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นายแพทย์บรรเจิด  นนทสูติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

       เป�นที�ทราบโดยทั�วกันวา่ "การจัดการความรู"้ หร �อ "KM" นั�น ถือเป�นองคาพยพหนึ�งของการบร �หาร
จัดการองค์กร หากแต่ทุกท่านลองพิจารณาและว �เคราะห์ในมุมของนักบร �หารและเปร �ยบเทียบการดําเนินงาน
ระหวา่ง "การบร �หารงานเชิงโครงสรา้ง" กับ "KM" ก็อาจกล่าวได้วา่ การบร �หารงานเชิงโครงสร้างย่อมต้องมี
บทบาทและสมควรได้รับความสําคัญมากกวา่ส่วนงานอื�น แต่ถึงกระนั�นไม่วา่จะเป�นการบร �หารจัดการในส่วนใด
ก็ตาม หากไร้ซึ�งการสนับสนุนจาก KM ก็อาจส่งผลให้การบร �หารจัดการนั�น ไม่เกิดการพัฒนาได้เช่นกัน

          การส่งเสร �มและกระตุ้นให้เกิด KM ในฐานะ "เคร ��องมือทางการบร �หาร" และการขับเคลื�อนองค์กร
ให้เป�น "LO: Learning Organization" ผมคิดวา่เป�นสิ�งที�สามารถดําเนินการได้โดยไม่ยากมากนัก หากแต่
เราต้องให้ความสําคัญกับ KM ในฐานะ "Supporter" ไม่ใช่ "Main Actor" รวมทั�ง "การกําหนด
Teamwork ที�ดี" ก็ย่อมช่วยส่งเสร �มให้การทํางานของเรามีประสิทธิผลทั�งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรง
มีความหมายวา่ทํางานบรรลุตามวตัถุประสงค์และตัวชี�วดั ส่วนทางอ้อมนั�น หมายความวา่เกิดการเร �ยนรู้และ
เกิดนวตักรรมการพัฒนางานที�มีประสิทธิภาพมากขึ�นในองค์กร นั�นเอง

        สุดท้าย ผมขอขอบคุณหน่วยว �จัยฯ และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกท่าน ที�ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้จุลสาร
ฉบับนี�เกิดขึ�นเป�นรูปธรรม มากไปกวา่นั�น ผมคาดหวงัเป�นอย่างยิ�งวา่จุลสารฉบับนี� จะเป�น Memory และ
Area สําหรับรวบรวมผลงานทางว �ชาการ เร ��องเล่า ความคาดหวงัและภาพสะท้อนการเร �ยนรู้ของบุคลากรใน
โรงพยาบาล รวมทั�ง เป�นกลไกและฟ�นเฟ�องเล็กๆ ที�ช่วยให้โรงพยาบาลของเราเป�นองค์กรที�มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื�องตลอดไป

สารจากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
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            สาํหรบัในจุลสารฉบบันี� ประกอบไปด้วยเรื�องเล่า สกู๊ปพเิศษและบทสมัภาษณ์ จาํนวน 5 เรื�อง
ได้แก่ เรื�องที�หนึ�ง สารจากผู้อํานวยการโรงพยาบาล โดย นายแพทยบ์รรเจดิ นนทสติู ผอ.รพ.สมเด็จ
พระเจา้ตากสนิมหาราชท่านใหม ่ที�จะมาบอกเล่าความสาํคัญของ KM ในฐานะ Supporter และเครื�องมอื
ทางการบรหิารที�จะชว่ยผลักดันใหเ้กิดการพฒันาในองค์กร
                เรื�องที�สอง "ความรว่มมอืในการชว่ยเหลือแรงงานที�ป�วยด้วยโรคปอดฝุ�นหิน : บทบาทของ
พยาบาลอาชวีอนามยั" โดย  คณุสนุิตรา  ทองด ี   พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ  กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม
ซึ�งมาอธบิายถึงความสาํคัญของกลุ่มงานอาชวีเวชกรรม ตลอดจนประสบการณ์การทํางานรว่มกับองค์กร
ภายนอกและบทเรยีน (Lesson) ที�ได้รบัจากการใหค้วามชว่ยเหลือแรงงานนอกระบบที�ป�วยด้วยโรคปอด
ฝุ�นหนิใหไ้ด้รบัการเยยีวยา ซึ�งเป�นผูป้�วย Case แรกของประเทศไทย
               เรื�องที�สาม "การ Bully กับผลกระทบต่อสภาวะทางจติของเด็กและวยัรุน่" บทความน่ารูโ้ดย
คณุภาณุมาส เอี�ยมเสน นักจติวทิยาคลินิกปฏิบติัการ ที�จะมาบอกเล่าถึง Topic สาํคัญของสปัดาห์
สขุภาพจติ ประจาํป� 2563 อยา่งประเด็น Bully พรอ้มทั�งอธบิายความเป�นมาของการ Bully ความหมาย
รูปแบบและความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจของการ Bully ที�สง่ผลกระทบต่อสขุภาพจติของเด็กและวยัรุน่
              เรื�องที�สี� "การฟ�� นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ป�วยโรคหลอดเลือดสมอง" บทความปกิณกะโดย
แพทยห์ญิงดวงนภา ศิรโิสภณ แพทยเ์วชศาสตรฟ์�� นฟู ที�นําเสนอใหเ้หน็ถึงวธิกีารฟ�� นฟูและประสทิธผิล
ของการดแูลรกัษาระบบทางเดินหายใจในผูป้�วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนแนวทางในการป�องกัน
ป�จจยัเสี�ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
          และ เรื�องที�หา้ "บทสมัภาษณ์พเิศษ ผศ.(พเิศษ)นพ.ชยักิจ อุดแน่น : เรื�อง การขบัเคลื�อน
TSM-MEC ให้เป�นโรงเรยีนแพทยช์ั�นนําระดับภาค" ที�จะมานําเสนอความเป�นมาและพฒันาการของ
รพ.ตสม. ในฐานะโรงเรยีนแพทยข์นาดเล็ก  ตลอดจนกลยุทธก์ารบรหิารศูนยแ์พทยฯ์  ใหเ้ป�นศูนยแ์พทย์
ชั�นนําและได้มาตรฐาน WFME 

       "สง่ท้ายป�เก่า - ต้อนรบัป�ใหม"่ กับจุลสาร KM ฉบบัที� 2

(ธนัวาคม 2563) ซึ�งจากการดาํเนนิงานของทีมงานบรรณาธกิาร
ในระยะเวลา 2 เดอืนที�ผา่นมา สาํหรบัผมถือได้วา่เป�นนิมติหมาย
และจุด Start ที�ด ี เหตผุลก็เพราะวา่ทีมงานกองบรรณาธกิารได้
รบัการติดต่อจากหลายหนว่ยงานใหไ้ปจดัทําทั�งเรื�องเล่า สกู๊ปขา่ว
บทสมัภาษณพ์เิศษและบทความปกิณกะ ฯลฯ
            ทั�งนี� ความเคลื�อนไหวที�เกิดขึ�น ถือเป�นภาพสะท้อนที�แสดง
ใหเ้หน็วา่บุคลากรของโรงพยาบาลมคีวามสนใจ ใสใ่จและต้องการ
เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการจดัการความรูเ้พิ�มมากขึ�นแล้ว
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บทบรรณาธกิาร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยช์ยักิจ  อุดแนน่
บรรณาธกิารจุลสารการจดัการความรู ้

โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช



    ความสาํคัญของกลุ่มงานอาชวีเวชกรรม
         “กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช” เป�นสว่นหนึ�งของ
“ภารกิจบรกิารด้านปฐมภมู”ิ มบีทบาทการดาํเนนิงานหลากหลายดา้น เชน่ งานคลินกิอาชวีเวชกรรม,
งานอาชวีป�องกันและควบคมุโรค, งานพษิวทิยาและอนามยัสิ�งแวดล้อม, งานสง่เสรมิสขุภาพและฟ�� นฟู
สภาพวยัทํางาน และงานตรวจสขุภาพ เป�นต้น โดยมบุีคลากรขบัเคลื�อนการทํางานทั�งหมด 7 คน และมี
พญ.รุง่นภา ศิรพิรไพบูลย ์ ทําหนา้ที�หลักในการตรวจรกัษาในคลินกิ อยา่งไรก็ตาม บทบาทการดาํเนนิงาน
ที�เหน็ไดช้ดัของกลุ่มงานอาชวีเวชกรรมก็คือ "งานคลินกิอาชวีเวชกรรม" และ "งานตรวจสขุภาพ" ซึ�ง
เป�นการทํางานที�ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณตามสทิธิ�ของผูร้บับรกิารและมกีารขบัเคลื�อนอยา่งต่อ
               นอกจากนี� กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม ยงัมกีารทํางานในเชงิรกุดา้นการดแูลสขุภาพของแรงงาน
ที�อาจไดร้บัผลกระทบจากสิ�งแวดล้อมหรอืมคีวามเสี�ยงจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
จงึอาจกล่าวไดว้า่ กลุ่มงานอาชวีเวชกรรมเป�นหนว่ยงานที�มบีทบาทสาํคัญอยา่งยิ�งต่อสขุภาพของแรงงาน
และลกูจา้ง ทั�งในมติิของการดแูลรกัษา การสง่เสรมิ การป�องกันและการรกัษาฟ�� นฟู
 

    บรบิทของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัตากฝ�� งตะวนัออก

ความรว่มมอืในการชว่ยเหลือแรงงาน
ที�ป�วยด้วยโรคปอดฝุ�นหิน :
บทบาทของพยาบาลอาชวีอนามยั

             ในจงัหวดัตากฝ�� งตะวนัออก มเีพยีงสถานประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง แต่เนื�องด้วยลักษณะทางภมูศิาสตรที์�มภีเูขาหนิแกรนิตหลายแหง่
จงึม ี“โรงงานแปรรูปหิน” และ “โรงงานบด โม ่ยอ่ยหิน” ตั�งอยูใ่นพื�นที� ทั�งนี�
โรงงานแปรรูปหนิขนาดใหญ่ที�สดุในพื�นที�มแีรงงานมากกวา่ 200 ราย ซึ�งจาก
บรบิทดังกล่าว สง่ผลใหก้ลุ่มงานอาชวีเวชกรรมต้องใหค้วามสาํคัญต่อการดแูล
สขุภาพและสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งกับแรงงานกลุ่มนี�อยา่งมาก เนื�องจากสภาพ

สนุติรา ทองดี
กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม
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การทํางานต้องอยูใ่นสิ�งแวดล้อมที�มคีวามเสี�ยงด้านกายภาพ
ทั�งความรอ้นและฝุ�นหนิ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของ
แรงงานในระยะยาวได้

เป�นต้น



    พยาบาลอาชวีอนามยักับบทบาทความรว่มมอืในการชว่ยเหลือแรงงาน
ที�ป�วยด้วยโรคปอดฝุ�นหิน (Silicosis)
             แน่นอนวา่กลุ่มเป�าหมายหลักของกลุ่มงานอาชวีอนามยั คือ “กลุ่มแรงงาน-ลกูจา้งทั�งหมด”
ดังนั�นทีมงานของเราจงึเริ�มต้นการดําเนินงานขั�นตอนแรกด้วยการสาํรวจ (Walk through survey)
สถานประกอบการหรอืโรงงาน แต่เนื�องจาก "ขอ้จาํกัด" ในการเขา้ถึงพื�นที�โรงงานจงึทําใหเ้ราต้องรอ้งขอ
ความรว่มมอืจาก “คณะกรรมการเครอืขา่ยคลินิกโรคจากการทํางานระดับจงัหวดั” ซึ�งเป�นเครอืขา่ย
ความรว่มมอืจากภาคสว่นต่างๆ อาทิ รองผูว้า่ราชการจงัหวดั, สาํนักงานประกันสงัคม (สปส.), สาํนักงาน
สาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.), สาํนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ศูนยค์วามปลอดภัยในการทํางาน,
สาํนักงานจดัหางาน, สาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั, ผูแ้ทนฝ�ายนายจา้ง และ ผูแ้ทนฝ�ายลกูจา้ง เป�นต้น
ซึ�งหน่วยงานเหล่านี�   มอํีานาจในการเขา้ถึงพื�นที�โรงงานได ้   ทีมงานของเราจงึประสานความรว่มมอืและ
ทํา MOU เพื�อเขา้ไปสาํรวจโรงงานเหล่านั�น รวมทั�งเรยีนรูลั้กษณะการทํางาน ตลอดจนประเมนิความเสี�ยง
และความปลอดภัยในการทํางาน เป�นต้น พรอ้มกันนั�น ยงัเชญิชวนใหก้ลุ่มแรงงานไปตรวจสขุภาพอีกด้วย
       เมื�อกลุ่มแรงงานมาตรวจสขุภาพ ไมว่า่จะเป�นการตรวจสขุภาพประจาํป�หรอืการตรวจความเสี�ยง
ก็ตาม จากนั�นก็จะเป�นหน้าที�ของพวกเราในการค้นหาความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงระหวา่งผลตรวจสขุภาพกับ
ความเสี�ยงจากการทํางานในด้านต่างๆ ถ้าหากวา่แรงงานมสีขุภาพแขง็แรงดี ทางเราก็จะใหก้ารสง่เสรมิ
สขุภาพ แต่ถ้าหากแรงงานมคีวามเสี�ยงหรอืมปี�ญหาด้านสขุภาพก็จะดําเนินการรกัษาในทันทีเชน่กัน หรอื
ประสานการตรวจเพิ�มเติมจากสาขาอื�นๆ ในโรงพยาบาล เชน่ สาขาโสต ศอ นาสกิ หรอืสาขาประสาทวทิยา
เป�นต้น มากไปกวา่นั�น ในกรณีที�แพทยใ์นโรงพยาบาลไมส่ามารถวนิิจฉัยโรคของผูป้�วยได้ ก็จะมกีารสง่
ตรวจพเิศษจากแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะโรคโดยตรงต่อไป สดุท้ายเราก็จะดําเนินการรายงานขอ้มูลผูป้�วย
เขา้สูเ่วบ็ไซต์ของสาํนักโรคจากการประกอบอาชพีและสิ�งแวดล้อม และแจง้ต่อคณะกรรมการเครอืขา่ย
คลินิกโรคจากการทํางานอีกครั�ง เพื�อดําเนินการใหก้ารชว่ยเหลือเยยีวยาแรงงานต่อไป (สามารถพจิารณา
ได้จาก Study flow ตามแผนภมูทีิ� 1)
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            นอกจากนี� กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ยงัได้ดแูล
แรงงานที�ป�วยด้วยโรคปอดฝุ�นหนิ (Silicosis) ซึ�งเป�น Case พเิศษ เนื�องจากเป�นแรงงานที�ไมส่ามารถ
ทํางานได้ ต้องออกจากงานก่อนวยัอันควรและไมไ่ด้มสีทิธิ�เป�นผูป้ระกันตนแล้ว โดยทีมงานอาชวีเวชกรรม
ได้จดัการกระบวนการทํางาน ซึ�งอาศัยเครอืขา่ยคลินิกโรคจากการทํางานใหเ้ป�นผูข้บัเคลื�อนและมพียาบาล
อาชวีอนามยัรว่มกับแพทยด์้านอาชวีเวชศาสตร ์ เป�นฟ�นเฟ�องสาํคัญในการใหข้อ้มูลทางวชิาการ สง่ต่อ
ประวติัทางการแพทยแ์ละปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านในระดับเขต ตลอดจนสว่นราชการอื�นๆ โดย
ใชก้ารสื�อสารทั�งในรูปแบบเป�นทางการและไมเ่ป�นทางการ นอกจากนั�น ยงัทําหน้าที�อํานวยความสะดวกให้
แก่ผูป้�วยในการประสานงานกับสาํนักงานประกันสงัคมและผูเ้กี�ยวขอ้ง ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน
ทั�งหมด จนในที�สดุ ก็สง่ผลใหผู้ป้�วยซึ�งไมม่สีทิธิ�ประกันสงัคมแล้ว ได้รบั "เงินเยยีวยา" จาก "กองทนุเงิน
ทดแทน" จาํนวนหนึ�ง ซึ�งทําใหผู้ป้�วยมกํีาลังใจในการดําเนินชวีติต่อไป หลังลาออกจากงานแล้ว

