ประสบการณ์การดูแลรักษาสุ ขภาพ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นสัจธรรมทีเกิดขึนแก่ทกุ คน ไม่มีใครจะหลีกเลียงได้ แม้ จะมีคํา
กล่าวทีพูดถึงบ่อยๆว่ามีเกิดก็ย่อมมีตาย เพือเตือนมิให้ บคุ คลประมาทในการดําเนินชีวิต อย่า
กลัวความตายจะมาถึงเราเมือไร ไม่มีใครรู้ (Any time) ฉะนันต้ องยอมรับและเตรี ยมตัวให้
พร้ อมเสมอ ผมก็ใช้ ชีวิตเหมือนคนไทยโดยทัวไป สมัยเด็กก็ใช้ ชีวิตอย่างสนุกสนานไปตามเรื อง
ไม่ค่อยใส่ใจเรื องสุขภาพ เพราะปกติแล้ ววัยเยาว์ไม่ค่อยประสบปั ญหาเรื องสุขภาพมากนัก พอ
โตขึนได้ ประสบปั ญหาเหมือนคนโดยทัวไป แต่เอาตัวรอดได้ และไม่ร้ายแรงจนเกินไป ในช่วง
อายุ 10-20 ปี ก็เป็ นโรคเหมือนๆ คนอืนๆ เช่น ไข้ หวัดใหญ่ ระบบหายใจบกพร่อง บางครัง
อาหารเป็ นพิษ แต่ไม่ร้ายแรงพอเยียวยาให้ หายลงได้
ในระหว่างรับราชการในบางช่วง ก็ประสบความเจ็บป่ วยตามโอกาส แต่ก็ไม่ร้ายแรง
จนเกินความสามารถในด้ านค่าใช้ จ่ายและสิทธิ ทีเบิกได้ ของส่วนราชการโดยทัวไป ผมมี
ประสบการณ์ ในการรักษาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาล
พระมงกุฎ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราธิบดี รวมทังโรงพยาบาลทันตกรรม โดย
โรงพยาบาลดังกล่าวได้ เคยให้ การดูแลรั กษาผมในเรื องต่างๆ เช่น โรคทางเดินปั สสาวะ
กระดูกหัก โรคนิวในถุงนําดี โรคหลอดเลือด การควบคุมความดันและโรคนําตาลในเลือด
ตลอดจนให้ ดแู ลทันตกรรมอยู่เสมอๆ ตลอดจนดูแลหัวใจอย่างละเอียด จากประสบการณ์ของ
ผมในการรับการรักษาจากโรงพยาบาลดังกล่าว แต่ละครังผมยังมีสขุ ภาพร่ างกายและจิตใจเป็ น
ปกติ มีสติดี ดูแลตัวเองได้ และแสดงความจํานงค์เดินทางไปโรงพยาบาลเหล่านันด้ วยตนเอง
เพือรับการรักษาโดยมิได้ รอให้ อาการหนักจนเกินไปจนมาสามารพาตัวเองไปโรงพยาบาลได้
สําหรั บการดูแลและการรักษา เนื องจากผมเป็ นข้ าราชการมาก็ได้ รับการดูแลดี
โดยเฉพาะหมอชันผู้ใหญ่ เอาใจใส่ดแู ลดี ใช้ ยาทีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับชนิดของโรค
เท่าทีมีประสบการณ์การรักษาทุกครังและทุกโรค ได้ หมอชันดีของโรงพยาบาลนันๆและใช้ ยามี
ทังจากต่างประเทศและในประเทศ แม้ ขณะเจ็บป่ วย จะต้ องออกค่าใช้ จ่ายไปก่อนและนําไปเบิก

ในภายหลัง ก่อนมีระบบการเบิกจ่ายโดยตรงในส่วนทีเกียวกับการดูแลรักษาและการเตรี ยมให้
ยาหลังการรักษาแทบทุกโรงพยาบาลได้ มีนดั หมายให้ พบหมอและเตรี ยมยาให้ พอเพียงแก่การ
ดูแลรักษา หลายกรณีโรงพยาบาลได้ ออกหนังสือแนะนําโรคไว้ เพือผู้ทีเกียวข้ องจะได้ ระมัดระวัง
การให้ อาหารและเครื องดืม แม้ เดินทางต่างประเทศก็มีหนังสือเป็ นภาษาอังกฤษแนะนําผู้ที
เกียวข้ องเพือความปลอดภัยของคนไข้
ประเด็นสําคัญทีอยากกล่าวถึงคือ เรื องนัดหมายคนไข้ ปกติหมอจะนัดหมายตาม
กําหนดระยะเวลาทีเหมาะสม อาจ 3-6 เดือนหรื อ 1 ปี จากประสบการณ์ของต่างประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐ โรงพยาบาลจะมีคนไข้ ไปใช้ บริการตามนัดหมายและตามคําแนะนําของแพทย์
ทีอ้ างถึงเท่านัน คนไข้ จะไปโรงพยาบาลโดยตรงไม่ได้ ยกเว้ นกรณีฉกุ เฉินเท่านัน ฉะนัน
โรงพยาบาลในต่างประเทศจึงดูไม่ค่อยมีคน ไม่เหมือนประเทศไทยอยากจะมาจะไปเป็ นไปตาม
สะดวก จึงจะเห็นได้ ว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่ว่า จุฬาฯ รามา ศิริราช คนไข้ เหมือนมีงาน
ตลาดนัด ทุกคน แต่ไปใช้ บริการการรักษา ทราบว่าระยะหลังทางจุฬาฯ เริมจํากัดคนไข้ สําหรับ
วันหนึงๆ จะรักษาได้ กีคน หากเกินนันจะนัดไปวันถัดไป ผมเห็นว่าเหมาะสมและทุก
โรงพยาบาลควรทําเสนอแนวทางดังกล่าวมามาปรับใช้ โดยอย่าตามใจคนไข้ จนเกินไป ส่วนการ
