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“ต้องมีความซื่อสัตย์

ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และการกระท�ำ”
ศ. นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล

นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
อดีตหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อดีตประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แรงบันดาลใจในการเลือกเรียน
แพทย์ โดยเฉพาะสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
เรียนมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เริ่มต้นสนใจเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่า ชอบวิชาคณิตศาสตร์ แต่พอถึงเวลา
ก็เลือกตามคะแนนและกลุ่มเพื่อน เขาเลือกเรียน
แพทย์กัน จึงเลือกเรียนแพทย์ เอนทรานซ์ติดที่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตอนเรียนได้เข้าชมรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ออกไปท�ำงานชุมชนบ้าง ไปดูโรงพยาบาลต่างจังหวัด
บ้าง พอเรียนจบไปใช้ทุนที่ โรงพยาบาลชุมชนที่
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2 ปี ตอนท�ำงาน
ใช้ทุน ต้องท�ำผ่าตัด ท�ำหัตถการต่าง ๆ ผมมีแต่
ความรู้ภาคทฤษฎี ไม่เคยมีประสบการณ์ท�ำด้วย
ตนเอง ต้องอาศัยรุ่นพี่ที่นั่นสอน สอนผ่าตัดไส้ติ่ง
บ้าง ผ่าตัดท้องคลอดบ้าง ในสมัยนั้นคนไข้ส่วนใหญ่
มาจากที่ไกล ๆ ผู้ป่วยหลายรายเราอยากจะส่งไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัด แต่คนไข้กับญาติ
ไม่อยากไป เพราะไปแล้วค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น
ก็ต้องรักษาให้ถึงที่สุด บางทีก่อนผ่าตัดต้องเปิด
ต�ำราศึกษาไปด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งพยายามผ่าตัด
แล้ว แต่เกินความสามารถ จึงต้องส่งไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลจังหวัดทั้งที่ยังไม่ได้ปิดแผลผ่าตัดที่
หน้าท้อง รุน่ พีก่ เ็ ข้าใจว่าเราท�ำเต็มความสามารถแล้ว
จากจุดนี้ท�ำให้ผมเริ่มรู้สึกว่า ความรู้เรามีไม่พอ
ที่จะไปดูแลรักษาคนไข้ จึงอยากกลับมาเรียนต่อ
ตอนนั้นอยากเรียนศัลยกรรม แต่ด้วยปัญหาทาง
สายตาและมือไม่น่ิง ซึ่งถือว่าเป็นข้อจ�ำกัดในการ
เรียนด้านศัลยกรรม เพื่อนบอกว่าผมเก่งด้านเด็ก
จึงคิดจะมาเรียนด้านเด็ก แต่ที่โรงพยาบาลไม่มีทุน
จึงมาสมัครแบบอิสระหลายที่แต่ก็ไม่ได้ ตอนที่กลับ
มาสมัครเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้พบกับ
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ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อาจารย์ท่านได้ชักชวนให้เรียนวิสัญญี
อาจารย์บอกว่าสมัยก่อนอาจารย์ก็เรียนเด็กมาเหมือนกัน เลยตัดสินใจ
มาเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์
สมศรีท่านไม่ได้สอนแค่เรื่องวิชาการ แต่ยังสอนเรื่องการด�ำเนินชีวิตทั่วไป
อาจารย์สอนว่าการเป็นวิสัญญีแพทย์จะต้องเป็นผู้น�ำ เป็นผู้ให้ยาสลบก่อน
เพื่อให้แพทย์อื่นท�ำผ่าตัดได้ ในสมัยก่อนผมมองว่างานวิสัญญีเป็นงานเบื้องหลัง
คนไข้และญาติจะไม่ค่อยเห็นความส�ำคัญ คนจะมองว่าเหมือนปิดทองหลังพระ
แต่ในความเป็นจริง ในแต่ละอาชีพจะมีความส�ำคัญของตนเอง ในการดมยา
ถ้าเราท�ำหน้าให้ดีแล้ว แพทย์ที่ท�ำผ่าตัดก็สามารถท�ำงานได้อย่างราบรื่น สุดท้าย
ผู้ป่วยก็จะได้รับความปลอดภัย อย่าคิดว่าเป็นการปิดทองหลังพระ ผมได้
บรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อมาเป็นอาจารย์แพทย์
ต้องท�ำหน้าที่บทบาทของครู คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่างน้อยต้องมีความรู้
เพิ่มเติม อาจารย์สมศรีจึงให้ไปเป็น clinical fellowship ที่ University of
Kentucky Department of Anesthesiology ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี
จากนั้นกลับมาท�ำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาตลอด ในปี พ.ศ. 2553
ผมได้รับต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา และในปี พ.ศ. 2558
ได้เป็นประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็น
นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาของ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การเป็นประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ใน 2 ปีทเี่ ป็นประธานราชวิทยาลัยฯ
พยายามท�ำในสิ่งที่มีประโยชน์ในสังคมของวิสัญญี
ของประเทศ โดยเฉพาะในเรือ่ งการศึกษา ได้ปรับปรุง
มาตรฐานของการศึกษาให้ดีขึ้น เพื่อให้แพทย์ที่
จบออกไปมีความรู้ทั้งทางด้านวิสัญญีวิทยา และ
ด้าน non-technical skills เช่น การสื่อสารกับ
ผู้ป่วย การท�ำงานเป็นทีม การบริหารจัดการงาน
ที่ส�ำคัญ เป็นต้น เพื่อให้การบริการสาธารณสุขของ
เราได้พัฒนาต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อใจของประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนการร่วมวางแผนกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการกระจายของวิสัญญีแพทย์
ไปทั่วทั้งประเทศ ปัจจุบันผมเป็นนายกสมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะเน้น
เรื่องของความปวด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตของ
คน โดยจะเน้นในเรื่องการให้ความรู้บุคลากรทาง
การแพทย์ ในการจัดการความปวดให้กับประชาชน
ได้ทั่วถึง ให้แพทย์ของเราสามารถบ�ำบัดความปวด
ได้ถูกต้อง ในแง่ที่ว่าเขามีความรู้ที่ทันสมัย เรื่อง
ของการใช้ยา รวมถึงหัตถการการบ�ำบัดความปวด
ให้คนไทยได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับเศรษฐฐานะที่ดียิ่งขึ้นไป

ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ

สิ่งที่รู้สึกภูมิใจมากที่สุด
ความภูมิใจแรก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นแพทย์ผู้ติดตาม สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ความภูมิใจที่สองได้เป็นอาจารย์แพทย์ สามารถสอนแพทย์ให้ท�ำประโยชน์
กับสังคม ทุกวันนี้ยังพยายามที่จะศึกษาและสอนให้กับแพทย์รุ่นน้องทั้งหลาย
เพื่อให้เขาเหล่านั้นบรรลุความต้องการและท�ำประโยชน์กับสังคมต่อไป
ความภูมใิ จทีส่ าม คือ การได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารหน่วยงาน ได้ชว่ ยเหลือ
องค์กรวิชาชีพที่ท�ำอยู่ ให้เกิดการพัฒนาในสิ่งที่ดีมากขึ้น และหลาย ๆ งาน
ได้สานในสิ่งที่อยากจะท�ำจนส�ำเร็จ เช่น จากการเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ได้ท�ำงาน
บริหารจากหน่วยเล็กในระดับองค์กร จนถึงได้ท�ำงานในระดับประเทศด้วย
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ปัจจัยที่ 1 การมองโลกในแง่ดี คนเราต้อง
มองโลกในแง่ดี ท�ำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและ
เต็มที่ มีหน้าที่อะไรก็ท�ำหน้าที่นั้น ช่วยเหลือใครได้
ให้ช่วย อย่าไปมองข้อเสียของคนอื่น แต่ให้มองข้อดี
ของคนอื่น ตลอดจนต้องซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
มาก เพราะอาชีพแพทย์ ถ้าไม่ท�ำและบอกว่าท�ำก็
ไม่มีใครรู้ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่อการกระท�ำ ให้เกียรติผู้อื่น และที่ส�ำคัญยิ่ง
คือ ต้องมีความกตัญญู ทดแทนคุณ ผมเชื่อว่า ถ้า
เราเป็นคนรู้จักบุญคุณผู้อื่น ยามที่เราล�ำบากเราก็
จะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน
ปัจจัยที่ 2 ในการท�ำงานให้ส�ำเร็จ ผมจะนึกถึง
หลักทางพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท 4 และอริยสัจ 4
อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบคล้าย
กับ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร วิธี
แก้ปัญหาอย่างไร และจะท�ำอย่างไรให้ส�ำเร็จ ส่วน
อิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะ
คือ มีใจจดจ่อกับงานนั้น รู้ว่ามีปัญหาแล้ว ตั้งใจ
ที่จะเอาไปท�ำ มีวิริยะ จิตตะ มีความตั้งใจ มี
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ความขยัน มีวิมังสา พิจารณาใคร่ครวญ เข้าไปท�ำในส่วนนั้นให้ส�ำเร็จ นั่นคือ
อริยสัจ 4 กับอิทธิบาท 4 รวมกัน งานทุกอย่างจะส�ำเร็จ
ปัจจัยสุดท้าย คือ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ว่าที่เขามาคุยกับเรา เขาอยาก
ได้อะไร สังคมเขาอยากได้อะไร อย่าไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้น เขาเป็นอย่างนี้
นี่เป็นบทเรียนที่ดีว่า ในการท�ำอะไรก็ตาม ให้มองหลายความเห็น อย่าเอา
ตนเองเข้าไปตัดสิน เห็นว่าแบบนี้ดี แต่ไม่ถูกใจเขา สิ่งที่ควรท�ำคืออะไรที่
จะท�ำให้คนไข้ได้ในสิ่งที่ดี สิ่งที่เขาพอใจ ไม่ใช่ท�ำให้เราพอใจหรือไม่พอใจ