    ป�จจยัแห่งความสาํเรจ็
       ป�จจยัที�หนึ�ง การบรหิารจดัการเครอืขา่ย เป�นสิ�งที�จาํเป�นอยา่งมากในการดําเนินการครั�งนี�
เนื�องจากเราทําหน้าที�ในการเป�นคณะกรรมการคลินิกโรคจากการทํางานระดับจงัหวดั  ซึ�งเราจะมบีทบาท
ในการ Monitor เรื�องทกุอยา่งที�จะถกูนําเสนอในที�ประชุม ดังนั�น เราจงึใชป้ระโยชน์จากความรว่มมอืของ
เครอืขา่ยแบบทางการชุดนี� พึ�งพาอาศัยซึ�งกันและกันตามขอบเขตหน้าที�ของแต่ละองค์กร ที�สามารถจะ
กระทําได้ตามบรบิทของกฎหมาย เชน่ โรงพยาบาลทําหน้าที�ในการวนิิจฉัยและตรวจรกัษา สาํนักงาน
ประกันสงัคม ทําหน้าที�ในสง่ต่อประสานขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับกองทนุเงินทดแทน เพื�อดแูลเยยีวยาผูป้�วย
โรคจากการประกอบอาชพี รวมทั�ง สาํนักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ทําหน้าที�ดแูลในสว่นของ
สวสัดิการของลกูจา้ง-แรงงาน เป�นต้น 
             ป�จจยัที�สอง การมเีจตนารมณ์รว่มกัน แน่นอนวา่การทํางานในด้านนี� ไมอ่าจประสบผลสาํเรจ็
หากทกุๆ หน่วยงานไมเ่หน็ความสาํคัญของแรงงาน-ลกูจา้ง ในฐานะผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการทํางาน
โดยตรง ซึ�งจากเจตนารมณ์ที�มรีว่มกัน จงึสามารถทําใหก้ารขบัเคลื�อนการชว่ยเหลือแรงงานที�ป�วยด้วย
โรคปอดฝุ�นหนิประสบผลสาํเรจ็
            ป�จจยัที�สาม การประสานงานและการเป�น Team work ที�ดี เป�นเทคนิคพเิศษที�เกิดขึ�นจาก
ประสบการณ์การทํางาน   โดยพวกเราจะไมพ่ยายามทําใหก้ารประสานงานเป�นสิ�งที�ยุง่ยากหรอืเป�นทางการ
มากจนเกินไป แต่เน้นการประสานงานแบบไมเ่ป�นทางการ เชน่ การติดต่อสื�อสารผา่น Line หรอืการ
ติดต่อสว่นบุคคล เป�นต้น ซึ�งการดําเนินการเชน่นี� จะชว่ยใหก้ารดําเนินงานบรรลเุป�าหมายได้อยา่งรวดเรว็
และราบรื�นมากขึ�น อีกทั�งทกุฝ�ายจะใหค้วามรว่มมอืในการทํางานที�ดีรว่มกันอยา่งเป�น Team work ได้ง่าย
ขึ�นอีกด้วย
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    บทเรยีนที�ได้รบักับความมุง่หวงัในอนาคต
          จรงิๆ แล้ว สิ�งที�เราทําในครั�งนี�เป�นความท้าทายอยา่งมาก เพราะวา่เป�นสิ�งที�เราไมเ่คยทํามาก่อน
แต่เราก็สามารถทําได้ ซึ�งความสาํเรจ็ที�เกิดขึ�น ทําใหเ้ราเกิดความภาคภมูใิจและอยากจะขออนุโมทนาบุญ
กับคณะกรรมการฯ และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย ที�ชว่ยกันขบัเคลื�อนภารกิจนี�จนเป�นผลสาํเรจ็ 
     มากไปกวา่นั�น สิ�งที�เราอยากจะดําเนินการต่อไปในอนาคตก็คือ "การถอดบทเรยีน" (Lesson
Learned) รว่มกับคณะกรรมการฯ ทกุฝ�าย เพราะเราอยากเหน็การเต็มเติมการทํางานแบบ Team work
ที�มากกวา่นี� ซึ�งในอนาคต เราอาจจะพบแรงงานที�ป�วยมากกวา่โรคปอดฝุ�นหนิก็เป�นได ้
             นอกจากนี� การดําเนินงานในอนาคต เรายงัมคีวามมุง่หวงัและปรารถนาที�จะใหเ้กิดการบูรณาการ
ขอ้มูลทางด้านอาชวีอนามยัระหวา่งกระทรวง โดยใหจ้งัหวดัจดัทําใหเ้ป�น “ฐานขอ้มูลออนไลน”์ ที� Streak
holder สามารถเขา้ใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลนั�นได้ ซึ�งในมุมมองของพยาบาลอาชวีอนามยั ที�ผา่นมาเรามี
"ขอ้จาํกัด" ในการเขา้ถึงขอ้มูลสว่นนี� อยา่งไรก็ตาม หากแมม้ฐีานขอ้มูลอาชวีอนามยั เราจะสามารถนํา
ขอ้มูลมาประกอบการวนิิจฉัยโรคและสง่เสรมิสขุภาพของผูป้�วยได้อยา่งครบถ้วนมากยิ�งขึ�น
 

เพราะสดุท้ายผูที้�ได้ประโยชน์มากที�สดุ
ก็คือ “... ประชาชน ...”
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     เกริ�นนํา
              "กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ" ได้กําหนดให้วนัที� 1 - 7 พฤศจิกายนของทกุป� เป�น
"สปัดาหส์ขุภาพจิตแหง่ชาติ" โดยมเีป�าหมายเพื�อรณรงค์สง่เสรมิให้ประชาชนรบัรูแ้ละตระหนักถึง
ความสาํคัญของภาวะสขุภาพจิตใจ และสาํหรบัป� พ.ศ.2563 นี� มคํีาขวญั (Concept) ประจําสัปดาห์
คือคําว่า "Working Together สขุภาพจิตไทย ก้าวไปพรอ้มกัน" อยา่งไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า
Concept ของงานในป�นี� มขีอบเขตเนื�อหาที�ค่อนขา้งกวา้ง แต่ก็มเีป�าหมายและจดุเน้น (Goal) เพื�อ
ให้ประชาชนรว่มดแูลสขุภาพจิตรว่มกันโดยใช ้"หลัก 3 ส." (สอดสอ่งมองหา ใส่ใจรบัฟ�ง และ สง่ต่อ
เชื�อมโยง) ซึ�งมุง่หวงัให้ทกุคนชว่ยกันสอดสอ่งผู้ที�ไมม่คีวามสขุทางใจให้ได้รบัการชว่ยเหลือ รวมทั�ง
การให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกี�ยวกับการเสรมิสรา้งสขุภาพจิตที�ดี สามารถจัดการกับความเครยีดได้
หากเป�นโรคทางจิตเวชก็สามารถรบัมอืและอยูอ่ยา่งปกติสขุ ฯลฯ เป�นต้น นอกจากนี� ยงัมปีระเด็น
ทางสงัคมที�ได้รบัความสนใจและการพดูถึงเป�นอยา่งมากก็คือ "การ Bully" นั�นเอง

