับชุมชนแห่งนี้
มากขึ้น	
 “บางทีเราทำงานของเราไป ไม่ได้คิดว่าชาวบ้านจะมาสนใจอะไรเรา 

แต่ปรากฏว่า ไม่ว่าเดินไปไหน ชาวบ้านก็เข้ามาทักมาคุยตลอด เหมือนเขา

ไว้ใจเรา ต้องการเรา และเห็นคุณค่าของเรา เราเองก็เป็นเหมือนคนในชุมชน

คนหนึ่งไปแล้ว” 

	 เธอมองเห็นคุณค่า	ความหมายอันงดงามของงานเวชศาสตร์ครอบครัว
ว่าทำให้หมอใกล้ชิดกับคนไข้มากขึ้น	 ช่วยลดช่องว่างที่คนไข้เคยเก้อเขินและ
กลัวเกรงหมอ	มาเป็นมองหมอเป็นที่พึ่งที่ทุกคนนึกถึงเมื่อเกิดปัญหา	เธอเชื่อว่า
แม้ระบบสาธารณสุขจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในฉับพลัน	 แต่อย่างน้อยการได้ลงมา
พูดคุยให้คำปรึกษากับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง	จะทำให้เกิดสังคมที่ดีได้	สังคม
เล็ก	 ๆ	 ที่ผู้คนสุขภาพดีทั้งกาย	 ใจ	 และจิตวิญญาณไม่ได้เป็นแค่อุดมคติที่
สวยงามในความฝันลม	ๆ	แล้ง	ๆ	แต่สามารถทำให้เกิดเป็นจริงได้	คำถามเกี่ยว
กับจรรยาบรรณแพทย์ที่เคยค้างคาใจเธอ	มาในวันนี้ค่อย	ๆ	เบาบางลงไป	ด้วย
ความเข้าถึง	 และเข้าใจกันและกันระหว่างแพทย์กับคนป่วยที่หมอตัวเล็ก	 ๆ	
อย่างเธอได้ลงมือทำไปแล้วในส่วนหนึ่ง		
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	 เป็นการทำในหน้าที่	 และเหนือกว่าหน้าที่คือความรักที่จะเห็นสังคม
เล็ก	ๆ	ที่มีความสุขอย่างพึงมีพึงเป็น		
	 จะมีสิ่งใดงดงามยิ่งไปกว่านี้	 ในระบบสาธารณสุขไทยที่หมอกับคนไข้
ได้เรียนรู้สัจธรรมของความเจ็บป่วย	 อันเป็นสามัญธรรมดาของชีวิต	 และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างฉันญาติมิตร	 เพื่อฝ่าข้ามกำแพงแห่งความไม่เข้าใจให้
ทลายลง	และปลูกศรัทธาแห่งความหวังให้งดงาม	
	 วันนี้ดอกไม้แกร่งดอกหนึ่งได้แย้มบานสดใส	 ทายท้าแสงแดดและลม
แรง	 ในแปลงเนื้อดินอันอุดมที่หว่านเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก	 ความ
เข้าใจแห่งชุมชน	.
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นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล 
‘คำตอบ’	ของชีวิตที่มี	‘คำถาม’	
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 “มีอะหยังบ่ม่วนใจ๋ จะเล่าให้หมอฟังก่อ”	 ภาษาเหนือน้ำเสียงทุ้มนุ่ม
นวลจากคุณหมอหนุ่มวัย	 ๓๐	 เอ่ยทักถามคนไข้ที่เพิ่งยกมือไหว้และนั่งลงตรง
หน้า	หมอหนุ่มผิวขาว	หน้าตาดี	ท่าทางสุภาพดูมีท่าทางเป็นกันเอง	ทำให้คนไข้
คลายกังวลลงไปมาก	
	 เกือบทุกเช้าถึงเที่ยง	 ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนมะเขือแจ้	 อำเภอเมือง	
จังหวัดลำพูน	 คุณหมอเดียร์ โภคิน ศักรินทร์กุล	 หมอเวชศาสตร์ครอบครัว
ของโรงพยาบาลลำพูน	 จะมาตรวจรักษาคนไข้ที่นี่	 ศูนย์แพทย์ชุมชนแห่งนี้	 กับ
โรงพยาบาลลำพูนสาขาผู้ป่วยนอก	 เป็นสองแห่งที่จัดให้มีแพทย์ไปตรวจประจำ	
เพื่อลดการแออัดของคนไข้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลลำพูน	 และยังถือเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง	 จะได้ไม่ต้องเดินทางมา
ไกล	
	 ชีวิตหมอหนุ่มผู้นี้คุ้นเคยกับโรงพยาบาลมาแต่ต้น	 ย้อนไปในช่วงวัย
เด็ก	 เด็กชายเดียร์ไม่สู้แข็งแรง	 มีอาการภูมิแพ้	 เป็นหวัด	 มีไข้เป็นประจำ	 วัน
ไหนไม่สบาย	 แม่ต้องปลุกแต่ตี	 ๕	 เพื่อพาลูกชายไปรอคิวเข้าพบหมอที่โรง
พยาบาล	 นอกจากพี่ชายร่วมสายเลือดแล้ว	 เด็กชายยังมีน้องสาวสุดท้องที่
พิการทางสมองที่ทางบ้านต้องช่วยกันดูแลอีกคนหนึ่ง		
	 เด็กชายมักตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าน่าจะมีหมอที่มาดูแลคนป่วย
ไข้ที่บ้านได้	 จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เหนื่อยยาก	 เมื่อโตขึ้นนิสัยชอบตั้ง
คำถามยังคงมีอยู่	แล้วในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย	เจ้าตัวก็พบคำตอบว่าทำไม
ตนไม่เป็นหมอเสียเอง	 เพื่อจะได้ช่วยน้องสาว	ช่วยพ่อแม่	และช่วยผู้คนละแวก
บ้าน	และในสังคมให้ไม่ต้องลำบาก	
	 วันนี้ความใฝ่ฝันของเจ้าตัวเป็นจริงแล้ว	 หมอหนุ่มพบว่าไม่เพียงเป็น
หมอธรรมดา	 หากการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างที่เป็นอยู่ยังสามารถ
ดูแลผู้คนได้อย่างต่อเนื่อง	ครบวงจร	อย่างที่ใจตนต้องการ		
 “เป็นหมอที่เหมือนไม่ใช่หมอ”	 อย่างที่ตนและเพื่อน	 ๆ	 ส่วนหนึ่งเป็น
อยู่อย่างมีความสุขในทุกวันนี้...	
	 หมอเดียร์มีพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่	พ่อเป็นครูสอนการเกษตร	แม่เป็น
แม่บ้านและเปิดร้านโชว์ห่วยที่บ้าน	 ภายหลังพ่อมาทำสวนผลไม้ปลอดสารพิษ	
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วัยเด็กของเด็กชายเติบโตมาอย่างเรียบ	ๆ	ง่าย	ๆ	ประสาเด็กบ้านนอก	ตื่นเช้า
มาก็ช่วยแม่เปิดบ้านขายของและช่วยงานทางบ้าน	 ตกเย็นก็เล่นเตะบอล	 เตะ
ตะกร้อกับเพื่อน	 ๆ	 ที่โรงเรียน	 กว่าจะกลับจากโรงเรียนมงฟอร์ตมาถึงบ้าน
ละแวกสันทรายก็มืดค่ำ	เพราะต้องต่อรถถึงสามต่อ	มาถึงบ้านก็ช่วยแม่ปิดร้าน		
	 นอกจากการเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียน	 เป็นนักกรีฑาและกระโดด
ค้ำถ่อที่ได้เหรียญรางวัล	๒	เหรียญทอง	๑	เหรียญเงินแล้ว	หนุ่มน้อยผู้ได้ชื่อว่า
เป็นแฟนหนังสือการ์ตูนมหาสนุก	 และขายหัวเราะอย่างเหนียวแน่นยังได้รับ
เลือกเป็นรองประธานนักเรียน	 และร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน	 มีการพา
สมาชิกไปดูงานป่าชุมชน	 และออกค่ายตามที่ทุรกันดาร	 มีหนหนึ่งที่ได้ไปเข้า
ค่ายธุดงคสถานล้านนา	ของชมรมพุทธศิลป์	มช.	ทำให้ได้สัมผัสพลังและความ
สงบ	การทำกิจกรรมต่าง	ๆ	ทำให้เด็กหนุ่มได้รู้จักตนเองมากขึ้น		
	 ช่วงเรียนมัธยมฯ	 ปลาย	 เด็กหนุ่มผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับ
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียช่วงสั้น	ๆ	๑	 เดือน	ปู่กับย่าของ
เพื่อนชาวออสซี่ถามคำถามที่ทำให้เจ้าตัวต้องถามตัวเองว่าอนาคตอยากเป็น
อะไร		
	 เจ้าตัวยังคงเฝ้าถามตนเองมาตลอด	 และได้รับคำตอบอีกไม่นานหลัง
จากนั้นว่าหากตนเป็นหมอ	 จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวและผู้คนได้มาก	
หลังจบ	 ม.๕	 เด็กหนุ่มเอ็นทรานซ์เข้าคณะแพทยศาสตร์	 มช.	 ได้	 ท่ามกลาง
ความดีใจของครอบครัว	 ตามหลังพี่ชายที่ล่วงหน้ามาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในสถาบันเดียวกัน	
 
 ชีวิตนักศึกษาแพทย์หนุ่มผู้นี้สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ๆ	 จาก
การทำกิจกรรมมาโดยตลอด	 ไม่ได้มุ่งมั่นกับการเรียนชนิดเป็นบ้าเป็นหลังแต่
อย่างใด	 ช่วงปี	 ๒	 เป็นผู้ช่วยพัสดุ	 ช่วงปี	 ๓	 ทำกิจกรรมเชียร์	 ปี	 ๔	 เป็น
ประธานชมรมแพทย์ทางเลือก	ปี	๕	ทำงานสโมสรนักศึกษา	 เจ้าตัวมักใช้เวลา
ว่างในช่วงปิดเทอมศึกษาเรียนรู้วิชาแปลก	 ๆ	 ที่ตนสนใจ	 เช่น	 เรียนนวด	 
แผนไทย	เรียนบาลี	เขียนคำเมือง	มีช่วงหนึ่งที่รวมกลุ่มเพื่อน	ๆ	อ่านปั๊บสากัน
บ่อย	ๆ	
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	 ตั้งแต่ปี	 ๓	 นักศึกษาแพทย์หนุ่มได้ไปช่วยงานของคุณหมออภินันท์	
อร่ามรัตน์	 ผู้ที่ต่อมากลายเป็นไอดอล	 (idol)	 ของตน	 อาจารย์สนใจการดูแล
คนไข้และเป็นครูที่ดี	 มุ่งมั่นกับงานวิจัย	 โดยไม่ได้คิดเรื่องตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นหลัก	เป็นคนขยัน	เรียบง่าย	มัธยัสถ์	พูดจาสนุกสนาน	อารมณ์ดี	สามารถ
ทำเรื่องหดหู่ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ด้วยอารมณ์ขันที่มีอยู่ในตัว	 มีความ
ใส่ใจในการตรวจคนไข้	 และพูดจาปราศรัยกับคนไข้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ
เสมอ	
 “อาจารย์มักชอบตั้งคำถามที่โดนใจผมเสมอ เช่น โภคินคิดจะช่วย

คนไข้คนนี้ยังไง ท่านชอบตั้งคำถามให้เราคิดว่าเราจะทำยังไงกับคนไข้ต่อ ใน

ขณะที่แพทย์คนอื่นจะถามว่าให้ยาอะไร จำนวนขนาดไหน แต่นี่อาจารย์ถาม

เรื่องคน ให้เราเห็นความทุกข์ของเขา เป็นคำถามที่มันตอบยากนะ อาจารย์

ทำให้เห็นว่าเราต้องสนใจสังคมและจิตใจของคนไข้ให้มาก อาจารย์จะให้ความ

ใส่ใจกับคำถาม เช่น ตอนที่ผมไปเยี่ยมบ้านคนไข้ ท่านจะถามว่าคลองน้ำเสีย

ในสลัมที่คนไข้อยู่มันมีผลกระทบกับสุขภาพของคนไข้ยังไง ทำให้เราได้เห็น

ประเด็นเพิ่มว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจเฉพาะตัวคนไข้ แต่ยังมองไปถึงสภาพ

แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคนไข้ด้วย” 

	 การเป็นประธานชมรมแพทย์ทางเลือกยังทำให้ได้เรียนรู้งานด้านวิชา
การ	และงานฝังเข็ม	มีอาจารย์ศุภนิมิตร	ฑีฆชุณหเสถียร	ภาควิชาเภสัชวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่สอนการเรียนรู้เรื่องศาสตร์ทางเลือก	
อันเป็นศาสตร์ที่ตนสนใจ	
	 ระหว่างเรียนแพทย์ที่	 มช.	 ประสบการณ์จากการดูแลผู้ป่วยทำให้นัก
ศึกษาแพทย์หนุ่มต้องตั้งคำถามกับตนเองอยู่บ่อยครั้ง	
 “ส่วนมากผมจะชอบแวะไปดูคนไข้บนหอผู้ป่วยตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

เราชอบไปคุยกับคนไข้และญาติ ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ คือคนไข้ฐานะยากจน 

ไม่มีรถกลับบ้าน ไม่มีที่นอน ปัญหาเหล่านี้ทำไมไม่มีใครสนใจ แม้แต่อาจารย์

หมอหรือแพทย์ประจำบ้านที่ดูแล เราจะบันทึกข้อสังเกตนี้ไว้ก็ไม่มีช่องให้

บันทึกในประวัติเลย บางทีญาติคนไข้ถาม ‘หมอ เฮาจะทำยังไงต่อ เงินเฮา

หมดแล้ว’ ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง ไม่มีใครให้คำตอบได้ ได้แต่ถามพยาบาลว่า  
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ค่ายาเขาเท่าไร แล้วไปบอกคนไข้ ผมเห็นที่มา ว่าบางคนต้องไปหยิบยืมญาติ 

ยิ่งสภาพบนดอยที่เราไปเห็นมาหลายดอยเวลาออกค่าย เรายิ่งเห็นว่าเขา

ลำบาก คนเมืองมองว่าพวกเขาตัวเหม็นสกปรก แต่ตอนเราไปพักด้วย เขาให้

ข้าวเรากิน เขาดูแล มีน้ำใจกับเรา” 

	 คำถามที่เขาเฝ้าถามตนเองคือแท้ที่จริงแล้ววิชาชีพแพทย์สามารถช่วย
ผู้ป่วยได้จริงหรือไม่	 ในสภาพที่ผู้ป่วยทุกข์ทนจนยากอย่างนี้	 ขนาดจะกินก็ยัง
แทบไม่มีกิน	 แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหยูกยารักษาตัว	 เมื่อตั้งคำถามกับ
ตนเองมากเข้าก็เริ่มอึดอัด	 และอยากค้นหาคำตอบ	 เป็นสาเหตุให้เจ้าตัวตัดสิน
ใจเลือกเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวต่อที่	 มช.	 หลังจาก
เรียนจบ	 ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโท	 สาขาคหกรรมศาสตร์	 (ปัจจุบันคือ
สาขามนุษยนิเวศศาสตร์)	 ที่	 มสธ.	 ทำให้ได้คำตอบทั้งด้านการแพทย์และเชิง
สังคม	 ประกอบกับก่อนหน้านี้ได้ศึกษางานของศาสตราจารย์หมอประเวศ	 วะสี	
และงานของหมอโกมาตร	จึงเสถียรทรัพย์	เป็นการปูพื้นฐานมาก่อน	
	 ในช่วงปีที่	 ๓	 อันเป็นปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว	 หมอเดียร์ได้เรียนเพิ่มเติมในศาสตร์ที่ตนสนใจ	 เช่น	 อาชีว-	 
เวชศาสตร์	 และหลักสูตรการฝังเข็มของกระทรวงอย่างจริงจัง	 การเรียนใน
แขนงนี้ยังได้เรียนวิชาการสื่อสารกับคนไข้	การออกเยี่ยมบ้าน	นับเป็นการเรียน
ที่สนุกและน่าสนใจ	 มีการสอนการหาวงจรชีวิตของผู้ป่วย	 เป็นการเรียนที่เน้น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน	 ๆ	 ในกลุ่ม	 ทำให้ได้เห็นมุมมองที่	 
หลากหลายกว้างไกลขึ้น		
	 ประการสำคัญคือได้รู้จักตนเองมากขึ้น	 เข้าใจผู้คน	 คนรอบข้าง	 และ
สังคมเพิ่มขึ้นด้วย		
 “เราได้เรียนรู้ธรรมะจากคนไข้ พอได้ไปเห็นสภาพบ้านที่แตกต่าง 

หลากหลาย ทั้งบ้านที่มีอันจะกิน กับบ้านที่ไม่มีจะกิน บ้านที่ดูแลคนไข้ดี สิ่ง

แวดล้อมดีกับที่ตรงกันข้าม ที่มองเห็นมากที่สุดคือความรักในครอบครัว ผม

เชื่อว่าคนเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองเสมอ อย่างน้อยก็ในขณะนั้น ทั้งที่

บางทีเราอาจมองว่าสิ่งที่เขาทำดูไม่เข้าท่าบ้าง สกปรกบ้าง ไม่น่าเชื่อถือบ้าง 

มันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจทำอย่างนั้น เราต้องไปค้นหาว่าทำไมมัน
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เป็นเช่นนั้นได้ยังไง เรายังได้เรียนรู้เรื่องการซักถามเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจาก

อาการของโรค เช่น เรื่องอาชีพการงาน การดำเนินชีวิต เรื่องต่าง ๆ ของ

คนไข้ นี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกและประทับใจ” 

 

 ช่วง	 ๓	 ปีของการเรียน	 ทำให้มุมมองของนักตั้งคำถามผู้นี้ค่อยๆ	
เปลี่ยนไป	และยังเป็นการ	“บ่ม”	แพทย์คนหนึ่งให้สุกงอมขึ้น	ทำให้ตอบตนเอง
ได้ว่านี่แหละคำตอบที่	“ใช่”	ที่ตนต้องการ	
	 หากจะสื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนไข้จากการทำงานของหมอ
เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างง่าย	ๆ	หมอเดียร์มักจะชอบเล่าเรื่องราวของผู้ป่วย
หญิงรายหนึ่งให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เธอเป็นคนต่างจังหวัด	 มีลูกโดยไม่ตั้งใจขณะ
สามีทิ้งไป	ต้องมาอาศัยอยู่ในสลัมข้างวัด	 เมื่อไม่มีที่ไป	 จึงจำต้องมาอยู่บ้านพ่อ
แม่สามี	 ปู่ย่าก็รู้สึกว่าเป็นภาระ	 แต่ก็ไปสร้างแคร่ไม้เป็นเพิงอยู่ข้างกองขยะให้
สะใภ้และหลานอยู่แบบขอไปที	 หมอเดียร์ดูแลแม่รายนี้มานานแต่เริ่มต้นจน
คลอด	 ทีมงานทุกคนสงสารเด็ก	 และปรึกษากันว่าจะช่วยอะไรเด็กได้บ้าง	 มี
การแนะนำเรื่องการดูแลเด็กให้กับแม่	 และแวะไปเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราว	
เป็นการไปเยี่ยมไม่ใช่ในฐานะหมอ	 แต่ทำตัวคุ้นเคยกับครอบครัวเหมือน
ญาติมิตร	มีขนมนมเนยเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ไปฝากเด็กบ้าง	พอให้ความดูแลเอาใจ
ใส่แม่และลูกอย่างต่อเนื่อง	 ในที่สุดก็เกิดความเปลี่ยนแปลงว่าเด็กกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว	ผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็เริ่มมองเห็นว่า	“ขนาดหมอยัง
มาหาเด็กเลย”	จึงหันมาใส่ใจเด็กเพิ่มขึ้น	
	 เมื่อชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญ	จึงเริ่มมีคนมาช่วยกันทำบ้าน	มีพัดลม	
ปู่ย่าเริ่มซื้อมุ้งม่านมาให้หลาน	 เพราะหมอบอกว่าหลานนอนบนกองขยะ	 อาจ
เป็นไข้เลือดออกได้	 พอชุมชนมาช่วยกัน	 ปู่ย่าก็เริ่มอึดอัด	 จะไม่ดูแลหลานก็ไม่
ได้	 ในที่สุดเด็กก็ได้รับการยอมรับ	 เกิดการเกื้อกูลกันในครอบครัวและชุมชน	
สภาพชีวิตของแม่ลูกก็ดีขึ้น	 เหตุการณ์ทั้งสิ้นนี้หมอเดียร์และทีมงานใช้การดูแล
อย่างต่อเนื่องนานราว	๒	ปี	 จากเดิมที่ช่วยแม่เพียงคนเดียว	 ในที่สุดก็สามารถ
ดูแลครอบครัวได้ทั้ง	๔	ชีวิต	แม่ลูก	และปู่ย่า	แม้พ่อจะไม่มารับผิดชอบ	แต่ก็
จบลงที่แม่สามารถดูแลตนเองได้	 เพราะปู่ย่าที่มีอาชีพถักเชือกเป็นรูปมังกรช่วย
สอนสะใภ้ให้ได้มีอาชีพเลี้ยงตัว	
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	 นี่คือกระบวนการทำงานของหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าการดูแลผู้ป่วยและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างไร	
	 ในอีกมุมหนึ่ง	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่หมอเวชศาสตร์ครอบครัว
เข้าไปดูแล	 แม้บางกรณีอาจมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน	 แต่ก็ทำให้
การสื่อสารระหว่างคนไข้กับญาติดีขึ้น	 เช่น	 ผู้ป่วยรายหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอด
ระยะสุดท้าย	 พี่น้องช่วยกันดูแล	 โดยให้กำลังใจว่าจะหาย	 ผู้ป่วยมีอาการ
เหนื่อยหอบ	ต้องให้ออกซิเจน	และมีอาการปวด	หมอดูแล้วคิดว่าผู้ป่วยน่าจะได้
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจากไปอย่างสงบ	จะได้ไม่มีห่วงกังวล	หมอประเมิน
ว่าคนไข้ควรจะรับรู้สภาพความเป็นจริงของตน	 แต่ญาติขอไม่ให้หมอบอก	 จึง
ต้องชี้ให้ญาติได้เห็นว่าหากบอกความจริงให้ผู้ป่วยรับรู้	 เขาอาจจะมีอะไรที่ค้าง
คาใจจะได้จัดทำให้เรียบร้อย	 เช่น	 ไปวัดทำบุญ	 จัดการแบ่งสมบัติ	 มรดกให้
เรียบร้อย	จะได้จากไปอย่างสงบใจ		
 “กรณีนี้เหมือนวงจรชีวิตเขาสะดุด แล้วเราไปทำให้เขาคลิกได้ จะได้

ไม่เกิดปัญหาภายหลัง เพราะบางทีไม่ได้จัดการแบ่งสมบัติกันให้เรียบร้อย พอ

ตายแล้วญาติที่อยู่ข้างหลังทะเลาะกัน หรือบางทีที่เจอผู้ดูแลคนป่วยเกิดอาการ

ซึมเศร้าตามมา เขาอยากพูดบอกความในใจก็ไม่กล้า เราต้องใส่ใจรับฟัง นี่เป็น

สิ่งที่มันท้าทายหมอเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” 

	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านการเยี่ยมบ้าน	 คือหนทางหนึ่งที่ได้
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะดีใจที่มีหมอและทีมงานไปเยี่ยม
บ้าน	 บรรยากาศจะคุ้นเคยกันมากกว่าอยู่ในโรงพยาบาล	 เพราะนี่คือพื้นที่ปกติ
ที่คนไข้ใช้ชีวิตอยู่	 บางครั้งหมอไปช่วยปรับยา	 ช่วยแนะนำการดูแลสุขภาพ	
หรือมีปัญหาอะไร	ผู้ป่วยและญาติก็สามารถซักถาม	ปรึกษาได้		
	 เช่นเดียวกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัวอีกหลายคน	 ที่มีหัวใจของความ
เมตตาและเปิดกว้าง	พร้อมให้บริการ	หมอเดียร์มักจะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้
กับญาติผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 สามารถโทร.หาได้ยามมีเหตุฉุกเฉิน	 บางครั้งญาติ
ผู้ป่วยโทร.มากลางดึก	เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องอาการของผู้ป่วย	
 “หัวใจของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือการที่ทั้งหมอและผู้ป่วยต้อง
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รับรู้สภาพตามความเป็นจริง อย่ามีอคติกับตนเอง นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ปวด

ก็ให้บอกหมอว่าปวด จะได้ช่วยกันแก้ไข ไม่ต้องทนทรมาน บางคนเกรงใจหมอ 

ไม่กล้าบอกก็มี”  

	 หมอเดียร์ย้ายจากการเป็นอาจารย์แพทย์ในภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว	คณะแพทยศาสตร์	มช.	ที่อยู่มา	๓	ปีเศษ	มาประจำที่โรงพยาบาล
ลำพูนในปี	 ๒๕๔๙	 เพราะเห็นว่าการทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแพทย์มี
กรอบของระบบพอสมควร	 การจะก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ค่อนข้างยาก	 ขณะที่งานเวชศาสตร์ครอบครัวที่ตนชอบเอื้อกับการทำงานใน
ชุมชนได้ดีกว่า	 เป็นการค้นหาตัวตนอีกครั้งหนึ่ง	 ประกอบกับตนอยากเรียนรู้
งานชุมชน	เมื่อย้ายมาอยู่ลำพูน	ได้ลงทำงานกับชุมชน	จึงได้เห็นความแตกต่าง
ของระบบ	คือระบบปริยัติ	กับระบบปฏิบัติ		
 “อยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่ งานเราจะเวียนไปตามวอร์ด

ต่าง ๆ ออกชุมชนบ้าง แต่ไม่มากเท่าไร ไม่ถึงขนาดไปคลุกคลีกับชุมชน มัน

เน้นการเรียนการสอน การวิจัยเป็นหลัก งานบริการสังคมหรือชุมชนเป็นรอง 

ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบงานสอน แต่ผมรู้สึกว่าเราขาดวัตถุดิบในการเรียนรู้ ผมคิด

ว่าความรู้เรื่องปริยัติน่าจะพอแล้ว ผมอยากออกไปปฏิบัติ ไปทำงานชุมชนบ้าง 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องอยู่กับชุมชน เพราะหัวใจของเวชศาสตร์

ครอบครัวคือครอบครัวและชุมชน เมื่อมาทำงานกับชุมชนรู้สึกทำให้เราซอฟท์

ขึ้น มองมิติสุขภาพได้หลากหลายอย่างเข้าใจมากขึ้นด้วย” 

	 ปัจจุบัน	 คุณหมอหนุ่มวัย	 ๓๐	 ผู้นี้มีตำแหน่งเป็นนายแพทย์ชำนาญ
การ	 กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ	 โรงพยาบาลลำพูน	 และยังเป็นอาจารย์สอนที่
คณะแพทยศาสตร์	 และคณะพยาบาลศาสตร์	 มช.	 และรับเชิญไปบรรยาย
พิเศษตามที่ต่าง	ๆ		
	 เนื่องจากเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศาสตร์แขนงใหม่ในเมืองไทย	 และ
หมอเวชศาสตร์ครอบครัวก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในจำนวนแพทย์เฉพาะ
ทางทั่วไป	 ทำให้งานด้านนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปในวงกว้าง	 หลายครั้ง
ที่มักจะมีคนถามว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไร	
 “ผมบอกให้คนไข้เข้าใจง่าย ๆ ว่าผมก็เป็นหมอทั่วไปที่ดูแลคนไข้นั่น
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แหละ ผมไม่ได้อธิบายว่าเราต่างจากหมอทั่วไปอย่างไร แต่ผมทำให้เขาเห็นว่า

เราทำอะไรบ้างแค่นั้นเอง ไม่ได้ไปพยายามอธิบายอะไรมากมาย ผมแค่รู้ว่าผม

ต้องทำอะไร ดูแลคน ดูแลครอบครัว ดูแลสังคม สามอย่างในตัว ผมคิดและ

ตอบเขาแค่นี้จริง ๆ” 

	 มีคนไข้บางรายเข้าใจผิดไปว่าเป็นหมอวางแผนครอบครัว	 ทำหมันไป
โน่น	อาจเพราะเห็นมีชื่อคำว่าครอบครัวอยู่ด้วย	
	 ประโยชน์ที่คนไข้ได้รับจากงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 หมอเดียร์
มองว่าคนไข้น่าจะได้ชิมอะไรใหม่	 ๆ	 ดูบ้าง	 แม้ว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัว
แต่ละคนอาจมีวิธีเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปบ้างในการทำงาน	 แต่โดยหลักการ
ทำงาน	หลังจากคนไข้ได้มาใช้บริการตรวจรักษาแล้ว	คนไข้และญาติจะรู้สึกว่ามี
เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง	 รู้สึกว่าหมอเข้าใจตน	หากทำงานอยู่ในชุมชน	คนไข้ก็
จะรู้สึกมั่นคงขึ้น	 เพราะมีหมอที่สามารถปรึกษาหารือได้	 เมื่อลงไปเยี่ยมบ้านก็
จะรู้สึกอุ่นใจว่าตนมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกคน		
	 ขณะที่ประโยชน์ของงานนี้ทำให้หมอเดียร์มีความสุข	 สามารถตอบ
ปัญหาที่เคยค้างคาใจในใจตนเองได้	 ทำให้เข้าใจตัวเอง	 เข้าใจคนอื่น	 เข้าใจ
สังคม	
 “มีคำพูดคำหนึ่งที่อาจารย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเคยสอนผม ท่าน

