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คำานำา
•

 โลกเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ใครก็รู้ แต่เปลี่ยนแปลง

อย่ำงไร ในลักษณะไหน เป็นเรื่องที่คนจ�ำนวนมำกมิได้ตระหนัก

ในรำยละเอียด หนังสือชุด Global Change พยำยำมตอบ 

ค�ำถำมนี้ โดยเลือกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงท่ีน่ำสนใจรอบโลก 

แต่ไม่ถกูเอ่ยถงึบ่อยนกัในสงัคมไทย มำเล่ำให้อ่ำนกันด้วยภำษำ

ที่เข้ำใจงำ่ย อำ่นสนุกและสบำย ไม่ใช่ข้อเขียนทำงเทคนิคที่ชวน

ปวดหัว 

 ผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือชุด Global Change เป็นบท

บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดิจิทัล เม่ือเรำพูดถึงโลก

ดิจิทัล ย่อมไม่ได้หมำยควำมถึงเรื่องเทคโนโลยีเท่ำนั้น เพรำะ

รอบๆ เทคโนโลยีท่ีล�้ำหน้ำทันสมัย ยังมีมิติทำงเศรษฐกิจ 

กำรเมือง และวัฒนธรรมแวดล้อมอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตผู้คนและสังคมอย่ำงมหำศำล 

 หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ในชุด Global Change 

เนื้อหำของหนังสือรวบรวมและปรับปรุงจำกบทควำมท่ีตีพิมพ์
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เป็นประจ�ำในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์สื่อ 

ควำมรู้สร้ำงสรรค์ The101.world ผู้อ่ำนท่ีไม่เคยอ่ำนหนังสือ 

ชดุนีม้ำก่อนสำมำรถเริ่มอ่ำนจำกเล่มล่ำสุดน้ีได้เลย ไม่มีปัญหำ

เร่ืองควำมต่อเนื่องแต่อย่ำงใด เพรำะหนังสือแต่ละเล่มและ

บทควำมแต่ละชิ้นตำ่งจบสมบูรณ์ในตัว 

 ผู้เขียนขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ bookscape ส�ำนักพิมพ์

น้องใหม่แต่ไม่ใช่มือใหม่ในวงกำรหนงัสอืทีจ่ดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนี้ 

และขอขอบคุณอภิรดำ มีเดช และณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ 

บรรณำธิกำรเล่มท่ีได้ช่วยคัดสรร แก้ไข และตรวจทำนต้นฉบับ

จนออกมำเป็นหนังสือที่อยู่ในมือท่ำน

 กำรเปล่ียนแปลงของโลกส่งผลต่อชีวิตอย่ำงลึกซึ้ง 

กำรติดตำมและรู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงท�ำให้มองเห็นโอกำส

ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ และลดควำมเส่ียงในชีวิตของคุณเองและ

คนรอบตัว ผู้เขียนหวังวำ่หนังสือชุด Global Change จะมีส่วน

ช่วยให้ผู้อ่ำนทุกคนไม่ถูกโลกทอดทิ้ง และมองเห็นช่องทำงกำร

ใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 

ที่จะท�ำให้คุณภำพชีวิตของคุณ ครอบครัว และสังคมดีขึ้น

 ขอบคณุท่ำนผูอ่้ำนท่ีกรุณำตดิตำมผลงำนเขยีนของผม

เสมอมำ แล้วพบกันใหม่ในเล่มต่อไปครับ

วรากรณ์ สามโกเศศ

varakorn.com
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4 ความก้าวหน้าใหม่ทางวิทยาศาสตร์
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    นอนนับจ�ำนวนแกะกระโดดข้ำมรั้วแล้วจะหลับหรือไม่

    จะติดกาวบนเนื้อเยื่อสดได้อย่างไร

    น�า้ที่ว่าขาดแคลน เสกเอาจากอากาศได้หรือไม่

    หนูที่ทนทานต่อการขาดออกซิเจนมีจริงหรือไม่

 

ทั้งหมดนี้คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จากความพยายาม

ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาค�าตอบใหม่ๆ ซึ่งหากเราเข้าใจกลไกการ

ท�างานของมันจะสามารถช่วยชีวิตมนุษย์และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผู้คนได้อย่างมหาศาล

ผมขอหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับ 4 ความก้าวหน้าใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์จากวารสาร Discovery ฉบับต้นปี 2018 ซึ่งได้

รวบรวมและน�าเสนอ 100 อันดับสุดยอดงานค้นคว้าวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ของปีที่แล้วมาเล่าสู่กันฟังครับ

เร่ืองแรก การแพทย์ถอืว่าผูมี้ปัญหานอนไม่หลบั 3 คืน

ต่อสัปดาห์ ติดต่อกันไม่ต�่ากว่า 3 เดือน เป็นโรคนอนไม่หลับ 
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(insomnia) วิธีการสารพัดถูกน�ามาใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ให ้

นอนหลับ ซึง่ก็ได้ผลแตกต่างกันไป ส�าหรับบางคน นอนนับแกะ

จนหมดไปไม่รู้ก่ีฝงูแล้วก็ยังนอนไม่หลับอยู่นัน่เอง เหตเุพราะเกา

ไม่ถกูท่ีคัน โรคนอนหลับไม่ใช่ปัญหาทางจติวิทยาดังทีเ่คยเชือ่กัน 

หากแต่เป็นเรื่องของพันธุกรรม

วารสาร Nature Gene ได้ตีพิมพ์บทความในปี 2016 

ซ่ึงมาจากงานศึกษาทั้งคนท่ีมีปัญหานอนไม่หลับและหลับเป็น

ปกตริวม 113,000 คนในองักฤษ พบว่ามียนีอยู่ 7 ตวั (ในจ�านวน

ทั้งหมดประมาณ 20,000-25,000 ยีนของมนุษย์) ที่เกี่ยวพันกับ

ปัญหาการนอนไม่หลับ ยีนตวัหนึง่เก่ียวพนัโยงใยกับกลุ่มอาการ

ขยับแขนขาอย่างไม่หยุดหย่อน (restless leg syndrome) และ

กลุ่มอาการขยับแขนขาเป็นพักๆ (periodic limb movement) 

นอกจากนี้ คนท่ีมียีนเก่ียวพันกับการนอนไม่หลับมีโอกาสที่จะ

มีน�้าหนักเกิน (อ้วน) เป็นโรคซึมเศร้า และโรคหลอดเลือดหัวใจ

อีกด้วย

อุส ฟอน โซเมเรน (Eus van Someren) นักวิจัยแห่ง 

Sleep and Cognition Group ทีส่ถาบันประสาทวทิยาศาสตร์แห่ง

เนเธอร์แลนด์ (Netherlands Institute for Neuroscience) บอก

ว่า ข้ันต่อไปคือการค้นคว้าว่ายีน 7 ตัวนี้ท�างานอย่างไรจึงเป็น

สาเหตุให้คนเหล่านี้มีแนวโน้มเป็นโรคนอนไม่หลับ ซึ่งจะช่วยให้

เข้าใจและรักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เร่ืองที่สอง แพทย์ฝันมานานแล้วว่า หากมีกาวหรือ

เทปท่ีสามารถยึดติดหรือแปะบนเนื้อเยื่อสด ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ 

ปอด ตับ ไต หรือหลอดเลือด ก็จะท�าให้การผ่าตัดเป็นไปอย่าง
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สะดวกและมีโอกาสประสบผลส�าเร็จมากขึ้น นิตยสาร Science 

เม่ือกลางปีที่แล้วรายงานประดิษฐกรรมกาวและเทปดังกล่าวไว้

อย่างน่าตื่นเต้น

หล่ีเจี้ยนอี่ว์ (Jianyu Li) วิศวกรชีวเวช (bioengineer 

หมายถึงนักออกแบบอวัยวะเทียม ระบบ และอุปกรณ์ เพื่อให้

คงทนและมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การประดิษฐ์ลิ้นหัวใจเทียม 