     ความหมายของการ Bully
           "Bully" เป�นพฤติกรรมความรุนแรงรูปแบบหนึ�ง เชน่ การกลั�นแกล้ง ล้อเลียน ทาํให้อับอาย
โดยมเีจตนาและการทาํซ�าเป�นสว่นสําคัญ ซึ�งคําวา่ Bully อาจจะฟ�งแล้วรูสึ้กวา่เป�นศัพทใ์หมแ่ละ
เพิ�งเกิดขึ�นไมน่าน แต่ทวา่ การ Bully นั�น เป�นสิ�งที�เกิดในสงัคมไทยมาเนิ�นนานแล้ว อาจจะคุ้นชินจน
คิดว่าเป�นธรรมเนียมปฏิบติัก็วา่ได้ ทั�งนี� จะหยบิตัวอยา่งเกี�ยวกับเด็กคนหนึ�งที�อาจถกู Bully โดยที�
ไมรู่ตั้วจากครอบครวั เชน่ ผูป้กครองเรยีกลกูตัวเองตามลักษณะทางกายภาพ เชน่ "ไอ้อ้วน" และไม่
ตระหนักถึงความรูส้กึของเด็กวา่ชอบหรอืไม ่จนกระทั�ง นําเอาลักษณะนั�นมาตั�งชื�อเล่นให้แก่ลกู และ
ลกูได้สง่ต่อการ Bully และความรุนแรง ผ่านการหยอกล้อและเรยีกชื�อเพื�อนผา่นลักษณะทาง
กายภาพเชน่กัน ฉะนั�น การกระทาํที�ถกูผลิตซ�าไปเรื�อยๆ จึงเกิดเป�นวงจรของการ Bully ซึ�งส่วนหนึ�ง
ก็มาจาก "โครงสรา้งทางสงัคม" ที�ขาดการตระหนักรูใ้นเรื�องของการสื�อสารที�ดีและ "การเอาใจเขา
มาใสใ่จเรา" หรอือาจเรยีกวา่เป�น "โครงสรา้งและความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ" ที�จะกระทาํต่อผูท้ี�
อ่อนแอกว่าตนเอง โดยการการกลั�นแกล้งล้อเลียนและทาํให้อับอาย เป�นต้น

การ Bully
กับผลกระทบต่อสภาวะทางจิตของเด็กและวยัรุน่

ภาณุมาส เอี�ยมเสน
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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     ประเภทของการ Bully
  การ Bully แบง่ออกตามลักษณะความรุนแรงได้หลายประเภท ดังนี�

        1. การทาํรา้ยรา่งกาย เช่น การทบุตี ชกต่อย การเอาของไปซอ่นหรอืสั�งให้กลั�นแกล้งคนอื�นต่อ
       2. การใชคํ้าพดูทาํรา้ยจิตใจ เช่น การหยอกล้อ พดูให้อับอาย การขม่ขู ่เหยยีดเพศ เหยยีดผวิ
ใชถ้้อยคําล่วงละเมดิทางเพศ
      3. การกลั�นแกล้งทางสังคม เชน่ การไมใ่ห้ความสนใจ การแบนออกจากกลุ่ม กีดกันออกจาก
สังคม ขม่ขูห่รอืเผยแพรข่า่วลือในเชิงลบ
      4. การกลั�นแกล้งผา่นทางสงัคมออนไลน์ หรอื Cyberbullying เป�นหนึ�งในการ Bully ที�มี
แนวโน้มเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ และมอิีทธพิลอยา่งมากในชวีติประจําวนั ซึ�งการกลั�นแกล้งที�สามารถกระทาํ
ได้ตลอดเวลาและอาจเกิดขึ�นในรูปแบบของ "นิรนาม" ไมท่ราบวา่ผูก้ระทาํเป�นใคร มกีารสรา้งบัญชี
ปลอม (Cook the accounts) เพื�อทาํให้ตรวจสอบไมไ่ด้หรอือาจปลอมเป�นบุคคลใดบุคคลหนึ�ง เพื�อ
ทาํให้เกิดความเขา้ใจที�คาดเคลื�อน ผา่นช่องทาง Social Media เช่น Facebook Instargram Line
และ Twitter เป�นต้น

     การ Bully ในโรงเรยีนและบนโลก Online 
         การ Bully สว่นใหญจ่ะเริ�มเกิดขึ�นใน "โรงเรยีน" เพราะโรงเรยีนเป�นหน่วยทางสังคมเริ�มต้น
ของมนุษย ์ด้วยความที�เด็กหรอืวยัรุน่ยงัขาดวฒุภิาวะ การคิดตัดสนิใจที�ขาดการคิดที�รอบคอบ ไม่ได้
มคีวามตระหนักรบัรูท้ี�ถกูต้อง ประกอบกับประสบการณ์ในชีวติที�รบัรูผ้า่นครอบครวัและสื�อต่างๆ นั�น
จึงทาํให้การอยูร่ว่มกันในโรงเรยีนอาจเป�นสถานที�สง่ต่อความรุนแรงเสียเอง ซึ�งรูปแบบการ Bully ที�
เกิดขึ�นมกัเป�นการตีต่อย นําของไปซอ่น การล้อเลียนปมด้อย การนินทา การล้อชื�อพอ่แม ่ หรอืการ
แบนออกจากกลุ่ม เป�นต้น
         นอกจากนี� ในป�จจบุนั การ Bully ได้ขยายตัวเขา้ไปมอิีทธพิลในโลก Online มากขึ�น เรยีกว่า
"Cyberbullying" ซึ�งแตกต่างและซบัซอ้นกวา่การ Bully ปกติ เพราะผูก้ระทาํไมจํ่าเป�นต้องเผชิญ
หน้ากับผูถ้กูกระทาํจรงิและไมม่ผีลกระทบทางกายภาพ โดยผลที�เกิดขึ�นสามารถขยายเป�นวงกวา้ง
อีกทั�ง การเผยแพรผ่า่นสื�อออนไลน์นั�น สามารถค้นหาได้ สามารถส่งต่อได้ และไมส่ามารถนําออก
จากระบบ Online ได้ 100% ซึ�งส่งผลให้ผูท้ี�ถกูกระทาํมกัได้รบัผลกระทบทางจิตใจอยา่งมาก เกิด
ความอับอาย สรา้งความหวาดกลัวและลดทอนความน่าเชื�อถือ
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     วิธรีบัมือจากการถูก Bully
        วิธรีบัมือจากการถูก Bully จะขึ�นอยู่กับ "ความเข้มแข็งทางจิตใจ" (RQ: Resilience
Quotient) และวิธกีารจัดการของแต่ละบุคคล อาท ิ
                 1. การหลีกหนีต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เช่น การเพิกเฉย สงบนิ�งและไม่ตอบโต้
                 2. การสรา้งปมเด่นให้กับตัวเอง เพื�อทําให้รูส้ึกว่าการ Bully ไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
                 3. การจัดการแบบมิตรสัมพันธ ์เพื�อหาคนที�มีอํานาจมาช่วยเหลือ
                 4. การปรกึษาจิตแพทย์ หรอื นักจิตวิทยา เป�นต้น 
             แต่ทว่า เนื�องจากภูมิต้านทานทางจิตใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจของแต่ละคนแตกต่างกันไปด้วย และกว่าจะสรา้งภูมิต้านทานทางจิตใจได้ใหม่ ก็ไม่ได้เป�น
เรื�องที�ง่าย หรอืกว่าจะมีภูมิต้านทานได้ใหม่ บาดแผลภายใจจิตใจของผู้ที�ถูกกระทํา ก็อาจกลายเป�น
ผู้กระทําการ Bully เองได้เช่นกัน 
               ดังนั�น เมื�อรูส้ึกถูกคุกคาม จึงควรตั�งสติ ยอมรบัความจรงิ แก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้า โดยให้
ความสนใจกับสิ�งอื�น รวมทั�งหาจุดแข็งของตัวเองเพื�อก้าวผ่านความกังวล ไม่กระทําการตอบโต้และ
ใช้ความรุนแรง ที�สําคัญ คือ "การขอคําปรกึษาจากบุคคลที�ไว้วางใจ" (Counseling)
              นอกจากนี� พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเพื�อน เมื�อสังเกตเห็นความเสี�ยงที�บุตรหลาน
ลูกศิษย์และคนใกล้ตัวไม่มีความสุขทางจิตใจแล้ว ควรให้ความช่วยเหลือในทันที โดยเริ�มต้นจาก
การพูดคุยซักถามในเรื�องทั�วไป อีกทั�งโรงเรยีนควรสรา้งนโยบายที�เอื�อต่อการป�องกันการ Bully
อย่างเป�นระบบหรอืค้นหาแนวทางจัดการป�ญหาการ Bully อย่างมีประสิทธผิล โดยรณรงค์ให้เด็กๆ
ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองและปฏิบัติต่อเพื�อนนักเรยีน รวมทั�งผู้อื�นด้วยความเคารพและเท่าเทียม
หรอืหากมีความวิตกกังวลเกี�ยวกับป�ญหาสุขภาพจิตจากการ Bully และเรื�องอื�นๆ ก็สามารถติดต่อ
ได้ที� สายด่วนสุขภาพจิต หมายเลขโทรศัพท์ 1323 ฟร ีตลอด 24 ชั�วโมง
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STOP
BULLYING

