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คํานํา 

เมือกลาวถึงศัลยแพทย มักจะมีการพูดถึง 

1. ผูมีจิตใจเขมแข็งเหมือน  ราชสีห

2. ผูมีสายตายาวไกลแหลมคมเหมือน อินทรีย

3. ผูมีมือเบานิ่มนวลเหมือน สตร ี

คํากลาวขางตน อาจจะกลาวไดวาเปนมุมมองที่ผิวเผินของบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะหางไกล

จากวิชาชีพแพทย แพทยมักจะไดรับคํายกยองวา เปนหนึ่งในสามของวิชาชีพที่ไดรับความ

เช่ือถือและมีเกียรติ สามวิชาชีพนี้คือ นักบวช ครู และแพทย เปนอาชีพซึ่งสังคมคาดหวังไวสูง 

ทั้งในดานความรูทางวิชาการ ความชํานาญในการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี และทางศีลธรรม 

จริยธรรมของวชิาชีพ 

คําจํากัดความของศัลยแพทย  

หรือความแตกตางจากสาขาวิชาแพทยอ่ืน พอจะกลาวไดดังนี้ แพทย Physician หรือ Medical 

Doctor หมายถึงผูประกอบวิชาชีพในการสงเสริม ปองกัน และรักษาพยาธิสภาพของผูปวย 

ดวยการพักผอน ใหอาหารและยารักษา บํารุงที่เหมาะสม ก็จะไดผลดี แพทยเหลานี้จะมี

คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต หรือแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต MD หรือ MB, BS, Specialty 

Board in Medicine หรือ MRCP และ FRCP 

สวนศัลยแพทย คือแพทยที่มีความชํานาญการในการใหการรักษาผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่ตอง

รักษาดูแลดวยการผาตัด จึงจะไดผลดีสุด พยาธิสภาพชนิดอ่ืน ที่รักษาไดดวยยาหรือวิธีอ่ืนๆ 

เชน เคมีบําบัด รังสีรักษาหากไดผลดี ไมควรจะไดรับการผาตัดเปนการรักษา  

“Surgery is always second best if you can do something better” – John Kirklen 

เนื่องจากระยะเวลาของการเรียน ระยะเวลาของการศึกษาอบรมเพ่ือเปนศัลยแพทย เปนการ

เรียนศึกษาอบรมที่เขมขน จึงตองใชเวลานาน และตองเปนผูมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

และคุณวุฒิของศัลยแพทยคือ พ.บ., วุฒิบัตรหรืออนุมัติบตัรศลัยศาสตร พ.ด. (MD หรือ MB, 

BS, DSc.Med) Specialty Board in Surgery หรือ FRCS 



ความเปนศัลยแพทย 

คําวาความเปนศัลยแพทย และการเปนศัลยแพทยพอจะอนุโลมตามภาษาอังกฤษวา Being a 

Surgeon และ Making a Surgeon. 

คําแรก ความเปนศัลยแพทย จะเอนเอียงไปในเรื่องนามธรรม และการเปนศัลยแพทยจะ

เปนไปในทางรูปธรรมมากกวา 

การเปนศัลยแพทย Making a Surgeon 

การเปนศัลยแพทย ไดกลาวมาแลววา ผูที่จะเปนศัลยแพทย ตองผานการศึกษาและฝกอบรมที่

เขมขนและยาวนาน 

การศึกษาหรือ Education 

 “Education is the Stimulating of the intellectual and critical thinking, the ability to 

receive and follow the new leads on the frontiers of knowledge, the readiness to submit 

both the new and the old to scientific enquiry” – Sir John Bruce 

เราตองการ Thinking Surgeon หรือ ศัลยแพทยที่คิดเปน  หลังจากจบ พ.บ. แลว ตองเปน 

Physician หรือแพทยใชทุนอีก 3 ป จึงเขามาฝกอบรมเปนศัลยแพทยอีก 4, 5 หรือ 8 ป จะ

เห็นไดวา กวาจะมีคุณวุฒิเปนศัลยแพทย ที่ปฏิบัติงานโดยอิสระได ตองมีอายุประมาณ 30 ป 

และศัลยแพทยสวนมากอายุของการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาอบรมแลวคือ 30 ป และแมจบ

แลว ลักษณะงานก็ยังตองศึกษาอบรมอยางตอเนื่องตลอดอายุการทํางาน 

การฝกอบรมเพื่อเปนศัลยแพทย 

Making of a Surgeon 

การสรางศัลยแพทย เปนการลงทุนที่สูง ดังนั้นเมือจบและปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการ

ทุมเทใหกับงาน จึงตองสูงตามไปดวย 

การศึกษาหลังปริญญาในสาขาศัลยศาสตรเปนการศึกษาตอเนื่องจากการศึกษากอนปริญญา 

การฝกอบรม หรือ Training มีความหมายถึง การทบทวนความรูเดิมหรือหลักวิชาทาง

ศัลยศาสตรและทําความเขาใจในความรูใหมของปจจุบัน พรอมทั้งฝกฝนวิธีการปฏิบัติงานใน

การผาตัด และการใชเครื่องมือที่เปนประโยชน จะเห็นไดวา ในระหวางฝกอบรมทาง

ศัลยศาสตร การศึกษา ( Education) และการฝกอบรม (Training) ตองปฏิบัติเปนคูขนานไป

พรอมๆ กัน 



 “ Training is the absorption of current knowledge, the acquisition of the technique 

ability and to use it. This is very important to the surgeon and his patient.” 