ลวดดัดฟัน แผ่นเชื่อมกระดูกและฟัน) สามารถเลียนแบบการ

สร้างเมือกของสัตว์ประเภททาก (slug) ในห้องทดลอง จนผลิต

เป็นกาวสังเคราะห์ซึ่งใช้สารสกัดจากเปลือกกุ้งและสาหร่ายเป็น

วัตถุดิบได้ส�าเร็จ

สาเหตุที่เมือกของสัตว์ประเภททากน่าสนใจก็เพราะ

พวกมันสามารถขับเมือกท่ีเชื่อมตัวเองติดกับพื้นผิวได้เกือบทุก

ประเภท เมือกถูกขับออกมาเพื่อเป็นกลไกช่วยให้รอดพ้นจาก

การคุกคามของสัตว์อื่น เช่น นก แมลง ฯลฯ กล่าวคือ เมื่อตัว

มันเองแปะติดกับสารพัดผิวแล้วก็ยากที่จะแกะออกได้ เมือก

เป็นน�า้เหนียว ยืดหดได้ และติดหนึบเป็นพิเศษ ถึงแม้จะอยู่ใน

สภาวะชื้นแฉะก็ตาม

หมอผ่าตัดสามารถใช้กาววิเศษนี้ช่วยอุดและเชื่อม

ติดกับอวัยวะอื่นๆ ท่ีเปียกลื่นได้เป็นอย่างดี กาวจะเชื่อมให้ผิว 

ติดกันทั้งในแง่เคมีและกายภาพ เชื่อได้ว่าต่อไปจะมีการใช้อย่าง

สร้างสรรค์และกว้างขวางในทางการแพทย์ เมือกที่เคยช่วยชีวิต

ตัวทากเองจะท�าหน้าที่อย่างเดียวกันให้มนุษย์

เร่ืองท่ีสาม วัสดุใหม่แสนอัศจรรย์ใจที่สามารถเสกน�้า

จากอากาศได้ถอืก�าเนดิขึน้แล้ว วัสดุนีถ้กัทอกันเป็นแผ่น (mesh) 
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เรียกว่าวสัดุโลหะอนิทรีย์โครงข่าย (metal-organic framework - 

MOF) มีช่องเล็กๆ อยู่พรุนไปหมด เหมาะแก่การเก็บกักโมเลกุล

ของน�า้

แผ่นวัสดุนี้จะดูดซับความชื้นจากอากาศให้กลายเป็น

น�้าดื่มโดยไม่ต้องใช้พลังงาน น�า้หนักเพียง 2 ปอนด์ แต่สามารถ

ผลิตน�้าได้เกือบ 5 แกลลอน (ประมาณ 22 ลิตรคร่ึง) ต่อวัน  

ถึงแม้จะอยู่ในบริเวณที่แห้งแล้งยิ่งกว่าทะเลทรายก็ตาม

การผลิตน�า้โดยไม่ต้องใช้พลังงานเป็นค�าตอบแสนวเิศษ

ส�าหรบัประเทศก�าลังพฒันาทีไ่ม่มีโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น โรงผลิต

น�้าประปา ท่อประปา ถนนส�าหรับขนส่งน�้า ฯลฯ แนวคิดนี้ไม่ใช่

เร่ืองใหม่ เคยมีผูพ้ยายามคิดค้นวัสดุเช่นน้ีแล้วแต่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จ เพราะต้องใช้พลังงานหรือความชื้นในอากาศสูง

นักวิจัยจาก MIT และ Berkeley ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสาร Science ฉบับเดือนเมษายน 2017 ประเด็นที่น่าสนใจ

ก็คือ นักวิจัยทั้งสองก�าลังพยายามปรับปรุงรูพรุนท่ีดูดน�้าให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ดูดซับน�้าปริมาณมากกว่านี้ได้ใน

อนาคต

หากวันข้างหน้าวัสดุน้ีราคาถูกลง ก็จะเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญประจ�าบ้านท่ีช่วยผลิตน�้ายามฉุกเฉินหรือแม้แต่ผลิตน�้า

ไว้ใช้ในชวีติประจ�าวัน นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีขาดแคลนน�า้กส็ามารถ

น�ามาใช้ปลูกผักสวนครัวได้อีกด้วย และถ้าน�าไปคลุมดินเพื่อให้

ความชื้นแก่ต้นไม้ ก็จะไม่จ�าเป็นต้องรดน�้าอีกต่อไป

เรื่องท่ีสี่เป็นเรื่องของหนูจอมอึดที่เรียกกันว่าหนูตุ่น

เปลือย (naked mole rat) หรือลูกสุนัขทราย (sand puppy) หรือ
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หนูตุ่นทะเลทราย (desert mole rat) เจ้าหนูประเภทนี้มีหน้าตา 

