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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

�3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 
 

มศว เตรียมตนแบบจิตอาสา แกปญหาแพทยคนืทุน 
 

ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 
เปดเผยวา พ.ศ.2553 มศว ไดรับงบประมาณ 997 ลานบาท สรางอาคารอํานวยการ เพ่ือ
รองรับการใหบริการดานการรักษาพยาบาลผูปวยนอก ผูปวยใน และเปนสถานที่การเรียน
การสอนระยะคลินิกของนิสิตแพทย การศึกษาของแพทยประจําบาน การศึกษาของแพทย
เฉพาะทาง รวมทั้งการฝกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทย
ศาสตร คณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจากน้ี จะสรางงานการวิจัยทางการแพทย 
เพ่ือนําสูความเปนเลิศการบริการดานการสาธารณสุข ท้ังน้ี ในอนาคตนิสิตแพทยปหน่ึงของ มศว 
อาจจะมีวิชาเรียนท่ีพิเศษกวานิสิตแพทยท่ีโรงเรียนแพทยแหงอื่น พวกเขาคือความหวังใหมของ
บุคลากรทางการแพทยท่ีกําลังจะมีโอกาสไดเรียนวิธีการชงชา การจัดดอกไมตามวิถีตะวันออก เพ่ือปู
พ้ืนฐานสรางสมาธิ และจิตใจ ใหเปนผูท่ีออนโยนละเอียดออน กอนท่ีจะครํ่าเครงกับตํารากายวิภาค 
เพ่ือการไปสูวิชาชีพแพทย 

ดร.วิรุณ กลาวตอวา แนวคิดดังกลาวน้ี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา มศว คิดวาอาจเปนทางออกสําหรับการแกปญหาเกา ๆ ของการขาดแคลนแพทย
ในชนบท ในฐานะประธานคณะดําเนินงานศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว กําลัง
จัดทําแผนแมบทแกปญหาขาดแคลนแพทย เพราะมองเห็นความจริงท่ีวา แมจะพยายามผลิตแพทย
มากข้ึนเทาไหรก็ตาม แตก็ไมสามารถลดปญหาการขาดแคลนแพทยได เน่ืองจากจํานวนแพทย
เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีไมขาดแคลน สะทอนใหเห็นวาแนวทางการแกไขยังไมประสบความสําเร็จในเชิงการ
กระจายตัวของแพทยไปในพื้นท่ีตาง ๆ อยางท่ัวถึง และครอบคลุม แตประสบความสําเร็จในเชิง
ปริมาณ หรือการเพิ่มข้ึนของจํานวนแพทย 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส ฉบับประจําวนัที่  ๑๗   เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ดาน ผศ.นพ.เฉลิมชัย กลาววา ปญหาใหญอยูท่ีจังหวัดในอําเภอรอบนอกขาดแคลนแพทย 
แพทยคนเดียวตองดูแลคนไขจํานวนเปนหม่ืน เราจึงตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วิธีการผลิตแพทย 
โดยใชโรงพยาบาลชลประทานสําหรับแพทยฝกหัดแทนท่ีจะสรางโรงพยาบาลใหม เพราะทําให
ส้ินเปลืองงบประมาณ และเสียเวลามาก จึงเปนท่ีมาของไอเดียท่ีหยิบยืมโมเดลของมูลนิธิฉือจ้ีจาก
ไตหวันมาประยุกตใช โดยเปดสอนวิชาการชงชา หรือจัดดอกไมแกนิสิตแพทย กอนท่ีจะมาเรียนกาย
วิภาคศาสตร เพ่ือสรางสมาธิใหกับนิสิตแพทย โมเดลดังกลาว ประสบความสําเร็จในไตหวัน 
เน่ืองจากหลังเรียนจบแลวพบวามีจํานวนแพทยท่ีกลับเขาไปทํางานท่ีกรุงไทเป เมืองหลวงของ
ไตหวันนอยลง และเลือกทํางานในชนบทมากขึ้น จึงเปนไปไดวาพวกเขาอาจไดรับแรงบันดาลใจ หรือ
แรงกระตุนท่ีไดรับระหวางเรียนจนทําใหเกิด “จิตอาสา” โดยไมรูตัว 