        Sir John Bruce 

ในระหวางการฝกอบรม ผูฝกอบรมจะไดประสบการณในการฝกความอดทน การเสียสละ และ

การชวยเหลือผูอ่ืน พรอมทั้งมีความเปนผูนํา (Leader) ในบุคลากรหลายระดับ หลากหลายใน

ความแตกตางของคานิยม รสนิยม ฝกอบรมใหรูจักทํางานเปนทีม และรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมาย ทั้งที่เกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง และเกี่ยวของกับการแสวงหาความรู ของทีม

และของตนเอง 

แนวโนม 

เนื่องจากการเปนศัลยแพทย นอกจากจําเปนตองใชการฝกฝนที่เปนเวลายาวนาน ตองการ

มาตรฐานของความรู ความรับผิดชอบ ศีลธรรมจริยธรรมของวิชาชีพสงู คาตอบแทนใน

คุณภาพและเวลาของการทํางานนอย เมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืน พรอมทั้งการเปล่ียนแปลงใน

คานิยมของสังคมโดยรวม มีการฟองรองกันมากขึ้นหากมีขอผิดพลาด การเลือกวิชาชีพนี้จึงมี

แนวโนมที่ลดลง เกิดการขาดแคลนของศัลยแพทยมากขึ้น 

จะอยางไรก็ตาม แนวโนมไปในทางที่ดีก็มีใหเห็นไดเดนชัด แมจํานวนผูเขาฝกอบรมฝายชาย

จะลดลง ปรากฏวา ผูเขาฝกอบรมฝายหญิงมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้น พรอมๆ กับ แนวโนม

ของนักศึกษาหญิงเขาเรียนแพทยศาสตรบัณฑิตมากขึ้นเชนกัน (เปนปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่ประเสริฐ “ชายไมอยู หญิงกรูเขามาชวย”) 

ความเปนศัลยแพทย 

   A true surgeon is never Fearless 

   He fears for his Patients 

   He fears for his Short Coming, 

   but never fears for Himself 

   or his professional reputation 

        - Samual J Mixter 

ในระหวางการฝกอบรม Making of a Surgeon ผูเขาฝกอบรมจะไดประสบการณที่จะอยูใน

ความทรงจําไปจนตลอดชีวิต เพราะจะมีเกือบทุกรส ของชีวิตที่จะสัมผัสได ความดีใจ เสียใจ 

ความเครียด ความสขุและความทกุข ความมีอารมณขัน (Humour) ซึ่งแบงปนกันระหวาง

เพ่ือนรวมรุน ครูและอาจารย มิตรภาพนี้จะอยูในความทรงจําไปยาวนาน ผูปวยจะเปน



ศูนยกลางของพฤติกรรมของแพทยประจําบาน อาจารยจะเปนผูใหคําแนะนํา และกําหนด

กรอบของการฝกอบรม ดังนั้น “ความเปนศัลยแพทย” Being a Qualified Surgeon จึงเปนผล

ของ “การสรางศัลยแพทย Making a Surgeon” 

 “The patient is the center of the medical universe around which all effort trends” – 

J.B. Murphy 

สถาบันการฝกอบรม อาจเปรียบไดกับโรงงานซึ่งมีพฤติกรรม หรือ Process ที่ทําใหเกิดมีการ

เปล่ียนแปลงของผูเขาฝกอบรม Participants หรือ Raw materials ผลหรือ Product ที่ดี ตอง

เปนไปตามวัตถุประสงคหรือ objective ที่ไดกําหนดไว นั่นคือ ศัลยแพทยที่ดี Good Surgeon 

กิจกรรมของศัลยแพทย 

กิจกรรมของศัลยแพทย เปนกิจกรรมที่ ทาทาย ผลของกิจกรรม เปนไดทั้ง ผลดี ผลเสีย มีผล

แทรกซอน และมีความเสี่ยงเสมอ  เพียงแตจะมีนอยหรือมากเทานั้น ความคาดหวังของ

วิชาชีพ  ในการใหการรักษาดูแลผูปวย ตองทําดวยความเสียสละ มีเมตตาธรรม มีความรู 

ความสามารถ และปฏิบัตงิานดวยความรอบคอบ มีคุณภาพ และรักษาจริยธรรมของวชิาชีพท่ี

เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ความผิดพลาดตองนอยที่สุดหรือไมมีเลย ลักษณะงานและผลงาน