บอกว่าคุณจะเป็นหมออะไรก็ได้ แต่ขอให้เข้าใจคนทั้งคน นั่นแหละคุณเป็น

หมอเวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว” 

 
 ทุกวันหมอจะตรวจคนไข้ราว	๖๐	คน	สูงสุด	๑๒๐	คน	นับว่าจำนวน
สูสีกับโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลรัฐทั่วไป	คำพูดติดปากที่หมอเดียร์มัก
จะใช้กับคนไข้มักเป็นคำทักทายง่าย	 ๆ	 และอาจจบลงด้วยว่าหากไม่ดีขึ้นให้มา
หาใหม่ได้วันหลัง	 ทำให้คนไข้รู้สึกดี	 แต่หากเป็นกลุ่มคนไข้ที่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่า
มีปัญหา	ดูไม่สบายใจ	หมอมักจะเอื้อนคำเมืองเว้ากันง่าย	ๆ	ไม่ต้องซับซ้อน		
 “มีอะหยังจะอู้หื้อหมอฟัง...มีอะหยังบ่ม่วนใจ๋ก่อ” แค่นี้คนไข้ก็จะวางใจ	
เล่าปัญหาของตนให้ฟัง	 หมอจะรับฟังด้วยใจ	 อย่างใส่ใจ	 หากไม่มีเวลาเพราะ
จำนวนคนไข้มากในวันนั้น	 หมอจะบอกให้คนไข้รับรู้ถึงเวลาอันจำกัดในคราวนี้	
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และก็จะจบลงด้วยการนัดใหม่ในคราวหน้า	 นัดต่อมาคนไข้ก็จะเตรียมตัวมา	 
บอกเล่าต่อ	 ทำให้หมอเก็บข้อมูลและรู้จักปัญหาของคนไข้ไปเรื่อย	 ๆ	 บางครั้ง
หมอก็จะถามคำถามให้คนไข้นำกลับไปคิดเป็นการบ้าน	 จะได้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
สองฝ่าย	 โดยยึดหลักว่าหมอไม่สามารถช่วยคนไข้หรือตัดสินใจแทนได้ทุกอย่าง	
แต่คนไข้ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย		
 “เราเป็นเพียงผู้เดินเคียงข้างเขา คอยบอกเหมือนเป็นเพื่อนเท่านั้น 

ถ้าเขาลืมที่เราฝากการบ้านไปเราก็จะพูดแซวว่าหมอบ่ได้ต๋ายตวยเน้อ เป็นอะ

หยังหมอบ่ได้ไปเฝ้าเน้อ เราพยายามเน้นให้คนไข้เห็นความสำคัญของการช่วย

ตนเอง” 

	 ปกติตนอาศัยความธรรมดา	 เรียบง่ายกับคนไข้	 เหมือนคุยกับเพื่อน	
กับญาติอยู่แล้ว	จึงไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวมากในเรื่องของการสื่อสาร		
	 หมอเดียร์เล่าว่าจากประสบการณ์	 ในการตรวจรักษาคนไข้ด้วยระยะ
เวลาอันจำกัด	 วิธีนี้ที่นำมาใช้กับคนไข้นับว่าได้ผล	 แต่เวลาที่ได้มีโอกาสพูดคุย
กันได้เต็มที่คือช่วงเวลาเยี่ยมบ้าน	 ส่วนใหญ่ตนมักจะเยี่ยมบ้านช่วงคาบบ่ายได้
คราวละประมาณ	๓	ราย	การออกเยี่ยมบ้านคนไข้จะมีทีมงานที่ออกเยี่ยมร่วม
กัน	 โดยมีการคัดกรองว่าคนไข้บางรายที่ไม่ได้มีปัญหามาก	 อาจเป็นพยาบาล
และทีมงานลงเยี่ยม	แต่รายที่มีปัญหาอาจต้องพบหมอ		
 “ผมตีปัญหาว่าถ้าคนไข้มีปัญหาเชิงสังคม ถ้าเราไปแก้ต้องแก้ด้วยวิธี

การทางสังคม ถ้าเป็นปัญหาครอบครัวอาจใช้เรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวช่วยได้

บ้าง เราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด ต้องประเมินว่าปัญหาของเขาคืออะไร เรามี

ศักยภาพพอไหม ต้องมองให้เหมาะกับงานเราด้วย บางคนจะลุยไปเสียทุก

อย่าง บริบทของเราจำกัด แต่บางเรื่องเราทำได้ผ่านกระบวนการทางสังคม 

หรือหาเครือข่ายมาช่วยเขา เช่น การรวมกลุ่มชาวบ้าน คุยกับ อสม. หรือ 

อบต. หรือทางสังคมสงเคราะห์ให้เขาช่วยประสาน โดยเราไม่ต้องลงไปทำเอง 

ไม่งั้นงานเราจะหนักไป และเราจะท้อได้” 

	 เป็นธรรมดาที่การรักษาต้องมีทั้งคนไข้ที่หายจากโรคและที่จากไป	 
ข้อนี้เจ้าตัวมองว่าหมอมักจะมีคำถามว่าคนไข้ที่ตายไป	ทำไมตนถึงช่วยเขาไม่ได้	
กับอีกคำถามหนึ่งคือคนไข้ตายเพราะตนหรือเปล่า	 คำถามหลังนี้เจ็บปวดกว่า	
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อันที่จริงความตายของคนไข้เกิดจากปัจจัยหลายหลากมากมาย	 เช่น	คนไข้เป็น
แผลพุพอง	 ให้ยาไปกิน	 ปรากฏว่าตายเพราะแพ้ยา	 กรณีสุดวิสัยเช่นนี้บางที
หมอจะคิดไปว่าเป็นเพราะตนหรือคนไข้ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต	 ถามว่าการ
เรียนเวชศาสตร์ครอบครัวช่วยได้ไหม	 กรณีเช่นนี้ตนจะใช้วิธีพูดคุยชี้แจงกับ
ญาติว่าอาจจะมาจากผลข้างเคียงของยาที่หมอจ่ายให้ไป	 ต้องแสดงความจริงใจ
โดยขอโทษกับญาติ	ส่วนใหญ่ญาติจะเข้าใจและให้อภัย	เพราะเห็นถึงความตั้งใจ
ในการทำงานของหมอ	
	 ความสุขจากการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวของแพทย์คนหนึ่งนับ
ว่ามีมุมมองที่น่าสนใจ	
 “มันสุขที่เราได้รอยยิ้มจากคนไข้ ได้น้ำตา ได้เสียงหัวเราะ ครบรส 

ไม่ใช่มีแต่จ่ายยาให้ไป บางทีเราก็ซึ้งใจ อยากร้องไห้ อยากหัวเราะ ได้ตลกไป

กับเขา เวลาไปเยี่ยมบ้านได้เห็นเด็กก็คิดถึงลูกเรา เรามองเห็นคนไข้เป็นเพื่อน

ร่วมโลก เกิด แก่ เจ็บ ตาย มองเห็นทุกข์ สุขได้ครบรส มันมีรสชาติของชีวิต 

มันเลยทำให้เราสนุกกับงาน” 

	 การสัมผัสชีวิตในชุมชน	 ดูจะเป็น	 “เสน่ห์”	 ของชีวิตจริงที่ท้าทายการ
ทำงานของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวทุกถ้วนหน้า	 ทำให้หมอด้านนี้รู้สึกว่าตนมี
ความสุขใจ	ในยามลงไปเยี่ยมบ้าน	ไปพูดคุยดูแลตาสีตาสา	ยายมียายมา	ภาพ
หมอนั่งอยู่ในวงล้อมของผู้ป่วยและญาติกลุ่มเล็ก	 ๆ	 ในบ้านไม้	 หรือเพิง
กระต๊อบ	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 ถ้อยทีถ้อยอาศัย	 ดูเป็นภาพอันอบอุ่น	 น่ารัก	 และ
คนไข้ไม่รู้สึกถึงกำแพงอันหนาหนักของฐานันดรแพทย์อันสูงส่งที่เคยมีเคยเป็น		
	 คงเหลือเพียงแต่มิตรภาพ	 ความห่วงใยปรารถนาดีของเพื่อนมนุษย์ที่
พึงมีต่อกัน	 ในโลกใบเดียวกันที่เคยกว้างกว่ากว้างกลับชิดแคบด้วยสายใยอัน
งดงามของความเกื้อกูล	แบ่งปัน	
	 เป็นธรรมดาของการทำงานที่อาจไม่ได้ปลอดโปร่งชื่นบานตลอดได้ทุก
วัน	 หากช่วงไหนเบื่อ	 เครียด	 หรือท้อเหนื่อย	 วิธีแก้อาการดังว่าคือให้ออกไป
เยี่ยมบ้าน	 คุณหมอหนุ่มบอกว่าแค่นั้นแหละก็จะกลับมาเป็นคนอีกครั้ง	 เมื่อได้
เห็นความเป็นไปของชีวิตชาวบ้าน	
 “เป็นเพราะตอนเหนื่อย เบื่อ ท้อ นี่ทำให้เราดูไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไร 
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ดูไปคล้ายยักษ์มาร พอไปลงเยี่ยมบ้านนี่สะใจ โอ้โฮ เห็นทุกข์จนซึ้งเลย เห็น

คนที่ช่วยตนเองไม่ได้นอนจมกองขี้กองเยี่ยว หันมามองปัญหาที่ตนเองเจอจึง

พบว่าที่จริงมันก็ไม่หนักหนาอะไร มันเป็นโดยปกติของการทำงาน พอได้เห็น

ท้องฟ้า เห็นภูเขา เห็นชาวบ้าน เห็นชุมชนนี่ผมจะรู้สึกดี ผมจึงชอบลงชุมชน 

ชอบทำงานที่อนามัยมากกว่าอยู่ในโรงพยาบาล” 

	 สิ่งที่ตนอยากทำคืองานเชิงรุกในชุมชน	 คือวางระบบบริหารจัดการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อในเขต	 อ.เมือง	 ลำพูน	 คือโรคเบาหวานและคณะ	 อัน
ประกอบด้วยความดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 ฯลฯ	 ด้วยการไปจัดตั้งหน่วย
บริการศูนย์แพทย์ชุมชน	(CMU,	community	medical	unit)ใกล้บ้าน	หรือพรี
ซีเอ็มยู	(Pre-CMU)	ที่แม้ปกติไม่มีหมอ	แต่มีพยาบาลเวชปฏิบัติช่วยดูแลรักษา
พยาบาลเบื้องต้น	 หากมีการวางระบบ	 เซ็ทโครงสร้าง	 พัฒนาคน	 พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ	 รวมทั้งการบริหารจัดการยาให้เข้าถึงผู้ป่วย	 นี่น่าจะถือ
เป็นการพาคนไข้ออกจากโรงพยาบาลมาดูแลรักษาที่ใกล้บ้าน	 จะเป็นการช่วย
ลดทอนความทุกข์ทรมาน	 ความไม่สะดวกของคนไข้อย่างที่ตนเคยพบเจอเมื่อ
เด็ก	ๆ	หากนโยบายเชิงรุกนี้ได้ผล	ผู้คนในชุมชน	สังคมจะมีความสุขมาก		
 “จากที่เขาเคยมาโรงพยาบาล กว่าจะได้กลับบ้านก็ช้า นี่ประหยัดเวลา 

ไม่ต้องเสียเงินค่าพาหนะให้ลำบาก คนไข้บางคนอยู่ในสภาพเดินเหินไม่ได้ 

ต้องเช่าเหมารถไป สิ้นเปลืองเงินทองที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วต้องมาเบียดเบียนตน

ไปอีก ลูกหลานก็ลำบาก บางทีต้องลางานไปส่ง” 

	 ปัจจุบันคุณหมอเดียร์มีตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอาชีว-	 
เวชกรรมด้วย	 เป็นคลินิกโรคที่เน้นการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการทำงาน	
และการส่งเสริมสุขภาพ	 ป้องกันอันตรายหรือปัญหาสุขภาพของพนักงานใน
โรงงาน	ที่ลำพูนมีนิคมอุตสาหกรรม	ประกอบด้วยคนงานเป็นจำนวนเรือนหมื่น	
บางครั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 เสียงเครื่องจักรที่	 
ดังเกินระดับปกติ	 หรือฝุ่นควัน	 แสงสว่างไม่พอ	 การอยู่ในอิริยาบถใดนาน	 ๆ	
ทั้งวัน	 ฯลฯ	 กรณีเป็นโรคทางกาย	 อาจช่วยในเรื่องการให้ยา	 หรือทำกายภาพ	
ผ่าตัด	 ขณะที่เรื่องจิตใจอาจต้องสอบถามพนักงานว่าบ่ม่วน	 หรือทุกข์ทรมาน
อย่างไร	 สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้ไหม	 หมออาจช่วยหาทางออก	 ถ้าพนักงาน	 
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ผู้นั้นอยากย้ายแผนกไปในแผนกที่ไม่มีความเสี่ยง	 หมอก็จะเขียนใบรับรอง
แพทย์ให้		
	 นี่เป็นการทำหน้าที่ทางตรง	 แต่ในทางอ้อมจะมีการส่งข้อมูลกลับขึ้นไป
ยังสำนักงานประกันสังคม	 คณะกรรมการคลินิกโรคจากการทำงานระดับ
จังหวัด	 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ว่าจะใช้อำนาจ
อย่างไร	 ถ้าเสนอในเวทีนี้จะสามารถช่วยคนทำงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่	 
ไม่เหมาะสมได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่า		
 “สมมุติคนงานเขารู้สึกว่าถ้าเงินน้อย เขาจะไหลไปอยู่โรงงานอื่นที่

สวัสดิการอาจจะดีกว่า เงินดีกว่า แต่บางคนเขาพอใจแค่นี้ สภาพความเป็นอยู่

เขาพอรับได้ แม้ไม่มาตรฐาน แต่เขาพอใจ ไม่อยากย้าย เราก็อาจจะใช้วิธีการ

อื่น ด้วยการไปตรวจโรงงาน ไปแนะนำเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อม ออกใบ

กำกับควบคุม สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้เขาจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงาน

ให้ดีขึ้น” 

	 อีกหน้าที่หนึ่งของคุณหมอหนุ่มผู้นี้คือการเป็นหัวหน้าทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว	 ช่วงใดมีโรคติดต่อ	 โรคระบาดที่ต้องควบคุม	 เช่น	 
ไข้หวัดนก	 ไข้หวัดใหญ่	 ไข้เลือดออก	 ฯลฯ	 ที่เกิดในโรงงาน	 หมอและทีมงาน
ต้องลงไปควบคุมโรค	 ไปจัดการแก้ไข	 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย	 ให้
คำแนะนำเรื่องการป้องกันรักษาสุขภาพในโรงงาน	
 
 ทุกวันจันทร์–ศุกร์	 หมอเดียร์จะขับรถออกจากบ้านที่หมู่บ้านจัดสรร	 
ในละแวกสารภีแต่เช้าตรู่	 ใช้เวลาเดินทางราวครึ่งชั่วโมง	 โดยมีผู้โดยสารตัวเล็ก
คือลูกชายคนเดียววัยสองขวบนั่งมาด้วย	 เพื่อมาฝากเลี้ยงที่เนิร์สเซอรี่ใน	 
โรงพยาบาล	 หลังจากเลิกงานในช่วงเย็น	 คุณหมอจะทำงานที่คลินิกต่อถึงราว	
๑	 ทุ่ม	 สองพ่อลูกจึงจะนั่งรถกลับบ้านด้วยกัน	 กลับมาถึงบ้านคุณพ่อจะทำงาน
บ้าน	 ซักรีดเสื้อผ้า	 กวาดถูบ้านด้วยตนเอง	 โดยมีแม่ยายที่เป็นครูช่วยกันดูแล
หลานและทำงานบ้าน	 เสาร์	 อาทิตย์	 ภรรยาที่กำลังเรียนแพทย์เฉพาะทางด้าน
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ	จึงจะกลับมาบ้าน	
	 เดิมงานอดิเรกที่ชื่นชอบของคุณหมอคือการท่องเที่ยวตามแหล่ง
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ธรรมชาติ	 ตามป่าตามดอย	 แต่ด้วยความที่ลูกยังเล็กจึงต้องหยุดกิจกรรมนี้	 
ไปก่อนโดยอัตโนมัติ	 รอจนกว่าลูกโตจึงค่อยชวนกันไปเที่ยว	 หมอเดียร์ยังเป็น
คนชอบอ่านหนังสือหลากประเภท	ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในแต่ละช่วงยาม		
	 แต่งานของท่านเหล่านี้เป็นความชื่นชอบที่เห็นที่ไหนก็ต้องหยิบมาอ่าน	
เช่น	 งานของท่านพุทธทาสภิกขุ	 เป็นงานที่อ่านแล้วให้สติ	 งานของเซนอ่านได้
สบายใจ	งานของหมอประเวศ	วะสี	อ่านแล้วได้หลักการ	แนวคิด	งานของหมอ
โกมาตร	จึงเสถียรทรัพย์	อ่านแล้วได้เห็นวิธีการน่าสนใจ		
	 หนังสือโปรดของหมอที่อ่านมาแต่ครั้งวัยยังรุ่นคือการ์ตูนมหาสนุก	
และขายหัวเราะ	 ก็นับเป็นหนังสือที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตมา
ยาวนาน	
	 ใช่เพียงเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวในบทบาทของการดูแลรักษา
คนไข้	 หรือการป้องกันโรคภัย	 แต่อีกบทบาทหนึ่งของหมอเดียร์ที่เจ้าตัวภูมิใจ
คือการเขียนหนังสือเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะในการดูแลคนไข้ตามแบบฉบับ
หมอเวชศาสตร์ครอบครัว	 ด้วยการเป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารแนวสุขภาพ–	 
ชีวจิต	 ของค่ายอมรินทร์	 งานของหมอมีเสน่ห์ตรงภาษาที่อ่านง่าย	 มีมุกเล็ก	 ๆ	
ให้ได้ขบคิดพอเบาะ	 ๆ	 ใคร	 ๆ	ก็สามารถอ่านได้เข้าใจ	 ตั้งแต่นักวิชาการจนถึง
ชาวบ้าน	
	 หากการสื่อสารกับคนไข้อย่างเข้าใจเป็นห้องหัวใจหนึ่งของวิชา	 
เวชศาสตร์ครอบครัว	 นี่คือประตูแห่งการสื่อสารอีกบานหนึ่งที่คุณหมอได้	 
เปิดกว้าง	 เพื่อสื่อ	 “สาร”	แห่งความรู้	 ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้กับผู้คน
ในวงกว้างทุกระดับ	 โดยอาศัยพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัว	 เพื่อสร้างคุณค่าแห่ง
วิชาชีพให้ได้ปรากฏในโลกของตัวหนังสือ	สื่อสาธารณะ	
	 ในฐานะที่สนใจศึกษาเรื่องแพทย์ทางเลือก	 หมอหนุ่มผู้นี้มีมุมมองที่
เปิดกว้างว่าการดูแลคนไข้ไม่จำเป็นต้องใช้วิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น	 ใครจะ
ใช้ศาสตร์อื่นใดมาดูแลก็ได้	 ไม่จำเป็นต้องไปกีดกัน	 ขอเพียงแต่ต้องปลอดภัย	
และมีราคาที่เหมาะสมที่คนไข้สามารถเข้าถึงได้	 หมอพบว่ามีคนไข้บางรายที่มา
ขอเจาะเลือดฟรี	แต่เอาเงินไปซื้อสมุนไพรราคา	๒-๓	พันมากิน			
 “กรณีเช่นนี้ผมจะตั้งคำถามว่าลุงรู้ได้ยังไงว่ายาที่ใช้จะปลอดภัย ผม
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เน้นความปลอดภัย โรคจะหายหรือไม่หายอย่าไปซีเรียส และอย่าไปมองว่ายา

เราดี ยาเขาไม่ดี แต่ไม่ใช่ว่ารักษาแล้วหมดเนื้อหมดตัว ผมจะถามทุกครั้งว่ายา

เขาปลอดภัยไหม แล้วเขาจะกลับไปคิด ไปทบทวนอีกครั้ง แต่ถ้าเราให้  

คำตอบเขาไป จะทำให้เขาขาดสเต็ปของการคิดด้วยตนเองไป” 

	 ความรักสำคัญอย่างไรกับการเป็นหมอคนหนึ่ง	 สำหรับหมอหนุ่มผู้นี้
ความรักช่วยหล่อเลี้ยงให้ตนเติบโต	 เช่นที่ตนรักในวิชาชีพแพทย์	 รักในงาน	 
เวชศาสตร์ครอบครัว	 และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในเส้นทางที่เลือก	 บางคนอาจ
ชอบหมอเฉพาะทางด้านอื่น	 แต่หมอเวชศาสตร์ครอบครัวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยอุดช่องว่างในระบบการแพทย์	 ลดช่องว่างความไม่เข้าใจกันระหว่างหมอกับ
ผู้ป่วย	 ช่วยให้คนไข้ได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ดีขึ้น	 เป็นการเติมเต็มความ
ต้องการ	เติมเต็มความรู้สึกดี	ๆ	ให้กับผู้มารับบริการ	
 “คุณสมบัติของผู้จะมาเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีหัวใจของความ

เป็นมนุษย์ค่อนข้างสูง เพราะงานของเราไม่ใช่รักษาเฉพาะร่างกาย แต่จะดูแล

ทั้งระบบแบบองค์รวม คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ” 

	 ในฐานะหนึ่งในขบวนแถวของหมอแขนงนี้ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง	 หมอ
หนุ่มชาวล้านนาผู้นี้มองว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีผู้สนใจเรียนหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวมากขึ้น	 เพราะงานด้านนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้มารับการรักษาได้
ประโยชน์อย่างเต็มที่	 เพราะไม่มีการปิดกั้นใด	 ๆ	 ไม่ว่าจะเรื่องแนวทางการ
รักษา	 หรือการใช้ยาอย่างที่คนไข้ต้องการ	 เพียงแต่แนวทางและยาที่ใช้อาจต้อง
ปลอดภัยเพียงพอ		
 “หมอเวชศาสตร์ครอบครัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ ไปตกตามดินที่ไหนก็

เป็นอย่างนั้น กำหนดเองไม่ได้ จะงอกงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับดิน น้ำ และปุ๋ย แต่

โดยธรรมชาติ ทุกสิ่งดิ้นรนไปเพื่อจะเติบโต เพราะฉะนั้นอนาคตของเวช

ศาสตร์ครอบครัวขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเมล็ดพันธุ์ ถ้ามีดินดี น้ำดี ปุ๋ยดี 

เราก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตงอกงามต่อไปได้ดี” 

	 วันนี้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้กำลังเฝ้ารอวันเวลาที่จะเติบโตงอกงาม	 ใน
ท่ามกลาง	 “คำถาม”	 มากมายของวงการสาธารณสุขไทย	 เพื่อเป็น	 “คำตอบ”	
แห่งความหวังอันงดงามในอีกไม่นาน	.
 






นายแพทย์สตางค์  ศุภผล 
เวชศาสตร์ครอบครัวด้วยหัวใจ 
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 บนรถกระบะขนาด	 ๒	 ตอนของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	 นาย
แพทย์สตางค์ ศุภผล	 และพยาบาลอีก	 ๒	 คน	 กำลังพูดคุยกันถึงอาการของ
คนไข้ที่พวกเขาจะไปพบในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า	
	 นี่เป็นครั้งที่	 ๘	 ในระยะเวลา	๒	 เดือนที่แพทย์หนุ่มวัย	 ๓๒	 และทีม
งานเดินทางมาให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ถึงที่บ้าน	 มิพักต้องพูดถึงการดูแลรักษา
อีกกว่า	๓-๔	เดือนก่อนหน้านั้น	
	 ผู้ป่วยคนดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านขณะทำงานก่อสร้างที่	
จ.ชลบุรี	 ร่างกายช่วงล่างอ่อนแรง	 ไม่สามารถใช้การได้	 ในช่วงแรกที่ได้รับการ
ส่งตัวกลับมารักษาที่บ้านเกิด	 แทบทุกคนในครอบครัวล้วนมีความเชื่อฝังหัวว่า	
ชายวัย	 ๔๓	 ผู้นี้ไม่มีทางที่จะหายจากโรคร้าย	 และชีวิตที่เหลือของเขาก็คงไม่มี
วันทำอะไรได้นอกจากนอนอยู่กับเตียง	 และรอให้ลมหายใจสุดท้ายค่อย	 ๆ	 ดับ
ลง	
	 ญาติหลายคนมองว่าเขาคือตัวปัญหา	 เป็นภาระสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดู	 ขณะที่อีกไม่น้อยต่างรอลุ้นให้เขาตายวันตายพรุ่ง	 บางคนทนไม่ไหว
ถึงขนาดเข้าไปถามเจ้าของร่างที่นอนแบบไร้เรี่ยวแรงอยู่บนเตียงว่า	 ‘เมื่อไหร่มึง
จะฆ่าตัวตายเสียที’		
	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากหมอเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้เข้ามาให้การดูแล
รักษา	 ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น	 นายแพทย์สตางค์ไม่ได้มุ่งรักษาที่
การพยายามเอาชนะตัวโรคเท่านั้น	 หากแต่ยังเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนใน
ครอบครัว	 รวมทั้งมอบความรู้สึกดี	 ๆ	 ให้คนไข้กลับมามีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต
อีกครั้ง	
	 ที่สำคัญทุกครั้งหลังจากรักษาเสร็จ	 แพทย์หนุ่มไม่เคยหันหลังแล้วรีบ
ขอตัวกลับในทันที	แต่จะนั่งคุยกับญาติ	ๆ	ของผู้ป่วยด้วยความสนิทสนมราวกับ
เป็นญาติของตัวเอง	 และบ่อยครั้งที่คุณหมอจะให้ความช่วยเหลือด้วยการดูแล
สุขภาพของทุกคนในครอบครัวไปด้วยพร้อม	ๆ	กัน	โดยนอกจากเรื่องของความ
เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อาจหมายรวมไปถึงการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง	 ๆ	 การดูแล
ในด้านความเป็นอยู่	รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะมีกำลังช่วยเหลือได้	



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 147

	 จะดีแค่ไหนหากหมอคนหนึ่งจะทำหน้าที่ได้มากกว่าผู้ที่คอยรักษา
อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย	
	 จะดีแค่ไหนหากหมอคนหนึ่งจะเป็นเหมือนดั่งญาติสนิทในครอบครัว
ของคนไข้	
	 จะดีแค่ไหนหากหมอคนหนึ่งสามารถเป็นเพื่อนแท้ของผู้ป่วยได้ในยาม
ที่ชีวิตเผชิญกับห้วงมหันตทุกข์	
	 รถกระบะจอดนิ่งสนิทแล้ว...	
	 สำหรับเจ้าของร่างผ่ายผอมที่นอนอยู่บนเตียงภายในบ้านหลังที่หมอ
กำลังจะมาเยี่ยมนี้	ดูเหมือนว่าคำตอบข้างบนนี้ถูกทุกข้อ	
	 และคำตอบนี้กำลังรออยู่ที่หน้าประตูบ้าน...	
 