น่าเกลียด เพราะมีฟันสองซี่แหลมยื่นออกมา หนังสีน�้าตาลอ่อน

ทั้งบางและเหี่ยวย่น มันสามารถอยู่ใต้ดินได้เป็นเวลานาน ถึงแม้

จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นแต่ก็เกือบจะเข้าข่ายสัตว์เลือดเย็น เพราะ

สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายตามสภาพแวดล้อมได้ดียิ่ง

หนูตุ่นมีลักษณะพิเศษคือ มันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด 

มีอัตราการหายใจและอัตราการเผาผลาญของร่างกายต�่ามาก 

มีอายุยืนเป็นพิเศษ อดทนต่อภาวะขาดออกซิเจน และประการ

ส�าคัญที่สุดคือ ไม่เป็นโรคมะเร็ง

แต่เดิมหนตูุน่อาศยัอยู่ทางตะวนัออกของทวปีแอฟริกา 

เช่น เอธโิอเปีย เคนยา และโซมาเลีย มันอยูกั่นเป็นกลุม่ประมาณ 

75-80 ตัวในรูใต้ดินที่ขุดไว้ซับซ้อนเป็นระยะทาง 3-5 กิโลเมตร 

ระบบอยูอ่าศัยคล้ายผึง้และปลวก กล่าวคือ มีตวัแม่ใหญ่ (ดังกรณี

ของนางพญาผึ้ง) หนึ่งตัว ตัวผู้ไว้ผสมพันธุ์ 1-3 ตัว ส่วนตัวอื่นๆ 

ซ่ึงเป็นหมันเป็นหนงูาน มีหน้าทีห่าอาหารมาสะสม ป้องกันไม่ให้

ถูกโจมตี และดูแลลูกอ่อน

งานวิจยัทีต่พีมิพ์ในวารสาร Science ฉบับเดือนเมษายน 

2017 โดยนักวิจยัจาก University of Illinois ใน Chicago เปิดเผย

ว่า จากการทดลองท�าให้หนูตุ่นเหล่านี้ขาดออกซิเจนเป็นเวลา 

18 นาที และอีกการทดลองหนึ่งให้ออกซิเจนในระดับต�่ามากๆ 

เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าพวกมันยังเป็นสุขดี ไม่ป่วยไข้

แต่อย่างใด

ในกรณีของสัตว์ปกติน้ันจ�าเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อ

ความอยู่รอด เพราะออกซิเจนช่วยเปลี่ยนน�า้ตาลในเลือด (หรือ
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กลูโคส) ให้เป็นพลังงาน ถ้าไม่ได้รับออกซิเจนจะต้องตายอย่าง

แน่นอน ทว่าในกรณีหนูตุ่นเปลือย แม้จะใช้กลูโคสในลักษณะ

เดียวกัน แต่ร่างกายของมันสามารถสับสวิตช์มาเผาผลาญน�า้ตาล

ประเภทฟรุกโตสแทนได้ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการ

เปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด

เหตท่ีุการค้นพบน้ีน่าตืน่เต้นเป็นเพราะว่า หากเราเข้าใจ

กลไกการอยู่รอดโดยไม่ใช้ออกซิเจน ในอนาคตอาจสามารถ 

ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาหลอดเลือดหวัใจอดุตนัหรอืหลอดเลือด

สมองอดุตนั ซึง่ทุกนาททีีข่าดออกซเิจนนัน้มีความส�าคัญอย่างยิง่ 

เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้โดยสมองชอกช�า้น้อยที่สุด

เม่ือพูดถึงหนูแล้ว ก็ขอแถมเร่ืองแมวซึ่งเป็นศัตรูคู่

อาฆาตอีกสักนิด

เป็นที่เข้าใจกันมายาวนานว่าอียิปต์โบราณคือแหล่ง

ก�าเนิดที่ริเร่ิมน�าแมวมาเป็นสัตว์เล้ียงในบ้าน แต่งานวิจัยล่าสุด

ของเคลาดิโอ ออตโตนี (Claudio Ottoni) นักบรรพชีวินวิทยา ที่

ตีพิมพ์ใน Nature Ecology and Evolution เดือนมิถุนายน 2017 

โดยใช้การศึกษาพันธุกรรมประกอบกับศาสตร์ด้านวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต ระบุว่าความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องผิด