ของศัลยแพทยจึงเดนชัด 

“Surgery is a dangerous game. Surgeons must be very careful when taking a 

knife underneath their fine skin incision stirs the culprit-life” 

E. Emily Dichenson 

กิจกรรมผาตัด  จะมีผลเดนชัดเจนถาประสบผลสําเร็จและนําความปลาบปล้ืมมาใหคนไข 

ญาติคนไข ทั้งทีมผาตัด และศัลยแพทยเอง ถาเกิดมีโรคแทรกซอน ผลกระทบจะรุนแรง 

โดยเฉพาะอยางย่ิง อิทธิพลของสื่อในปจจุบัน 

 

 

 

 



การดําเนินชีวิตของศัลยแพทย 

Surgeons’ life and practice 

 “We make a ‘living’ by what we get but we make a ‘life’ by what we give” 

        Winston Churchill 

การดําเนินชีวิตของศัลยแพทย เนื่องจากลักษณะงานสวนใหญเปนงานรีบดวน จํากัดเวลา

ไมได ความตองการในการใหการรักษาอยางรีบดวนมีอยูมาก ศัลยแพทยที่จบใหมมักจะตอง

เริ่มดวยงานในลักษณะนี้ ซึ่งเราเรียกวา Emergency surgery และมักจะเปนงาน Junior 

surgeon ตองรับผิดชอบ และอาจจําเปนที่จะตองทํางานของ Emergency surgeon ประมาณ 

5-10 ป 

“Time oft is life” 

   Sir Zachary Cope 

“Time is anytime when comes to life style of Emergency Surgeon” 

        T.U. 2012 

 

ศัลยแพทยอาวุโส Inpatient Surgeon หรอื Senior Surgeon 

หลังจากมีประสบการณของ Junior surgeon หรือ Emergency surgeon มาระยะหนึ่ง ได

สะสมทั้งความรูและประสบการณมามากพอ ลักษณะของงานมักจะเปล่ียนแปลง งานรีบดวน 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจะลดลง แตพยาธิสภาพเรื้อรังและในผูสูงอายุจะมากขึ้น เวลาที่ใชชีวิต

กับครอบครัวอาจจะดีขึ้น แตงานของหัวหนาทีมและการบริหารมักจะเพ่ิมมากขึ้นดวย จะ

อยางไรก็ตาม ทั้งระหวาง Junior และ Senior surgeon สิ่งสําคัญระหวางการทํางานของทั้ง

สองระยะคือ การให “Give” ความกาวหนาหรือวิชาชีพนี้จะประสบผลสําเร็จตองประกอบกิจ

ดวยใจ และดวยแรงศรัทธา 

หลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพนี้ คือ 

  Do no harm 

  Do your best 

  Do respect 

  Do justice 



คําวา Do respect หรือ Autonomy หมายถึง การใหเกียรติและรักษาสิทธิผูปวยพรอมทั้งการ

เก็บความลับ Do justice ก็เชนเดียวกัน เพ่ือใหความสําคัญตอผูปวย คือการใหความยุติธรรม 

ความยุติธรรมมองไดใน 3 มุมมอง คือ  

1. ยุติธรรมในการแบงปนผลประโยชนหรือสิทธิ 

2. ยุติธรรมในสิทธิของความเปนมนุษย 

3. ยุติธรรมในมุมมองกฎหมาย 

จะเห็นไดวา 2 อยางนี้คือ Autonomy และ Justice เปนสิทธิอันพึงมีพึงไดของผุปวย สวนสอง

ขอแรก Do your best และ Do no harm เกี่ยวของโดยตรงในความมีศรัทธาของศัลยแพทย 

กลาวโดยสรุป 

ความเปนศัลยแพทย คือ นามธรรมที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติของศัลยแพทย นั่นคือ 

1. เปนแพทยที่มีความถนัด หรือ คุณวุฒิในการรักษาผูปวยดวยการผาตัด 

2. ศัลยแพทยตองการการฝกอบรมในขีดความสามารถเฉพาะทางที่ยาวนาน 

3. เปนแพทยที่มีหลักในการรักษา 

(1) Do no harm 

(2) Do your best 

(3) Do respect 

(4) Do justice 

4. เปนแพทยที่มีความอดทนและพัฒนาวิชาชีพที่รับผิดชอบอยูเปนนิจ 

- Continuing education 

- Revision and keep up with current knowledge, skills and attitude 

5. ใหการดูแลรักษาคนไขดวยแรงศรัทธาและไมประมาท  

- “Good Practice” : Care with compassion, cure with ability, comfort 

with humane 

          T.U. 2013 