 หมอสตางค์	 เป็นคนสุภาพเรียบร้อยมาตั้งแต่ยังเด็ก	 และลักษณะ
นิสัยดังกล่าวก็ติดตัวเขามาจนถึงปัจจุบัน	
	 เด็กชายสตางค์เกิดในครอบครัวข้าราชการฐานะปานกลาง	 ที่	 อ.เมือง	
จ.อุดรธานี	 พ่อทำงานเป็นประกันสังคมจังหวัด	 ขณะที่แม่เป็นพยาบาลอยู่ที่โรง
พยาบาลอุดรธานี	 เป็นลูกชายคนโตของบ้าน	 มีน้องสาวและน้องชายคลานตาม
กันมาอีกอย่างละ	 ๑	 คน	 สตางค์ไม่ใช่เด็กที่มีนิสัยแก่นเฮี้ยว	 ตรงกันข้ามเขา
เป็นพูดน้อย	 เงียบ	 ๆ	 และค่อนข้างรักสันโดษมาตั้งแต่ยังเด็ก	 เนื่องจากพ่อแม่
ไม่ได้ปล่อยให้ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อน	ๆ	มากนัก	
	 โลกใบเล็กของเด็กชายจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าการเดินทางไปเรียน
หนังสือ	 นั่งคุยกับญาติพี่น้องและทำกิจกรรมที่อยู่ภายในตัวบ้าน	 สิ่งเดียวใน
เวลานั้นที่ทำให้เขาก้าวข้ามกำแพงบ้าน	เพื่อออกไปโลดแล่นยังโลกภายนอกได้ก็
มีแต่เพียง	‘หนังสือ’	
	 เด็กชายหลงรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ	 และรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้
ละเลียดสายตาไปบนหน้ากระดาษ	อ่านหนังสือแทบทุกเล่มที่มีอยู่ในบ้าน	ไม่ว่า
จะเป็นนิทาน	 เรื่องสั้น	 นวนิยาย	 หรือบทความในนิตยสาร	 เมื่อโตขึ้นมาก็เน้น
หนักไปที่หนังสือแนวชีวิตและปรัชญา	 รวมทั้งวรรณกรรมหนัก	 ๆ	 ที่ไม่ได้มุ่ง
เน้นความบันเทิง	



148 Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

 “ตอนเป็นเด็ก พ่อแม่ไม่ค่อยให้ผมออกไปเที่ยวนอกบ้านบ่อยนัก ผม

ก็เลยมักจะอยู่บ้านอ่านหนังสือ นิสัยรักการอ่านก็เลยติดตัวผมมาตั้งแต่ยังเด็ก 

นักเขียนที่ชอบก็จะมี ประภัสสร เสวิกุล พจนา จันทรสันติ ยาขอบ เสกสรรค์ 

ประเสริฐกุล กฤษณะมูรติ ฯลฯ ด้วยความที่เป็นหนอนหนังสือนี่เอง ทำให้ผม

อยากเรียนต่อในด้านอักษรศาสตร์ ทั้งๆ ที่เรียนอยู่ในสายวิทย์ 

 “ความคิดที่อยากเป็นหมอเหมือนในตอนนี้ไม่มีเลย มีแต่อยากจะเป็น

นักเขียน ทำงานเกี่ยวกับหนังสือมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ อีกอย่างที่

อยากเป็นคือเป็นครูสอนหนังสือ” 

	 แม้จะหลงรักตัวหนังสือและปรารถนาที่จะเรียนต่อในด้านขีด	 ๆ	 
เขียน	 ๆ	 แต่ความคิดดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในครอบครัวสัก
เท่าใดนัก	 พ่อและแม่อยากให้เขาเลือกเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์เพื่อเป็น
หมอมากกว่า	
	 ทั้งสองพยายามหว่านล้อมด้วยการพูดถึงข้อดีของการเรียนหมออยู่
บ่อยครั้ง	 หากแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของเด็กหนุ่มลดน้อยลงแต่อย่างใด	
สตางค์ยังคงหลงรักหนังสือไม่เคยเปลี่ยน	 และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในด้านอักษรศาสตร์อยู่เช่นเดิม	 จนกระทั่งช่วงชีวิตหนึ่งที่เขามีโอกาสเฝ้าไข้ปู่
ของตัวเอง	ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเริ่มเปลี่ยนไป	
 “ปู่ป่วยเป็นเนื้องอกที่สมองเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้าน ผมได้มีโอกาสเข้าไป

ดูแลท่าน ปู่จะนอนหลับเป็นช่วง ๆ และต่อมาก็ตื่นขึ้นมาเอะอะโวยวาย ร้องไห้

เสียงดัง สลับไปมาอยู่อย่างนี้ ผมก็เข้าไปดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำ เช็ดตัวทำความ

สะอาด นั่งคุยด้วยบ้าง ทุกครั้ง ภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าผมจะเป็นเหมือนเดิมทุก

ครั้ง คือ ปู่จะนอนอยู่บนเตียง แล้วมียาถุงหนึ่งวางอยู่ข้าง ๆ เป็นอย่างนี้ตลอด  

ปู่ก็ไม่หายหรือว่าดีขึ้น จนกระทั่งจากโลกนี้ไปในอีก ๓-๔ ปีต่อมา 

 “ตอนนั้นเรายังเด็ก สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราตั้งคำถามขึ้นในใจว่า การ

รักษามันมีแค่การให้ยาแค่นี้เองหรือ มันมีวิธีอื่นที่มากกว่านี้อีกไหมที่จะช่วย  

ให้ชีวิตของผู้ป่วยให้ดีกว่านี้ แล้วเราก็ยังคิดไปอีกว่าถ้าเราเรียนหมอ เราอาจจะ

ช่วยชีวิตปู่แล้วก็คนอื่น ๆ ได้อีกเยอะ หลังจากนั้นผมจึงตัดสินใจเรียนหมอตาม

ที่พ่อแม่ตั้งใจเอาไว้” 
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	 สตางค์สามารถสอบเทียบและมีสิทธิเอ็นทรานซ์ได้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น	
ม.๕	 ด้วยความที่มีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัยซ้ำอีกครั้งในตอน	 ม.๖	 ทำให้การ
เอ็นทรานซ์ครั้งนี้เด็กหนุ่มไม่ได้มุมานะหรือกระตือรือร้นอย่างที่ควรจะเป็น	
อย่างไรก็ตาม	 ดูเหมือนว่าผลสอบที่ออกมาจะเป็นไปมากกว่าที่เจ้าตัวคาดหวัง	
เมื่อเด็กหนุ่มสอบติดในคณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ซึ่งเขาเลือกไว้เป็นอันดับ	 ๑	 ในนาทีนั้นเด็กหนุ่มวัย	 ๑๗	 มีความรู้สึกทั้งดีใจ	
และทั้งเสียดายระคนกัน	
 “ใจหนึ่งผมก็ดีใจที่สอบติดในโรงเรียนแพทย์ที่ดี มีชื่อเสียง และจะได้

เรียนหมออย่างที่คิดไว้ แต่อีกใจก็เสียดายที่จะไม่ได้ใช้ชีวิต ม.๖ กับเพื่อนๆ 

เรายังถามตัวเองอยู่เลยว่ามันจะเร็วไปไหมสำหรับชีวิตมหาวิทยาลัย แต่เมื่อมา

คิดทบทวนดูอีกที รู้สึกว่าโอกาสอย่างนี้มันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ สุดท้ายจึงตัดสิน

ใจจบชีวิตนักเรียนมัธยมฯ แล้วเข้าเรียนต่อที่ศิริราช” 

	 เด็กหนุ่มตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเอง	 อันเป็นเส้นทางเดียว
กับที่พ่อแม่ต้องการ	 ในนาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่สตางค์เลือกนั้นถูกหรือผิด	 สิ่ง
เดียวที่ล่วงรู้ได้คืออีกไม่นานเขาจะได้สวมชุดนักศึกษา	 และกลายเป็นนักเรียน
แพทย์	 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นหนุ่มน้อยคนนี้ก็จะได้รู้ว่าการทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น	
สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจเป็นเรื่องของหัวใจ...ไม่ใช่ตัวยา		
 
 แม้จะรู้สึกดีใจที่สามารถสอบเอ็นทรานซ์เข้าเป็นนักเรียนแพทย์ใน
โรงเรียนแพทย์เก่าแก่ที่สุดของประเทศ	 แต่เมื่อเอาเข้าจริง	 ชีวิตนักเรียนแพทย์
ของเขากลับไม่ได้สนุกอย่างที่คิดไว้	
 “ถ้าถามว่าเรียนได้ไหม ผมก็เรียนไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีปัญหา แต่ถ้า

ถามว่าสนุกไหม มันก็คงไม่ถึงกับขนาดนั้น โดยเฉพาะในช่วงปีหนึ่งซึ่งเป็นการ

เรียนวิชาพื้นฐาน พวกฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมทั้งภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่

เราเรียนในสมัย ม.ปลายมากนัก จะแปลกไปบ้างก็ตรงที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับการ

แพทย์สอดแทรกอยู่ด้วย” 

	 สาเหตุที่ทำให้การเรียนของนักเรียนแพทย์หนุ่มผู้นี้ไม่สนุกเท่าที่ควร	
ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาไม่ชอบลงลึกในสิ่งที่เป็นทฤษฎีและเนื้อหาที่เป็นราย
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ละเอียดต่าง	 ๆ	ชายหนุ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งท่องจำตำรับตำรา	 รวมทั้ง
ตัวโรคต่าง	 ๆ	 ซ้ำไปซ้ำมา	 สำหรับเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำ
ให้เข้มข้นและลงลึกมากเท่าใดนัก	 หากว่าคนเป็นหมอเอาใจใส่และเข้าถึงหัวใจ
ของคนไข้มากพอ	
 “ผมไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับทฤษฎี เนื้อหาที่ลงรายละเอียดลึก ๆ มาก

เกินไป คือเรียนได้ ศึกษาได้ เป็นการเรียนให้รู้ แต่ไม่ชอบเน้นย้ำหรือท่องจำ 

แต่รู้สึกว่าเราชอบที่จะพูดคุย รู้จักและปฏิสัมพันธ์กับคนมากกว่า ผมสนใจเรื่อง

ความลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจ แล้วก็คิดว่าหากนำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้มันจะ

เป็นการดูแลรักษาที่ต่างจากที่เป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป ที่มุ่งเน้นไปที่การรักษาแต่ตัว

โรคเพียงอย่างเดียว” 

	 ด้วยความคิด	 ความชอบที่แตกต่างและทวนกระแส	 ทำให้เจ้าตัวคิดว่า
ตนเองน่าจะกำลังเดินมาผิดทาง	 ชายหนุ่มเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดว่าจะยังเรียน
หมอต่อไปดีไหม	และหากเรียนต่อไปหมอแบบไหนที่เหมาะสมกับชีวิตตัวเอง	
 “แรกๆ ผมอยากเรียนด้านจิตเวช เพราะมันเป็นศาสตร์ที่ต้องเข้าใจ

คน แต่เอาเข้าจริงหมอจิตเวชส่วนใหญ่ต้องทำงานกับคนไข้โรคจิต ซึ่งต้องใช้ยา

ในการควบคุมอาการ และเท่าที่สังเกตจิตแพทย์จะพูดคุยกับคนไข้อย่างลึกซึ้ง

จริงๆ ค่อนข้างน้อย 

 “ต่อมาผมคิดถึงหมอจีพี (General Practitioner) หรือหมอเวชปฏิบัติ

ทั่วไป แต่ก็รู้สึกอีกว่ามันยังไม่ใช่คำตอบ เพราะหน้าที่ของหมอเวชปฏิบัติฯ นี้ 

มีแค่เพียงตรวจเบื้องต้นเฉย ๆ ก่อนส่งแพทย์เฉพาะทาง จริงอยู่ที่เราอาจได้คุย

กับผู้ป่วยหลายคน แต่ก็ไม่เข้มข้น ไม่ลงลึก และการเรียนต่อในสายนี้ก็มีน้อย 

เรียกว่าจบ ๖ ปี ก็สามารถเป็นหมอเวชปฏิบัติฯ ได้” 

	 เวลาผ่านเลยไปจนกระทั่งเข้าสู่ปีสุดท้ายของการเรียนแพทย์	 เด็กหนุ่ม
ลูกอีสานยังคงหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้	 ซึ่งก็รวมไปถึงการไปเป็นแพทย์ใช้
ทุนที่โรงพยาบาลรัฐในต่างจังหวัด	เป็นเวลา	๓	ปี	หลังจากจบการศึกษา		
	 ทุก	 ๆ	 วันนักเรียนแพทย์ผู้นี้พยายามเข้าห้องสมุดแพทย์	 เพื่อศึกษา
ค้นคว้าและหาทางตอบโจทย์ที่อยู่ภายในใจตนเอง	 จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่
กำลังเดินหาตำราแพทย์อยู่นั้น	 เขาก็ได้เจอเข้ากับหนังสือเล่มหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่
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ในซอกเล็ก	ๆ	บนชั้นวางหนังสือ	
	 มันเป็นหนังสือที่ไม่เพียง	 ‘ปลดล็อก’	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่คั่งค้างมานาน	
หากแต่ยังชี้นำหนทางที่ดี	รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาล		
 “มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับโครงการนำร่องพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่

นำแนวทางการดูแลรักษาแบบเวชศาสตร์ครอบครัวไปใช้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่

จังหวัดอยุธยา หนังสือเล่มนี้บอกถึงวิธีการทำงาน สิ่งที่คนไข้ได้รับจากเวช

ศาสตร์ครอบครัว ผมอ่านแล้วก็รู้สึกสนใจ เพราะมันมีมิติทางจิตใจ แล้วก็ตอบ

โจทย์ข้างในของเราที่เคยคิดว่าจะมีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยยังไงบ้างที่ดี

กว่าการตรวจคนไข้แล้วให้ยา  

 “เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้ดูแลรักษาเฉพาะตัวโรคของ  

ผู้ป่วย แต่จะดูแลอย่างครอบคลุมในทุกมิติของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทาง

ร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนั้นยังลงลึกไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว 

เรียกว่าดูปัจจัยทุกอย่าง และได้ช่วยเหลือคนไข้ในหลาย ๆ ทาง ซึ่งมันตรงกับ

สิ่งที่ผมเคยคิดไว้ ผมก็เลยเกิดความรู้สึกอยากเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ขึ้นมา” 

	 นักเรียนแพทย์หนุ่มชั้นปีสุดท้ายจึงเสาะหาโรงพยาบาลที่มีการเรียน
การสอนทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในต่างจังหวัด	 เพื่อที่เขาจะได้สมัครเป็น
แพทย์ใช้ทุน	 พร้อม	 ๆ	 กับเรียนต่อในด้านดังกล่าวที่นั่น	 ปรากฏว่าทาง	 
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นกำลังเปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวรุ่นที่	๓	อยู่พอดี	
 “ผมเลือกมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพราะจะได้เรียนการ

เป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไปด้วย จำได้ว่ามีคนเลือกเหมือนเราไม่มากนัก 

รู้สึกจะมาสมัคร ๓ คน แต่รับแค่ ๒ คน แล้วอีกคนเขาสละสิทธิ์ ผมจึงได้รับ

โอกาสนั้นโดยไม่ต้องแข่งขันกับใคร” 

	 หมอสตางค์ยอมรับว่าในเวลานั้นตนเองรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ศึกษา
การเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไปพร้อม	 ๆ	 กับการทำงาน	 และแม้อาจารย์
แพทย์ที่เขาจะมาร่ำเรียนวิชาด้วยนั้นจะบอกว่า	 การเรียนที่โรงพยาบาลแห่งนี้
อาจจะไม่ได้เข้มข้นหรือดีเด่นอะไรมาก	 เนื่องจากตัวของอาจารย์เองไม่ใช่หมอ
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เวชศาสตร์ครอบครัวโดยตรง	 อีกอย่างหลักสูตรนี้ก็เพิ่งจะเป็นที่ยอมรับและเปิด
ให้เรียนรู้ในวงการแพทย์เมืองไทยเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น	
	 คุณหมอมือใหม่ไม่ได้สนใจคำบอกกล่าวของอาจารย์มากนัก	ในใจมีแต่
ความกระตือรือร้นที่จะหาหนทางที่ใช่สำหรับตนเอง	 เขาคิดว่าตนเองกำลังก้าว
ไปในทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเอง	 และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเขาก็จะไม่
เปลี่ยนใจ		
	 สตางค์	ศุภผล	เลือกที่จะเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยตัวเอง	
 
 เวลา	๓	ปี	 ในการเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นน่า
จะเป็นช่วงชีวิตที่สนุกและมีความสุขมากที่สุดของหมอสตางค์	
	 แพทย์หนุ่มชาวอุดรฯ	 ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หัวใจต้องการ	 เขาได้
เป็นหมอในแบบที่ตัวเองอยากเป็น	 ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้	 ได้ดูแล
คนไข้ในแนวทางที่ตนเองปรารถนา	 ที่สำคัญเขาทำทุกอย่างนี้ด้วยตัวเองแทบ
ทั้งหมด	
 “ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้มาก มันเป็นประสบการณ์

ใหม่ แล้วก็อยู่ในงานที่เราชอบ แม้จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแทบ

ทั้งหมด แต่เราก็มีความสุข” 

	 การเรียนในช่วงสองปีแรกของหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวจะต้อง
หมุนเวียนไปอยู่ตามแผนกต่าง	 ๆ	 เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในการรักษา
เบื้องต้น	 โดยในปีแรกจะอยู่ในแผนกอายุรกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่	 ก่อนที่ในปี
ต่อมาจะอยู่ในแผนกเฉพาะทาง	อาทิเช่น	แผนกหู	ตา	คอ	จมูก	หรือแผนกโรค
ผิวหนัง	เป็นต้น		
	 จากนั้นในปีที่	 ๓	 จึงจะเป็นการออกพื้นที่	 เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยตาม
บ้านในช่วงครึ่งปีแรก	 ส่วนอีกครึ่งปีหลังจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไปศึกษายัง
สถาบันการแพทย์ที่อื่น	ๆ	ต่อ	เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม	
	 ว่ากันว่าในโลกนี้ไม่เคยมีสิ่งใดที่สมบูรณ์พร้อม	 ทว่าความขาดพร่อง
เหล่านี้พระเจ้ามักจะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทดแทนเสมอ	 การเรียนเวช
ศาสตร์ครอบครัวของหมอสตางค์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก็เช่นกัน	 แม้จะมี
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ข้อด้อยในเรื่องของทฤษฎีและหลักสูตรการสอน	 แต่นั่นก็ทำให้เขาเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ	ได้จากประสบการณ์จริง		
 “ผมเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองจากประสบการณ์และความเป็นจริง 

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่ค่อยมีเวลา รวมทั้งไม่ใช่หมอเวชศาสตร์ครอบครัว

โดยตรง ทำให้ไม่มีหลักการหรืออะไรที่จะถ่ายทอดให้เรามากนัก  

 “ในหลักสูตรจะมีการจัดเวิร์คชอปให้เราเป็นช่วง ๆ เพื่อเพิ่มเติม

เนื้อหาทางทฤษฎี แต่ส่วนมาก เราก็จะศึกษาด้วยตัวเอง จะมีการจัดกิจกรรม

อภิปรายเกือบทุกสัปดาห์ เราก็จะหาเนื้อหาที่สนใจ หาผู้ป่วยที่น่าสนใจมาเป็น

หัวข้อในการอภิปราย อย่างการหาเคสเพื่อลงเยี่ยมบ้าน เราก็จะดูจากคนไข้

ที่มาตรวจรักษาที่ศูนย์แพทย์ชุมชนที่ออกตรวจประจำ แล้วก็เลือกเอาเอง นอก

นั้นก็จะมีพี่ ๆ พยาบาลเขาแนะนำให้บ้าง มักจะเลือกผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน

ของโรคมากกว่าปกติ ในระหว่างการเรียน มีหลายครั้งที่ผมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็

ท้อแท้ เพราะไม่มีใครที่จะชี้แนะ และคอยให้คำปรึกษาเราได้อย่างแท้จริง แต่

ถึงแม้จะเป็นการเรียนแบบมวยวัด แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่างานที่เราทำยังมี

อิสระและความสนุกมากกว่าที่จะเบื่อหน่าย” 

	 หมอสตางค์เริ่มต้นการทำงาน	 และเรียนรู้การเป็นหมอเวชศาสตร์
ครอบครัวโดยไม่มีรูปแบบหรือหลักการใดมาเป็นตัวกำหนดทิศทาง	 อาจจะมี
การค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรับตาราที่พอหาได้	 แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ที่
เขารักษาอยู่บ้าง	แต่นั่นก็คงไม่เหมือนกับการได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้โดยตรง		
	 การทำงานโดยไม่มีหลักการเป็นตัวกำกับเช่นนี้	 แน่นอนว่าคงไม่ใช่
เรื่องที่ดีเท่าใดนัก	 โดยเฉพาะในกรณีที่หมอผู้นั้นยังขาดชั่วโมงบินในวิชาชีพ	
อย่างไรก็ตาม	สำหรับหมอสตางค์แล้วสิ่งหนึ่งง่าย	ๆ	ที่เขาใช้เป็นหลักยึดในการ
ดูแลคนไข้ก็คือ	‘การเอาใจเขามาใส่ใจเรา’	
	 คุณหมอลูกอีสานไม่นิยมที่จะมุ่งเอาชนะโรคร้ายโดยไม่สนใจชีวิตของผู้
ที่อยู่ตรงหน้า	 และแม้ว่าการรักษาของเขาจะไม่ถึงขนาดสร้างความบันเทิงให้ผู้
ป่วยเหมือนอย่างโรบิน	วิลเลี่ยมส์	 ในหนังเรื่อง	Patch	Adams	แต่ความรู้สึกที่
มีต่อคนไข้ของหมอสตางค์ก็ไม่ได้แตกต่างจากญาติสนิทมิตรสหาย	 หรือคนใน
ครอบครัว	
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 “เราจะใช้สัญชาตญาณในการรักษาค่อนข้างมาก คิดง่ายๆ ว่าถ้าเรา

เข้าใจเขามากเท่าไร การดูแลมันก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น ผมจะพยายามเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา แล้วก็เน้นการพูดคุยและรับฟังผู้ป่วยให้มาก 

 “ที่ต้องเน้นการพูดคุยและรับฟัง ส่วนหนึ่งนอกจากเราจะได้ในเรื่อง

ของความสนิทสนม รวมทั้งมิตรภาพที่ดีระหว่างเรากับผู้ป่วยแล้ว อีกอย่างที่เรา

จะรับรู้ได้ก็คือบริบทในชีวิตของเขา ซึ่งบางทีบริบทหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตเหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดโรค และทำให้เราค้นพบแนวทางใน

การแก้ไข หรือช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยของเขาลงได้” 

	 วันเวลาผ่านไปเกือบ	๓	ปี	ในช่วง	๖	เดือนหลังถือเป็นช่วงโค้งสุดท้าย
ของการเรียนด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	หรือเรียกอีกอย่างว่าช่วงวิชาเลือก	ซึ่งผู้
ทำการศึกษาทุกคนสามารถเลือกไปเรียนเพิ่มเติมที่สถาบันแพทย์แห่งใดก็ได้	
	 สำหรับหมอสตางค์เขาเลือกใช้ช่วงเวลาประมาณ	 ๑	 เดือนเศษไป
ศึกษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี		
	 การเรียนที่นี่ทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับแพทย์หญิงสายพิณ	 หัตถีรัตน์	
“หมอแคน”	 ซึ่งเป็นกูรูด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในวงการแพทย์ของไทย	 คุณ
หมอแคนได้ให้ความกระจ่างที่สำคัญเกี่ยวกับหลักวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว
ให้กับแพทย์หนุ่ม	พร้อมกับช่วยยกระดับให้เขาได้เป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว
ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	
 “ผมรู้มาก่อนแล้วว่าที่โรงพยาบาลรามาฯ เป็นแหล่งวิชาการของเวช

ศาสตร์ครอบครัวโดยตรง ผมจึงเลือกมาที่นี่ แล้วผมพบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยน

ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่นี่เขาจะ

มีคอนเซ็ปต์ในด้านวิชาการที่ค่อนข้างชัดเจน เวลาตรวจคนไข้ก็จะให้เวลาเต็มที่

ไม่มีจำกัด แล้วข้างๆ เราก็จะมีอาจารย์คอยช่วยดูให้คำแนะนำตลอด เรารู้สึก

ได้เลยว่าการเรียนที่รามาฯ แม้เป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่ทำให้ผมได้

ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายจริง ๆ 

 “ผมได้รู้ว่าจริง ๆ แล้ว ถ้าจะเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวจริง ๆ 

ต้องศึกษาศาสตร์หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมศาสตร์ การบริหาร

จัดการ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การให้คำปรึกษา การดูแลผู้ป่วยตามช่วง
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วัย หรือแม้แต่การเป็นนักประสานงานองค์กร ฯลฯ เพราะศาสตร์พวกนี้

สามารถเอามาใช้ในการทำงานได้ทั้งนั้น” 

	 หากเปรียบหมอสตางค์กับการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นนัก
มวยสักคนหนึ่ง	 เขาก็คงเป็นนักมวยที่มีลีลาการชกครบเครื่อง	 ทั้งบู๊และบุ๋น	
เนื่องจากแพทย์หนุ่มคนนี้ได้เรียนรู้การเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว	ทั้งในด้าน
ที่เป็นวิชาการและด้านที่เป็นประสบการณ์ตรง		
	 ด้วยความสามารถเช่นนี้	 หากเป็นใครหลายคนอาจเลือกที่จะพาตัวเอง
ไปอยู่ในที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านหน้าที่การงานและค่าตอบแทนที่สูง
กว่านี้	
	 หากสำหรับแพทย์หนุ่มร่างผอมบางแล้ว	 ความคิดเช่นนี้ไม่เคยมีอยู่ใน
หัว	
	 โชคดีของชาวเมืองขอนแก่นที่หมอสตางค์ไม่ได้คิดจะไปไหน	 เขาเพียง
แค่ก้าวออกไปแสวงหาความรู้แล้วเดินทางกลับมายังบ้านแห่งความสุขหลังเดิม	
 
 “ความหมายของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับผมก็คือหมอ

ประจำครอบครัว ที่ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลรักษาเฉพาะผู้ป่วย แต่ยังดูแลคนใน

ครอบครัวนั้น ๆ ด้วย หมอเวชศาสตร์ครอบครัวจะไม่ดูแลเฉพาะความเจ็บป่วย

ทางร่างกาย แต่จะดูแลในเรื่องของจิตใจ และในทุก ๆ มิติที่เป็นองค์รวม เป็น

หมอที่ช่วยเหลือคนไข้และครอบครัวมากกว่าแค่การรักษาโรคใดโรคหนึ่ง” 

	 หมอสตางค์พูดถึงความหมายของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยน้ำ
เสียงนุ่มๆ	ขณะกำลังสืบเท้าเข้าไปหาคนไข้ที่นอนรออยู่บนเตียง		
	 เมื่อเข้าไปถึงเขาทักทายผู้ป่วยและถามสารทุกข์สุกดิบของทุกคนใน
บ้านอย่างเป็นกันเอง	 ชวนคุยเรื่องนั้นบ้าง	 หัวเราะเรื่องนี้บ้าง	 ดูแล้วให้ความ
รู้สึกเหมือนญาติหรือเพื่อนบ้านมากกว่าจะเป็นหมอที่มารักษาคนไข้	
	 หลังนั่งคุยกันได้สักพัก	 หมอสตางค์และพยาบาลอีก	 ๒	 คนก็ทำการ
ล้างแผลที่สะโพกให้กับผู้ป่วย	 โดยระหว่างปฏิบัติภารกิจก็จะคอยสอบถามถึง
อาการที่เป็นอยู่ของคนไข้พร้อมกับแนะนำข้อควรปฏิบัติ	 รวมถึงวิธีการดูแลตัว
เองแบบง่าย	 ๆ	 ซึ่งแน่นอนว่าทุก	 ๆ	 คำที่พูดออกมา	 เจ้าของร่างที่นอนอยู่บน
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เตียงรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่หมอ	พยาบาลมีให้กับตน	
	 แววตาของคนไข้ดูชีวิตชีวาและความหวัง	 ต่างกันไกลกับเมื่อหลาย
เดือนก่อนที่มีแต่ความหม่นเศร้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่	
	 หากความหมายของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวในทัศนะของหมอ
สตางค์คือสิ่งที่ตนเองบัญญัติไว้เมื่อครู่	 การปฏิบัติหน้าที่ของเขาก็ไม่ได้สวนทาง
กับคำพูดแต่อย่างใด	หมอหนุ่มวัย	๓๒	 ไม่เพียงแต่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
คนไข้รายนี้ให้ดีขึ้น	 หากแต่ยังช่วยเปลี่ยนความคิดของทุกคนในครอบครัวให้หัน
มาเข้าใจผู้ป่วย	และมองไปในทิศทางเดียวกัน	
 “ตอนที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ ทุกคนคิดว่ายังไงเขาก็คงไม่รอด 

ขนาดเราเป็นแม่ เรายังคิดอย่างนั้น ตัวลูกชายเองนี่เขาสิ้นหวังมาก ยิ่งมาเจอ

คำพูดของญาติที่อยากให้เขาฆ่าตัวตายยิ่งไปกันใหญ่ แต่พอหมอลงมาดูที่บ้าน 

หมอบอกว่าแขนเขายังใช้ได้ ถ้ารักษาแล้วทำกายภาพบำบัดเขาก็จะดีขึ้น ซึ่ง

ตอนนี้อาการของเขาก็ดีขึ้นมากจริง ๆ ถ้าไม่ได้หมอสตางค์ ลูกเราคงตายไป

แล้ว เพราะลำพังเราก็ทำอะไรไม่ถูก 

 “หมอเขาเอาใจใส่ดีมาก เขาไม่เคยให้เราเอาลูกไปโรงพยาบาล แต่จะ

เดินทางมารักษาลูกเราเองที่บ้านทุกครั้ง ถ้าเราเอาไปโรงพยาบาลมันจะเคลื่อน

ย้ายลำบาก อีกอย่างเราจะหมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก หมอไม่ได้ดูแลแต่

เฉพาะคนป่วยเท่านั้นนะ อย่างเราเป็นความดัน หรือลูกชายอีกคนเป็นโรค

เลือดจาง หมอเขาก็ดูแลทุกคนเหมือนกันหมด”	 แม่ของผู้ป่วยเล่าถึงความดี
ของหมอหนุ่มด้วยความยกย่องอย่างจริงใจ	
	 ไม่เพียงแต่ดูแลสภาพร่างกายของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
เท่านั้น	แต่หมอสตางค์ยังเอาใจใส่สภาพจิตใจ	รวมทั้งช่วยวางแผนอนาคตให้กับ
ผู้ป่วยที่ตนรักษาด้วย	
	 คุณหมอน้ำใจงามผู้นี้คิดไว้ว่าอีกไม่นานอาจจะประสานเครือข่าย	 
ผู้พิการ	 นำผู้ขาดพร่องทางร่างกายมาเยี่ยมคนไข้ของเขา	 เพื่อเป็นการเสริม
สร้างกำลังใจและทำให้ผู้ป่วยมองชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหวังมากกว่าทดท้อ		
 “ต้องยอมรับความจริงว่าเราคงจะรักษาเขาให้หายเป็นปกติไม่ได้ ซึ่ง

ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องการให้เขาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ ผมกำลังคิดว่าจะ
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ติดต่อประสานกับทางเครือข่ายผู้พิการ นำผู้พิการมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับเขา 

เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความหวังในเรื่องการมีชีวิตอยู่ และรู้ว่าชีวิตของเขามีอะไร

อีกหลายอย่างที่ยังสามารถหวังได ้

 “นอกจากนั้นในอนาคตข้างหน้าเรายังมองหาช่องทางที่จะประสานกับ

เครือข่ายในเรื่องการทำงานว่ามีงานชนิดใดที่เขามีความสามารถพอที่จะทำได้

บ้าง เนื่องจากแขนและร่างกายช่วงบนของเขายังใช้การได้”  

	 ปัจจุบันเวชศาสตร์ครอบครัวอาจยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนัก	
หากเทียบกับหมอเฉพาะทางด้านอื่น	 ๆ	อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่เป็นความงดงามใน
วิชาชีพของหมอด้านนี้	ซึ่งนับวันดูเหมือนจะหาได้ยากยิ่งในวงการแพทย์ทุกวันนี้	
ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย		
	 ท่ามกลางข่าวคราวที่เต็มไปด้วยการฟ้องร้องและบาดหมางกันระหว่าง
ผู้รับการรักษากับผู้ให้การรักษา	 หมอเวชศาสตร์ครอบครัวแทบไม่เคยพบเจอ
กับความขัดแย้งที่ว่าแม้แต่น้อย	
 “สิ่งที่งดงามที่สุดของการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวก็คือความ

สัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่จะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ที่เป็นอย่างนี้

เพราะเราดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ป่วยจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตใจ ครอบครัว 

อนาคต ฯลฯ โดยที่ตัวผู้ป่วยเองหรือญาติก็จะรับรู้ได้ว่าเราดูแลเขาอย่างดีที่สุด 

 “เครื่องมือที่เราใช้ดูแลพวกเขาไม่ใช่เครื่องมือที่ทันสมัย หรือมีราคา

แพงมากมายอะไรเลย เครื่องมือที่ว่าก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ที่

เราให้การรักษา เป็นเรื่องน่าเสียดายนะถ้าหมอบางคนหลงลืมที่จะใช้เครื่องมือ

ชนิดนี้ เพราะมันสามารถทำให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นได้มากมาย” 

	 ‘เครื่องมือ’	ที่ว่าใช้เพียงอุปกรณ์ง่าย	ๆ	ที่หมอเวชศาสตร์ครอบครัวทุก
คนมีอยู่	คือหัวใจแห่งความรักและความเข้าใจ		.
 