"... เนื�องจากภมูต้ิานทานทางจิตใจของแต่ละคนไมเ่ทา่กัน
จึงส่งผลให้ภมูคิุ้มกันทางจิตใจของแต่ละคนแตกต่างกันไปด้วย ..."



     ข้อเสนอแนะของ "นักจิตวทิยาคลินิก" ต่อประเด็นการ Bully
            จะเห็นได้ว่าการ Bully ที�เกิดขึ�นใกล้ตัวกว่าที�คิด การหยอกล้อ การเล่นสนุก โดยนําเอา
ความเอ็นดูและความสนิมสนมเข้ามาเกี�ยวข้อง รวมทั�ง การหยอกล้อและเผลอตีโดยขาดความใส่ใจ
ความรูส้ึกของผู้อื�น จะทําให้เกิดเป�นลูกโซ่ความรุนแรงไม่จบสิ�น "ฉันทําเธอ เธอก็ทําฉันได้" ดังนั�น
"เราควรเริ�มต้นจากทัศนคติของทุกคน" ถ้าเริ�มต้นดี ก็จะตั�งค่าระบบความคิดและค่านิยมในสังคม
ที�ถูกต้องได้ โดยเริ�มต้นจากตัวเราเองก่อน หากช่วยเหลือผู้ที�ถูกกระทํา การ Bully ก็จะลดลง
นอกจากนี� การสรา้งคุณค่าให้กับตัวเอง มองหาข้อดีของตนเองและส่งต่อการชื�นชมทางด้านบวก
จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ�น เมื�อใดก็ตามที�เราถูก Bully หากเรารบัรูถึ้งคุณค่าที�ดี
ในตัวเอง มีสิ�งที�เป�นความภาคภูมิใจ การถูก Bully จึงจะไม่มีผลต่อตัวตนของเรา 
                  สุดท้าย ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องควรรณรงค์ให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทําความเข้าใจพูดคุยกับ
เด็กและวัยรุน่ให้มากขึ�น อีกทั�งโรงเรยีนควรสนับบสนุนการจัดการป�ญหาการ Bully อย่างรวดเรว็
และเป�นระบบ รวมถึงการแก้ไขป�ญหาแบบองค์รวมไม่แยกกายกับจิตออกจากกัน ให้ความสําคัญ
กับจิตใจ ลดการให้คุณค่ากับวัตถุนิยม ก็อาจช่วยให้เราแก้ป�ญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ�งขึ�น
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     โรคหลอดเลือดสมอง: ความรุนแรงและสถานการณ
       “โรคหลอดเลือดสมอง”  (Stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลีย้งเน่ืองจากหลอดเลือดตีบ
หลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก สงผลใหเน้ือเยื่อในสมองถูกทําลาย การทํางานของสมอง
หยุดชะงัก เกิดความผิดปกติของระบบประสาท มีอาการแสดงของโรค เชน แขนขาออนแรง ระดับ
ความรูสึกของรางกายที่เปลี่ยนไป มีปัญหาดานการเคลื่อนไหว และความผิดปกติดานการทรงตัว
การกลืน การพูด การสื่อสารและอาจทําใหรางกายเกิดภาวะทุพพลภาพ พิการและเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตในที่สุด อยางไรก็ตาม ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทําใหคุณภาพชีวิตและความสามารถใน
การชวยเหลือตนเองของผูปวยลดลง อีกทัง้ สําหรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะทําใหกลายเป็น
ผูปวยติดเตียงไดในที่สุด 
      ทัง้น้ี ตามรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ในปี พ.ศ.2562 นําเสนอวา
Stroke เป็นสาเหตุการเสียชีวิตลําดับที่สองของประชากรทัว่โลกที่มีอายุมากกวา 60 ปี และเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตลําดับที่หาของประชากรทัว่โลกที่มีอายุ 15–59 ปี
      อีกทัง้ World Health Organization (WHO) ยังนําเสนอวาอุบัติการณของผูปวย Stroke
ตัง้แตปี พ.ศ.2544–2554 เพิ่มขึ้นเป็นสองเทาจากเดิมอีกดวย โดย WHO อธิบายวาปัจจุบันมี
ประชากรทัว่โลกเจ็บปวยจาก Stroke ประมาณ 15 ลานราย ซึ่งในจํานวนน้ีเป็นผูปวยทุพพลภาพ
ประมาณ 10 ลานราย ในขณะเดียวกัน  2 ใน 3 ของผูปวย ยังอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา อน่ึง
ขอมูลจากกลุมงานเวชระเบียนใน พบวามีผูปวย Stroke ทัง้หมดและผูปวย Stroke รายใหม ที่รับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 3 ปียอนหลัง ดังตอไปน้ี

การฟ้ืนฟูระบบทางเดินหายใจ
ในผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง

 ปีงบประมาณ 

2561
2562
2563

จํานวนผูป วย
โรคหลอดเลือดสมองทัง้หมด

จํานวนผูป วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม

808 ราย
859 ราย
879 ราย

760 ราย
579 ราย
574 ราย

แพทยหญิงดวงนภา ศิริโสภณ
แพทยเวชศาสตรฟ้ืนฟู

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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     ภาวะแทรกซอนจากโรคหลอดเลือดสมอง 
     ผูปวย Stroke อาจเกิดภาวะพิการชัว่คราว หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งจะขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของโรค โดยภาวะแทรกซอนของโรคที่มักพบ ไดแก 
     1. อาการอัมพฤกษ ผูปวยอาจมีอาการอัมพฤกษที่ซีกใดซีกหน่ึงของรางกายหรือเกิดกลามเน้ือ
ออนแรง โดยเฉพาะที่บริเวณใบหน า แขนหรือขาและมีอาการกลามเน้ือลีบ ไรเรี่ยวแรง รวมทัง้ขอ
ตอยึดติด เป็นตน
    2. ปัญหาดานการสื่อสารหรือการกลืนอาหาร เน่ืองจากผูปวยไมสามารถควบคุมกลามเน้ือ
ภายในปากและลําคอ จึงสงผลใหเกิดอาการลิน้แข็ง ไมสามารถพูดคุยหรือกลืนอาหารได รวมทัง้การ
ไมเขาใจภาษา เป็นตน
       3. ระบบทางเดินทางหายใจ เชน ปอดอักเสบติดเชื้อ เน่ืองจากสําลักอาหาร เป็นตน
    4. ระบบทางเดินปัสสาวะ เน่ืองจากผูปวยไมอาจปัสสาวะไดดวยตนเอง จึงตองใสสายสวน
ปัสสาวะ ซึ่งอาจทําใหเกิดการติดเชื้อได
       5. ดานจิตใจและอารมณ ผูปวยอาจมีอาการซึมเศราเพราะไมสามารถใชชีวิตไดเหมือนปกติ
รวมทัง้ จากความผิดปกติของสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ในสมอง กระตุนใหเกิดอาการ
ซึมเศราหรือความเครียดได

     อุบัติการณของภาวะปอดอักเสบติดเชือ้ (Pneumonia)
ในผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
  จากการศึกษาในอดีตที่ผานมา พบวาอุบัติการณของภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ
(Pneumonia) ในผูปวย Stroke นัน้ จะอยูที่ประมาณ 5 – 15% ซึ่งขึ้นอยูกับบริบท
ของแตพื้นที่ ในขณะที่ชวงระยะเวลาที่ตรวจพบภาวะปอดอักเสบติดเชื้อนัน้ จะอยู
ในชวง “สัปดาหแรก” เมื่อผูปวยถูกวินิจฉัยแลววาเป็น Stroke ดังนัน้ สัปดาหแรก
ของผูปวย Stroke จึงควรไดรับการดูแลและเฝ าระวังอยางใกลชิด อีกทัง้ผูปวย
Stroke ที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ จะมีภาวะกลืนลําบากหรือสําลักอาหารรวมดวย
หากผูปวยมีอาการดังกลาว ก็จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 เทา 
       อยางไรก็ตาม ผูปวย Stroke บางรายอาจมี “ภาวะสําลักเงียบ” หรือ
“Silent Aspiration”  ซึ่งดูเหมือนจะรับประทานอาหารไดตามปกติ แตจะมี
อาการไอตามมา ซึ่งอาการไอ อาจเกิดจากอาหารที่ติดคาง แลวหลุดไปที่
หลอดลม จนเป็นเหตุใหเกิดปอดอักเสบติดเชื้อไดในที่สุด
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     การฟ้ืนฟูระบบทางเดินหายใจในผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
    การฟ้ืนฟูระบบทางเดินหายใจ (Pulmonary Rehabilitation) ในผูปวย Stroke ทีมแพทย
เวชศาสตรฟ้ืนฟูจะมีบทบาทใน “การประเมินการกลืน” หรือ “Swallowing Screening” รวมกับ
นักกายภาพบําบัด  ทัง้น้ี เพื่อป องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ โดยกระบวนการฟ้ืนฟูระบบ
ทางเดินหายใจนัน้ แบงออกเป็น 2 วิธี ไดแก
      1. การกําจัดเสมหะ ผูปวย Stroke ที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อรวมดวย จะมีเสมหะอุดกลัน้
เป็นจํานวนมาก ดังนัน้จึงจําเป็นตองมีการระบายเสมหะเหลานัน้ออก ซึ่งมีวิธีดังน้ี
              - การจัดทานอน เพื่อใหปอดขยายตัว เสมหะมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น
              - การเคาะปอด / การสัน่ปอด เพื่อทําใหเสมหะรอนและสามารถกําจัดออกไดงายขึ้น
              - การสอนเทคนิคการไอ (ในกรณีที่ผูปวยรูสึกตัว) เพื่อชวยใหผูปวยสามารถไอเอาเสมห
ออกมาไดงายมากขึ้น (สวนในกรณีที่ผูปวยไมรูสึกตัว พยาบาลวิชาชีพจะทําการดูดเสมหะตอไป)
      2. โปรแกรมใหคําปรึกษาเพื่อทําใหปอดขยาย ทัง้น้ี ผูปวย Stroke สวนใหญจะเป็นผูปวย
ติดเตียงที่ไมสามารถยืนหรือเดินได ดังนัน้ปอดก็จะทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นตองมี
โปรแกรมใหคําปรึกษาเพื่อทําใหปอดขยายขึ้น โดยแนะนําเทคนิควิธีการหายใจที่ถูกตองใหแกผูปวย
นอกจากน้ี ในผูปวยบางรายอาจมีการแนะนําวิธีการหายใจโดยใชเครื่อง Triflow ซึ่งเป็นเครื่องมือ
การบริหารปอดชนิดควบคุมการไหลเขาของอากาศ อีกดวย
     อยางไรก็ตาม ผูปวยที่เขารับการรักษาในโปรแกรมหลังจากรับการรักษาจะมีอัตราการถอดทอ
ชวยหายใจไดมากขึ้นและมีการรับรูทางระบบประสาทที่ดีขึ้นดวย

     คําแนะนําสงทาย
     จะเห็นไดวาผูปวย Stroke ที่เขารับการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาจากทีมแพทยเวชศาสตรฟ้ืนฟูนัน้
จะมีประสิทธิผลการรักษาที่ดีกวา แตในความเป็นจริง ผูปวย Stroke ทุกรายกลับไมไดรับคําปรึกษา
จากแพทยเวชศาสตรฟ้ืนฟู ดังนัน้ การดูแลรักษาผูปวยแบบบูรณาการความรวมมือระหวางบุคลากร
และสหวิชาชีพจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางมาก  นอกจากน้ี ผูปวย Stroke ยังควรไดรับ “การประเมิน
การกลืน” ทุกราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูปวยสูงอายุ, กลุมผูปวยที่มีการรับรูในระดับน อย,
กลุมผูปวยที่มีปัญหาการสื่อสารและกลุมผูปวยที่มีโรคหัวใจและโรคปอด เป็นตน เน่ืองจากเป็นกลุม
ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
         อยางไรก็ตาม เพื่อป องกันการเกิด Stroke จําเป็นตองควบคุมปัจจัยเสี่ยงตางๆ ดังน้ี
              - การควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมันและน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ
              - งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
              - การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
           - ในกรณีที่ผูปวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง / โรคเบาหวาน เป็นตน ควรไดรับการรักษา
และรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ ตามแผนการรักษาของแพทย เป็นตน

เพียงแค่ปรับเปลี�ยนว �ถีชีว �ต (Lifestyle) ของคุณ
ให้ห่างไกลจากป�จจัยเสี�ยงข้างต้น