จากการศึกษาพันธุกรรมของแมวสายพันธุ ์โบราณ  

200 พันธุ์ พบว่าถึงแม้จะมีแมวที่สืบทอดสายพันธุ์จากบริเวณ

อียิปต์กระจายอยู่กว้างขวางก็ตาม แต่นั่นไม่ใช่แมวกลุ่มแรกสุด

ท่ีเราน�ามาเล้ียงในบ้าน ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 6,400 ปีก่อน

ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียไปจนถึงตะวันออก 

เฉียงใต้ของทวีปยุโรป
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แมวอยีปิต์โบราณท่ีมีหลักฐานปรากฏในแผ่นจารึกของ

พีระมิดนั้นเป็นแมวที่น�ามาเล้ียงในบ้านหลังจากยุคแรก และ

เมื่อถึงช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล มันก็กระจายไปตามเส้นทาง 

การค้าต่างๆ สู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทวีปเอเชีย และแถบ

มหาสมุทรอินเดียในที่สุด

สาเหตุที่แมวได้รับความนิยมก็เพราะมีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในการควบคุมสัตว์ท่ีน�าเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ เช่น หนู 

(กาฬโรค) แมลงสาบ (แบคทีเรียและไวรัส) ที่ส�าคัญคือแมวเป็น

เพือ่นท่ีดีและน่ารกัของมนษุย์ ในจ�านวนสตัว์ทีน่�ามาเลีย้งในบ้าน

และใช้งานนั้น แมวเป็นหนึ่งในกรณีที่ประสบความส�าเร็จท่ีสุด

ของมนุษย์ (ไม่แน่ใจว่าแมวเห็นด้วยหรือไม่ มันอาจบอกว่าเป็น

ผลงานของแมวที่ประสบความส�าเรจ็ทีสุ่ดในการหลอกให้มนุษย์

น�ามาเลี้ยงก็เป็นได้)

การศึกษาค้นคว้าคือการพยายามค้นหาความจริง ซึ่ง

สามารถน�าไปต่อยอดให้เกดิประโยชน์แก่มนษุยชาตยิิง่ๆ ขึน้ไป 

ในแต่ละวันมี “ความจริง” เพิ่มมากขึ้น บ่อยครั้ง “ความจริงเดิม” 

ก็มิใช่ความจริงอีกต่อไป เพราะมีการศึกษาค้นคว้าที่ลึกซึ้งขึ้น

เร่ือยๆ อย่างไรก็ดี เราไม่สมควรต�าหนิเจ้าของความจริงเดิม 

เพราะในห้วงเวลานัน้อาจมีอปุกรณ์และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือจ�านวน

น้อยในการเข้าถงึความจรงิ อกีทัง้ความรู้ความเข้าใจกมี็จ�ากัดด้วย

ถ้าหากไม่มีผู้ใดริเริ่มตั้งต้นค้นหาเสียแล้ว “ความจริง

ใหม่” ก็จักเกิดขึ้นมาแทนไม่ได้เลย



2

โรงพยาบาลแห่งอนาคต



วรากรณ์ สามโกเศศ   19

ท่ำมกลำงควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในหลำกหลำยด้ำน

โดยเฉพาะด้านไอที ไบโอเทค และค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงข้ึนในด้าน

บริการสาธารณสุขของภาครัฐและประชาชน โรงพยาบาลหลาย

แห่งในประเทศพัฒนาแล้วเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญ ซ่ึง

คาดได้ว่าในอนาคตจะกลายเป็นแนวโน้มของโรงพยาบาลใน

บ้านเรา

ตัวเลขจากองค์การอนามัยโลกในเร่ืองค่าใช้จ่ายด้าน

บริการสาธารณสุขในปี 2014 ทั้งของภาครัฐและประชาชน ซึ่ง

ถูกปรับให้สะท้อนสภาวะเงินเฟ้อของแต่ละประเทศเพื่อให้น�ามา

เปรียบเทียบกันได้ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ บอกข้อมูลท่ีน่าสนใจ

ดังนี้

ค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุขทั้งหมดต่อหัวของ

ประเทศไทย เพิ่มข้ึนจาก 272 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2011 เป็น 

950 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 (เขียนส้ันๆ ว่า 272/950) หรือ

เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว
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ในขณะที่ตัวเลขของประเทศอื่นๆ มีดังนี้ สิงคโปร์ 

(984/4,047) มาเลเซีย (425/1,040) ฟิลิปปินส์ (104/329) 

อินโดนีเซีย (107/299) จีน (146/731) ญี่ปุ่น (2,055/3,727) และ

สหรัฐอเมริกา (5,140/9,403)

ส่วนตวัเลขสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสขุท้ังหมด

ต่อหัวเม่ือคิดเป็นเปอร์เซน็ต์ของจดีีพใีนปี 2014 ได้แก่ ไทย (4.1) 

สิงคโปร์ (4.9) มาเลเซีย (4.2) สหรัฐอเมริกา (16.5) ฝร่ังเศส, 

สวีเดน, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์ (11) อังกฤษ (10) ออสเตรเลีย, 

อิตาลี (9) เกาหลีใต้ (7) ญี่ปุ่น (10.2) และค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ประเทศโออีซีดีคือ 8.9

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทุกประเทศที่ปรารถนาให้

ประชาชนมีคุณภาพชวิีตทีดี่ขึน้ในแง่ของบริการสาธารณสขุล้วน

มีภาระด้านงบประมาณ “หนักหนาสาหัส” ด้วยกันทั้งนั้น ระบบ

บริการสาธารณสุขไม่ว่าในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

ญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างเผชิญปัญหาเพราะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข 

สูงข้ึนเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทางการแพทย์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนยังคาดหวัง

ด้วยว่าภาครัฐจะต้องดูแลค่าใช้จ่าย “ทั้งหมด” หรือช่วยออกเงิน

สนับสนุนส่วนใหญ่

ระบบบรกิารสาธารณสขุของไทยทีเ่รยีกกันว่า “30 บาท 

รักษาทุกโรค” (ปัจจุบันไม่ต้องเสียแม้แต่ 30 บาท เพราะเลิกเก็บ

เงินไปตัง้แต่สมัยพลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ เป็นนายกรฐัมนตรีเม่ือ 

10 กว่าปีก่อน) หรือ “บัตรทอง” ซึ่งมีชื่อทางการว่า “โครงการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ถือได้ว่าพิเศษกว่าหลายประเทศ 
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เราเป็นประเทศตัวอย่างที่มีผู้ต้องการเลียนแบบจ�านวนมาก แต่

เพียงรายจ่ายแค่นี้เราก็ตกใจกันมากแล้ว (หากเราไม่ยอมจ่าย

ภาษีเพิ่มขึ้น ระบบนี้จะอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร)

เรามีปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล�้าของการให้บริการท่ี

ต้องแก้ไข แต่แค่มาถึงตรงนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

อย่างมากแล้ว เพราะได้รับความสบายใจในระดับหนึ่งว่าไม่ต้อง

เอาทรัพย์สินเงินทองท่ีสะสมมาตลอดชีวิตไปเสี่ยงแขวนไว้กับ

สุขภาพของครอบครัว อย่างไรเสียก็ได้รับการรักษาพยาบาล

โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

ส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านบริการสาธารณสุข

ของประชาชนมาจากภาครัฐ ตัวเลขท่ีพุ่งสูงข้ึนหลายเท่าตัวใน

ช่วงเวลา 10 กว่าปี และสัดส่วนในจีดีพีที่สูงขึ้น เร่งให้ภาครัฐใน

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสร้างนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล

โดยเฉพาะในรูปแบบของโรงพยาบาลที่ใช้ประโยชน์จากความ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ก่อนจะกล่าวถงึโรงพยาบาลในอนาคต ขอเอา “มะพร้าว

ห้าวมาขายสวน” โดยแยกให้ดูประเภทของบริการสาธารณสขุซึง่

ด�าเนินอยู่ทั่วโลกในขณะนี้สักนิด

บรกิารประเภทแรกเรียกว่า primary healthcare คอืการ

รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยพื้นฐาน เช่น ปวดหัว ตัวร้อน บาดเจ็บ 

ตดิเชือ้ เป็นแผล รวมถงึให้ค�าแนะน�าเร่ืองการวางแผนครอบครัว

และการคลอดลูก ฯลฯ ซึ่งเป็นกรณีเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของผู้ที่ไป