กว่าจะถึงวันทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เจออุปสรรคอะไรบ้าง
แล้วเอาชนะอย่างไร
ส่วนใหญ่อุปสรรคในการท�ำงานที่พบ จะเป็นเรื่องของข้อมูล และการ
วิเคราะห์ปัญหาว่า ตรงนี้มันคืออะไร และพยายามจะหาทางออกได้อย่างไร
มีผู้ใดสามารถท�ำได้บ้าง และแก้ไขปัญหาได้อย่างไร เช่น มีครั้งหนึ่งในเรื่อง
ของการผ่าตัดสมอง ซึ่งการผ่าตัดสมองส่วนนั้นจะกระทบกับสมองส่วนที่ไป
ควบคุมการท�ำงานของร่างกาย เช่น สมองที่ควบคุมการพูด การขยับตัว
ศัลยแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยตื่นขณะท�ำการผ่าตัดอยู่ เพื่อจะได้รู้ว่าการผ่าตัด
ไม่กระทบกระเทือนสมองที่ควบคุมร่างกายส่วนนั้น นั่นเป็น การวางยาสลบ
โดยให้คนไข้ตื่นระหว่างท�ำการผ่าตัด และคนไข้จะต้องไม่รู้สึกเจ็บ หรือปวด
จากการผ่าตัด ซึ่งถือว่าเป็นการวางยาสลบครั้งแรกที่คนไข้ตื่น สมัยนั้นข้อมูล
ยังไม่ค่อยมี ผมต้องค้นคว้าและศึกษาจากหลาย ๆ แห่งว่าจะเริ่มอย่างไร
ในที่สุดก็ท�ำได้ส�ำเร็จ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำการวางยาสลบแบบ awake
craniotomy ปัจจุบันมีวิสัญญีแพทย์ท�ำกันมากขึ้น เทคนิคเริ่มเปลี่ยนไป
อย่างที่เล่ามาผมไม่ใช่เป็นคนเก่ง แต่ผมคิดว่าผมยอมรับกับความคิดของ
ผู้อื่น ให้คนอื่นมาช่วยกันออกไอเดีย และมาช่วยกันตัดสินใจ อันนี้น่าจะได้
ประโยชน์มากที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อผมต้องมาท�ำงานบริหาร ผมพบว่า การเป็นแพทย์ พอ
จะมาท�ำงานบริหาร อาจท�ำได้ไม่ค่อยดี แต่ถ้าจะให้คนอื่นมาบริหารแพทย์
ผมว่าเขาก็ไม่เข้าใจบทบาทของแพทย์เหมือนกัน พอจะมาบริหารกันเอง ก็ไม่รู้
หลักการบริหาร เป็นที่มาว่า การที่จะเป็นผู้บริหารได้ต้องไปเรียนรู้หลักการ
บริหารก่อน เช่น ไปเรียนปริญญาโทหรือต้องมีหลักสูตรที่จ�ำเป็น ค่อย ๆ ท�ำ
ไป เรียนรู้กันไป ส่วนหนึ่งปรึกษาผู้ใหญ่ ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