 





แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์ 
ทางแห่งความสุขของ	‘นักบุกเบิก’ 
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 เด็กหญิงคุ้นกับกลิ่นอายของโรงพยาบาลตั้งแต่อายุได้ไม่กี่ขวบ	 กลิ่น
ยาและภาพผู้ป่วยที่ได้เห็นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว	พี่	ๆ	ป้า	ๆ	พยาบาลและเจ้าหน้าที่
อื่นๆ	 ล้วนเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเพื่อนและคอยช่วยดูแล	 หลังเลิกเรียนเธอจะมา
ขลุกอยู่ที่โรงพยาบาล	กินขนม	นั่งทำการบ้าน	อ่านหนังสือ	ฯลฯ	และกลับบ้าน
ไปพร้อมกับพ่อแม่	 หากจะกล่าวว่าโรงพยาบาลเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองที่
เธอคุ้นเคยรองกว่าบ้านก็คงไม่ผิด		
	 เด็กหญิงเป็นนักเดินทาง	 ทั้งพ่อและแม่ผู้เป็นหมอพาเธอติดสอยห้อย
ตามเมื่อต้องออกไปทำงานในหน่วยวิจัยถึงต่างจังหวัดไกลกันดาร	 ในวัยที่ยังอยู่
เพียงชั้นประถมฯ	 เด็กหญิงตื่นตาตื่นใจกับสองข้างทางผ่านในชนบท	 เพลิด	
เพลินใจไปกับสีเขียว	 ๆ	 ของต้นไม้ใบหญ้า	 และภูมิภาพอันแปลกตา	 หรือถนน
ราดยางที่มีฝุ่นเขลอะ	 ได้เห็นการทำงานในยามออกหน่วยของพ่อแม่ที่ต้อง	 
ขลุกอยู่กับชาวบ้านยากจนกะมอมกะแมม	 พ่อกับแม่พูดจากับชาวบ้านเหล่านั้น
ด้วยคำพูดที่สุภาพ	ไพเราะ	แม้เป็นเด็ก	แต่เธอก็ช่วยป้า	ๆ	และพี่	ๆ	ในทีมงาน
ทำงานเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เท่าที่เด็กคนหนึ่งจะพึงทำได้		
	 พ่อกับแม่มักชอบบอกเล่าถึงความทุกข์ลำบากของคนไข้ให้ลูก	 ๆ	 ฟัง
อยู่บ่อย	 ๆ	 แม้จะได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์หมอผู้ใหญ่	 แต่ทั้งคู่ก็สอนให้เธอติดดิน
เป็นเด็กธรรมดา	 แม่สอนให้เธอรู้จักเข้าใจ	 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ขณะที่พ่อ	 
ผู้ทำงานหนักมาแต่ไหนแต่ไรสอนให้เธอรักความยุติธรรม	 ครอบครัวเล็ก	 ๆ	
ของเธอดำเนินชีวิตอย่างสมถะ	 แม้บ้านช่องก็คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่า
ความหรูหราฟู่ฟ่า	 เด็กหญิงได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างมีระเบียบ	 แม่ชอบซื้อ
หนังสือดี	ๆ	ให้อ่าน	โดยเฉพาะหนังสือพวกสารคดี	ทำให้เธอเป็นหนอนหนังสือ	
ช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่ยังพาเธอและน้องสาวคนเดียวไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่
เสมอ	
	 พ่อกับแม่สนับสนุนให้ลูกสาวสองคนได้เลี้ยงสัตว์	 เธอและน้องเลี้ยง
ปลาในตู้กระจก	 และมีหมาให้ดูแลคนละตัว	 พ่อแม่บอกว่าการเลี้ยงสัตว์
นอกจากทำให้จิตใจอ่อนโยนแล้ว	 ยังเป็นการช่วยฝึกฝนความรับผิดชอบไป	 
ในตัว	
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	 แม้ไม่ร่ำรวย	 แต่สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังเธอและน้องมาตลอดคือการรู้จักใช้
เวลาอย่างมีค่า	เธอจึงเป็นเด็กที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย	เป็นทั้งนักอ่าน	นักร้อง	
นักวาดรูป	นักถ่ายภาพ	และนักเดินทางตัวน้อย	ๆ		
	 เหนืออื่นใด	 เธอฝันอยากเป็นหมอ	 จะได้ช่วยรักษาคนตามบ้านนอก
ชนบทให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน	 ความฝันของเธอมั่นคงมาตลอดไม่เคย
เปลี่ยนแปร	
   
 ถึงวันนี้	“เด็กหญิงแคน”	เติบโตขึ้นเป็น	“หมอแคน”	มีคำนำหน้านาม
ว่าแพทย์หญิงตามที่ตั้งใจไว้	เป็น	“อาจารย์แคน”	ของลูกศิษย์	และโรงพยาบาล
รามาธิบดีที่เธอเคยคุ้นสมัยวัยเยาว์ก็ยังคงเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่เธอใช้
เวลามากกว่าอยู่ที่บ้าน	 ลูกศิษย์ลูกหาหลายรายที่คุ้นเคยกันตั้งสมญานามให้
อาจารย์แคนผู้เป็นไอดอลของพวกเขาว่า	“เจ้าแม่	fam	med.”	ในฐานะอาจารย์
แพทย์ผู้บุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่คนในแวดวงสาธารณสุขส่วนหนึ่ง
มองว่าเป็น	 “แพทย์ชั้นสอง”	 ให้ก้าวมาเป็นที่ยอมรับ	 มีที่ทางอย่างมีศักดิ์ศรีทัด
หน้าเทียมตากับแพทย์สาขาอื่น	
	 กว่าจะมีวันนี้	 เส้นทาง	“นักบุกเบิก”	ของ	แพทย์หญิงสายพิณ หัตถี
รัตน์	 นับว่าเหนื่อยยากลำบากไม่น้อย	 ไม่ต่างจากการผจญภัยในดินแดนอัน
แปลกใหม่และท้าทาย	 แต่ทุกย่างก้าวของความเหนื่อยยากล้วนแลกมาด้วย
ความสุข	 ก็ด้วยการทำงานหนักเช่นนี้มิใช่หรือที่ทำให้คนเราภาคภูมิและ
สามารถอยู่อย่างนับถือตนเองได้	 และความสุขที่ได้มานั้นก็มิใช่ความสุขเฉพาะ
ตน	หากเป็นความสุขเพื่อผู้อื่น	
	 ถึงวันนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อกับแม่จึงมีความสุขกับการเป็นหมอ	
และเป็นหมอที่คนไข้รัก	แม้จะไม่เคยร่ำรวยเหมือนใครเขาอื่น	เธอยังได้รู้ด้วยว่า
อุดมคติแห่งวิชาชีพแพทย์นั้นจะศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งก็ต่อเมื่อได้ทุ่มทอดอุทิศตน
เพื่อคนชั้นล่างตาดำๆ	 ที่ไร้ที่พึ่งด้วยหัวใจของความเมตตา	 เธอนึกขอบคุณพ่อ
แม่ที่สอนให้รู้ซึ้งถึงอุดมคติอันงดงาม	ด้วยการกระทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง	เพื่อ
ให้เธอได้ก้าวเดินไปในเส้นทางสายนี้ได้อย่างสง่างาม	 ด้วยใจที่ศรัทธาในอุดมคติ
มากกว่าศรัทธาในศาสดาองค์ใหม่ที่ชื่อ	“พระเจ้าเงินตรา	!”		
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	 “เด็กหญิงแคน”	 เป็นคนสองสัญชาติ	 ไทย-แคนาดา	 ชื่อเล่นนี้มาจาก
ชื่อประเทศที่เธอเกิด	 เมื่อพ่อกับแม่ไปศึกษาต่อและแต่งงานกันที่นั่น	 หลังจาก
อายุได้ขวบหนึ่ง	 ครอบครัวเล็ก	 ๆ	 ครอบครัวนี้จึงเดินทางกลับเมืองไทย	 เธอมี
น้องสาวที่เกิดตามกันมาอีกคนหนึ่งหลังจากนั้น	
	 พ่อ-ศาสตราจารย์	 นายแพทย์สันต์	 หัตถีรัตน์	 เป็นอาจารย์แพทย์	 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ	ขณะที่แม่-ศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงพงษ์จันทร์	 เป็น
ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดในเด็ก	 ประจำอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งคู่	 ในวัยเด็ก	
เด็กหญิงแคนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยเพราะแม่อยากให้เรียนในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่า
อบรมสั่งสอนดี	 ทำให้เธอได้เรียนรู้การปรับตัว	 นอกจากได้รับเลือกให้เป็น
หัวหน้าห้องอยู่ตลอด	 เธอยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดอ่าน
ทำนองเสนาะ	ประกวดเรียงความ	ฯลฯ	และนำสวดมนต์หน้าเสาธงทุกเช้า		
	 เธอเข้าเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจน
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนที่สอบเข้า
แพทย์ได้	 ท่ามกลางความภูมิใจของครูอาจารย์	 เป็นเพราะเพื่อนที่เก่งๆ	 มักไป
สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ	 กันหมด	 ในขณะที่เธอยืนยันจะอยู่โรงเรียนเดิม
ต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน	
	 เป้าหมายต่อไปคือการเอ็นทรานซ์เข้าแพทย์	 โดยเลือกอันดับ	 ๑	 เป็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 อันเป็นโรงเรียนแพทย์เก่าแก่	 และสามารถ
สอบเข้าเป็นน้องใหม่ที่ศิริราชได้สมใจ	
 “ตอนเลือก พ่อถามว่าจะเอาแน่หรือ อาชีพหมอเป็นชีวิตที่หนักนะ

และจะหนักไปตลอดชีวิต เราก็ตกใจว่าทำไมพ่อทักเราอย่างนี้ นึกว่าพ่อจะดีใจ 

ส่วนแม่อยากให้ลูกเป็นหมอ เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ และได้ช่วยคน 

เมื่อเรายืนยัน พ่อบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่ชอบ แล้วเราจะทำได้ดี ไม่มีอะไรที่คน

เราจะทำไม่สำเร็จ ถ้าเราชอบทำ” 

	 เธอรู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้เลือกเส้นทางของตนเองมาโดยตลอด	 พ่อ
แม่สนับสนุนและไม่เคยกีดขวางความใฝ่ฝันของลูก		
 “เมื่อมาอยู่ศิริราช เราคิดไว้ว่า จะต้องให้เพื่อนทุกคนรู้จักฉันให้ได้ 

เพราะฉันไม่มีเพื่อนมาเลย ดังนั้นเราจึงไม่อยากทำตัวเองให้เด่น ทำตัวให้มัน
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เตี้ยๆ เข้าไว้ จะได้รู้จักเขาหมดทุกคน ปี ๑ ซ่ามาก ทำกิจกรรมทุกอย่าง พอ

เกรดออก ๓.๕๘ พอแล้ว พิสูจน์ว่าฉันทำได้แล้วทั้งเรียนทั้งเล่น ไม่อยาก

ตะเกียกตะกายเรื่องการเรียนมากนัก ได้ใช้ชีวิตเต็มเหนี่ยวอย่างที่อยากจะใช้

น่าจะดีกว่า”  

	 ขึ้นปี	 ๒	 นักเรียนแพทย์ย้ายจากศาลายามาอยู่ศิริราช	 มีประเพณีรับ
น้องข้ามฟาก	 ทำเอาเธอและเพื่อน	 ๆ	 พากันตื่นเต้นและประทับใจ	 เมื่อเห็น
บรรดาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์เก่า	 ตลอดจนรุ่นพี่	 ๆ	 พากันมาต้อนรับรุ่น
น้องอย่างอบอุ่น		
	 เธอได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนแพทย์รุ่นที่	๙๙	ของโรงเรียนแพทย์เก่าแก่ริม
เจ้าพระยาแห่งนี้	 ชีวิตนักเรียนแพทย์ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน	 มีชีวิตชีวาและ
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ได้เรียนรู้มากมาย	ช่วงชั้นปี	๒	ปี	๓	 เป็นการเรียน
ในห้องทดลอง	พวกชีวะ	เคมี	ผ่ากบ	ผ่าสุนัข	ฯลฯ	จนเมื่อขึ้นปี	๔	จึงได้เริ่มขึ้น
วอร์ด	ดูคนไข้		
 “เราชอบ ขึ้นเวรแล้วสนุก ชอบรู้จักคนเยอะ ชอบเรียนรู้ชีวิตคน รู้สึก

ว่าชีวิตแต่ละชีวิตมีคุณค่า มีบทเรียนเรื่องราวต่าง ๆ พอไปเจอคนไข้ยิ่งสนุกทุก

วอร์ด เขาให้นักเรียนแพทย์เวียนไปตามวอร์ดต่าง ๆ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่

เรื่อย ๆ” 

	 นักเรียนแพทย์ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนักกิจกรรมตัวกลั่น	 ไม่เพียงในรั้ว
โรงเรียนแพทย์	การทำกิจกรรมต่าง	ๆ	ยังทำให้เธอได้รู้จักเพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	จาก
ต่างสถาบัน	 กิจกรรมที่สร้างความประทับใจคือการออกค่ายตามเขาตามดอยใน
พื้นที่ไกลกันดาร	 มีกระทั่งนั่งรถโกดังทหารไปที่เวียงแหงในสภาพฝุ่นเขลอะ	
เลยไปถึงเปียงหลวง	 มีการไปสร้างประปา	 สร้างโรงเรียนให้หมู่บ้านลีซอ	 ฯลฯ	
กิจกรรมค่ายทำให้ได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านชาวดอย	 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ
พวกเขา	นับเป็นเสน่ห์และสีสันที่เจ้าตัวชื่นชอบ		
	 ขึ้นปีที่	 ๕	 นักเรียนแพทย์นักกิจกรรมผู้นี้ก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้
ชาวศิริราชตื่นใจกันไปทั้งบาง	 เมื่อได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
แพทย์ศิริราช	 เป็นนายกฯ	 หญิงคนแรกที่เพื่อน	 ๆ	 กลุ่มผู้ชายชอบเรียกอย่าง
หยอกเอินด้วยความคุ้นเคยว่า	“ป๋าแคน”		
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	 ปีเดียวกับที่	 “ป๋าแคน”	 ได้รับเลือกเป็นนายกฯ	 หญิง	 ตรงกับช่วง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬพอดี	 ที่ศิริราชมีการไปตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สนาม
หลวง	 ท่ามกลางผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสน	 เธอและเพื่อน	 ๆ	 พากันไปนั่ง
ประท้วงรัฐบาลทหารร่วมกันบนถนนราดยาง	 ได้เห็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ศิริราชไป
นั่งปูเสื่ออยู่ใกล้	ๆ	กัน	แถมไปเจอพ่ออยู่บนเวทีไฮด์ปาร์ค		
 “ตอนนั้นถามตัวเองว่านี่ชีวิตฉันเจอเหมือนเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ เลย

หรือ ทหารยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วล้อมกรอบเข้ามาเรื่อยๆ นึกในใจว่านี่ฉันจะต้องมา

ตายตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือนี่ เออ ตายก็ตายตรงนี้แหละ ไม่เป็นไร

ถ้าจะตายเพราะเหตุนี้ก็ให้รู้กันไป” 

	 เคยมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ถึงการเป็นผู้นำนักศึกษาในช่วงนั้น	 อดีต
นายกฯ	 หญิงผู้นี้ตอบไปว่าตนไม่เคยเสียใจที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่เป็น	 ๑	 ใน
หน้าประวัติศาสตร์การเมืองในครั้งนั้น	
 “เราได้เรียนรู้โลกหลายอย่าง ได้เห็นทั้งโลกอุดมคติและโลกที่เป็นจริง 

โลกมันซับซ้อนนะ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราท้อถอยหรือหมดอาลัยตายอยาก” 

  
 นับแต่เด็กมาแล้วที่เธอเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต	 เธอตั้งใจไว้
ว่าจะนำความรู้ไปใช้กับการทำงานมากกว่าจะต้องการปริญญาเกียรตินิยม	
เพราะการเรียนรู้ในโลกของกิจกรรมทำให้เธอมีความพร้อมก่อนออกไปทำงาน	
และทำให้โลกของเธอเปิดกว้าง		
 “เราใฝ่หาอยากรู้โน่นนี่ไปหมด เวลาเราอยู่กับวิชาชีพอื่นเหมือนเป็น

เพื่อนกัน ไม่ได้รู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขา ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเราไม่เหมือน

หมอสักเท่าไร” 

	 ช่วงปี	๔-๖	หากช่วงไหนปิดเทอม	เธอจะนั่งรถทัวร์ตะลอน	ๆ	ไปโผล่
ที่จังหวัดนั้น	จังหวัดนี้	ต่อรถไปเรื่อย	ๆ	ไปถึงที่ไหนก็แนะนำตัวง่าย	ๆ	ว่าเป็น
นักศึกษาแพทย์ศิริราช	 ไปไหนก็จะเจอรุ่นพี่ที่ช่วยดูแล	 การออกทัวร์ยังโรง
พยาบาลตามต่างจังหวัดนี้นอกจากเป็นการเรียนรู้งานในโรงพยาบาลชุมชนที่
ไกลกันดารแล้ว	ยังเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าจะเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ใด		
	 นอกจากมีวิญญาณของนักเรียนรู้อยู่เสมอ	 ไม่น่าแปลกหากนักเรียน
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แพทย์ผู้นี้จะช่างสงสัยและชอบตั้งคำถาม	เป็นเพราะได้รับการปลูกฝังมาจากพ่อ
ไม่ให้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ	 จนกว่าจะได้ทดลองทำด้วยตนเอง	 ในขณะที่แม่
สอนให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ	ให้คิดก่อนทำเสมอ	
	 ช่วงเรียนปี	๖	 เธอเคยดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย	ทำให้ได้พบว่าการรักษาคน
ไม่ควรทำแค่การรักษาโรคอย่างเดียว	แต่หน้าที่ของแพทย์น่าจะมีมากกว่านั้น	
	 ผู้ป่วยที่เธอดูแลรายหนึ่งเป็นมะเร็งปอด	 มาด้วยอาการหอบเหนื่อย	
ใบหน้าบวม	 หมอรักษาด้วยการช่วยเจาะน้ำออกจากปอด	 แต่ผู้ป่วยก็ยังอาการ
ไม่ดีขึ้น	 เธอมักใช้เวลาไปนั่งอยู่ข้าง	 ๆ	 พูดคุยเป็นเพื่อนกับคนไข้อยู่เสมอ	 จน
คนไข้เอ็นดูและให้พรว่า	 “หมอเป็นคนดีนะ อนาคตหมอจะเป็นหมอที่ดีต่อไป” 
ภายหลังคนไข้ย้ายไปอยู่เตียงท้าย	 ๆ	 อันเป็นสัญญาณแสดงว่าหมดหวังในการ
รักษา	 ผู้ป่วยรายนี้มานอนอยู่นาน	 จากการพูดคุยทำให้ได้รับรู้เรื่องราวความ
เป็นไปในชีวิตของผู้ป่วย	 เธอได้ดูแลจนคนไข้จากไป	 และทำให้เกิดคำถามว่า	
“ทำไมอาจารย์พยายามสู้กับโรค แต่ไม่เคยมองถึงมิติด้านอื่นในชีวิตของผู้ป่วย

เลย” 

	 ผู้ป่วยอีกรายเป็นหญิงวัย	 ๓๐	 เพิ่งคลอดลูก	 และเป็นไตวายเรื้อรัง
แบบเฉียบพลัน	ถูกส่งตัวมาจาก	อ.	 เวียงสา	จ.น่าน	ทุกคนบอกว่าผู้ป่วยรายนี้
ไม่มีหวัง	 นอกจากต้องเปลี่ยนไต	 แต่ผู้ป่วยก็มีฐานะยากจน	 ผู้ป่วยนอนอยู่นาน	
และร้องไห้คิดถึงลูกอยู่บ่อย	 ๆ	 จนเธอต้องไปปรึกษาอาจารย์	 อาจารย์เห็นด้วย
กับเธอว่าน่าจะให้คนไข้ได้กลับไปเยี่ยมลูก	 เพราะถึงอยู่ต่อไปก็ไม่สามารถทำ
อะไรได้มากไปกว่านี้	
	 นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอได้ทำให้กับผู้ป่วยรายนี้	 พร้อมกับจดหมายส่งตัว
ที่เธอตั้งอกตั้งใจเขียนอย่างดี	 ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ของการรักษา	
เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเดิมที่จะได้ดูแลคนไข้ต่อไป		
	 คนไข้จากไปในที่สุด	 แต่อย่างน้อยก็เป็นการจากไปท่ามกลางความ
อบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัว	 มิใช่การจากไปอย่างอ้างว้างในโรงพยาบาล	 
ท่ามกลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย	 และคนแปลกหน้าที่ถึงอย่างไรก็
ไม่เคยคุ้น	
	 มีเรื่องราวของผู้ป่วยอีกมากมายที่ทำให้เธอต้องตั้งคำถามกับอาจารย์
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ว่าในเมื่อคนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้ว	 บ้างระบบอวัยวะภายในไม่ทำงาน	 บ้างสมองตาย	
ฯลฯ	 จะยังใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิตไว้ทำไม	 มันเป็นเพียงคำถามใน
ท่ามกลางกรณีอื่น	ๆ	อีกมากมายที่เธอยังไม่พบ	‘คำตอบ’	
	 น่าแปลกที่เมื่อได้ไปทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน	 เธอ
กลับพบว่าชาวบ้านมองความตายได้อย่างเข้าใจกว่า	 และน้อมรับการตายอัน
เป็นธรรมดาโลกได้อย่างเห็นเป็นธรรมชาติของวัฏจักรการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย...		
 
 แล้วนักเดินทางคนหนึ่งก็ก้าวเดินตามความฝันของตนอีกครั้ง...	
	 ในที่สุดเมื่อจบแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ศิริราชพยาบาล	 แพทย์หญิง	 
สายพิณ	 หัตถีรัตน์	 หรือ	 “หมอแคน”	 ก็ออกเดินทางไปเป็นแพทย์คนใหม่ของ
โรงพยาบาลชุมชนนาหมื่น	 จ.น่าน	 เป็นหมอบ้านนอกอย่างที่เธอใฝ่ฝันมาแต่
เด็ก	 เหตุที่เลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนที่นี่	 เป็นเพราะชอบที่เมืองน่านมีบรรยากาศที่
ตนชอบ	 และยังมีระบบการทำงานที่ดี	 มีความอบอุ่นเอื้อเฟื้อในระหว่างพี่	 ๆ	
น้อง	ๆ	ในแวดวงสาธารณสุขด้วยกัน	
	 จากเมื่อแรกที่จะขอลงพื้นที่	 อ.บ่อเกลือ	 ซึ่งกันดารที่สุด	 แต่ด้วย	 
ข้อจำกัดที่ทางผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นหญิง	 จึงเลือกให้ไปอยู่	 อ.นาหมื่น	ที่กันดารรอง
ลงมาแทน	
	 นาหมื่นเป็นเมืองในหุบเขา	 ไกลจากตัวจังหวัดราว	๒	ชั่วโมง	 เป็นโรง
พยาบาลขนาด	 ๑๐	 เตียง	 มีประชากร	 ๑๕,๐๐๐	 คน	 ผู้คนส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยที่อยู่บนภูเขา	 ฐานะยากจน	 น้ำประปาต้องใช้ระบบประปาภูเขา	 และเจาะ
บ่อบาดาล	ไฟฟ้าก็ติด	ๆ	ดับ	ๆ	ต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองของโรงพยาบาลไว้ใช้
เอง	ทั้งโรงพยาบาลมีหมอ	๑-๒	คน	คือ	ผู้อำนวยการกับหมอใหม่ที่เวียนกันมา	
ผู้อำนวยการเน้นงานบริหาร	 ส่วนหมอประจำอย่างเธอรับผิดชอบงานตรวจ
รักษา	รวมทั้งผ่าตัด		
 “ที่น่านเขาทำระบบดี เป็นระบบว่า แพทย์ที่ ใช้ทุนปี ๑ จะให้

หมุนเวียนมาฝึกงานในโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อจะรู้จักระบบและพี่ ๆ เวลาส่ง

ต่อคนไข้จะได้ปรึกษากันได้ เราขอออกไปทำงานที่นาหมื่นก่อน ๘ เดือน แล้ว

ค่อยกลับไปฝึกที่โรงพยาบาลจังหวัดช่วง ๔ เดือนหลัง แรก ๆ ต้องปรับตัว
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เยอะมาก ไม่ค่อยมั่นใจการทำงานของตัวเองเท่าไร ต้องทำหัตถการคนเดียว

ด้วย ดีที่รุ่นพี่ที่เคยอยู่มาก่อนเขาสอนผ่าตัดให้ บุคลากรโรงพยาบาลส่วนใหญ่

เป็นหนุ่มสาวที่เพิ่งทำงานใหม่ อยู่ได้สักพักก็ขอย้ายเข้าเมือง คนไข้จะตายกัน

มากก็ช่วงเจ้าหน้าที่ผลัดใบนี่แหละ เขาเรียกว่า ฤดูใบไม้ร่วง” 

	 เมื่อแรกที่ไปอยู่	 ทุกเย็นหมอใหม่จะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปตาม
หมู่บ้าน	 เพื่อทำความรู้จักกับพื้นที่และผู้คน	 กล่าวกันว่าหมอหน้าใหม่ที่ไปอยู่
ตามโรงพยาบาลห่างไกลตามต่างจังหวัดในระยะแรก	 จะเหงาจนได้ยินเสียง
หญ้างอก	 แม้จะเหงาบ้างเป็นธรรมดา	 แต่หมอแคนมีหลักคิดว่า	 “ในเมื่อ  