“เราเช่ือวาหลักสูตรการสอนแพทยแบบใหมที่นํามาใช จะปลูกฝงใหนิสิตแพทย มศว. ซ่ึงตอง
เขาไปเปนแพทยฝกหัดท่ีโรงพยาบาลองครักษ จังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลชลประทาน ใน
สังกัด มศว เกิดแรงบันดาลใจทํางานรับใชสังคม อยางนอย ๆ ในชวงระยะเวลา 5-7 ป ท่ีเรียนแพทย 
และใชทุนในชนบท แตถึงอยางน้ันก็ไมไดหมายความวา แพทยจะตองทํางานในชนบทจนเกษียณอายุ 
เน่ืองจากแตละคนมีภาระครอบครัวไมเหมือนกัน แตในวัยอายุ 23-25 ป ยังไมไดแตงงาน ยังไมมี
ครอบครัว ก็ควรที่แพทยจบใหมเหลาน้ัน จะสามารถเปนแพทยชนบทได 4-5 ป ปญหาแพทยจบแลว
คืนทุนก็เปนปญหาอีกปมหน่ึงท่ีสําคัญ หลังจากเรียนจบแพทยแลว แพทยใชทุนมีจํานวนลดลงจากท่ี
บังคับใหตองใชทุน 3 ป ปรากฎวา หลังจากปแรกมีแพทยใชทุนลาออกนับ 100 คน โดยยอมคืนเงิน 4 
แสนบาท หลังจากน้ัน แพทยใชทุนป 2 ลาออกตามไปอีก และในป 3 ซ่ึงอยูครบทุนตามปกติ ปรากฏ
วา แพทยโยกยายกันเกือบหมด ทําใหแพทยท่ีอยูในชนบทเกิน 3 ป มีนอยมาก โดยเฉลี่ยรัฐบาล หรือ
อีกนัยหน่ึงภาษีของประชาชน สนับสนุนทุนเรียนแพทยประมาณ 3 แสนบาทตอปตอคน หากคิด
จํานวนปท่ีเรียนแพทย 6 ป รวมคาใชจายรวม 1.8 ลานบาท แตสามารถจายคืนไดเพียง 4 แสนบาท 
ซ่ึงเปนตัวเลขท่ียึดถือมา 20 ปแลว เพ่ือแลกกับการไมใชทุน และไมสะทอนกับสภาพความเปนจริง
ทางเศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟอ การผลิตแพทยใหมีจิตสํานึกเปนทางออกหน่ึง” ประธานคณะ
ดําเนินงานศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุฯ กลาว 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กลาวตอวา วิธีผลิตบัณฑิตแพทยใหมีจิตสํานึกตองเริ่มจากอาจารย อาจารย
แพทย หรืออาจารยหมอ ตองเปนตนแบบที่ดี เชน อาจารยหมออุทัย สุภาพ อดีตผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชลประทาน ซ่ึงทานเปนแพทยท่ีใชทุนอยูท่ีนานนานถึง 12 ป อาจารยตนแบบท่ีดีควรมี
ประวัติเปนผูเสียสละมากอน และเคยผานการทํางานใชทุนในชนบท เพ่ือเปนตนแบบใหกับนิสิต
แพทย และตามมาดวยหลักสูตร สามารถขัดเกลาจิตใจใหแพทยมีความเห็นอกเห็นใจผูท่ีควรใหการ
ชวยเหลือ และมองผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยมากข้ึน สวนตัวเช่ือวาถานิสิตแพทยมีความคิด
เชนน้ี ก็จะทําใหสังคมดีข้ึน ซ่ึงศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ไดรับเงิน
งบประมาณมูลคา 1,750 ลานบาท สําหรับสรางอาคารเรียนและ 480 ลานบาท สําหรับหองปฏิบัติการ
แหงแรก สวนหองปฏิบัติการอาคาร 2 มีมูลคา 997 ลานบาท และ 250 ลานบาท อาคารหอพักสําหรับ
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แพทย นิสิต และบุคลากร รวมถึงงบประมาณอีกกวา 1,000 ลานบาท สําหรับจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือ
ทางการแพทย นอกจากน้ี ศูนยการแพทยฯ ยังไดจัดต้ังศูนยความเปนเลิศ หรือ Excellent Center 
โดยเร่ิมจากโรคไต และโรคตา และผูพิการทางสังคม โดยเฉพาะโรคตอกระจก ซ่ึงพบวา มีอุบัติการณ
ในกลุมผูสูงอายุจํานวนมาก 

“ในอนาคตทางศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุฯ มีแผนเปดศูนยโรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ
ตามลําดับ แนวคิดของศูนยความเปนเลิศน้ัน จะเนนการปองกัน และลดปญหาแกผูปวย มากกวา
สรางศูนยการรักษาโรคเฉพาะทาง อยางเชน การศัลยกรรมใบหนาเพ่ือความสวยงาม หรือการสราง
เด็กหลอดแกว เปนตน ท้ังน้ี จะเนนการรักษาไมใชยา เพ่ือประหยัดคาใชจาย และปองกันผลขางเคียง
ของยา ซ่ึงหลังจากขยายอาคารแลว ทําใหสามารถขยายขนาดของโรงพยาบาล จากโรงพยาบาล
ขนาด 300 เตียง เปน 700 เตียง รวมถึงจากเดิมท่ีมีผูปวยนอกวันละ 1,500 คน เพ่ิมเปน 3,000 คน 
ถาเทียบตอปประมาณ 1 ลานคน ท่ีเขามาใชบริการ” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กลาว. 

 