รับบริการในโรงพยาบาล

ประเภทที่สองคือ secondary healthcare เมื่อได้รับค�า
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แนะน�าหรือความเห็นจาก primary healthcare ว่าสมควรได้

รับการตรวจรักษาหรือรับค�าแนะน�าที่ลึกซึ้งขึ้นจากแพทย์หรือ 

ผูเ้ชีย่วชาญ โดยไม่จ�าเป็นต้องสมัผสักับผูป่้วยเสมอไป (จติแพทย์ 

นักจิตวิทยา กายภาพบ�าบัด ฯลฯ รวมอยู่ในจ�าพวกนี้)

ประเภทสุดท้ายคือ tertiary healthcare โดยเม่ือ 

primary และ secondary healthcare ระบุว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญ

คอยให้ค�าแนะน�าและรกัษาเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการรักษา

ด้วยยา ผ่าตัด บ�าบัด รวมถึงสภาวการณ์ของโรคที่ซับซ้อน เช่น 

มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ

จากสถานการณ์ปัจจบัุนในพืน้ทีส่่วนใหญ่ในโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย (เว้นประเทศพฒันาแล้วบางประเทศ) ผูป่้วยจ�านวน

มากจะไปโรงพยาบาลทีมี่แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญให้บริการ tertiary เพือ่

รักษาโรค “ธรรมดา” ที่อยู่ในระดับ primary healthcare ดังนั้น

โรงพยาบาลจงึมีคนไข้จ�านวนมากทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมาถงึมือแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

การรกัษาพยาบาลชนดิทีต้่องรบัคนไข้ล้มหมอนนอนเส่ือ

เข้ามานอนโรงพยาบาลนั้นมีต้นทุนสูงมากในการดูแล ยิ่งถ้าเป็น 

ผูป่้วยท่ีต้องดูแลเป็นพเิศษ (เช่น ผูป่้วยมะเรง็หรือโรคเรือ้รังต่างๆ 

ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้) ค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐต้อง

เป็นผู้แบกรับภาระหนักอึ้งนี้โดยใช้ภาษีอากรของประชาชน

คนป่วยจ�านวนมากไม่จ�าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล  แต่

สามารถนอนพกัรักษาตวัท่ีบ้านได้ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ

มีผู้คนอีกจ�านวนมากท่ีไม่จ�าเป็นต้องเฉียดกรายมาโรงพยาบาล

เลยด้วยซ�า้หากดูแลสุขภาพตนเองดีพอ หนทางนี้เองที่จะท�าให้
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โรงพยาบาลในอนาคตมีหน้าตาแตกต่างออกไป

นิตยสาร The Economist เล่าถึงรูปแบบใหม่ของ

โรงพยาบาลที่ก�าลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐ

โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลแห่งอนาคตเปรียบเสมือน

หอบังคับการบิน มีหมอ พยาบาล บุคลากรเทคนิคการแพทย์ 

คอยเฝ้าจอติดตามสัญญาณชีพและสถานะความเจ็บป่วยของ

ร่างกายคนไข้ระดับที่ต้องอยู่ในห้องไอซียู ทีมนี้ติดตามอาการ

คนไข้ 150 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในคลินิกหลายแห่งในหลายพื้นที่

ห่างไกล คลินกิเหล่านีไ้ม่มีเคร่ืองมือทนัสมัยและไม่มีผูเ้ชีย่วชาญ

ที่สามารถติดตามดูแลได้ตลอดเวลา

ทีมงานคอยติดตามดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ส่งค�าส่ัง

ให้ยาไหลเข้าสู่ร่างกาย หากเกิดความผิดปกติก็สามารถเตือน

แต่ละคลินิกผ่านการท�างานของระบบไอที ความก้าวหน้าทาง 

การแพทย์กับระบบไอทผีสมผสานกันจนท�าให้การดูแลห้องไอซยูี

ระยะไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง สามารถลดต้นทุนและ

ลดการลงทุนได้อย่างมาก

กลุ่มคลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic) ซึ่งเป็น 

กลุ่มโรงพยาบาลใหญ่ในสหรัฐฯ ที่ดูแลคลินิกเหล่านี้ ก�าลังปรับ 

โรงพยาบาลของกลุ ่มเพื่อให้คนป่วยไปโรงพยาบาลเฉพาะ

เวลาที่ต้องการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ต้องการตรวจวินิจฉัยด้วย 