ชาวบ้านอยู่กันมาได้ เราก็ต้องอยู่ได้”	และงานหนักก็ไม่อนุญาตให้เธอได้มีเวลา
เหงานาน		
	 ขึ้นปีสองของการทำงานที่นาหมื่น	 หมอแคนได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวย
การ	 ทำให้เธอต้องอยู่เวรคนเดียวตลอดทั้งปี	 เวลาเข้าเมืองเดือนละหน	 หรือ
สองสามเดือนครั้งจึงจะได้กลับบ้าน	 ซึ่งต้องหาคนมาอยู่เวรแทน	 ความที่เป็น
พื้นที่ป่าเขา	 จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่อุบัติเหตุจากรถรา
อย่างพื้นที่อื่น	 แต่มีทั้งอุบัติเหตุจากการถูกหมูป่าขวิด	 ตกหน้าผาตาย	 หลงป่า	
ฯลฯ	 พี่	 ๆ	 รุ่นก่อนเคยเล่าว่าเคยเจอคนที่มาหาหมอจากอุบัติเหตุสยอง	 ถูกหมี
ถลกหนังหัว		
	 แล้ววันหนึ่งเธอก็เจอเข้ากับตนเอง	 ทำเอาพลิกตำราแทบไม่ทัน	 เมื่อ
ต้องรับคนไข้ชายคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลเพราะถูกหมูป่าขวิดจน
บาดแผลเหวอะหวะชวนสยดสยองตามร่างกายหลายแห่ง	 หลังจากเย็บแผล
เสร็จ	 คนไข้ยังมีมุกตลก	 บอกว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้ว	 ทำเอาคุณหมอ
รีบฉีดยาแก้ปวดให้แทบไม่ทัน	
	 มีประสบการณ์มากมายที่ไม่ได้พบในโรงเรียนแพทย์	 คุณแม่รายหนึ่ง
คลอดลูกโดยเด็กเอาเท้าออกทั้งสองข้าง	ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนาน้อยด่วน	แต่
ไปไม่ทัน	 แม่เด็กเกิดเจ็บท้องกลางทาง	 ทำให้ต้องเปิดท้ายรถ	 เพื่อทำคลอดกัน
ข้างถนน	 ได้รถเก๋งที่ขับผ่านมาช่วยฉายไฟให้	 การทำคลอดเป็นไปอย่างทุลัก-	 
ทุเล	 แม้จะช่วยดึงตัวเด็กออกมา	 แต่หัวเด็กก็ไม่ออกตาม	 พอขึ้นขาหยั่งเท่านั้น
เด็กก็หลุดผลัวะออกมา	 มีการส่งแม่และลูกไปโรงพยาบาลจังหวัด	 แต่ในที่สุด
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ลูกก็เสียชีวิตลง	ขณะที่แม่รอด	
 “ตอนเย็นเราขับรถไปเยี่ยมแม่รายนี้ ขอโทษที่ช่วยลูกเขาไว้ไม่ได้ เขา

กลับขอบคุณเราที่พยายามช่วยเขาเต็มที่ ทำให้เรารู้สึกว่าการขอโทษเป็นสิ่งที่ดี 

คนไข้จะให้อภัยเราเอง เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากนาหมื่นเยอะมาก ได้

เผชิญกับความกลัวของตัวเอง เออ จริง ๆ แล้วมันไม่ได้น่ากลัวสักหน่อย มี

เคสที่จะฟ้องร้องก็มี เราแค่ไปเผชิญหน้า ไปขอโทษเขา รับฟังว่าเขาทุกข์ร้อน

อะไร พอทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มไม่กลัวคนไข้แล้ว มีอะไรก็คุยกันได้ เป็น

เพราะชาวบ้านเขาเห็นว่าเราจริงใจกับเขา” 

	 ประสบการณ์สอนการเรียนรู้ให้แก่เธอเสมอ	 รวมถึงการเรียนรู้ที่ผิด
พลาด	เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	ช่วงปลายปี	๑	ต่อปี	๒	คนไข้พากันมาตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลแน่นมาก	 ทำเอาคุณหมอปลื้มอกปลื้มใจว่านี่คือดัชนีชี้วัดความ
สำเร็จของการทำงาน	 ช่วงเช้าตรวจคนไข้	 บ่ายเข้าผ่าตัด	 พยาบาลดมยาก็ไม่มี	
ในขณะที่กำลังเมามันกับการทำงาน	 วันหนึ่งฝนตกหนักจนทางขาด	 คนไข้ตาม
หมู่บ้านออกมาไม่ได้	 จนหมอ	 พยาบาลต้องนั่งจับเจ่าเพราะไม่มีงานอะไรให้ทำ	
พอวันฟ้าสว่างเท่านั้นแหละ	 คนไข้หลั่งไหลมาจากทุกหมู่บ้านราวมหกรรมงาน
วัด	หมอต้องตรวจคนไข้แต่เช้า	๗	โมงเช้าถึงเย็นย่ำกว่า	๒๐๐	คน	!	
 “พอถึงคนสุดท้ายเท่านั้นแหละ เราหมดแรง เบลอมาก เอาหูฟังไป

จุ่มที่อกเขาแล้วถามว่าเขาเป็นอะไรมา เขาบอกไม่ได้เป็นอะไร แค่มารับยาแทน

พ่อ” 

	 นับแต่วันนั้นทำให้หมอแคนได้รับบทเรียนว่าการทำงานที่ได้ปริมาณ
มาก	 อาจส่งผลให้ผิดพลาดสูง	 เธอเริ่มตั้งคำถามกับระบบการบริการคนไข้ของ
ตนเอง	 ดัชนีชี้วัดการให้บริการที่ดีคืออะไรกันแน่	 เพราะเอาเข้าจริงเธอสังเกต
พบว่าคนไข้ที่มา	 ทั้งคนไข้นอก	 คนไข้ในมักเป็นคนหน้าเดิม	 บางคนแทบจะมา
เช้า	 กลางวัน	 เย็น	 ขณะที่คนไม่มาก็ไม่มา	 แนวคิดของเธอน่าจะผิดทาง	 ทำให้
เกิดความคิดใหม่ว่าต้องออกไปทำงานเชิงรุกในชุมชน	 เพื่อไปให้เห็นชีวิตจริง
ของชาวบ้านกับตา	 คนไข้จะได้ไม่ล้นโรงพยาบาล	 และไปสร้างเครือข่ายกับ
อนามัยในพื้นที่	มีการเซ็ทเวลาลงเยี่ยมบ้าน	ช่วงนั้นเป็นปี	๒๕๓๗	เป็นยุคเริ่ม
ต้นของการเยี่ยมบ้านของบุคลากรสาธารณสุข		
 “พอออกไปนอกโรงพยาบาล เราจึงได้เห็นว่าการที่เราตั้งรับใน  
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โรงพยาบาลอย่างเต็มที่ มันเหมือนโฆษณาชักชวนให้คนมาโรงพยาบาล แทนที่

เราจะไปพัฒนาอนามัยให้เขาสามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพและเป็นเครือข่าย

กับเรา ช่วยให้เราเบาแรงและคนไข้ได้รับบริการที่ดีและใกล้บ้าน ทำให้เรา

คิดถึงการสร้างเครือข่ายมากขึ้น” 

	 เธอได้พบว่าเจ้าหน้าที่อนามัย	แม้เรียนมาแค่	๒	ปี	แต่ก็มีศักยภาพสูง	
สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างได้สารพัด	 อย่างป้ากุหลาบ	 ผดุงครรภ์โบราณ	 ที่
สามารถกลับเด็กท่าก้นทางหน้าท้องได้	 ขณะที่หมออย่างเธอเรียนมา	 ๖	 ปีเสีย
เปล่า	 แต่ยังทำไม่ได้อย่างป้า	 ทำให้เธอได้รู้ว่าแท้ที่จริงแพทย์ปริญญาอย่างตน	 
ไม่ได้เก่งไปเสียทุกอย่าง	 นี่คือบทเรียนของการเรียนรู้คนที่มีค่าสำหรับหมอจาก
เมืองกรุง	ทำให้หัวใจของเธอเปิดกว้าง	รู้จักเคารพนับถือผู้อื่น		
	 หมอแคนใช้ชีวิตเป็นหมอเมืองน่านอย่างมีความสุข	 ความสัมพันธ์ของ
โรงพยาบาลกับผู้คนในชุมชนเป็นไปด้วยความรัก	ความอบอุ่น	มีการทำงานเชิง
รุกด้วยการออกหน่วยตามหมู่บ้านไกล	ๆ	รวมถึงไปออกหน่วยที่หมู่บ้านมลาบรี	
(ผีตองเหลือง)	มีการเอาเครื่องปั่นไฟไปฉายหนังกลางแปลงเรื่อง	“เบ๊บ”	แม้จะ
ฟังภาษากันไม่รู้เรื่อง	 แต่ชาวบ้านก็หัวเราะกันครึกครื้นเป็นที่สนุกสนาน	 เป็น
หลักว่าทุกครั้งในการออกหน่วยจะมีการคั่นรายการด้วยการให้ความรู้ด้าน	 
สุขศึกษาไปพร้อมกัน		
	 หมอเมืองน่านผู้นี้ยังสนใจเรียนรู้ภาษาของคนนาหมื่น	 เพื่อต้องการ
สื่อสารกับชาวบ้านได้รู้เรื่อง	 จนสามารถพูดได้คล่อง	 นอกจากเรียนรู้ภาษา	 ยัง
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ทำให้เธอเข้าถึงชาวบ้าน	 เธอยังเขียนเรื่อง	
“พจนานุกรมภาษานาหมื่น”	ลงในจุลสารหมอเมืองน่าน	
	 ราวกับว่าไฟแห่งความใฝ่รู้ของคุณหมออันเป็นคุณลักษณะประจำตัวที่
มีอยู่	 ทำให้เจ้าตัวสามารถหากิจกรรมใหม่	 ๆ	 ที่น่าสนใจทำได้ตลอดเวลา	 นี่คือ
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอสนุกและพร้อมจะเบิกบานใจไปกับสิ่งแปลก	 ๆ	 ใหม่	 ๆ	 รอบ
ตัวได้เสมอ	ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห่งไหนในแผนที่โลก		
	 สำหรับหมอแคน	 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ไม่เคยจำกัดกรอบ	 และ
การเรียนรู้ก็ไม่เคยจำกัดเวลาและสถานที่	 ทุกสรรพสิ่งสามารถเป็นครูของเธอ
ได้ทั้งสิ้น	 นี่คือเคล็ดลับของความสุขที่หาได้ง่ายดายที่ใครต่อใครอาจหลงลืมและ
มองข้าม...		
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	 มีความประทับใจมากมายเกิดขึ้นที่เมืองในหุบเขาอันสงบงามและแข็ง
แรงด้วยวัฒนธรรมประเพณีแห่งนี้	 และทำให้หมอจากเมืองกรุงคนหนึ่งได้รับ
ความรักจากชาวบ้าน	 เหมือนลูกหลานคนในครอบครัว	 จากการทำงานหมอ
แคนได้พบว่าแม้ในการจากพราก	ก็ยังมีสิ่งดี	ๆ	ให้เธอได้เรียนรู้	
 “มีคนไข้ใกล้ตายหลายรายเขาปฏิเสธการส่งไปโรงพยาบาลจังหวัด 

เขาขอตายกับเรา เขายืนยันว่าไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือปั๊มหัวใจให้ ต่างจาก

ที่ก่อนหน้านี้ครูในโรงเรียนแพทย์เคยสอนเราว่าอย่างไรก็ต้องยื้อชีวิตผู้ป่วยให้

ถึงที่สุด เราไม่ไปตัดสินใจแทนคนไข้และญาติ แต่ใช้วิธีถามความเห็นเขา เรา

ถือว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อเขา เมื่อเผชิญกับภาวะเรื่องนี้บ่อยขึ้นทำให้เรามี

ประสบการณ์มากขึ้นว่าเราสามารถช่วยคนได้ แม้เขาจะต้องจากไป แต่เราทำ 

ให้เขาและญาติจากกันอย่างมีความสุข ไม่ทุกข์ทรมาน” 

	 เป็นความอ่อนน้อมและงดงาม	 เมื่อคุณหมอคนหนึ่งสามารถเอ่ยคำพูด
จากใจจริงว่าคนไข้หลายคนเป็นครูให้เธอ	 เธอเคารพครูหมอ	 แต่ครูที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคือชาวบ้านที่สอนเธอด้วยชีวิตจริงของเขา	
	 คนไข้ระยะสุดท้ายหลายรายที่ดูแลกันต่อเนื่องมานานมารอตายกับ
เธอ	 บางครั้งไปประชุมที่จังหวัด	 พอล้อรถมาแตะหน้าตึก	 หมอยังไม่ทันจะก้าว
ขาลง	 เจ้าหน้าที่บอกเธอว่า	 “คนไข้รอหมอแน่ะ”	 นาทีนั้นคนไข้ก็สิ้นลม	 คนไข้
บางรายมานอนรอเป็นคนไข้ใน	 เพื่อจะกล่าวคำร่ำลากันเป็นหนสุดท้าย	ขอบอก
ขอบคุณที่หมอดูแลตนมาด้วยดี		
 “ส่วนใหญ่คนไข้มะเร็งหรือเอดส์ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงเรียนแพทย์ให้มา

ตายที่บ้าน เพราะหมดทางรักษา เขาจะมานอนในโรงพยาบาลต่อ เพราะมี

อาการปวดทรมาน เราต้องมาอยู่ตรงปลายทางของชีวิตเขา คนไข้น่าสงสาร

มาก พลิกตัวหน่อยเดียวก็ปวด กระดูกก็หัก เราจะให้ยาแก้ปวดเขาไหม ใน

โรงเรียนแพทย์บอกไว้ว่าถ้าให้ยาแก้ปวดจะทำให้คนไข้หยุดหายใจ ที่ครูแพทย์

สอนมาตามทฤษฎีกับที่เราได้เจอจริง บางทีมันไม่ตรงกันเสียทีเดียว แต่เรา  

รู้สึกว่ายังไงฉันต้องทำให้คนไข้พ้นทรมานได้ เพราะคนไข้เขายังมีสติ ยัง

ต้องการความช่วยเหลืออยู่” 

	 คนไข้เอดส์คนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคน	 คนในหมู่บ้านพากันรังเกียจ	
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จนเจ้าตัวเศร้าซึมและโกรธแค้นสังคม	 วันหนึ่งคนไข้รายนี้เดินเข้ามาในโรง
พยาบาลในสภาพที่หน้าตาผ่องใสผิดจากเดิม		
 “ขอบคุณหมอมาก หมอเป็นคนเดียวที่ให้ชีวิตกับผม” ประโยคสั้นๆ	
จริงใจ	 กับสภาพที่ดูดีของผู้ป่วยรายนี้ทำให้เธอปลื้มใจ	 และนึกไปว่าคนไข้มี
กำลังใจดีขึ้น	 ไม่ทันได้เฉลียวใจว่านี่เป็นการมาขอบอกขอบคุณ	 เพื่ออำลากัน
เป็นหนสุดท้าย	ก่อนที่เจ้าตัวจะกลับไปผูกคอตายที่บ้าน	!	
 “คนไข้ที่ฆ่าตัวตายเขาจะมาลาให้เรารู้ แต่เราไม่สำเหนียก หลังจาก

เจอคนไข้รายนี้ทำให้เราจับสังเกตเร็วขึ้นเวลาคนไข้ดูแปลก ๆ ไป เราบอก

ตนเองว่าอะไรที่ทำให้คนไข้พลิกไปคนละคนได้อย่างนี้ ต่อไปเราต้องระวังให้

มากขึ้น” 

	 คนไข้ที่หมอแคนรู้สึกว่าเป็นครูที่ดีให้แก่เธอคือคนไข้เอดส์	เพราะทำให้
เธอได้เห็นมุมมองชีวิตหลายด้าน	 ท้าทายศาสตร์และศิลป์ของการเป็นแพทย์ที่
ต้องมีความรู้เรื่องการรักษาโรค	 และยังต้องมีศิลปะในการดูแลคน	 เพราะในยุค
นั้นคนไข้กลุ่มนี้ถูกรังเกียจจากผู้คนในสังคม	 ทั้งชีวิตยังเฉียดใกล้ความตายอยู่
ตลอดเวลา		
 
 ในท่ามกลางโจทย์หลายข้อ	 โจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งที่ท้าทายความสามารถ
ของคุณหมอแคนคือทำอย่างไรให้ชาวบ้านยอมรับคนไข้เอดส์	 และสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้	
	 “ครู”	 ผู้หนึ่งที่เธอประทับใจเป็นพิเศษ	 ครูผู้นี้ใช่เพียงสอนบทเรียนอัน
ยิ่งใหญ่และงดงามให้แก่เธอและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกถ้วนหน้า	แต่ยังเป็น
ครูสอนชาวบ้าน	 และทำให้สังคมเล็ก	 ๆ	 ในชุมชนได้เรียนรู้และยอมรับคนไข้
เอดส์ให้อยู่ร่วมในสังคมได้	 ครูคนนี้เป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดา	 การศึกษา
จบเพียงชั้นประถมฯ	 กิริยามารยาทเรียบร้อย	 สงบเสงี่ยม	 หน้าตาสะสวย	 มี
ลูกสาวสองคน	 วัย	 ๑๐	 ขวบ	 กับ	 ๘	 ขวบ	 คุณแม่รายนี้มาไกลมากจากบ้าน	 
ปิงหลวง-เมืองลี	ฐานะยากจน	และต้องเลี้ยงลูกมาตามลำพังเนื่องจากสามีทิ้งไป		
	 ก่อนหน้านี้มีคนมาชักชวนให้เธอไปขายบริการในเมือง	เธอทนทำไปได้
แค่ปีเดียว	ก็กลับมาอยู่กับลูก	 ได้เงินมาสร้างบ้านใหม่แค่ลงเสา	จากนั้นไม่นาน
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ก็ป่วยด้วยโรคเอดส์	 ได้ช่างที่มาปลูกบ้านเป็นสามีใหม่	 เมื่อมารักษาตัวที่	 
โรงพยาบาล	หมอแคนได้มีโอกาสพูดคุยกันเกือบทุกเย็นจนคุ้นเคยกันขึ้นเรื่อยๆ	
หมอพบว่าแท้ที่จริงแล้ว	 การพูดคุยกับคนไข้ก็คือการรักษาแบบหนึ่ง	 จากหญิง
บริการที่ไม่มีใครใส่ใจ	ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีกำลังใจขึ้น	หมอเองก็รู้สึก
ประทับใจในความมีจิตใจดี	และเป็นแม่ที่ดีของเธอ	
	 ทุกวันศุกร์	 รถสองแถวจากหมู่บ้านจะมาส่งเด็กนักเรียนหญิงสองคนพี่
น้องที่โรงพยาบาล	 ลูกสาวสองคนจะเข้าไปกราบที่อกแม่	 เด็กหญิงสองคนเป็น
เด็กเรียบร้อย	 และสดใส	 ลูกสาวคนโตที่พอรู้เดียงสากับชีวิตรักและใส่ใจดูแล
แม่	เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แม่โดยไม่เคยนึกรังเกียจ	
	 ผู้ป่วยคนนี้รักษาตัวอยู่นาน	ไป	ๆ	กลับ	ๆ	อยู่ราวสองปี	ลูกสาวคนโต
เริ่มเปลี่ยนไป	 กลายเป็นเด็กก้าวร้าว	 เก็บกด	 เพราะถูกชาวบ้านและเพื่อน	 ๆ	
ในโรงเรียนพากันตั้งข้อรังเกียจ	ทำให้หมอแคนต้องตามไปพูดคุยเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับครูที่โรงเรียน		
	 คุณแม่รายนี้มีศิลปะในการเล่าเรื่อง	 เธอพูดจาได้น่าฟัง	หมอเห็นว่าน่า
จะช่วยสอนผู้อื่นได้	 เมื่อคนไข้ยินยอมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตตนเป็นวิทยาทาน
ความรู้	 จึงมีการจัดประชุมวิชาการของโรงพยาบาลนาหมื่นขึ้น	 โดยนั่งประชุม
กันในโรงครัว	 ปูสาดกันง่าย	 ๆ	 วิทยากรคือคนไข้รายนี้ที่จะมาเป็นครูของหมอ
และเจ้าหน้าที่ทุกคน	
	 แม้ครูจะอยู่ในสภาพเหนื่อยหอบ	 เพราะกำลังอยู่ในสภาวะปอดอักเสบ	
อ่อนเพลีย	 จนต้องนั่งรถเข็นและให้ออกซิเจนช่วย	 แต่ครูก็มีสปิริต	 ไม่ยอม
ยกเลิก	 ด้วยประสบการณ์ชีวิตเข้มข้นที่โศกซึ้งกินใจที่เจ้าตัวถ่ายทอดด้วยภาษา
คำเมืองอย่างซื่อ	ๆ	ทำเอาเจ้าหน้าที่ที่นั่งฟังอยู่ด้วยต้องเช็ดน้ำตาป้อย	ๆ	ทำให้
คนเล่ามีกำลังใจหายเหนื่อยไปหลายวัน	
	 เมื่อพื้นที่แห่งความเข้าใจได้เปิดกว้างขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	
ก้าวต่อไปคือการเปลี่ยนชุมชน	เวลาไปออกหน่วยตามพื้นที่หมู่บ้านต่าง	ๆ	จะมี
การนำหนังไปฉาย	 ปกติหมอแคนจะพูดให้ความรู้เรื่องสุขศึกษากับชาวบ้านด้วย
ตนเอง	 แต่คราวนี้มีเวอร์ชั่นใหม่ที่กินใจกว่าเก่า	 เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงอู้	 
คำเมืองของคุณแม่รายนี้ที่อัดเทปไว้	 คนฟังพากันนั่งฟังเงียบกริบด้วยความรู้สึก
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กินใจ	สะเทือนใจ	นับเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ได้ผลเกินคาด	
 “เขาสอนเราด้วยชีวิตเขา มีแนวทางของศาสนาด้วย โอ้โฮ ชาวบ้าน 

ป.๔ รู้เรื่องโรค รู้เรื่องชีวิตมากกว่าเราเสียอีก การที่เขารู้ขนาดนั้นเขาต้องไป

แลกมาด้วยความเจ็บปวด เขาพูดอย่างคนตระหนักรู้แล้ว และมองชีวิตอย่าง

เข้าใจ ให้อภัยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ช่วงที่เขามานอนโรงพยาบาลบ่อย ๆ 

เขาขอซื้อบัตรโทรศัพท์จากพยาบาลอยู่เรื่อย เขาโทร. ไปหาเพื่อน ๆ ที่ขาย

บริการว่าให้กลับมาอยู่บ้านเถอะ ไม่งั้นจะเป็นอย่างเขา แล้วจะไม่ได้เจอหน้าลูก

อีก เขาเป็นคนคิดดีมาก ๆ” 

	 วันที่ผู้ป่วยรายนี้มานอนโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย	 เธออยู่ในสภาพที่
หมดแรงไปเสียเฉย	 ๆ	 เธอบอกกับหมอว่าคราวนี้คงไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล	
ขออย่าได้ส่งเธอเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัด	 เพราะครอบครัวจะลำบาก	
ต้องเสียเงินเหมารถไปรับศพ		
 “ในเมื่อเขาจะอยู่กับเรา เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด”  

	 คนไข้จากไปในช่วงตี	 ๓	 หมอ	 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานเผา
ศพเธอถึงบ้านที่อยู่ห่างไกล	 บางช่วงต้องลงเดินข้ามน้ำด้วยความลำบาก	 ถนน
หนทางก็ฝุ่นเขลอะ	 แต่ทุกคนก็เต็มใจไป	 มิใช่เพียงในฐานะหมอ	 พยาบาลกับ	 
ผู้ป่วยคนหนึ่ง	หากยังเป็นการให้เกียรติผู้ตายในฐานะเพื่อนที่คุ้นเคยต่อกัน		
	 แม้ผู้เป็นแม่จะจากไป	 แต่หมอยังคงติดตามดูแลลูก	 ๆ	 ของครอบครัว
นี้มานานถึง	 ๑๕	 ปี	 เด็ก	 ๆ	 สองคนเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาว	 และยังคงติดต่อ	 
ส่งข่าวคราวถึงเธอเป็นระยะ	 	
	 ๓	 ปีของการเป็น	 “หมอเมืองน่าน”	 เป็นขวบปีแห่งความสุข	 หลังจาก
เป็นแพทย์ใช้ทุนครบ	๓	ปี	 ตามที่กำหนด	 จังหวะนั้นแม่เริ่มไม่สบาย	ต้องการ
คนมาดูแล	 ประจวบกับน้องสาวได้ทุนแบงก์ชาติไปเรียนต่อต่างประเทศพอดี	
ทำให้หมอแคนต้องตัดสินใจกลับบ้าน	 เพื่อมาดูแลแม่และเรียนต่อเป็นแพทย์
เฉพาะทาง		
 “อย่าไปเรียนต่อเลย ให้อยู่ช่วยคนนาหมื่นตาดำ ๆ ต่อไปเถอะ เป็น

หมอในเมืองใหญ่ก็อย่างงั้น ๆ แหละ อยู่ที่นี่ยังทำประโยชน์ให้ชาวบ้านได้อีก

เยอะ” 
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	 เป็นเสียงของหมอเมืองน่านรุ่นพี่คนหนึ่งที่เธอทั้งคุ้นเคยและเคารพ
นับถือ	ที่โทรศัพท์มาถึงเธอ	เหมือนจะเป็นทั้งคำขอร้องและคำสั่งเสีย	ก่อนที่เจ้า
ตัวจะตัดสินใจฆ่าตัวตายในวันรุ่งขึ้น	 เพื่อแสดงความรับผิดชอบในเรื่องงาน	
เป็นการจบเรื่องด้วยชีวิตตนเอง	 ทำเอาเพื่อน	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 เศร้ากันทั้งจังหวัดที่
หมอดี	ๆ	มีอุดมการณ์เพื่อชาวบ้านคนหนึ่งต้องจากไป	
	 จดหมายที่เขียนติดต่อกับแพทย์รุ่นพี่ที่เป็นหมอชนบท	๒	คน	เพื่อพูด
คุยและขอคำปรึกษา	ตลอดจนจดหมายจากเจ้าหน้าที่	และชาวบ้าน	คุณตาคุณ
ยายที่เขียนด้วยลายมือตัวโตโย้เย้ของคนบ้านนอกไร้การศึกษา	 เพื่อให้ศีลให้พร
ให้	 “ลูกหมอ”	 ได้ไปดีมาดี	 มีอนาคต	 บอกถึงความอาลัยรัก	 ความผูกพันอัน
บริสุทธิ์ที่หมอคนหนึ่งได้รับ	 ขณะเดียวกันก็บอกให้รู้ว่าสิ่งนี้มีค่ามากเพียงไร
สำหรับเจ้าตัว	ในเมื่อเธอยังคงถนอมรักษากระดาษเหล่านี้ไว้ราวสมบัติล้ำค่า		
	 นี่คือคุณค่าทางใจที่ทำให้ผู้พบเห็นได้รู้ว่าแท้แล้วภายนอกที่ดูเข้มแข็ง	
หากภายในของคุณหมอผู้มีอุดมคติอย่างยิ่งผู้นี้ซ่อนไว้ด้วยความละเอียดอ่อน
โยนเพียงไร	
  
 “ที่นี่มีบ้านให้แล้ว	 เหลือแต่แคนมาประดับเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านหลังนี้
เท่านั้นเอง”	 คำชักชวนจากคุณหมอบุญชอบ	 พงษ์พานิช	 อดีตคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ทำให้เธอผู้ที่ไม่เคยมองโรงพยาบาลแห่งนี้
มาก่อน	เพราะไม่อยากเป็นลูกที่เติบโตในอาณาจักรของพ่อแม่ต้องหยุดคิด		
	 แม้พ่อแม่จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลในอุดมคติของเธอ	 แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าเธออยากอยู่ใต้ร่มเงาของบุพการี	 เป็นธรรมดาที่เธออยาก
แสวงหาหนทางเพื่อเติบโตในเส้นทางของตนเอง	 ต้องการอิสระและอยากพิสูจน์
ความสามารถของตนเองมากกว่า	
	 แล้วชีวิตก็ก้าวมาถึง	“ทางเลือก”	อีกครั้งหนึ่ง...	
 “ชอบวาดรูปอย่างนี้อนาคตต้องเป็นหมอผ่าตัดแน่เลย” เคยมี
ศัลยแพทย์คนหนึ่งที่เป็นหมอรุ่นพี่ศิริราชพูดกับเธอไว้อย่างนี้		
	 ต่อเมื่อได้เป็น	 “หมอเมืองน่าน”	 ในโรงพยาบาลชุมชนนาหมื่น	 ที่ทั้ง
ตรวจรักษาและเวียนเข้าห้องผ่าตัดอยู่ทุกบ่อย	 เธอจึงพบว่าไม่เพียงความ
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เหน็ดเหนื่อยจากการต้องใช้พละกำลังอย่างมาก	 หากความเครียดยังตามมา	 
ติด	ๆ	เมื่อต้องคอยลุ้นอาการคนไข้หลังผ่าตัด	
	 เธอพบว่าตนเองคงไม่สามารถทนกับสภาพเช่นนี้ไปได้ตลอดชีวิต	 
เป็นแน่	
	 ถัดมาคือวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่เมืองไทยยังไม่มีสอน	 หากไปเรียน
หลักสูตรนี้ที่เมืองนอกก็ต้องออกพื้นที่	 ขึ้น	 ฮ.	 ไปดูหายนภัย	 อุบัติเหตุ	 หรือ
พื้นที่สงคราม	ต้องเดินทางตะลอน	ๆ		
	 เช่นกันที่เธอคงไม่อาจมีความสุขกับงานเช่นนี้ไปได้ตลอดชีวิต		
	 ท่ามกลางคำทัดทานมากมาย	 เธอตัดสินใจเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว	 เพราะชื่นชอบหลักการของวิชานี้	 เธอชอบดูคนไข้ไปนาน	 ๆ	 ชอบ
เรียนรู้จักชีวิตคนไข้	ชอบมองเห็นความเชื่อมโยงของวงจรชีวิตคนไข้กับโรคภัยที่
เป็น	 แม้ขณะนั้นเวชศาสตร์ครอบครัวยังเป็นเพียงภาควิชาเล็ก	 ๆ	 ที่ไม่ค่อยมี
ใครให้ความเชื่อถือ	หนำซ้ำแพทย์เฉพาะทางอื่น	ๆ	ก็ดูถูก	
	 มีเพียงผู้เป็นพ่อที่ย้ำกับลูกสาวว่า	 “ถ้ามั่นใจว่าชอบ ก็ขอให้ทำในสิ่งที่