ก็จะเป�นหนึ�งแนวทางในการป�องกัน Stroke ได้
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Q 1: ประวตัคิวามเป�นมาและพัฒนาการ
ของ TSM-MEC เป�นอย่างไร
           นับตั�งแต่ผมมาทาํงานที� รพ.ตสม. เมื�อป� พ.ศ.2547
ในฐานะสูต ิ- นรแีพทย ์ก็เหน็การก่อตัวของ "ศนูยแ์พทย-
ศาสตรศกึษาชั�นคลินกิ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
(TSM-MEC) ในทันที ซึ�งขณะนั�นมี นพ.นุคณุ ประยูรวงษ์
ผอ.รพ. เป�นผู้ขับเคลื�อนการทาํงานหลักภายใต้การลงนาม
ในข้อตกลงความรว่มมือระหว่างโรงพยาบาลศนูย ์ / ทั�วไป,
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีเป�าหมายเพื�อผลิตแพทยเ์ข้าสู่ชนบทของประเทศไทย
           อย่างไรก็ตาม ศนูยแ์พทยฯ์ ได้เริ�มการเรยีนการสอน
ครั�งแรกในป�การศกึษา 2548 โดยรบันสิิตแพทยรุ์น่แรก
จากโครงการ New Track  ทั�งหมด จาํนวน 8 ราย  (NT 1)  

บทสัมภาษณพิ์เศษ: 
ผศ.(พิเศษ)นพ.ชัยกจิ อุดแน่น
เรื�อง การขับเคลื�อน TSM-MEC 
ใหเ้ป�นโรงเรยีนแพทย์ชั�นนําระดบัภาค

และใช้พื�นที�ของตึกผ่าตัด (เก่า) ชั�น 2 บรเิวณหอ้งตันตสุินทร 1 และ 2 เป�นสํานักงานศนูยแ์พทยฯ์
หอ้งเรยีนและหอ้งสมุด เป�นต้น ก่อนที�จะดาํเนนิการก่อสรา้งอาคารศนูยแ์พทยฯ์ หลังใหม่แล้วเสรจ็
เมื�อป� พ.ศ.2555 และในป�จจุบันศนูยแ์พทยฯ์ ยังสามารถผลิตบัณฑติแพทยไ์ปแล้ว 12 รุน่ จาํนวน
149 ราย และกาํลังศกึษาในระดับชั�นคลินกิอีก 3 รุุน่ จาํนวน 46 ราย โดยมีผมเป�น ผอ.ศนูยแ์พทยฯ์
คนที� 2 ถัดจาก ผศ.(พิเศษ)นพ.ศภุชัย นาทองไชย

Q 2: ในภาวะที�ระบบสุขภาพโลกมีความพลิกผันไดส่้งผลให ้
"อัตลักษณบ์ณัฑติแพทย"์ ของ TSM-MEC เปลี�ยนแปลงไปหรอืไม่ ?
          แม้ว่า Trend หรอืกระแสสุขภาพทั�วโลกจะเปลี�ยนแปลงไปอย่างมากและนสิิตแพทยรุ์น่หลังๆ
จะสนใจ Family Medicine ลดน้อยลง (สังเกตจากอัตราการสมัครทุน Family Medicine และ
เลือกสมัครทุนสาขาอื�นเพิ�มขึ�น) แต่ทว่าหนึ�งในอัตลักษณข์องบัณฑติและนสิิตแพทย ์TSM-MEC ที�ไม่
เคยเปลี�ยนแปลงไปเลย ก็คือ "Community Bonded - การเป�นแพทย์ที�ผูกพันกบัชุมชน" เนื�องจาก
นสิิตแพทยท์ุกคนใน TSM-MEC ต่างก็เป�นนสิิตแพทยจ์ากโครงการ CPIRD และพวกเขาต้องกลับไป
ทาํงานชดใช้ทุนที�ภูมิลําเนาเดมิ ดังนั�น ผมในฐานะผู้บรหิารและอาจารยจ์ึงต้องบ่มเพาะ "พันธ์ุกล้า"
เหล่านี� ใหมี้ความพรอ้มต่อการทาํงานในชุมชนใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได้ ไม่ว่าจะเป�นการส่งพวกเขา
ไปเรยีนรูวิ้ธีคดิจาก Role Model การฝ�กปฏบัิตหิตัถการในโรงพยาบาลพื�นที�ชายแดนและการออก
ตรวจใน รพ.สต. ต่างๆ เป�นต้น หรอืสามารถกล่าวอีกนัยหนึ�งได้ว่า เราพยายามทาํใหพ้วกเขามองเหน็
ความเป�นชุมชนที�แท้จรงิ    ทั�งในแงมุ่มของความแตกต่างหลากหลาย  คุณค่า และข้อจาํกัด   เป�นต้น
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ซึ�ง "จังหวัดตาก" ก็เป�นพื�นที�ที�แสดงใหเ้หน็ถึงแงมุ่มต่างๆ เหล่านั�นได้อย่างชัดเจน ส่งผลใหเ้ป�นป�จจัย
สนับสนุนสําคัญที�ทาํใหน้สิิตแพทยมี์ความผูกพันต่อชุมชนมากขึ�น อีกทั�งศษิยเ์ก่าที�สําเรจ็การศกึษา
จากเราไปแล้ว ยังมีอัตราการคงอยู่ในระบบราชการลําดับต้นๆ ของประเทศ มากไปกว่านั�นศษิยเ์ก่า
หลายคน ยังสรา้งผลงานที�มี Impact ในระดับพื�นที�และชุมชน จนได้รบัรางวัลทั�งระดับองคก์รและ
ระดับชาต ิซึ�งมีหลักฐานเชิงประจักษเ์ป�นรางวัลในหลายเวทีอีกด้วย 
           จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้กระแสสุขภาพโลกและเป�าหมายของนสิิตแพทยจ์ะเปลี�ยนไป แต่
อัตลักษณห์นึ�งของบัณฑติแพทยท์ี�ไม่เปลี�ยนไปเลย คือ "การเป�นหมอเพื�อชุมชน" และถึงแม้เราจะ
ไม่ใช่โรงเรยีนแพทยท์ี�มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากที�สุดในประเทศ แต่ผมก็กล้าเอ่ยปากได้อย่าง
ภาคภูมิใจเลยว่า TSM-MEC เป�นหนึ�งในโรงเรยีนแพทยท์ี�ผลิตบุคลากรทางการแพทยท์ี�ผูกพันกับ
ชุมชนมากที�สุดในประเทศ
 