เครื่องมือราคาแพง หรือเพื่อรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัด ฉาย

แสง ติดตามเฝ้าดูอาการเจ็บป่วย ฯลฯ

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีตรวจ

ติดตามคนไข้ระยะไกล ซึ่งเก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
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คนไข้ท้ังหมด ท�าให้แพทย์สามารถตรวจอาการเจ็บป่วยขณะ

คนไข้อยู่ท่ีบ้าน และต่อเม่ือแพทย์เหน็ว่าควรเข้ามาตรวจเพิม่เตมิ

เท่านั้นจึงค่อยเดินทางมาโรงพยาบาล

ภาพของโรงพยาบาลทั่วไปในอนาคตคือการมีห้องท่ีมี

แพทย์และผูเ้ชีย่วชาญนัง่อยู่หน้าจอคอมพวิเตอร์และพดูคยุผ่าน

สมาร์ตโฟนกับคนไข้และแพทย์ประจ�าจดุให้บริการ โรงพยาบาล

จะมีเพียงเคร่ืองมือตรวจร่างกายท่ีทันสมัย ห้องตรวจติดตาม

อาการหลังผ่าตัดระยะสั้น และห้องฉุกเฉินเท่านั้น โรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ที่รักษาตั้งแต่ primary จนถึง tertiary ดังเช่นปัจจุบัน

จะไม่มีอีกแล้วในอนาคต

การตรวจสัมผัสคนไข้ที่เคยมีมานานและเป็นส่ิงจ�าเป็น

จะมีความจ�าเป็นน้อยลง เพราะโปรแกรมซอฟต์แวร์อันทันสมัย

จะวเิคราะห์ข้อมูลจ�านวนมหาศาลของคนไข้ (ข้อมูลคนไข้ ประวตัิ

ความเจ็บป่วย ข้อมูลที่ได้จากการตรวจเลือด หรือจากเคร่ือง

มือตรวจคล่ืนสมองหัวใจและเส้นเลือด ภาพของอวัยวะภายใน 

ฯลฯ) ที่ได้มาจากการด�าเนินงานระยะไกล (เช่น อ่านฟิล์มที่ได้

จากเคร่ืองตรวจอย่างแม่นย�าแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและให้ค�า

แนะน�า) เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวคิดของโรงพยาบาลสมัยใหม่บอกเราว่า บ้านคือ

สถานรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ทั้งสะดวกและราคาถูก เพราะเป็น 

ที่อยู่อาศัยที่เราคุ้นชิน อีกท้ังยังส่งผลดีในแง่จิตใจด้วย คนไข้

รับค�าแนะน�าจากแพทย์เก่ียวกับวิธีรักษาอาการเจ็บป่วยผ่าน

โทรศัพท์มือถือ เฉพาะกรณีจ�าเป็นเท่านั้นท่ีต้องเดินทางไป 

โรงพยาบาลซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เพราะรับเฉพาะบริการ tertiary 
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เป็นหลัก

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง คนไข้ป่วยเรื้อรัง คนไข้

พักฟื้น ฯลฯ จะสามารถพักอยู่ท่ีบ้านตามปกติ โดยเทคโนโลยี

สมัยใหม่จะรับข้อมูลไปวิเคราะห์ติดตามดูแลสุขภาพตลอดเวลา 

รวมไปถึงการให้ยาโดยอัตโนมัติกรณีนอนติดเตียง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ของโรงพยาบาลในอนาคตจะท�าให้

คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะวิเคราะห์สมุฏฐานของความ 

เจ็บป่วยได้แม่นย�า อีกทั้งสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องเดินทาง

และรอคอยเป็นเวลานาน นอกจากนีค่้าใช้จ่ายส่วนตวัยงัลดลงด้วย

โรงพยาบาลในอนาคตดังกล่าวจะค่อยๆ เกิดขึ้นทีละ 

ขัน้ตอนในประเทศเราด้วยทิศทางเช่นว่านี ้แต่ไม่ว่าจะฟังดูดีเพยีง

ใดก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพยายามไม่ข้องแวะกับการป่วยไข้

และโรงพยาบาลให้มากที่สุด โดยเริ่มดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้