ชอบ แล้วจะทำได้ดี” 

	 ใช่เพียงเพราะว่า	 “ที่นี่มีบ้านให้แล้ว...”	 อย่างที่คุณหมอบุญชอบ
ชักชวน	 แต่เธอปรารถนามากไปกว่านั้น	 คือปรารถนาให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่
อบอุ่นน่าอยู่	เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้สำหรับรุ่นน้อง	ๆ	ที่จะแวะเวียนมา	ทั้งเป็น
บ้านที่เป็นแหล่งที่พึ่งทั้งกายและใจสำหรับผู้ป่วยทุกคน	
 “เหตุที่เลือกเวชศาสตร์ครอบครัว เพราะเรามีความประทับใจตอนไป

ใช้ทุนที่ต่างจังหวัด จากชีวิตผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้โลกหลายอย่าง เราจึงอยาก

กลับมาโรงเรียนแพทย์เพื่อสอนน้อง ๆ แพทย์รุ่นใหม่ในสิ่งที่เราไม่เคยได้มี

โอกาสเรียนมาก่อน เราอยากเป็นอาจารย์แพทย์ที่มาสอนสิ่งดี ๆ สิ่งงาม ๆ ที่

เราไปเจอมา ที่มันขาดหายไปตอนที่เรียน และวิชานี้น่าจะตอบคำถามเราได้” 

	 เด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยเดินไปมา	 คุ้นเคยกับชีวิตในโรงพยาบาลรามาฯ	
ราวบ้านหลังที่สอง	 และเคยใฝ่ฝันจะเป็นแพทย์	 กลับมายังถิ่นเดิมของเธออีก
ครั้ง	คราวนี้ในฐานะอาจารย์แพทย์หญิง	
	 เธอพบว่าแม้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นหลักการที่ดีและ



176 Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย

น่าสนใจ	 แต่ในภาควิชาเล็ก	 ๆ	 แห่งนี้	 การสอนนักเรียนแพทย์ยังคงเป็นแบบ
เก่า	 ๆ	 ไม่ใช่วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวที่เห็นความสำคัญของคนไข้อย่างที่ควรจะ
เป็น	 ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าการทำงานควบคู่ไปกับการเป็นนักสังเกตการณ์ในหอ	 
ผู้ป่วยต่าง	ๆ	เพื่อจะได้รู้จักทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลรามาฯ	และใช้ช่วงเวลา	๑	ปี
ของการทำงานในภาควิชานี้เตรียมตัวสอบ	 เพื่อไปเรียนเป็นอาจารย์สอนวิชา	 
เวชศาสตร์ครอบครัว	
	 เมืองโตรอนโต	ประเทศแคนาดาคือจุดหมายต่อไป	ใช่เพียงแต่มีระบบ
งานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ดี	 มีมาตรฐาน	 หากเด็กหญิงคนหนึ่งอยากกลับ
ไปเห็น	“บ้านเกิด”	ที่ตนจากมานาน...	
	 ฝันที่ไกลไปกว่านั้น	 เธออยากไปตักตวงความรู้	 เพื่อกลับมาเป็น	 “นัก
บุกเบิก”	 สอนให้นักศึกษาแพทย์ได้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ดี	 มี	 
จิตวิญญาณของการเป็นแพทย์สาขานี้อยู่เต็มเปี่ยม	 และสร้างสรรค์วิชานี้ให้ได้
รับการยอมรับ	ได้มีที่ยืนอยู่ในวงการสาธารณสุขไทย	
	 จะดีสักเพียงไหน	 หากผู้ป่วยไข้ได้มีแพทย์สาขานี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพของพวกเขา	เพื่อเขาจะได้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 	
	 จะดีสักเพียงไหนหากหมอกับคนไข้สามารถสื่อสารกันได้	 และมอง
เห็นกันในมิติของความเป็นมนุษย์	 ไม่มีกำแพงหนาหนักเป็นอุปสรรคกีดขวาง
อย่างที่เป็นอยู่		
	 เป็นอีกครั้งที่เธอพบว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องก้าวข้ามอุปสรรค	 เพื่อ
สร้างหนทางใหม่ที่ดีกว่า...	
  
 แทแ้ล้วชีวิตคือการเดินทาง	 แล้วนักเดินทางคนหนึ่งก็เดินทางข้ามโลก	
เพื่อแสวงหาหนทางใหม่ให้กับความฝันอันงดงามของตนเอง	
	 ที่แคนาดาเน้นการเรียนอย่างโลกตะวันตก	 เป็นการเรียนที่สนุกและ
สร้างสรรค์	 โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากตำรับตำราในห้องสมุด	
สังเกตการณ์ตามโรงพยาบาลทั้งในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและเรื่องการเรียน	 
การสอน	 การได้ไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ด้านการเรียนการสอนทำให้คุณหมอจาก
เมืองไทยได้มีโอกาสสังเกตสไตล์การสอนที่หลากหลายของอาจารย์ท่านต่าง	 ๆ	
จุดนี้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของตนไปด้วยในขณะเดียวกัน	 การใช้
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ห้องเรียนเพียงเพื่อมาแลกเปลี่ยนหรือถกเถียง	 แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ	
ประเด็นต่าง	ๆ	ทำให้ผู้เรียนได้เกิดมุมมองใหม่ที่กว้างขวางขึ้น	เธอพบว่าด้วยวิธี
การเช่นนี้สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด	 เป็นการสร้างนิสัย
ใหม่ของการเรียนรู้	 ในหลักสูตรยังมีการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 ทั้ง
ผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยเอดส์	ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน		
	 แต่ประสบการณ์ที่เธอประทับใจ	จำได้ไม่ลืมคือการได้มีโอกาสไปเยือน
จังหวัดนูนาวุดอย่างที่ฝันไว้	ได้เรียนรู้ชีวิตและสุขภาพของชาวพื้นเมืองอินนูอิดที่
ขั้วโลกเหนือ	(ที่คนทั่วไปเรียกว่าเอสกิโม	ซึ่งถือเป็นคำดูถูก	แปลความหมายได้
ว่าคนกินเนื้อดิบ)	 โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพด้านแพทยศาสตร์
ศึกษาจากหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพประชากร	 มหาวิทยาลัยออตตาวา	 ปกติ
โอกาสไปเยือนดินแดนนี้เป็นไปด้วยยาก	เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษ		
 “ใคร ๆ ก็ว่าที่นั่นกันดาร มีทั้งอาชญากรรมและยาเสพติด คน

แคนาดามองพวกอินนูอิดอย่างดูถูก ดัชนีชี้วัดสุขภาพของเขาก็แย่ ทำให้เรา

สงสัยว่าจริงหรือ เราอยากไปดูให้เห็นกับตา” 

	 ขณะนั้นเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม	 หน้าร้อนกำลังใกล้เข้ามา	 แต่ขนาด
นั้นอุณหภูมิที่เธอได้สัมผัสในก้าวแรกที่สนามบินของเมืองในขั้วโลกเหนือก็
ทำเอาเธอลืมไม่ลง	 เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ในท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ	 ๓๐	
องศา	ช่วงกลางวันน้ำแข็งจะเริ่มละลาย	ทำให้สภาพท้องถนนไม่ต่างจากขี้โคลน	
ที่นี่เธอได้ตามหมอ	 พยาบาล	 ไปออกหน่วย	 เพื่อตรวจรักษาชาวพื้นเมือง	 เป็น
ช่วงเวลาที่สนุกสนาน	 และชาวอินนูอิดที่ได้พบก็น่ารัก	 มีน้ำจิตน้ำใจ	 ยิ้มแย้ม
แจ่มใส	เคารพนับถือผู้อาวุโสคล้ายคนไทยตามบ้านนอกชนบท	
 “สองปีที่ไปอยู่แคนาดาได้เรียนเยอะมากก็ตอนอยู่ขั้วโลกเหนือนี่แหละ 

แม้จะเป็นช่วงสั้น ๆ มันเหมือนเราได้ส่องกระจกสะท้อนตัวเอง ทำให้นึกถึง

ตอนเราไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนช่วงแรก ๆ ว่าเราดูแลชาวบ้านโดยเอาตัวเอง

เป็นมาตรวัด ไม่ได้เข้าใจชาวบ้านว่าจริง ๆ แล้วเขาทุกข์ร้อนเรื่องอะไร เหมือน

อดีตของรัฐบาลแคนาดาที่ดูถูกคนอินนูอิด หาว่าพวกเขาแต่งตัวมอมแมม

สกปรก นุ่งห่มขนสัตว์ คนภายนอกมองว่าเป็นชุมชนเสื่อมโทรม เขากลายเป็น

ประชากรชั้นสองในบ้านของตัวเอง พอเราไปเห็นก็ตกใจว่าไม่เห็นเขาจะซึม
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เศร้า หรือโหดร้ายอย่างที่เคยฟังมา ภายหลังรัฐบาลกลางจึงต้องออกมาขอโทษ

ว่าไปทำร้ายชนเผ่าเขา ทำให้เขาเสียความเป็นตัวตน และเริ่มปล่อยให้พวกเขา

ดูแลกันเอง มีการเอาผู้อาวุโสมาประชุมเพื่อฟื้นฟูเรื่องการแพทย์พื้นบ้านด้วย” 

	 ครั้งหนึ่งที่เธอและทีมเจ้าหน้าที่นั่ง	 ฮ.	 ไปออกหน่วยในหมู่บ้าน	 ขณะ
นั้นรัฐบาลกำลังโปรโมทเรื่องการออกเยี่ยมบ้าน	 มีการระดมชาวบ้านมาต้อนรับ
คณะ	 บรรยากาศไม่ต่างจากงานวัดที่เมืองไทย	 มีการเอาอาหารมาเลี้ยงดูปูเสื่อ
กัน	หากเป็นเมืองไทยต้องล้มควายเลี้ยง	แต่คนอินนูอิดเลี้ยงแมวน้ำ	!		
	 เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่แขกจากเมืองไกลแถบ
เส้นศูนย์สูตรของโลกได้กินซุปแมวน้ำ	รสชาติคล้ายเนื้อวัว	แต่นิ่มกว่า	“มันร้อน
มาก	 เหมือนใครจุดไฟในอกเรา”	ปกติคนอินนูอิดกินเนื้อดิบ	และกินไขมันมาก
กว่ากินเนื้อ	เนื่องจากต้องใช้พลังงานมาก	และอยู่ในพื้นที่หนาวกว่าหนาว	
 “พวกหมอที่ขึ้นไปอยู่ที่นั่นจะรู้สึกว่าตนเหนือกว่า เหมือนกับไปทำทาน 

เวลาคุยกับคนไข้ก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เขาจะใช้วิธีตะโกนคุย ไม่จับต้องแม้กระทั่ง

ตัวคนไข้ มันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองตอนที่เราอยู่บ้านนอก เวลาที่

เราใช้ล่ามที่ไม่มีคุณภาพและเรายังไม่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตชาวบ้าน เราก็เคยนึกดู

ถูกชาวบ้านมาก่อนเหมือนกัน มันเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้น” 

	 หมอแคนอำลาถิ่นกำเนิดกลับมาฉลองสหัสวรรษใหม่ปี	 ๒๐๐๐	 ที่
เมืองไทย	 ซึ่งขณะนั้นตรงกับปี	 ๒๕๔๓	 เพื่อมาเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชา	 
เวชศาสตร์ครอบครัว	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ที่ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น...	
	 ย่างก้าวของ	 “นักบุกเบิก”	 งานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเริ่มขึ้นนับแต่
บัดนั้น	 ถึงวันนี้แวดวงเวชศาสตร์ครอบครัวไม่มีใครไม่รู้จักเธอ	 ผู้เป็นทั้ง	
“อาจารย์แคน”	ของลูกศิษย์	เป็น	“คุณหมอแคน”	ผู้เมตตาและละเอียดลออใน
การตรวจรักษาคนไข้	 ไม่เพียงให้ความรู้ในหลักการที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง	 หากยัง
เป็นแบบอย่างอันดีในการปฏิบัติตัวให้กับบรรดาศิษย์ทุกคน		
	 อาจารย์แคนพลิกรูปแบบการสอนจากห้องเรียนที่น่าเบื่อ	 ชวนง่วง	 ให้
กลายมาเป็นห้องเรียนแห่งความสุข	 สนุกสนาน	 และท้าทายการเรียนรู้	 เป็นที่
ชอบใจของนักศึกษาแพทย์ที่ได้เรียน	 มีการร่างหลักสูตรใหม่ที่เน้นชั่วโมงปฏิบัติ
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มากกว่าชั่วโมงบรรยาย	 แม้แต่การจัดโต๊ะเก้าอี้ก็เปลี่ยนเป็นจัดรูปตัวยูหรือโต๊ะ
กลม	 ทำให้ผู้ เรียนกับผู้สอนดูเป็นกันเองมากขึ้น	 เป็นเพราะเธอเห็นว่า
บรรยากาศของการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเครียด	 นักเรียนสามารถกินขนมใน
ห้องเรียนได้	 ครูแพทย์ผู้นี้ชอบตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนแพทย์ได้ขบคิด
วิเคราะห์	 ทำให้มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างผู้เรียน
มากขึ้น	ด้วยวิธีการเช่นนี้ทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่กว้างขวางขึ้น	
	 นอกจากความสนับสนุนจากอาจารย์ผู้ใหญ่	 นักศึกษาแพทย์ยังรู้สึกว่า
เวลาช่วง	 ๒	 สัปดาห์ที่ต้องเวียนมาเรียนรู้วิชานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากขึ้น	
ครูผู้สอนเองก็มีการประเมินการสอนของตนเองทุกปี	มีการปรับพัฒนาคุณภาพ
การสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม	 จนภายหลังทางคณะแพทยศาสตร์เห็นความสำคัญ	 มี
การปรับหลักสูตรโดยเพิ่มเวลาให้มากขึ้น	 จากเดิมที่สอนเฉพาะนักศึกษาแพทย์
ปี	๔	เพิ่มเป็นให้สอนปี	๔-๖	ด้วย		
 “เราวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนแพทย์ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาเมื่อ

มาอยู่ที่เรา ให้เขาได้ทั้งความรู้และสนุกที่ได้เรียน เช่น เราให้เขาได้ตรวจคนไข้

ด้วยตัวเองโดยมีอาจารย์อยู่ด้วย นักเรียนชอบมาก ช่วงนั้นไม่มีวอร์ดไหนเลย

ให้นักเรียนแพทย์ชั้นปี ๔ ได้ตรวจคนไข้นอกเอง ตอนหลังวอร์ดอื่นเขาก็เริ่มทำ

บ้าง” 

	 ระยะหลังที่ทำหลักสูตรใหม่	อัตราความพึงพอใจของนักเรียนแพทย์สูง
ขึ้นมาก	จากอันดับบ๊วยพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นอันดับ	๒		
 
 หนทางแห่งความฝันของนักเดินทางคนหนึ่งดูจะสวยงาม	 และได้รับ
การยอมรับมากขึ้น...	
	 หลังกลับจากแคนาดาได้สองปี	 คณบดีในขณะนั้นคือศาสตราจารย์	
นายแพทย์ประกิต	วาทีสาธกกิจ	เสนอให้เปิดการสอนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวขึ้น	 นอกจากสอนนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำบ้านแล้ว	
ยังต้องสอนอาจารย์แพทย์ที่จะไปสอนนักเรียนแพทย์ต่อด้วย	 ทำให้คุณหมอ
แคนต้องวางแผนงานทุกอย่าง	ทุกขั้นตอน	และยังต้องลงมือทำงานสารพัดอย่าง
ด้วยตนเอง	 ทั้งงานด้านธุรการ	 การจัดตารางการเรียนการสอน	 ประสานทุก
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หน่วยที่เกี่ยวข้อง	โดยมีอาจารย์ในภาคฯช่วยกันคนละไม้ละมือ	
	 ไม่ต่างจากสถาปนิกที่วางแผนออกแบบ	 เป็นทั้งนายช่างที่ลงเสาเอก	
และลงมือก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้มาด้วยความเหนื่อยยากในก้าวบุกเบิก...		
	 แพทย์หญิงนักบุกเบิกวัย	๔๐	ผู้นี้ถือคติว่าตนตั้งใจทำงานเพื่องาน	ไม่
ได้ทำงานเพื่อตนเองหรือเพื่อสิ่งใดอื่น	 จึงไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง	 แต่ตนจะมอง
ว่าผู้อื่นยังมีความสุขอยู่หรือไม่	 ตนจึงชอบสังเกตและรับฟังความคิดเห็นของ	 
ผู้อื่น	 แต่จะไม่ไปบังคับให้ผู้อื่นทำตามอย่างที่ตนต้องการ	 ขณะเดียวกันก็วาง
แผนข้ามช็อตไปข้างหน้าว่าจะต้องก้าวต่อไปอย่างไรเสมอ		
	 เธอถือว่ามนุษย์คนหนึ่งควรทำงานให้มีศักยภาพเต็มที่ในเวลาที่มีชีวิต
อยู่	ในเมื่อชีวิตนี้แสนสั้น	การทำงานเพื่อผู้อื่นก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม	แต่
หากทำเพื่อตนเองจะไม่มีวันพอ	 เพราะกิเลสจะใหญ่ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ในที่สุดก็จะ
ทุกข์	
 “ที่ว่าเราทำงานเพื่องาน เพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน

และมีความสุขกับการทำงาน เราจึงทำงานไปได้เรื่อยๆ เหมือนงานมันอยู่ใน

เนื้อในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นงานตรวจคนไข้หรืองานสอน เรามีเป้าหมายชัดว่าฉัน

มาเป็นครูแพทย์เพื่ออยากให้น้อง ๆ ได้รู้อะไรดี ๆ ในการออกไปเป็นแพทย์

และมีความสุข ส่วนในบทบาทหมอ เราอยากให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นใคร มีสิทธิ

การรักษาอย่างไร ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ” 

	 หมอแคนปรารถนาให้คนไข้ได้มีรอยยิ้มหลังออกจากห้องตรวจของเธอ
ไป	 ไม่ว่าคนไข้จะทุกข์ขนาดไหน	 ก็น่าจะช่วยเยียวยาเขาได้บ้าง	 แม้ไม่ทั้งหมด	
ไม่ใช่ออกจากห้องแล้วทุกข์กว่าเก่า	 ถึงแก้ทุกข์ไม่ได้	 อย่างน้อยก็ยังมีเธอเป็น
เพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในก้นเหวแห่งความทุกข์ด้วยกัน		
	 ถึงวันนี้	ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีมีอาจารย์หมอประสิทธิ์	 กี่สุขพันธุ์	 เป็นหัวหน้าภาคฯ	 ผลิตแพทย์
สาขานี้ออกไปรับใช้ผู้คนในสังคมแล้ว	 ๑๐	 รุ่น	 และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต
แพทย์สาขานี้ที่มีหลักสูตรเข้มข้น	 เข้มแข็งในเชิงวิชาการ	 และได้รับการยอมรับ
มากที่สุด	 ในสายตาของผู้เฝ้าใส่ปุ๋ย	 รดน้ำพรวนดิน	 นี่คือความภูมิใจ	 เพราะ
หากเปรียบเป็นต้นไม้	ต้นไม้ต้นนี้ก็อยู่ในวัยหนุ่มสาว	ผลิดอกออกผลให้ได้ชื่นใจ	
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และเติบโตแข็งแกร่งพอสมควร	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังในแต่ละก้าวย่างของความ
สำเร็จคือคุณหมอแคน	 จนน้อง	 ๆ	 แกล้งกระเซ้าว่าอาจารย์แคนคือ	 “เจ้าแม่	
Fam	Med.”		
	 ทุกเช้า	 ๖	 โมง	 ผู้หญิงผิวสีน้ำตาล	 ผมซอยสั้น	 ร่างสูงโปร่ง	 ท่วงท่า
ทะมัดทะแมง	แต่งตัวเรียบง่ายธรรมดา	หน้าตาปลอดสีสันของเครื่องสำอาง	จะ
โผล่หน้ามาถึงภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใครเพื่อน		
	 เป็นอย่างที่เจ้าตัวว่าไว้	“อาจารย์แคน”	ดูไม่มีบุคลิกของอาจารย์แพทย์
ผู้ทรงภูมิกระไรนัก	 มีอะไรบางอย่างที่บอกถึงความง่าย	 ๆ	 สบาย	 ๆ	 ไม่
เคร่งเครียด	แต่ดูยิ้มแย้ม	และน่าวางใจ	
	 การมาถึงที่ทำงานในเวลาเช่นนี้เป็นกิจวัตรที่คุณหมอแคนปฏิบัติมาแต่
ไหนแต่ไรเป็นเวลา	๑๐	ปีแล้ว	หากวันไหนมืดค่ำเกินแล้วยังไม่กลับ	หมอสันต์
ผู้เป็นพ่อจะขึ้นมาตามด้วยความเป็นห่วง	 “จะทำงานอะไรกันนักหนา	 กลับบ้าน
ได้แล้ว”	ไม่ว่าจะนอนดึกดื่นแค่ไหน	เจ้าตัวบอกว่านาฬิกาในตัวจะปลุกตามเวลา
สม่ำเสมอ	นี่คือการปลูกฝังวินัยในการทำงาน	นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่
เกินร้อย		
	 นอกจากงานการเรียน	 การสอน	 และการบริการที่ต้องทำควบคู่กันไป
แล้ว	การมีทัศนคติที่เปิดกว้าง	เห็นความสำคัญของวิชาชีพอื่นยังเป็นสิ่งที่แพทย์
หญิงผู้นี้ให้ความสำคัญ	 เธอได้พบว่าการเปิดพรมแดนใหม่ของการทำงาน	 โดย
ให้เกียรติสาขาวิชาชีพอื่นได้แสดงความคิด	 แสดงทักษะความสามารถ	 ทำให้
ต่างคนต่างได้เรียนรู้เพิ่มเติม	 นี่คือหัวใจของการทำงานเป็นทีมที่จะทำให้งาน
ประสบความสำเร็จได้	 ไม่ใช่	 “อะไร	 ๆ	 ก็หมอ”	 เมื่อการทำงานต้องก้าวไปข้าง
หน้า	 จึงมีการรับสมัครทีมงานใหม่ที่เธอคัดเลือกด้วยตนเอง	 ทั้งนักสังคมฯ	 นัก
จิตวิทยา	 พยาบาล	 นักสิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 ทำให้มีทีมทำงานที่แข็งแกร่ง	 และ
สามารถทำให้งานที่ทำอยู่มีคุณภาพดีขึ้น	
 “อย่างนักสิ่งแวดล้อมนี่มีประโยชน์มากเลย ทั้งคนไข้สูงอายุและผู้ป่วย

หนัก เวลาเขาไปเยี่ยมบ้านเขาจะเห็นมุมที่เราไม่เห็น มุมที่เป็นอันตราย และ

ช่วยปรับแก้ไขได้” 
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	 สมเจตนา	ทันใจ	หรือแจ๋ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำภาควิชาฯ	
พูดถึงอาจารย์แคนที่เธอเคารพว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นหัวหน้างานการศึกษา
ของภาค	 และเธอเป็นหัวหน้าหน่วยบริการการศึกษาวิชาการและวิจัยที่ทำงาน
ร่วมกับอาจารย์มาแต่ต้น	 ช่วงแรกงานยังล้มลุกคลุกคลาน	 เหมือนทารกน้อยที่
ยังก้าวเตาะแตะ	 คุณหมอแคนเป็นผู้มาบุกเบิกด้วยความทุ่มเท	 เสียสละ	 เวลา
ทำอะไรหมอจะนึกถึงประโยชน์ที่นักเรียนแพทย์จะได้รับก่อนเสมอ	ยิ่งช่วงจะขึ้น
ปีการศึกษาใหม่	การจัดตารางสอนและตารางบริการของแพทย์ทุกคนในภาคจะ
ยุ่งมาก	 ทุกอย่างต้องเสร็จให้ทันเวลา	 บางช่วงต้องทำงานกันจนดึก	 ถ้าอาจารย์
แคนมีเวลาจะมาช่วยเสมอ	เป็นคนที่ให้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจน้อง	ๆ	ทั้ง
ยังเป็นคนเก่ง	 นิสัยตรงไปตรงมา	 ทำงานจริงจัง	 ขยัน	 และทำงานได้เร็ว	 แต่ก็
ละเอียดรอบคอบ	เวลามีปัญหาสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้เสมอ		
 “อาจารย์แคนเป็นครูที่ลูกศิษย์รัก เหมือนเขาบอกต่อกันว่าเวชศาสตร์

ครอบครัวที่ดีที่สุดต้องที่รามาฯ และต้องมาหาอาจารย์สายพิณ ที่งานด้านนี้ของ

รามาฯ เด่น เป็นเพราะอาจารย์เป็นตัวหลัก ถ้ามองภายนอกดูเหมือนอาจารย์

เป็นคนแข็ง ๆ แต่ลึก ๆ ในจิตใจแล้วเรามองว่าเขาเป็นคนขี้สงสารคน เห็นใจ

คน เป็นคนน่ารักและสมถะมาก ไม่มีหรูหราฟู่ฟ่า แต่ไม่ใช่คนเครียด เวลามี

งานอะไร อาจารย์ชอบเต้นชอบร้องชนิดไม่ยอมลงจากเวที แกสนุก และร้อง

เพลงเพราะด้วย” 

	 ขณะที่โจ้	 อัจฉรา	 อังคณาภิวัฒน์	 นักวิชาการศึกษาประจำภาคฯ	 ที่
ทำงานด้วยกันมา	๖	ปีแล้ว	 สะท้อนความรู้สึกของตนว่าหมอแคนเป็นคนที่เต็ม
ที่กับทุกอย่าง	 และทำทุกอย่างด้วยใจรัก	 ไม่ว่าจะในบทบาทของหมอ	 หรือ
บทบาทของความเป็นครู	 ที่โต๊ะทำงานเธอเห็นว่าอาจารย์แคนมีกิจกรรมทำ
ตลอด	ไม่เคยอยู่ว่าง	แม้งานจะเหนื่อย	แต่อาจารย์ดูมีความสุข	โดยเฉพาะเมื่อ
ได้เข้าสอน	
 “อาจารย์เป็นคนละเอียด จะสนใจทุกเรื่องของคนไข้ ค่อยใจเย็นค่อย

ถาม ทั้งยังใส่ใจครอบครัวผู้ป่วยด้วย เวลามีงานหรือมีเรื่องอะไร ทั้งเรื่องดีและ

ไม่ดี ทุกคนจะนึกถึงและเข้ามาหาอาจารย์แคนเป็นคนแรกเสมอ เป็นคนรับฟัง

ความคิดเห็นของคนอื่น มีเหตุผล เรากล้าแสดงความเห็นแย้งกับแก แกจะฟัง 
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เวลามีปัญหาเรื่องงาน บางทีงานจะไม่ทัน แกจะโทร.ประสานงานให้เลยโดยไม่

ต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ หรือถ้าเราทำงานพลาด อาจารย์จะบอกเราตรง ๆ” 

	 ใช่เพียงความใส่ใจที่มีให้กับคนไข้	 น้อง	 ๆ	 นักเรียนแพทย์คนใดที่มี
ปัญหา	 อาจารย์แคนจะสังเกตเห็นก่อนเป็นคนแรกเสมอ	 และจะเรียกเข้ามาคุย
ด้วย	และดูแลใส่ใจอย่างดี	
	 สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นที่ทำให้เธอประทับใจคือคุณหมอแคนให้โอกาส
คนได้พัฒนาและเรียนรู้	 เช่นเธอที่ได้พัฒนาตนเองขึ้นจากเด็กที่ไม่รู้อะไรเลย	
เวลาไปต่างประเทศ	 อาจารย์จะพาเธอและเจ้าหน้าที่ในภาคหนีบไปด้วยกัน	 ได้
เปิดโลกเรื่องการประชุมและยังได้มีโอกาสไปเสนองาน	 โดยค่าใช้จายส่วนหนึ่ง
อาจารย์ต้องควักกระเป๋าให้ลูกน้อง	 อาจารย์จะมีวิธีที่ทำให้เธอฉลาดขึ้น	 ด้วย
การถามกระตุ้นให้รู้จักคิด	และมีเทคนิคให้เธอได้พัฒนาตนเอง	
 “อาจารย์แคนเป็นตัวอย่างให้เรา ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะสามารถทำ

อะไรได้มากขนาดนี้ ตารางเวลาของอาจารย์ไม่เคยว่างเลย เป็นคนที่น่าทึ่งมาก 

ที่สำคัญคืออาจารย์ทำงานทุกอย่างด้วยความสุขและด้วยความรัก และเป็นคน

ติดดิน ไม่เคยเห็นอาจารย์คิดร้ายกับใคร เป็นคนที่น่านับถือทั้งในเรื่องของการ

งานและการใช้ชีวิต”  

	 ไม่เพียงงานสอนในภาควิชา	 แต่คุณหมอแคนยังเป็นอาจารย์พิเศษ	
เป็นวิทยากรตามสถาบันต่าง	ๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดเสมอ	ๆ	ไม่ว่า
จะต้องเดินทางไกล	ยากลำบาก	หรืออาจเสี่ยงภัยอย่างไร	ก็ยินดีไปให้	ถือว่าแค่
ตนเหนื่อยกับการเดินทางคนเดียวยังดีกว่าให้คนอื่นอีกหลายคนต้องลำบากบิน
มาเรียนกับเธอถึงกรุงเทพฯ		
 “เราเป็นภาควิชาใหม่ เราจึงมีหน้าที่สร้างคน ขณะเดียวกันเราก็รักษา

คนไปด้วย ถ้าเรามัวแต่สอนอยู่ในรามาฯ อย่างเดียว น้องที่เขาจบออกไปเขาจะ

อยู่ในสังคมลำบาก อย่างน้อยเขาได้หลักการในการดูแลคน เราช่วยไปติดอาวุธ

ให้เขาสักหน่อย เราเคยอยู่ในมุมที่ไม่เข้าใจคนไข้มาก่อน พอเรามองทะลุปัญหา

ได้ก็บอกบุญคนอื่นว่ายังมีทางไปนะ จะได้เป็นบุญของคนไข้ด้วยที่หมอได้เข้าใจ

เขา”  

	 ครั้งที่ได้มีโอกาสติดตามหมอแคนและหมอเป้ไปสอนนักเรียนพยาบาล
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ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา	 การบรรยายของ	 “อาจารย์แคน”	 นอก	
จากได้สาระแล้ว	 ยังมีน้ำเสียงลีลาที่สะกดคนฟัง	 สร้างเสียงหัวเราะอยู่ตลอด	
จนไม่อาจมีใครหลับได้ลง	 ขณะที่หมอเป้ดึงดูดใจผู้ฟังด้วยการนำเทคโนโลยียุค
ใหม่มาช่วย	 เช่น	 การตัดภาพยนตร์เฉพาะช่วงตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายมาให้ชม	 ทำให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจ	 และตรึงอารมณ์ของ
ผู้ฟังได้ในอีกแบบ	
	 ไม่เพียงงานสอนด้วยการบรรยาย	 หากหมอแคนยังเผยแพร่ความรู้
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยการเขียน	เธอมีผลงานเขียนหลายเล่มในช่วง	๑๐	
ปี	นอกเหนือจากตำราด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	งานเขียนของคุณหมออ่านง่าย	
เป็นสารคดีกึ่งวิชาการ	 มีการประยุกต์กรณีศึกษามานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ	
ใครๆ	ก็อ่านได้โดยไม่ต้องปีนบันไดอ่าน	
 
 หากถามว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไร	 คำตอบง่าย	 ๆ	 ของ
แพทย์หญิงนักบุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้คือ	 “หมอประจำตัวคุณ”	
การเป็นหมอประจำตัวหมายถึงต้องเข้าใจ	 ใส่ใจคนไข้และต้องมีความรอบรู้ที่
กว้างขวาง	ทันสมัยอยู่ตลอด	สามารถตอบคำถามของผู้ป่วยได้ทุกคำถาม	หาก
ไม่รู้ก็ต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม	 ที่สนุกคือในการทำงานแต่ละวัน	 คนไข้
แต่ละคนมีเรื่องราวที่หลากหลายมาก	ทำให้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา	นี่จึงเป็นงาน
ที่ท้าทายอยู่ตลอด	ไม่มีจำเจซ้ำซาก	
	 หรือบางทีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้อาจสะกดคำว่า	“เบื่อ”	ไม่ค่อย
เป็น	
	 แท้ที่จริงแล้วหัวใจของการเป็นหมอสาขานี้ก็คือ	 “ราก”	 เดียวกันของ
การแพทย์ยุคก่อน	 เมื่อการแพทย์ยุคปัจจุบันใช้เทคโนโลยีนำหน้า	 ผู้คนมัวไป
ตื่นใจกับเทคโนโลยีล้ำสมัย	 ความสำคัญของการดูแลคนไข้แบบองค์รวมอย่าง
เดิมจึงลดน้อยลงไป	 ทำให้การแพทย์ยุคปัจจุบันห่างเหินจากคน	 ส่งผลกระทบ
ให้รักษาผิดจุด	 เพราะหากมองแค่จุดเล็ก	 ๆ	 จุดเดียวของความสึกหรอทาง
กายภาพ	 ไม่ได้ดูความเชื่อมโยงของมิติต่าง	 ๆ	 จึงทำให้ทุกข์ทั้งหมอและคนไข้	
หมอเองก็ไม่เข้าใจว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไรกันแน่	 คนไข้ก็รู้สึกว่าหมอไม่เห็นช่วย
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อะไรตนได้	เป็นเพราะหมอรักษาไม่ตรงกับทุกข์ของคนไข้	
 “หมอเวชศาสตร์ครอบครัวใช้ความเป็นมนุษย์เป็นหลักในการทำงาน 

ปกติวิชาแพทย์ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเยียวยารักษาคน สมเด็จพระ

ราชบิดาเคยตรัสว่า ‘ให้รักษาคนมากกว่ารักษาโรค’ คือเอาคนเป็นที่ตั้ง แต่พอ

เราพัฒนาศาสตร์อย่างเดียวโดยไม่ใช้ศิลปะ จึงต้องมีแพทย์ที่ดูแลทั้งศาสตร์

และศิลป์ใหม่ เลยงอกออกมาเป็นวิชานี้ ปัจจุบันหมอครอบครัวก็เหมือนหมอ

พันธุ์ใหม่ที่ต้องมีความรู้ที่ทันสมัยในหลายสาขาวิชามารวมกัน เพื่อเยียวยาผู้คน

ได้ครบถ้วนในแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ” 

	 ใช่เพียงศาสตร์ของความรอบรู้ในการทำงาน	 คุณหมอยังได้ชื่อว่ามี
พรสวรรค์	 และสามารถเข้าถึงความลึกซึ้งของศิลปะในหลายแขนง	 ทั้งการเป็น
นักร้องเสียงโซปราโนในวงประสานเสียงครั้งเป็นนักเรียนแพทย์	 แม้ปัจจุบันเธอ
ก็ยังคงชอบร้องเพลง	 มีฝีมือด้านการวาดรูป	 การถ่ายภาพ	 งานอดิเรกบรรดามี
เหล่านี้ทำให้เจ้าตัวผ่อนคลายสบายใจ	 และรื่นรมย์ใจได้เสมอ	 ขณะเดียวกันยัง
สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างน่าสนใจ	
	 กิจกรรมแต่ละอย่างที่ได้ทำทำให้เธอเกิดมุมมองใหม่ในการมองคนไข้
ได้เสมอ	 เช่น	 การถ่ายภาพต้องอาศัยความช่างสังเกต	 เมื่อได้เรียนรู้ศิลปะการ
ถ่ายภาพก็ยิ่งพบว่าตรงกับวิชาชีพแพทย์	 คอนเซ็ปท์การฝึกจับภาพในมุมเล็ก	 ๆ	
ทำให้เธอสามารถมองหามุมดี	ๆ	ของคนไข้ได้เสมอ	เช่นเดียวกับการหามุมดี	ๆ	
ในการจับภาพ	
	 เธอยังใช้จินตนาการช่วยในการจดจำข้อมูลของคนไข้	 ทำให้สามารถ
จดจำชื่อ	 และบทสนทนาระหว่างตนเองกับคนไข้ได้	 ทุกครั้งที่ฟังเรื่องราวของ
คนไข้อย่างมีสมาธิและด้วยความใส่ใจ	 เธอจะจินตนาการตามไปด้วยเสมอ	 เพื่อ
ให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงกับที่คนไข้เคยเห็น	 ด้วยวิธีการเช่นนี้ทำให้เธอสามารถ
จดจำรายละเอียดในบทสนทนากับคนไข้ได้อย่างน่าอัศจรรย์		
	 ในเส้นทางการทำงานของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวผู้นี้	 มีผู้เป็นแบบ
อย่างอันดีที่เธอเคารพศรัทธาอยู่มากมาย	นอกจากพ่อและแม่แล้ว	ยังมีอาจารย์
หมอบุญยงค์	 วงศ์รักมิตร	 แพทย์อาวุโสเมืองน่านที่ให้หลักคิดที่ดีเสมอในยามที่
เธอสับสน	นอกเหนือจากการให้ความอบอุ่นเสมือนญาติผู้ใหญ่		
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	 แบบอย่างอันดีในการทำงานของเธอในฐานะรุ่นพี่วัยใกล้เคียงกันคือ	
“พี่ตุ่ย”	นายแพทย์วรวิทย์	ตันติวัฒนทรัพย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง	ที่
ให้คำปรึกษาและให้แนวทางในการบริหารงาน	กับหมอวิฑูรย์	ไหลรุ่งเรือง	อดีต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น	ที่สอนงานให้เธอหลายอย่าง	รุ่นพี่สองคนหลัง
นี้เป็นคนที่เธอเขียนจดหมายติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาอยู่เสมอ	 ครั้งที่เป็น	 “หมอ
เมืองน่าน”	 แม้จนบัดนี้จดหมายทุกฉบับที่ได้รับ	 เจ้าตัวยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี	
รวมกับจดหมายจากชาวนาหมื่นอีกมากมาย	 เป็นความทรงจำที่ประทับใจครั้ง
หนึ่งในชีวิตที่ล่วงผ่านมา	
	 หมอแคนบอกว่าทุกวันนี้แม้จะทำงานเหนื่อย	 แต่ก็มีความสุขทุกวัน	
วันไหนเหนื่อย	 หรือท้อนัก	 ก็ไปหากิจกรรมทำ	 เล่นโยคะบ้าง	 เล่นกับหมาที่
เลี้ยงไว้บ้าง	 เป็นการติดเบรคให้ตนเองได้	 ทำให้ทุกข์ได้ไม่นานก็กลับมามีชีวิต
ชีวาได้อีกครั้ง	
 
 เด็กหญิงนักเดินทางคนหนึ่งเคยใฝ่ฝันอยากเป็นหมอ	 โลกในโรง
พยาบาลรามาธิบดีและกลิ่นอายของความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เธอคุ้นชิน	 เธอฝัน
อยากปัดเป่าความเจ็บป่วยอันทุกข์ทรมานให้หายไปจากร่างกายและจิตใจของ
คนไข้		
	 วันนี้เด็กหญิงเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 มีคำนำหน้านามว่า	 “แพทย์หญิง”	
อย่างที่ใจปรารถนา	และการเดินทางของเธอจะยังคงไม่จบสิ้น		
	 เพราะจะมีก้าวใหม่สำหรับ	 “นักบุกเบิก”	 ที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า
เสมอ	 ในเมื่อชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นสำหรับนักเดินทางที่ไม่เคยยอม
หยุดฝันอย่างเธอ...	.
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แพทย์หญิงหทัยทิพย์  ธรรมวิริยะกุล 
‘แพทย์’	กับความหมายที่แท้จริง	
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 เสียงเด็กหญิงร้องไห้จ้าดังขึ้นมากลางดึก	 เพราะมีอาการปวดหู	 พ่อ
แก้ไขด้วยการนำน้ำมันหยอดหูมาหยอดให้	 แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น	พ่อจึงพาเด็ก
น้อยไปหาหมอ	เมื่อถามถึงอาการของลูกสาว	หมอตอบอย่างเสียไม่ได้ว่าไม่เป็น
อะไรมากหรอก		
	 เด็กหญิงไม่เข้าใจว่าทำไมหมอจึงไม่มีรอยยิ้มให้กับเธอ	 ทำไมหมอจึง
พูดจาห้วนกระด้างอย่างนั้น			
	 หลายสิบปีผ่านไป	 แต่ความทรงจำของเด็กหญิงในวันนั้นก็ยังคงอยู่	 
มาวันนี้เธอเติบโตขึ้นเป็น	 “หมอปุ๊ก”	 ผู้ใจดีของคนไข้	 เป็น	 “อาจารย์ปุ๊ก”	 
ผู้ทุ่มเทในการสอนให้นักศึกษาแพทย์	 หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า	
“แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล”	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 ฝ่าย	 
เวชปฏิบัติครอบครัว	โรงพยาบาลหาดใหญ่		จ.สงขลา	
	 คุณหมอวัย	 ๓๕	 ปี	 ผมยาวดำขลับรวบไว้อย่างง่าย	 ๆ	 ท่าทางอบอุ่น
เป็นผู้ใหญ่	แต่งกายสุภาพเรียบร้อย	ยิ้มละไม	ย้อนอดีตในวัยเยาว์ว่าตนมีพื้นเพ
เป็นชาวสงขลา	เกิดในครอบครัวคนจีน	พ่อเป็นช่างไม้	ส่วนแม่ค้าขาย	คุณหมอ
เป็นน้องสุดท้อง	มีพี่ชายและพี่สาวอย่างละ	๑			
	 เด็กหญิงปุ๊กซึมซับความขยันขันแข็ง	 และความอดทนมาจากแม่		
นอกจากนี้แม่ยังสอนให้เธอมองโลกในแง่ดี	 เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจไปพูดคุยกับ
แม่	 แม่จะสามารถทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้เสมอ	 แม่สอนลูก	 ๆ	 ว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมีสองด้านเสมอ	คนอื่นอาจมีความคิด	มีเหตุผลที่แตกต่างจากเรา			
เด็กหญิงจึงจดจำวิธีคิดของแม่มาใช้จนถึงทุกวันนี้	
	 ขณะที่พ่อมีวิธีสอนให้ลูก	 ๆ	 รู้วิธีจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
อย่างง่าย	ๆ				
 “เมื่อเด็ก ๆ เวลาเราโกรธใคร พ่อจะให้นำถุงพลาสติกใบเล็ก ๆ มาใบ

หนึ่ง  และให้คายความโกรธใส่ไว้ในถุง โดยลูก ๆ ไม่ต้องถือถุงไปด้วย เพราะ

ถุงนั้นอยู่ในความคิดของเรา ความโกรธก็จะมลายหายไป กุศโลบายของพ่อ

ทำให้ความโกรธเป็นไฟมอดไหม้อยู่ในถุงใบนั้น แต่ไม่อาจเผาไหม้ใจของคนไป

ได้  เราลองทำวิธีนี้เวลาโกรธและพบว่าได้ผล” 

	 ไม่น่าแปลกใจที่แพทย์หญิงผู้นี้จะมีอารมณ์ที่มีสติ	 มั่นคงหนักแน่น		



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 191

เป็นที่วางใจและเป็นที่รักของผู้ป่วยมากมาย		
	 นอกจากการสอนวิธีคิดแล้ว	ในวัยเด็ก	เด็กหญิงปุ๊กยังได้รับการฝึกฝน
ให้มีความรับผิดชอบ	แม่สอนให้เธอช่วยทำงานบ้านสารพัด	ล้างจาน	กวาดบ้าน	
หุงข้าว	ซักผ้า	ตลอดจนช่วยแม่ขายของเมื่อกลับจากโรงเรียน	เมื่อทำหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยจึงจะถึงเวลาทำการบ้าน	 ยามว่างนอกจากวิ่งเล่น
ตามคันนาหลังบ้านอย่างเพลิดเพลินประสาเด็กบ้านนอกแล้ว	 บางครั้งเธอยังมี
กิจกรรมสนุกๆ	ด้วยการห่อข้าวใส่เป้ไปเดินป่ากับเพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	บนภูเขา				
	 งานอดิเรกอีกอย่างของเด็กหญิงคือการอ่านหนังสือ	 เมื่อมีร้านหนังสือ
มาเปิดขายข้าง	ๆ	บ้าน	และบ้านก็ยังอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยทักษิณ	ซึ่งมีห้องสมุด
ให้เข้าไปอ่านหนังสือได้	 เด็กหญิงจึงได้พบขุมทรัพย์ที่เปิดโลกกว้างให้ได้เรียนรู้	
นอกจากตำราเรียน	 ทั้งการ์ตูนโดราเอมอนที่พาเด็กน้อยเดินทางไปในดินแดน
แห่งของวิเศษ	นวนิยายของทมยันตี	และโสภาค	สุวรรณ	ที่เรียกน้ำตาของสาว
วัยแรกรุ่นได้อยู่บ่อย	ๆ	และยังมีเรื่องล่องไพรของน้อย	อินทนนท์	ที่สาวน้อยรัก
การผจญภัยผู้นี้ชอบมากถึงขนาดซื้อหามาเก็บสะสมไว้ครบทุกเล่ม		
	 การที่อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยทักษิณ	 ประกอบกับ
พ่อและแม่คอยสนับสนุน	 ทำให้เด็กสาวมีโอกาสได้เรียนพิมพ์ดีด	 เรียนดนตรี	
ทั้งกีตาร์คลาสสิค	 และอิเล็กโทน	 แม้จะไม่ค่อยมีของเล่นในวัยเด็กเท่าใดนัก		
เพราะของเล่นบางชิ้นกว่าเธอจะได้มาต้องรอถึง	 ๒	 ปี	 แต่สาวน้อยก็ไม่เหงา		
เพราะมีดนตรีเป็นเพื่อน	 มีพี่	 ๆ	 พาไปเล่นนอกบ้าน	 ขี่จักรยานไปเที่ยวทะเล		
จับปลาในท้องนา	เล่นน้ำฝนยามฝนตก	บางครั้งแม่นึกสงสารลูก	จะซื้อของเล่น
ให้	 แต่เด็กหญิงกลับปฏิเสธ	 เพราะเธอมีของเล่นแสนสนุกจากป่าเขา	 ทะเล	
และท้องนาที่หาซื้อไม่ได้จากท้องตลาดอยู่แล้ว	 ของเล่นจากงานไม้บางชิ้นมา
จากน้ำมือแห่งความรัก	ความละเอียดอ่อนโยนของพ่อ	
	 นอกจากพ่อแม่	 พี่ชายและพี่สาวแล้ว	 เธอยังได้รับความรัก	 ความ
อบอุ่นจากปู่ย่าตายาย	และลุงป้าน้าอาที่มีบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลกัน		แม้เธอจะไม่
ค่อยได้เจ็บป่วย	 แต่ครั้งหนึ่งที่จำได้ว่าเป็นอีสุกอีใส	 ยายนำใบผักเป็ดมาต้มกับ
ยาเขียวให้อาบ	 เมื่อป่วยไข้คราวใดหลานสาวจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากยาย
อย่างดีเสมอ	 เด็กหญิงจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความรัก	 ความอบอุ่นจากครอบครัว
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และญาติพี่น้อง	 และนั่นคงจะเป็นวัคซีนป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อเธอต้องจากบ้านไป
ไกลในเวลาต่อมา...	
 
 เสียงล้อเหล็กกระทบกับรางรถไฟดังเป็นจังหวะ	 สลับกับเสียงหวูดที่
ดังก้อง	 พาให้ใจของใครหลายคนในขบวนรถไฟหวิวไหวไปกับความตื่นเต้นที่
สอบเอ็นทรานซ์ติด		ขณะเดียวกันก็ระคนด้วยความประหวั่นกับโลกใหม่ที่จะได้
พบเจอ...	
		 รถไฟสายกรุงเทพฯ–เชียงใหม่	 พาเด็กหนุ่มสาวเดินทางไกลไปกับ
ขบวนรถไฟประเพณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนจะต้องมารับน้อง
บนรถไฟก่อนจะเข้าไปเป็นนักศึกษาใหม่อย่างสมบูรณ์	 สาวน้อยวัย	 ๑๘	 ปีเป็น
คนหนึ่งในขบวนรถไฟนี้	 เธอเดินทางมาไกลจากหาดใหญ่ในฐานะนักศึกษาชั้นปี
ที่	๑	คณะแพทยศาสตร์		
 “เมื่อสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมฯ ต้น เคยตอบอาจารย์ไปว่าอยากเรียน

หมอ เป็นการพูดไปตามกระแส ตอนนั้นผลการเรียนดีได้รับรางวัลดีเด่นด้าน

การเรียน ใจหนึ่งเราก็ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ และฝันไกลอยากทำงาน  

ใต้น้ำ ทำงานกับองค์การนาซ่า แต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจสอบเทียบชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนหมอตามกระแสของเด็กเรียนดีทั่วไป”  

	 ชีวิตนักศึกษาแพทย์น้องใหม่ดำเนินไปด้วยความอบอุ่นจากพี่	 ๆ	 และ
เพื่อน	 ๆ	 ในระหว่างเรียนอยู่ไกลบ้าน	 กำลังใจจากแม่ที่ส่งมาให้ลูกสาวสม่ำ	
เสมอคือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือ	แม้จะสะกดถูก	ๆ	ผิด	ๆ	ตามประสาคน
ไม่รู้หนังสือ	 แต่ทุกถ้อยคำที่บอกถึงความห่วงใยก็ทำให้เธอตื้นตันใจ	 แม่สอนให้
ลูกสาวมีสติ	 มีสมาธิ	 อดทน	 และเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่าง	 ๆ			
แม้จนทุกวันนี้ที่จบการศึกษาและทำงานแล้ว	 เธอยังคงเก็บรักษาจดหมายทุก
ฉบับของแม่ไว้ด้วยความทะนุถนอม	 เพราะทุกตัวอักษรของแม่คือกำลังใจของ
ความรักที่ทำให้นักศึกษาแพทย์ผู้นี้ไม่ย่อท้อต่อการเรียน	 ไม่ว่าจะหนักหนา
สาหัสเพียงใด	
		 ยิ่งเรียนชั้นปีสูงขึ้น	 การเรียนก็ยิ่งหนักขึ้น	 เธอจึงชอบทำกิจกรรมเพื่อ
คลายเครียด	 ทั้งเล่นกีฬา	 เป็นนักบาสเก็ตบอลของคณะ	 และเคยเข้าร่วมแข่ง
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ขันกีฬาสิบเข็มของคณะแพทย์ที่ขอนแก่น		ได้รางวัลชนะเลิศ	
 “เมื่อถึงเวลาปิดเทอมพวกเราจะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทตาม

หมู่บ้านชาวเขา อยู่บ้านที่เป็นกระต๊อบไม้ของชาวบ้าน ยามหนาวก็ผิงไฟให้อุ่น  

แม้จะเป็นชีวิตที่ดูยากลำบากในสายตาของคนพื้นราบ แต่พวกเราก็พบว่าความ

ยากจนลำบากไม่ได้ทำให้ชาวบ้านแล้งน้ำใจเลย กลุ่มพวกเราไปสำรวจก่อนทำ

ค่ายชาวเขาเขาน่ารักมาก มีน้ำใจแบ่งอาหารให้เด็กหนุ่มสาวต่างถิ่นอย่างพวก

เราด้วยความเต็มใจ” 

	 การออกค่ายจึงใช่เพียงได้สนุกสนานกับเพื่อน	 ๆ	 แต่ยังเปิดโลกทัศน์
ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาวิถีชีวิตที่ไม่เคยพบเจอ	 เป็นชีวิตที่เรียบ	 ๆ	 ง่าย	 ๆ		
มีปัจจัยชีวิตเฉพาะเท่าที่จำเป็น	ก่อนที่จะกลับมาสู่โลกแห่งการเรียนอีกครั้ง	
	 เมื่อขึ้นชั้นปีที่	 ๔	 เป็นการเรียนชั้นคลินิก	 นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้อง
เข็นรถและอุปกรณ์การตรวจด้วยตนเอง	 และต้องเก็บอุจจาระ	 ปัสสาวะ	 และ
เสมหะ	รวมถึงเจาะเลือดของคนไข้ไปตรวจเองด้วย	เพราะอาจารย์ต้องการสอน
ผู้ที่จะเป็นหมอในอนาคตให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น	นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์
ปี	๔	ยังต้องทำหัตถการเล็ก	ๆ	ด้วยตนเองทั้งหมด	จึงต้องตื่นตั้งแต่ตี	๔	มาทำ
แผลให้คนไข้ในตอนเช้า	และก่อนกลับบ้านก็ต้องทำแผลที่เตียงคนไข้ที่แต่ละคน
รับผิดชอบอีกด้วย	
	 ในความทรงจำวัยเรียน	 นักศึกษาแพทย์ผู้นี้ยังจดจำอาจารย์ท่านหนึ่ง
ในแผนกอายุรกรรมได้	 เป็นครูแพทย์ที่สอนให้นักศึกษาเป็นคนละเอียด
รอบคอบ	 โต๊ะเก้าอี้	 และเครื่องมือที่ใช้แล้วต้องเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้ง	 และยัง
ปลูกฝังเรื่องความมีวินัย	ความตรงต่อเวลา	รวมถึงเรื่องกิริยามารยาท		
 “อาจารย์ไม่ใช่สอนเพียงคำพูด แต่อาจารย์ยังสอนด้วยการปฏิบัติให้

เห็นเป็นแบบอย่าง ด้วยการมาทำงานแต่เช้าตรู่ ดูแลเอาใจใส่คนไข้ และยัง

สอนเรื่องการเคารพสิทธิของคนไข้ ทุกครั้งก่อนตรวจร่างกาย ต้องขออนุญาต

คนไข้ก่อนเสมอ คำสอนของอาจารย์เป็นเรื่องที่ไม่มีในตำรา แต่มีคุณค่าให้นัก

ศึกษาได้เรียนรู้จรรยาแพทย์ที่ดี” 

	 เรื่องน่ารักของคนไข้ที่สร้างความประทับใจให้แก่เธอมากที่สุด	 เกิดขึ้น
เมื่อเรียนชั้นปีที่	 ๕	 คนไข้รายหนึ่งอายุ	 ๗๐	 ปี	 เป็นมะเร็งปอด	 ถูกตัดปอดไป
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แล้วข้างหนึ่ง	 ทำให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	 เธอได้รับมอบหมายให้ตรวจหาค่า
ออกซิเจนในเลือด	 เพื่อรายงานแพทย์ประจำบ้าน	 การไปเยี่ยมคุณตาบ่อยครั้ง	
นอกจากจะได้ประโยชน์	 มีผลความคืบหน้าไปรายงานให้รุ่นพี่ฟังทุกเช้าแล้ว		
ยังมีผลทำให้คุณตามีกำลังใจดีขึ้นมาก	 จนภายหลังสามารถถอดเครื่องช่วย
หายใจออกได้	 และย้ายไปอยู่ห้องพิเศษ	 เมื่อเธอตามไปเยี่ยม	 คนไข้สูงวัยผู้นี้
มอบตุ๊กตาไม้แบบชาวเหนือคู่หนึ่งให้ว่าที่คุณหมอ	 เป็นของขวัญชิ้นแรกจาก
คนไข้ที่ยังประทับใจเธอไม่รู้ลืม	
	 ยิ่งใกล้จะเป็นแพทย์เท่าไร	 การเรียนในชั้นปีที่	 ๖	 ก็ยิ่งหนักมากขึ้น
เท่านั้น	ในบางวันเธอต้องทำงานหนักตลอด	๔๘	ชั่วโมง	ไม่ว่าจะได้นอนหรือไม่
ก็ตาม	 แต่	 ๗	 โมงเช้า	 นักศึกษาแพทย์ต้องพร้อมไปตรวจผู้ป่วยที่เตียงเสมอ		
สภาพเวลานั้นจึงไม่ต่างจากซากศพเดินได้	
  “จำได้ว่ามีคนไข้รายหนึ่งช็อค เราต้องเฝ้าตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน  

สมัยนั้นต้องเปิดเส้นเลือดใหญ่ที่แขนเพื่อให้น้ำเกลือและวัดระดับความดันใน

เส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจ เพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่องอกว่ามากเกินไปหรือไม่ 

ซึ่งต้องวัดทุก ๆ ๑๐ นาที สุดท้ายคนไข้ดีขึ้น ถ้าในวันนั้นเราพ่ายแพ้ต่อความ

เหนื่อยล้า คนไข้อาจไม่พ้นจากภาวะช็อคก็เป็นได้”  

	 ๖	ปีของชีวิตนักศึกษาแพทย์ผ่านพ้นไป	แต่ชีวิตของการเป็นแพทย์เพิ่ง
เริ่มต้นขึ้น	 มีสิ่งท้าทายรออยู่เบื้องหน้าให้หมอใหม่วัยหนุ่มสาวต้องเรียนรู้	 นอก
เหนือจากตำรา	และโลกในโรงเรียนแพทย์ที่คุ้นชิน	
      