รอคิวปกติตามหลัก ใครมาก่อนย่อมได้ รับบริการก่อน แต่ในความเป็ นจริงผมจะไปเช้ าเสมอเพือ
รับบริการจากหมอ แต่ในทางปฏิบตั ิ แม้ เราจะทําใบนัดไปเสียบเรี ยงคิวทีโรงพยาบาลได้ เตรี ยม
ไว้ แต่จะมีกรณีเจ้ าหน้ าทีนําใบนัดเป็ นปึ กๆ มาปิ ดไว้ ก่อน และมีการลัดคิวอยู่เสมอๆ ซึงอาจเป็ น
คนไข้ ทีรู้จกั คุ้นเคยกับหมอ พยาบาล คนไข้ ทีมีพรรคพวกทังใหญ่และเล็ก เราก็ต้องรอไปแบบ
ไทยๆ มิฉะนันเราจะอยู่ในสังคมไทยๆไม่ได้ อย่างมีความสุข แม้ ภาพลักษณ์โดยทัวข้ าราชการจะ
ไม่ค่อยเจ็บป่ วยในขณะรับราชการ แต่ในความเป็ นจริง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นสัจธรรมทีคน
ไทยทุกคนจะต้ องประสบ ฉะนันเพือความไม่ประมาท ประกอบกับหลังเกษี ยณอายุราชการโรค
ต่างๆจึงไม่เคยเกิดขึนอาจจะมาเยียมเยียนตามโอกาส เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ จึง
ต้ องการดูแลโดยหมอพิเศษเฉพาะทาง จากประสบการณ์จากการเจ็บป่ วยทังในและต่างประเทศ
หรื อประสบการณ์การดูแลรักษาสุขภาพ ผมมีความเห็นใคร่เสนอเพือพิจารณาบางประเด็น
กล่าวคือ การดูแลตนเองจากการปฏิบตั ิจริง เมือพบความผิดปกติก็จะรี บไปหาหมอด้ วยตนเอง
คือรี บไปพบแพทย์ก่อนทีจะเสียเวลาและรอให้ เหตุการณ์สายจนเกินไปขาดแค่การรักษา เพราะ
ปกติคนเจ็บมักจะรอให้ เกิดเหตุการณ์สายหรื อเกือบสายจึงจะไปหาหมอ แม้ หมอก็อาจจะช่วย

ท่านไม่ได้ จากประสบการณ์ส่วนตัวและทุกการเจ็บป่ วย ผมก็จะรี บไปพบแพทย์โดยตรง ซึงขณะ
ไปพบแพทย์ก็มีสติดีและมีชีวิตปกติ ไม่เจ็บป่ วยหนักจนเกินไป ยากแก่การเยียวยารักษาของ
หมอ ประการทีสองมีข้อมูลทังประวัติส่วนตัว ประวัติโรค ประวัติการดูแลรักษา และผลการ
ตรวจเลือดล่าสุด โดยปกติคนไข้ จะมีสมุดเฉพาะจดบันทึกทําข้ อมูลต่างๆ ไว้ ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
และสามารถค้ นหาได้ อย่างรวดเร็ว รวมทังสมุดการใช้ ยาประเภทต่างๆ สําหรับประเด็นค่า
รักษาพยาบาลก็เป็ นอีกเรื องหนึงทีควรกล่าวถึง แม้ ว่าราชการจะเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่า
ยาได้ ก็จําเป็ นจะต้ องเตรี ยมเงินไว้ จํานวนหนึง เพือจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาทีเบิกไม่ได้
โดยเฉพาะกรณีเจ็บไข้ กรณีใหญ่ๆหรื อโรคหนักๆสําหรับใช้ เงินจํานวนหนึง เพราะขณะนีการ
ดูแลและรักษาสุขภาพมีราคาแพง นอกจากจะเบิกไม่ได้ ตามระเบียบแล้ ว การดูแลรักษาหลาย
รายการมีราคาแพงเช่น การรักษาฟั น เป็ นต้ น การเจ็บไข้ เป็ นสัจธรรมทีทุกคนต้ องพบหลีกเลียง
ไม่ได้ การเตรี ยมตัวและการป้องกันเป็ นหนทางทีดีทีสุดมากกว่าการรักษาเพราะต้ องใช้ เวลา
และค่าใช้ จ่าย การป้องกันก็คือการออกกําลังกายเป็ นหนทางทีดีทีสุดทีจะทําให้ สขุ ภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ และเป็ นทีปรารถนาของทุกคน ประการสุดท้ ายการให้ ข้อมูลแก่คนไข้ อย่างตรงไปตรงมา
หลายกรณีเป็ นเรื องยุ่งยากทีจะได้ ข้อมูลและข้ อเท็จจริงจากผู้ทีเกียวข้ อง
รวมทังประวัติการ
รักษา มีหลายโรงพยาบาลมีระบบทีดีมาก เปิ ดเผยและยินดีทีจะให้ คนไข้ ผู้ทีเกียวข้ องและ
เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นหมอ พยาบาล และเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องได้ ทราบข้ อเท็จจริง
เกียวกับคนไข้ และการดูแลรักษา รวมทังอุปกรณ์ต่างๆ บางแห่งยินดีให้ สําเนาประวัติการรักษา
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่ด้วยซํา ทังหมดก็เพือสะดวกแก่คนไข้ ทีจะสามารถเลือก
โรงพยาบาล หมอและพยาบาลได้ ตามทีตนประสงค์
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