Q 3: การขับเคลื�อน TSM-MEC ใหเ้ป�นโรงเรยีนแพทยชั์�นนําระดบัภาค
สามารถดาํเนนิการไดอ้ย่างไร ?
        แม้ว่า TSM-MEC จะเป�นศนูยแ์พทย ์ Size S แต่พวกเราก็มุ่งหวังที�จะขับเคลื�อนใหโ้รงเรยีน
แพทยเ์ล็กๆ แหง่นี� ก้าวไปสู่การเป�นโรงเรยีนแพทยชั์�นนาํระดับภาค โดยมีกลยุทธต์่างๆ ดังนี�
          ประการที� 1 การวเิคราะหต์นเอง เพื�อสํารวจสภาพแวดล้อมขององคก์ร (SWOT) ตลอดจน
ทบทวนศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยเริ�มต้นจากการตั�งคาํถามเพื�อองคก์รว่า "สิ�งสําคญัที�สุด
ของ TSM-MEC คอือะไร" และ "Stakeholders ของ TSM-MEC มีใครบ้าง" คาํถามเหล่านี� จะช่วย
ใหเ้ราสามารถกาํหนดวิสัยทัศน ์ พันธกจิ กลยุทธแ์ละกลุ่มเป�าหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั�งสามารถ
ค้นหาองคก์รต้นแบบเพื�อ Benchmark และนาํเอาวิธีปฏบิัตทิี�เป�นเลิศ (Best Practice) ของแต่ละ
แหง่มาประยุกตใ์ช้ในการบรหิารจัดการโรงเรยีนแพทยข์องเราใหเ้กดิการพัฒนายิ�งขึ�น
        ประการที� 2 เทคโนโลยีทางการศกึษา ในโลกยุคป�จจุบัน เราไม่สามารถปฏเิสธบทบาทของ
เทคโนโลยีทางการศกึษาได้เลย ไม่ว่าจะเป�น iPad หรอื Tablet อุปกรณเ์หล่านี�ล้วนเป�นเครื�องมือ
สนับสนุนการศกึษาของอาจารยแ์ละนสิิตแพทยท์ั�งสิ�น ทั�งในมิตดิ้านความสะดวกสบายในการเข้าถึง
แหล่งความรู ้ การเรยีนรูเ้สมือนจรงิผ่านสื�อวิดีโอและปฏสัิมพันธร์ะหว่างการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน ์เป�นต้น ความก้าวหน้าและพัฒนาทางเทคโนโลยีที�เปลี�ยนผ่าน ช่วยผลักดันใหก้ารเรยีนรูข้อง
นสิิตแพทยมี์ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ดังนั�นการกาํหนดกลยุทธข์อง TSM-MEC จึงต้องทบทวนและ
มุ่งดาํเนนิการในประเด็นนี�ด้วยเช่นกัน 
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กลยุทธข์อง TSM-MEC คือ "จะทาํอย่างไรใหน้ิสิตแพทย์สอบผ่าน NL ทั�งหมดแบบ 100%" ซึ�งถือ
เป�นสิ�งที�ออกแบบได้ยากมาก เนื�องจากนสิิตแพทยแ์ต่ละคนต่างก็มีความสามารถและทักษะความรูท้ี�
ไม่เหมือนกัน รวมทั�งการอัดฉีดกจิกรรมส่งเสรมิความรูต้่างๆ ลงไปในการเรยีนการสอนเพื�อเพิ�ม
ผลลัพธท์างการศกึษาที�ดี ยังอาจสรา้งความกดดันใหแ้ก่นสิิตแพทยไ์ด้เช่นกัน ฉะนั�น ก็อาจพิจารณา
ได้ว่า หากเรากาํหนดใหผู้้เรยีนเป�น "จุดศนูย์กลางของการศกึษา" และสนับสนุนความต้องการของ
พวกเขาตามขอบเขตและศกัยภาพที�เรามี ก็จะเป�นอีกวิธีที�ช่วยใหน้สิิตแพทยส์ามารถสอบผ่าน NL
แบบ 100% ได้มากยิ�งขึ�น 
            ประการที� 4 การสรา้งเครอืข่ายศษิย์เกา่ แม้ว่า TSM-MEC จะเป�นศนูยแ์พทยฯ์ ที�เกือบจะเล็ก
ที�สุดในประเทศ แต่เราก็ปฏบิัตหิน้าที�ในการผลิตแพทยม์าไม่น้อยกว่า 1 ทศวรรษเช่นกัน ส่งผลใหมี้
"นายแพทย์ / แพทย์หญงิ" ที�สําเรจ็การศกึษาจากสํานัก TSM-MEC กระจายตัวอยู่ในพื�นที�ชนบททั�ว
ประเทศมากกว่า 140 ราย คาํถามถัดมาคือ "ศษิย์เกา่เหล่านี� มีความผูกพันธ์กบั TSM-MEC หรอืไม่"
และ "ศษิย์เกา่เหล่านี� จะช่วยยกระดบั TSM-MEC ใหโ้ดดเดน่ในสายตาบุคคลภายนอกไดอ้ย่างไร"
ดังนั�น การตดิตามข่าวสาร ผลงานและความสําเรจ็ของศษิยเ์ก่าจึงเป�นสิ�งที�ควรกระทาํ เพื�อแสดงให้
ศษิยเ์ก่าเหน็ว่า แม้คุณจะสําเรจ็การศกึษาไปแล้ว แต่ TSM-MEC ก็ยังคงใหค้วามสําคัญกับคุณอยู่
เสมอ พรอ้มทั�งใหก้ารสนับสนุนความพยายามของพวกคุณใหบ้รรลุผลสูงสุด ผ่านการเสนอชื�อเพื�อ
เข้าชิงรางวัลในเวทีต่างๆ อีกด้วย
           ประการที� 5 ธรรมาภบิาล นอกเหนือจากการเรยีนการสอนเพื�อการผลิตแพทยแ์ล้ว กลยุทธท์ี�
สําคัญอีกประการ คือ "การบรหิารจัดการองคก์รที�ด"ี ยังเป�นสิ�งที�ต้องขับเคลื�อนควบคู่ไปกับภารกจิ
การผลิตแพทยอี์กด้วย ซึ�งในการบรหิารจัดการนั�นมีหลายภาคส่วน อาท ิ การเงนิ, พัสดุครุภัณฑ,์
ทรพัยากรบุคคล, ระบบการศกึษา, ระบบคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ เป�นต้น  สิ�งเหล่านี�หากไม่มี
การกาํหนดมาตรฐานการดาํเนนิงานที�ชัดเจน โปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ ย่อมอาจส่งผลใหก้ารเรยีน
การสอนมีป�ญหาตามไปด้วย อีกทั�งการบรหิารจัดการตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและเกณฑข์อง
สบพช. ยังควรเป�นสิ�งที�ต้องปฏบิัตแิละยึดถือเป�นสรณะของการบรหิารจัดการองคก์รเช่นกัน
 
Q 4: คาํแนะนําส่งทา้ย
           ถึงแม้ว่า "ความคาดหวัง" ในการขับเคลื�อน TSM-MEC ใหเ้ป�นโรงเรยีนแพทยชั์�นนาํระดับภาค
จะยังคงเป�น "เป�าหมาย" ที�ต้องใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง แต่สิ�งที�เรากาํลังขับเคลื�อนในทุกๆ วันนี�
ก็ได้แสดงผลสัมฤทธิ�ในมิตติ่างๆ ที�ทาํใหเ้ราภาคภูมิใจมากยิ�งขึ�นเช่นกัน ดังนั�นผมจึงอยากขอกล่าว
ขอบคุณผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกท่าน ทั�งกลุ่มอาจารยแ์พทย ์ บุคลากรสายสนับสนุน นสิิตแพทยแ์ละ
ศษิยเ์ก่าทุกคนที�ช่วยส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนแพทยแ์หง่นี� เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งมีผลงานที�
โดดเด่น เป�นที�ประจักษแ์ก่สาธารณะ และสุดท้าย 

"ความคาดหวังของเราจะกลายเป�นจรงิในสักวัน"

           ประการที� 3 นิสิตแพทย์ผ่าน NL 100% การผลิต
แพทยใ์หส้อบผ่าน National License หรอื การประเมิน  
และรบัรองความรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม โดยแพทยสภาทั�ง 3 ระดับ ถือเป�นตัวชี�วัดที�
สําคัญที�สุดของโรงเรยีนแพทยท์ุกแหง่ในประเทศ เพราะ
อัตราการสอบผ่าน NL ถือเป�นภาพสะท้อนศกัยภาพของ
ผู้เรยีน ผู้สอนและโรงเรยีนแพทย ์ดังนั�นจึงไม่น่าแปลกใจ
ที�โรงเรยีนแพทยท์ุกแหง่จะใหค้วามสําคัญไปที� "ผลสอบ
NL"  อย่างไรก็ตาม   คาํถามสําคัญถัดมาของการกาํหนด
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