 ก่อนก้าวออกไปเป็นแพทย์อย่างเต็มตัว	 นอกจากความรู้ที่ได้ร่ำเรียน
มาตลอด	 ๖	 ปี	 สิ่งสำคัญที่สุดที่หมอทุกคนได้รับการปลูกฝังคือจรรยาบรรณ
แห่งความเป็นแพทย์	 อาจารย์สอนให้หมอทุกคนมีความเป็นมนุษย์และเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน		
	 ก้าวต่อมาก่อนที่จะได้เป็นหมอ	 สมัยนั้นยังต้องสอบขอใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ	จึงต้องอ่านหนังสืออย่างหนัก	เมื่อได้ใบอนุญาตฯ	มาแล้ว	ก็
ต้องไปเป็นแพทย์อินเทิร์น	 หมอใหม่ทั่วประเทศจึงต้องมาจับสลากที่กรุงเทพฯ		
เพื่อไปทำงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด	
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	 ในเวลานั้นหมอปุ๊กเริ่มคิดถึงบ้านจับใจ	 เธอจึงตัดสินใจเลือกมาอยู่ที่
โรงพยาบาลหาดใหญ่	ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวที่จากไปนาน	
	 โชคดีที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายคนให้ความสำคัญ
กับการฝึกหมออินเทิร์นมาก	 การเรียนแต่ละแผนกจึงมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่คอยให้
คำแนะนำ	 ฝึกฝน	 และฟื้นฟูวิชาที่เคยร่ำเรียนมา	 ยามว่างจากการทำงานก็ได้
พักผ่อนไปเที่ยวทะเล	เที่ยวเกาะกับพี่	ๆ	เพื่อน	ๆ	ที่ทำงานด้วยกัน	
	 หลังจากอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ระยะหนึ่ง	 หมอปุ๊กจึงได้ไปเรียนรู้
งานที่โรงพยาบาลชุมชนนาหม่อม	และโรงพยาบาลสะบ้าย้อย	จ.สงขลา	แห่งละ	
๒	เดือน		
	 ๒	 เดือนแรกที่โรงพยาบาลนาหม่อมกับการทำงานในโรงพยาบาล	๑๐	
เตียงที่มีหมอ	๒	คน	วันไหนผู้อำนวยการไม่อยู่	หมอปุ๊กก็จะฉายเดี่ยวเป็นหมอ
คนเดียวและควบตำแหน่งผู้อำนวยการจำเป็นอีกด้วย	 และบทเรียนแรกของการ
เป็นหมอใหม่ป้ายแดงก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่	
	 วันหนึ่ง	 หลังจากคุณหมอใหม่ต้องอยู่เวรมาข้ามคืนและทำงานหนักมา
ทั้งวัน	 ขณะซักประวัติคุณยายที่มีอาการหอบหืด	 คุณหมอก็วูบหลับไปงีบหนึ่ง	
ก่อนจะฟื้นคืนสติขึ้นมาฟังและรักษาคนไข้ต่อ	 อีกครั้งหนึ่งที่ประทับใจ	 สมัยนั้น
ที่โรงพยาบาลนาหม่อมไม่ค่อยมีการทำคลอด	 แต่วันนั้นแม่เด็กคลอดไม่ออก														
คุณหมอมือใหม่จึงต้องทำคลอดให้	 โดยใช้เครื่องมือช่วยดึงเด็กออกมา	 แม่เด็ก
ประทับใจมาก	 จึงขอชื่อหมอไปตั้งเป็นชื่อลูกสาว	 ถ้าใครไปอำเภอนาหม่อมแล้ว
พบกับเด็กหญิงหทัยทิพย์	ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเด็กคนที่หมอปุ๊กทำคลอดให้ก็เป็น
ได้	
		 จากอำเภอนาหม่อมมายังอำเภอสะบ้าย้อย	บทเรียนบทที่	๒	ก็เริ่มต้น
ขึ้นในพื้นที่สีแดง	 บ้านพักแพทย์ของโรงพยาบาลสะบ้าย้อยว่างเปล่า	 มีเพียงฝา
ผนังสีแดง	และพื้นปูนเย็นเฉียบ	ถนนทางเข้าก็ยังเป็นดินลูกรังสีแดงแตกระแหง		
แม้แต่น้ำจากก๊อกก็ยังเป็นสีแดงขุ่นข้น	 พื้นที่สีแดงที่นี่คือความกันดาร	 อย่างไร
ก็ตามความห่างไกลของพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่ากับปัญหาการจัดการที่
ทำให้โรงพยาบาลยังขาดระบบระเบียบอยู่มาก	 เนื่องมาจากการเปลี่ยนผู้อำนวย
การบ่อยครั้ง	 นอกจากนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังไม่พร้อม	 มักต้องส่งต่อคน
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ไข้ไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองเสมอ	
	 เวลาผ่านไปหมอใหม่ค่อย	ๆ	ปรับตัวกับสภาพโรงพยาบาล	สิ่งสำคัญที่
เธอคิดเสมอคือต้องให้การรักษาคนไข้อย่างดีที่สุด				
 “หมอได้พบว่าโรคหลายโรคที่ได้พบที่นี่ไม่ค่อยได้พบในตำราแพทย์  

ยังมีคนไข้หลายรูปแบบที่ไม่ค่อยได้พบในเมืองใหญ่ เช่น คนไข้ที่ทำแท้งมาจาก

หมอพื้นบ้าน โดยใส่หญ้าหรือใส่ของแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอด จนบางที

มดลูกเน่า กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มี” 

	 จากประสบการณ์ที่พบที่สะบ้าย้อย	 ทำให้หมอปุ๊กตระหนักดีว่ายังมี
ชาวบ้านอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ห่างไกลความเจริญและต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านสาธารณสุขจากบุคลากรทางการแพทย์	 	
		 หลังจากเป็นอินเทิร์น	 หมอปุ๊กมาเป็นแพทย์ประจำชุมชนอยู่ที่โรง
พยาบาลเทพา	 ที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้	 คุณหมอใหม่ได้พบกับแบบอย่างของ
หมอที่ดีจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา			
	 นายแพทย์สุวัฒน์	 วิริยะพงษ์สุกิจ	 หรือหมอตุ๊	 ผู้อำนวยการโรง
พยาบาลเทพาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเคยได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น			
เป็นหมอผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี	 เสียสละ	 ให้คำปรึกษา	 และเป็นห่วงเป็นใยหมอ
รุ่นน้อง	 เจ้าหน้าที่	 และคนไข้ทุกคน	 สำหรับหมอปุ๊กแล้ว	 หมอตุ๊จึงเป็นเสมือน
พ่อ	พี่ที่เธอเคารพ	และเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาได้ในคราวเดียวกัน	
	 นอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว	 หมอตุ๊ยังแตกต่างจากผู้บริหาร	 
คนอื่น	 ๆ	 แม้จะทำหน้าที่บริหารแต่ก็ยังมาช่วยออกตรวจคนไข้	 เห็นน้อง	 ๆ	
หมอเหนื่อยก็จะมาช่วย	Round	ward	ให้บ้าง	อยู่เวรให้บ้าง	หมอคนอื่น	ๆ	มา
เดิน	 Round	 ward	 ๗	 โมงเช้า	 แต่หมอตุ๊มาเช้ากว่าทุกคน	 และจะออกตรวจ
คนไข้นอกให้ทัน	 ๘	 โมงเช้า	 จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	 นอกจากนี้
หากมีงานชันสูตรพลิกศพข้างนอกดึกดื่น	ผู้อำนวยการจะเสียสละไปด้วยตนเอง
เสมอ		
 “หากใครมีเรื่องปรึกษา หมอตุ๊ก็ยินดีรับฟังและให้คำแนะนำ อีกทั้ง

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่พวกชอบสกัดดาวรุ่ง แต่เป็น  

นักสนับสนุนตัวยง ที่สำคัญคือหมอตุ๊ไม่ได้มองเรื่องเงินทองเป็นหลัก หรือมอง



Thai Family Doctor  ความดีและความงามในระบบสุขภาพไทย 197

ผลประโยชน์ของโรงพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่ตุ๊จะมองคือ

ผลประโยชน์ของส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ” 

		 ทัศนคติที่ดีและการทุ่มเทในการทำงานของคุณหมอผู้อำนวยการ		
ทำให้โรงพยาบาลเทพามีระบบการจัดการที่ดี	 บุคลากรทางการแพทย์จึง
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด	 หมอ
ปุ๊ก	พยาบาล	และเภสัชกร	จึงได้รวมกลุ่มกันทำงานกับคนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์และ
คนไข้วัณโรค	 เพื่อสอนวิธีการดูแลสุขภาพ	 การป้องกันการติดเชื้อ	 นอกจากนี้
ยังมีระบบการติดตามคนไข้	และการนำทีมไปเยี่ยมบ้านคนไข้		ทำให้การรักษา
ได้ผลดีขึ้น	
	 สองปีที่โรงพยาบาลเทพาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 เป็นการทำงานด้วย
ความสุขใจ	 และมีทีมงานที่รู้ใจ	 ระหว่างนั้นคุณหมอตุ๊ได้แนะนำให้คุณหมอปุ๊ก
ศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 (Family	 Medicine)	 ซึ่งเป็นสาขาใหม่
เกี่ยวกับการแพทย์ปฐมภูมิที่ตรงกับงานของโรงพยาบาลเทพา	 ข้อดีอีกประการ
ของการเรียนสาขานี้คือไม่ต้องลาไปศึกษาต่อ	 แต่สามารถทำงานไปด้วยได้			
แม้ว่าการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจทำให้เหนื่อยมากกว่าเดิม	 แต่ท้ายที่สุด
หมอปุ๊กก็ตัดสินใจศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่โรงพยาบาล
หาดใหญ่	เป็นเวลา	๒	ปี	และทำงานที่โรงพยาบาลเทพาในเวลาเดียวกัน		
	 ขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี	 แต่ก็มีบททดสอบมาฝึกความ
แข็งแกร่งให้หมอปุ๊กอีกครั้ง	 หลังจากเรียนจบทางเวชศาสตร์ครอบครัวไป
ประมาณ	 ๑	 ปี	 ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น	 อุบัติเหตุทางรถยนต์ในครั้งนั้น	 ทำให้
เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของแพทย์หญิงผู้นี้	 ทำให้เธอไม่มั่นใจ
ในการขับรถอยู่นานเป็นครึ่งปี	 จึงต้องย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่				
นอกจากเป็นแพทย์ประจำแล้ว	 เธอยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาแพทย์ใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	 และเป็นอาจารย์สอนแพทย์ประจำบ้าน
โครงการสอบวุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลหาดใหญ่		
	 ปี	 ๒๕๔๘	 หมอปุ๊กได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านระบาดวิทยาคลินิกที่	
London	 School	 of	 Hygiene	 &	 Tropical	 Medicine	 ณ	 กรุงลอนดอน	
ประเทศอังกฤษ		
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	 ช่วงเช้าก่อนเดินทาง	 คุณหมอยังคงไปทำงานตามปกติ	 จนช่วงบ่ายจึง
ออกเดินทางไกลไปอีกซีกโลกหนึ่ง	 การเดินทางครั้งนี้ไกลกว่าการเดินทางครั้ง
แรกหลายเท่า	
    
 เจ้านกเหล็กบรรทุกผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ	 ไปยังจุดหมายปลายทาง
คือกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 หนึ่งในบรรดาผู้โดยสาร	 คือแพทย์หญิงคน
หนึ่งที่กำลังเดินทางจากบ้านอีกครั้ง...	
	 ๓	 เดือนแรกคือช่วงของการปรับตัวและเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	
ความเหงาเกาะกุมหัวใจนักเรียนทุนที่ต้องจากบ้านมาไกล	จวบจน	๖	เดือนผ่าน
ไป	เมื่อความรู้ทางภาษาดีขึ้น	เดินทางเก่งขึ้น	ความเหงาก็เริ่มคลายลง	
	 การเรียนในชั้นเรียนแพทย์เริ่มต้นขึ้น	 ท่ามกลางนักเรียนอังกฤษตาสี
ฟ้า	มีนักเรียนต่างชาติชาวเอเชีย	๔-๕	คน			
 “แปลกตรงที่ไม่มีวันไหนที่หมอไม่อยากไปเรียน เพราะบรรยากาศ

การเรียนที่นี่สนุกสนานมากอาจารย์สามารถทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย  

สอนการวิจัยให้เป็นเรื่องสนุก จนเราฝันอยากนำวิธีการเรียนการสอนมา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่เมืองไทยบ้าง” 

	 การเรียนที่อังกฤษทำให้คุณหมอจากเมืองไทยได้เรียนรู้ระบบการ
จัดการด้านระบาดวิทยาที่มีบทบาทแยกชัดเจนแตกต่างจากเมืองไทย	 ที่นั่นมี
พยาบาลตำบลคอยดูแลควบคุมโรค	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคโดยเฉพาะ	แต่
หมอเมืองไทยต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง	 แม้จะได้องค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 จากการ
เรียน	 แต่ความโหยหาการเป็นแพทย์รักษาคนไข้เริ่มกลับเข้ามาในความคิดของ
หมอปุ๊กทุก	ๆ	วัน			
	 เธอตัดสินใจว่าถึงเวลากลับเมืองไทยแล้ว	 ๑	 ปีน่าจะเป็นเวลาที่เพียง
พอ		ไม่จำเป็นต้องอยู่เรียนถึงปริญญาเอกอย่างที่มีกำหนดไว้ในทุน	
 “สมุดบันทึกประจำวันที่หมอเขียนตลอดระยะเวลาที่อยู่อังกฤษ ทำให้

หมอได้ทบทวนและรู้จักตนเองมากขึ้น ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตนักเรียนทุนไม่ได้โก้หรู

อย่างภาพที่คนภายนอกคิด ชีวิตเรามีเพียงปัจจัย ๔ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 

ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่เมืองไทย จะเรียกว่ามีเพียงเสื่อผืนหมอนใบและ

กล่องหนังสืออีกลังก็ได้” 
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	 แต่ทรัพย์สมบัติเล็กน้อยที่พกติดตัวมาจากเมืองไทยกลับเป็นทุนใน
การเพิ่มมูลค่าทางความรู้	และช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้แพทย์สาว
อายุน้อยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว			
  
 หลังกลับมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่	 คราวนี้ภาระการงานของเธอ
เพิ่มมากขึ้น	 เธอได้รับมอบให้สอนวิชาระบาดวิทยา	 (Epidemiology)	 และวิชา
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์	(Evidence–Based	Medicine)	เพราะการเรียนระบาด
วิทยาจะทำให้เข้าใจวิชานี้ได้ง่ายขึ้น	 และเนื่องจากอาจารย์ปุ๊กเป็นหมอทาง	 
เวชศาสตร์ครอบครัวด้วย	 จึงผนวกความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะในการสื่อสาร
กับคนไข้	และการเรียนรู้วิถีชุมชนเข้าไปกับวิชาที่สอน		
	 นอกจากนี้ยังมีงานด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว	 อาจารย์หมอนักเรียนอังกฤษจึงนำวิธีการเรียนการสอนที่ได้ศึกษามา
ประยุกต์ใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนที่นี่	 ตั้งแต่การปรับเอกสารคู่มือ	 การ
ฝึกการใช้ชีวิตของแพทย์ประจำบ้าน	 ตลอดจนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์แพทย์กับแพทย์ประจำบ้านในบรรยากาศที่เป็นกันเอง		
	 แม้งานด้านการสอนจะรัดตัว	 และยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งคือการรับ
เป็นที่ปรึกษางานวิจัยประจำโรงพยาบาลหาดใหญ่	 แต่งานที่หมอปุ๊กไม่เคยทอด
ทิ้งคืองานตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	 เธอมีความสุขกับการตรวจ
คนไข้	 และคนไข้เองก็ดูมีความสุข	 อุ่นใจที่มีหมอปุ๊กเป็นหมอประจำตัว	 คนไข้
หลายรายที่ได้พบพูดถึงหมออย่างชื่นชม	 ประทับใจในความใส่ใจ	 ความมีน้ำใจ
เมตตาของหมอ	 และรู้สึกว่าแม้ตนจะเจ็บป่วย	 แต่ก็โชคดีที่มีหมออย่างหมอปุ๊ก
เป็นคนดูแลรักษา	
	 หมอปุ๊กพูดเสมอว่าการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวไม่อาจทำงาน
ได้เพียงลำพัง	แต่ต้องอาศัยทีมงานที่ดี	บุคลากรที่มีคุณภาพ	และมีการประสาน
งานที่ดี		
 “หมอเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง และมีเครือข่ายทางวิชาการ ทาง

สังคมและชุมชน หมอจะนำทฤษฎีที่เป็นเหตุเป็นผลมาใช้ในการทำงาน ขณะ

เดียวกันหมอก็เปิดกว้างในเรื่องการเรียนรู้จากคนไข้ และให้ความเคารพ
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พยาบาลอาวุโส ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยดี”	 สิริวรรณ	 เดียวสุรินทร์	
พยาบาลวชิาชพีชำนาญการ	 หวัหนา้ศนูยบ์รกิารสขุภาพทีบ่า้น	 กลา่วถงึหมอปุก๊	 
ด้วยน้ำเสียงชื่นชม	
 “พี่ปุ๊กเป็นคนที่เสียสละ ทำงานหลายด้าน เป็นทั้งครูที่ดี คอยสอน

แพทย์ประจำบ้านให้ฝึกคิดด้วยตนเอง และเป็นหัวหน้าการประชุมที่ดี มีทักษะ

ในการทำความเข้าใจและให้คำแนะนำผู้อื่น”	 แพทย์หญิงอรุณี	 ทิพย์วงศ์		
แพทย์ระดับชำนาญการ	 แผนกเวชกรรมสังคม	 กล่าวถึงหมอปุ๊กในฐานะแพทย์
รุ่นพี่ที่เธอรู้จักมานานกว่า	๕	ปี		
	 ขณะที่หมอรุ่นพี่	แพทย์หญิงพรหมศิริ	อำไพ	แพทย์ชำนาญการพิเศษ	
ฝ่ายเวชกรรมสังคมก็กล่าวว่า	 หมอปุ๊กเป็นคนตั้งใจทำงาน	ตรวจรักษาและดูแล
คนไข้อย่างเต็มที่	การส่งต่อคนไข้ก็มีการประสานงานอย่างดี	หากเป็นคนไข้ที่มี
ปัญหาก็จะไปเยี่ยมบ้าน	 แม้นอกเวลางานก็ยังไปดูแลคนไข้ตั้งแต่ป่วยจนกระทั่ง
คนไข้เสียชีวิต	
	 หมอปุ๊กและทีมงานสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้านคนไข้อย่างสม่ำเสมอ		
เพื่อจะได้มีโอกาสดูแลคนไข้ในเชิงลึกทั้งคนไข้ในกลุ่มด้อยโอกาส	 คนไข้ที่เป็น
อัมพฤกษ์	 อัมพาต	 หรือพิการ	 หากคนไข้มาโรงพยาบาลลำบาก	 อาจจัดระบบ
ให้ญาติมารับยาแทน	อีกกลุ่มคือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรัง	เช่น	โรคไตวาย	โรคเบา
หวานที่ควบคุมโรคไม่ได้	 มีการจัดทีมไปสอนให้คนไข้ดูแลตนเอง	 และสอนวิธี
การดูแลคนไข้ให้กับญาติด้วย	 หากคนไข้ขาดแคลนอุปกรณ์บางอย่าง	 ทางโรง
พยาบาลก็จะนำไปให้ยืมหรือนำไปบริจาค	 เช่นไม้เท้า	 รถเข็น	 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	
เป็นต้น	 ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อน	 และเป็นคนไข้ที่เจ็บป่วย
ในระยะสุดท้าย	 แม้หมอไม่อาจยับยั้งโรคบางโรคได้	 แต่จะดูแลให้คนไข้ใด้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	
	 การดูแลคนไข้ในระยะสุดท้าย	เป็นอีกบทบาทหนึ่งของหมอเวชศาสตร์
ครอบครัว	ใช่เพียงดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของโรค	แต่ยังดูแลบำบัดรักษาทาง
จิตใจไปในขณะเดียวกัน	 เป็นการดูแลที่หมอเรียกว่าดูแลคนไข้ตั้งแต่ป่วยจนถึง
เชิงตะกอน	
 “คนไข้รายหนึ่งของหมอมารักษาด้วยโรคทั่วไป เมื่อหมอพูดคุยด้วยจึง
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ทราบว่าคนไข้รายนี้มีแม่อายุ ๘๐ ปี ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม และหลอดเลือด

ในสมองอุดตัน เคลื่อนไหวไม่ได้ ตอบสนองไม่ได้ กะพริบตาได้อย่างเดียว   

ลูกสาวจึงต้องคอยดูแลแม่ตลอดเวลา เพราะพี่น้องคนอื่นอยู่กรุงเทพฯ และอยู่

ต่างประเทศ เรารู้ว่าเขาเครียดมาก หมอเลยพาทีมงานไปเยี่ยมบ้าน บ้านเขา

เป็นห้องแถวเล็ก ๆ เราได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ลำบากมาก เขาเป็นเพียงผู้หญิง

ธรรมดา ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์ แต่สามารถดูแลแม่ได้ดีมาก หมอจึงไป

สอนวิธีการทำแผลเพิ่มเติม จนกระทั่งวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาแจ้งหมอว่าแม่

สำลักอาหาร หมอจึงเรียกรถพยาบาลไปรับมาโรงพยาบาล และพบว่าคนไข้

อาการค่อนข้างหนัก” 

	 ญาติที่ดูแลมาหลายปีบอกว่าหากคนไข้จะจากไปก็พร้อมจะทำใจ		
ขณะที่ญาติซึ่งอยู่ไกลขอให้รักษาต่อให้เต็มที่	 โดยไม่คิดถึงจิตใจญาติที่คอยดูแล
มาตลอดว่าไม่ไหวแล้ว	 เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยมานาน	 หมอต้องคอยทำความ
เข้าใจกับญาติ	 ๆ	 เป็นระยะ	 ๆ	 ท้ายที่สุดคุณยายอายุ	 ๘๐	 ปีรายนี้ก็จากไป		
การรักษาจึงไม่ใช่เพียงรักษาโรคของคนไข้ประการเดียว	 แต่การเป็นหมอ	 
เวชศาสตร์ครอบครัวยังต้องดูแลจิตใจคนไข้และญาติเสมือนเพื่อน	 ให้คำปรึกษา
เรื่องแนวทางการรักษา	 ตลอดจนทำความเข้าใจกับครอบครัวของคนไข้อีกด้วย		
แต่ผู้ตัดสินใจคือคนไข้และญาติ	
	 คนไข้อีกรายหนึ่งเป็นชายอายุ	 ๘๐	 ปี	 คุณตารายนี้เป็นโรคเบาหวาน	
และความดันโลหิตสูง	 ต่อมาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด	 แต่คนไข้และญาติไม่
ยอมให้รักษาด้วยการฉายรังสี	 หมอจึงวางแผนการรักษาเกี่ยวกับการกินอยู่	
การรักษาอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 จนกระทั่งสุดท้าย	 ด้วยความ	 
คุ้นเคยและความไว้วางใจหมอ	 ลูก	 ๆ	 ของคุณตาจึงมาปรึกษาคุณหมอ	 เพราะ
คุณตาอยากวางแผนในเรื่องการตาย		
	 แม้ความตายจะเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว	 แต่คุณตาช่างกล้าหาญและ
น้อมรับความเป็นไปของธรรมชาติแห่งการแตกดับของกายสังขารได้	 ขอเพียง
ได้สะสางสิ่งที่ค้างคาใจก่อนที่จะจากไป	 คุณตาอยากให้ตามหาคน	 ๆ	 หนึ่ง	 ซึ่ง
คุณตาเคยยืมเงินเขาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่ม	 และให้ลูก	 ๆ	 นำเงินไปคืนเขา	
เมื่อลูก	ๆ	จัดการภารกิจเสร็จสิ้น		คุณตาก็จากไปอย่างสงบในไม่กี่วันถัดมา	
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	 ก่อนจะจากไปคุณตาสั่งเสียกับลูกหลานว่าอยากให้หมอมาร่วมงานฝัง
ศพตามพิธีของมุสลิม	 เผอิญหมอติดอยู่เวร	 ไม่สามารถไปงานฝังศพคุณตาได้		
แต่คุณหมอก็ยังส่งใจไปให้คนไข้วัยชราที่หมอติดตามดูแลมาตลอด	 ในหลาย
ครั้งการจากไปของคนไข้ที่ดูแลรักษากันมานาน	 จนผูกพันกันเหมือนญาติเช่น
คุณตาผู้นี้ก็ทำให้หมอปุ๊กสะเทือนใจไม่น้อย	 แต่ก็ภูมิใจว่าตนได้ทำหน้าที่ของ
หมออย่างดีที่สุดแล้ว	 ใช่แต่ใช้ความรู้ในการรักษาโรคอย่างเดียว	 แต่หมอยังใช้
ใจรักษาใจ		ช่วยส่งคุณตาให้หลับสบายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	
	 เมื่อคุณตาจากไปแล้ว	ลูก	ๆ	ของคุณตามีอาการเครียด	และเป็นแผล
ในกระเพาะอาหาร	 คุณหมอก็ให้การดูแลรักษาต่อไปเช่นเดียวกับการดูแล
ญาติมิตร	 เพราะหมอตระหนักดีว่าความเจ็บป่วยใช่เกิดจากความเสื่อมของ
ร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังมีเรื่องของจิตใจเข้ามาประกอบด้วย	 หาก
จิตใจเจ็บป่วยจะทำให้โรคยิ่งรุมเร้า	ในทางตรงข้าม	หากจิตใจเข้มแข็งก็จะส่งผล
ต่อร่างกายที่จะซ่อมแซมตนเองหรือเอาชนะโรคได้	
        
 ตลอดระยะเวลาการเป็นหมอมาหลายปี	 การเป็นแพทย์ทางด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์อย่างแท้จริงให้กับ
หมอปุ๊ก	 เพราะทำให้เธอมองเห็นคุณค่าในวิชาชีพแพทย์มากขึ้น	 และมองเห็น
คุณค่าของการทำงานที่ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขของไทย	 วิชาแพทย์
แขนงนี้เป็นการอุดช่องว่างด้วยระบบแพทย์ปฐมภูมิ	 โดยวิธีการส่งเสริมสุขภาพ	
และป้องกันโรค	 ขณะเดียวกันสัมพันธภาพระหว่างหมอกับคนไข้ก็เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี		
 “ก่อนหน้านี้หมอจะมองแค่เพียงว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไร ตำราบอกให้

รักษาอย่างไร แต่เมื่อเป็นหมอด้านนี้ทำให้หมอมีมุมมองลึกซึ้ง จากเดิมที่คิดว่า

คนไข้ก็เหมือนเครื่องจักร เป็นอะไรก็ซื้ออุปกรณ์มาซ่อมบำรุงในส่วนที่ขาด   

แต่ความจริงแล้วคนไข้คือสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก

นึกคิด การรักษาจึงต้องมองแบบองค์รวม ไม่ใช่มองแบบแยกส่วน” 

	 หมอปุ๊กยังนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กที่แมลงบินเข้าหู	 และพ่อพาไปหา
หมอกลางดึก	 เธอยังจำได้ว่าคุณหมอที่เธอได้พบพูดจาไม่ค่อยดี	 มาวันนี้เธอจึง
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เข้าใจว่าการเป็นหมออาจเหนื่อยล้า	เพราะต้องพูดประโยคเดิมซ้ำ	ๆ	บางทีต้อง
อดนอนหลายวัน	 จึงอาจเกิดภาวะตึงเครียดและอารมณ์หงุดหงิดได้เช่นเดียวกัน	
ด้วยเหตุนี้หมอจึงต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง	ด้วยการพักผ่อน
ให้เพียงพอ	และหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียด	อย่างหมอปุ๊กเองก็มีงานอดิเรก
คือ	 ฟังเพลง	 ปลูกต้นไม้	 อ่านหนังสือ	 และหาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างตามโอกาส		
เมื่อหมอพร้อมเต็มที่ก็จะทำให้การดูแลรักษาคนไข้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย		
 “สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหมอมีความสุขจากการทำงาน เมื่อดูแลรักษา

คนไข้แล้วเห็นคนไข้อาการดีขึ้น แม้จะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บบ้าง แต่

คนไข้ก็ยังยิ้ม ยังหัวเราะได้ ถึงคนไข้บางรายจะเสียชีวิตลง แต่ระหว่างนั้นหมอ

ก็มีส่วนช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนที่จะจากไป นี่เป็นสิ่งที่เรารู้สึก

ดีกับการเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว”  

	 หมอปุ๊กเพิ่งเข้าใจคุณค่าความหมายของการเป็นหมออย่างแท้จริง	เมื่อ
มาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 ทำให้ได้รู้ซึ้งถึงคำสอนของสมเด็จพระราช
บิดาที่ว่า	“อย่ารักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียว	แต่ให้รักษาคนด้วย”	และคำสอนนี้
ก็ยังเป็นอุดมการณ์ในการทำงานของหมอปุ๊ก	แพทย์หญิงหทัยทิพย์	ธรรมวิริยะ
กุล	จนถึงทุกวันนี้		.
 
 