ถ้าย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้บางเรื่อง อยากกลับไปท�ำ
เรื่องใดมากที่สุด
ในสมัยเด็ก ๆ บางทีด้วยความสนุก เอามดมาเล่นบ้าง ฆ่ามดบ้าง ไป
ตกปลาบ้าง ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากท�ำในสิ่งเหล่านี้ สมัยนั้นถ้ารู้ว่าเป็น

ชีวิตเขา คงไม่อยากไปท�ำอีก หรือไม่ไปขโมยเงิน
แม่ไปซื้อขนม
ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ ผมอยากกลับไป
แก้เรื่องระบบการเรียนการสอน ผมคิดว่าการสอน
เรื่องของความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ สอนอย่างไร
ก็สอนไม่หมด แต่ควรสอนวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การกลั่นกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกล การ
หาความรู้เพิ่มได้เพียงปลายนิ้ว นอกจากนี้ต้องสอน
เรื่องของความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ซึ่งตรงนี้ส�ำคัญ
ถ้าเราสอนให้เขามีวินัย มีความซื่อสัตย์ได้ เขาจะ
เป็นคนดี ไปท�ำประโยชน์ได้อีกมาก ส่วนความรู้ก็
ไปหาเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันในการสอนวิชาชีพแพทย์
ที่ผมภูมิใจอย่างหนึ่ง คือ มีการเปลี่ยนหลักสูตร
การสอนแพทย์ นอกจากวิชาการ จะสอนเรื่องของ
จริยธรรม สอนเรื่องของการเจอปัญหา การแก้ไข
ปัญหา การพูดคุยกับคนไข้ สิ่งเหล่านี้นอกจาก
ไอ คิว (I.Q) ยังเป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์
(E.Q.) ด้วย รวมถึง ความฉลาดทางศีลธรรมและ
จริยธรรม (M.Q.) เป็นสิ่งที่ในส่วนของวิสัญญี
จะพยายามเพิ่มเติมเข้าไปให้ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้
ผมอยากจะให้สอนตั้งแต่เด็กว่า ท�ำอย่างไรให้
เด็กมีวินัย มีความซื่อสัตย์ ซึ่งผมว่าส�ำคัญกว่าที่
จะมาเรียนพิเศษ

ใครคือบุคคลทีเ่ ป็นตัวอย่างในการ
ด�ำเนินชีวิตหรือการท�ำงาน
คนแรกเลยคือ คุณพ่อ ท่านมาจากประเทศ
จีน เป็นต้นแบบในเรื่องของความอดทน ความ
ซื่อสัตย์ ท่านท�ำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษา
อย่างสูงสุด พอเหมือนจะเกเร แต่พอเห็นพ่อเขา
ล�ำบาก รู้สึกว่าอยากจะท�ำตามสิ่งที่เขาคาดหวัง
เอาไว้
คนที่สอง ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์
เป็นต้นแบบของวิสัญญีแพทย์ เชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบประสาท ท่านเป็นปราชญ์ รู้ และเก่งรอบด้าน
มองและรู้ทันทีว่าใครเป็นอย่างไร ท่านให้ทุกอย่าง
ท่านไม่ได้สอนในวิชาการอย่างเดียว ส่วนที่ผม
ได้จากท่านมากกว่าวิชาการ คือการใช้ชีวิต มีวิธี
แนวคิดอย่างไร มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อมี
คนไปปรึกษาท่าน ท่านแก้ไขได้หมด มีสารพัดวิธี
ที่สามารถจะท�ำได้ อาจารย์ท่านไม่เคยลงโทษ
ใคร ท่านจะหัวเราะ และบอกว่าวิชัย ไม่เคย
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ท�ำผิดบ้างเหรอ และพอกลับไปคิด เราก็มีสิ่งผิด อาจารย์สมศรีสอนให้มอง
ในสิ่งที่ดีของคน อย่าไปมองในสิ่งไม่ดี ท่านว่าเราท�ำให้เขา เดี๋ยวเขาจะให้เรา
มากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องจริง อาจารย์ท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดี
คนที่สาม คือ คนไข้ ผมเรียนรู้จากคนไข้ที่มารับการรักษา นอกจาก
เรื่องของโรค ก็เป็นเรื่องของชีวิตเขาว่า เขามีความทุกข์อะไร และแก้ปัญหา
กันอย่างไร เรียนรู้ไปกับคนไข้ ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มาช่วยสอน สอนวิธี
คิด บางครั้งเราอาจตัดสินใจผิดพลาด ให้การดูแลผู้ป่วยได้ไม่มีประสิทธิภาพ
พอไม่ใช่ ก็น�ำประเด็นปัญหา ข้อผิดพลาดมาพูดคุยกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากคนไข้ที่เราเรียนรู้ แต่อย่าให้เกิดบ่อย

คติหรือหลักการที่ยึดถือปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต
การมองโลกในแง่ดี มีหลักธรรมะเข้ามาอยู่ในใจ ท�ำในสิ่งที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก (สมเด็จพระบิดา) ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมา
แก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

มองการแพทย์ ข องเมื อ งไทยว่ า อย่ า งไร ทิ ศ ทาง
ในอนาคตเป็นอย่างไร
การแพทย์เมืองไทยผมมอง 2 ด้าน คือด้านบน กับด้านล่าง ด้านล่าง
ผมว่าในขณะนี้ดีมาก คือการกระจายระบบสาธารณสุขของบ้านเรา ถือว่า
ลงไปในส่วนของท้องถิ่น เรามี อสม. เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นเรื่องที่ดี แต่
อีกด้านอยากให้มองในส่วนบนด้วย อย่าไปมองถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก
อย่างเรื่องค่ายากับค่าอุปกรณ์ที่แพง บางทีก็จ�ำเป็นต้องใช้ เพื่อความก้าว
ให้ทันกับโลก ไม่อย่างนั้นเราจะล้าหลัง จะไม่ทันเขา เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมา
ช่วยกัน ยกตัวอย่างของวิสัญญีเอง ต้องมองว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร
จะดมยาให้ยาระงับความรู้สึกด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ดีขึ้นได้อย่างไร มีอะไร
บ้างที่จะมาท�ำให้ดีขึ้น การที่ประเทศไทยจะเป็น Medical Hub ให้ต่างประเทศ
น�ำเงินเข้ามารักษาในประเทศ เราต้องมีความเป็นผู้น�ำด้วย คือ ต้องมองให้
พัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ข้างบนต้องเล่น ข้างล่างก็ต้องไปด้วย
ทิศทางในอนาคต ทางการแพทย์ของเราสมัยหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น
สูติศาสตร์ เคยคิดว่า พอคลอดเสร็จแม่และเด็กปลอดภัยก็จบ ไม่มีอะไรมากกว่านี้
แต่ปัจจุบันไม่ใช่ กลายเป็นว่า เป็นเรื่องของพันธุกรรม การท�ำผสมเทียม การ
รักษามีบุตรยาก มีการน�ำตัวอ่อนมาเลี้ยง ความรู้เหล่านี้ ถ้าไม่สนใจจะตาม
ไม่ทัน ยิ่งผมอยู่โรงเรียนแพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ ต้องยอมรับว่าบางอย่างอ่าน
ไม่ทัน แม้แต่ในวิชาวิสัญญี ปัจจุบันไปไกลมาก ต้องอ่านให้ทัน การเรียนรู้ของ
การแพทย์ ถ้าไม่อัปเดตตนเอง เราจะล้าหลัง เพราะฉะนั้น พื้นฐานก็ต้องมี
ให้ดี ส่วนความรู้อย่างอื่นก็ต้องค้นหาพัฒนา ไม่อย่างนั้นจะล้าหลังจริง ๆ

ข้อแนะน�ำให้แพทย์รุ่นใหม่ว่าจะส�ำเร็จต้องท�ำอย่างไร
ปัจจุบัน คนที่มาเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ ต้องมีพื้นฐานของความเอื้ออาทร
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เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก บางครั้งเมื่อท�ำ
การรักษาด้วยความตั้งใจดี แต่ถูกฟ้องร้องท�ำให้
แพทย์หลาย ๆ คนไม่อยากที่จะมาท�ำผ่าตัดรักษา
ผู้ป่วย คือ ท�ำไมต้องมาเสี่ยง ท�ำให้คนไม่อยาก
มาเรียน ซึ่งตรงนี้ก็น่าเห็นใจกับคนที่มาท�ำงาน
เป็นแพทย์ ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่
การเยียวยาผู้ป่วยมันมีในระบบการเยียวยาอยู่
คนเชื่อว่าถ้าท�ำแบบตรงไปตรงมาด้วยเจตนาดี
สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุ้มครองได้ ผมอยากให้แพทย์
ศึกษาหาความรู้ใส่ตัว และท�ำงานด้วยสติที่ดี ท�ำ
อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้บางครั้งผลลัพธ์
อาจไม่เป็นไปตามที่คิด ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิด
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ สิ่ ง เหล่ า นี้ มี ท างออก
ไม่อยากให้แพทย์ต้องมากังวลและเสียความตั้งใจ
ในการท�ำความดี
ส�ำหรับแพทย์ในสาขาวิสัญญีวิทยา ต้องมอง
ตัวเองให้ออกว่าอยากจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จในชีวิต
ของเรา แล้วมุ่งมั่นท�ำในสิ่งที่ต้องการ เช่น แพทย์
บางคน อาจต้องการท�ำงานบริการ ก็ควรจะไป
ท�ำงานในโรงพยาบาลเพื่อสามารถดมยาให้ผู้ป่วย
ได้จ�ำนวนมาก หรือบางคนมีความต้องการหารายได้
ก็ ค วรไปท�ำ งานในโรงพยาบาลเอกชนโดยตรง
หรือบางคนต้องการเป็นอาจารย์ ก็มุ่งมั่นในการ
เรียนการสอน ผมมีอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง เขา
จะสอนอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่น เพราะฉะนั้น
เรื่ อ งความภู มิ ใจของเขาคื อ ได้ ส อนนั ก เรี ย น
ให้ได้ความรู้ที่ดี บางคนชอบงานวิจัย ก็ไปท�ำงาน
วิจัย ในชีวิตเราอาจมีความต้องการได้หลายด้าน
เราสามารถสวมหมวกได้ ห ลายใบ แต่ เราต้ อ ง
ท�ำให้ดีที่สุดในหมวกแต่ละใบที่สวมใส่ โดยต้อง
ซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ หน้ า ที่ ใ นหมวกแต่ ล ะใบ เช่ น ผม
ต้องการท�ำงานบริการช่วยเหลือสังคม ผมก็ไป
ท�ำงานอาสาในโรงพยาบาลในโครงการต่าง ๆ อาทิ
ผมไปเป็นแพทย์อาสาดมยาผู้ป่วยเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่ ผมสามารถไปดมยาช่ ว ยคนไข้ ไ ด้
เป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่ผมก็มีความจ�ำเป็นใน
การหารายได้ ผมก็เอาเวลานอกราชการไปอยู่
โรงพยาบาลเอกชน ไปหาเงิ น ตรงนั้ น แต่ พ อ
มาเป็นอาจารย์แพทย์ ผมก็จะท�ำงานในหน้าที่ของ
อาจารย์อย่างเต็มความสามารถ สิ่งเหล่านั้นเป็น
ทางเลือก แต่ให้มองความมุ่งหมายของตนเอง
อยากได้อะไร และเลือกให้ถูกกับความต้องการ
ก็จะประสบความส�ำเร็จดังที่ตั้งใจ ขอแต่เพียง
อย่าท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

