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The fiscal budget of year 2005-2006 for 9 National strategies has already allocated 200,000 million baht
for Education and Public Health(1).
Education is the perfect and best scheme to construct the future of the nation. Please be reminded that
what seem to be so common in the media e.g. Newspapers, Television programs which are supplying the fishes
or instructing how to catch the fish. In general, the people might not understand well or it is too complicated to
think of good resolutions because of the miserable and awful scenes are still on air at primetime nightly. The kids,
either boys or girls, have to leave or distracted from the classroom to take care of their parents and grandparents
with the fate undirectionally. What a shame! Life has to entirely depend on luck and fate. The Thai traditions and
culture has embedded sensitive senses into the children when they can touch the suffering and be distressed by
the ancestors.
To sacrifice the opportunity of their own future as well as the nation. Stop going to school, then jump
into the vitreous cycle of distress. The religion never ever preaches these issues. Can we put the blame on our
educational system? Per se an inadequate teaching system, not systematical method to solve the problems, no
clear direction, do as you think so the outcome is so distressful, no good for themselves and the nation also(2).
The Public Health in Thailand is still a problematic and never ending story, how to deal with the
prepared and allocated budget, 100,000 million baht which is not a small amount of money, even though it is still
not big enough to solve all the problems. Will that be possible for academics, places, personel or medical
supplies. How to utilize or allocate the fiscal budget to best reflect the sole policy of the 30 baht health scheme
and the National health insurance Legal Act, which hopefully the people of the nation can totally rely on(3).
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ทางหนึง่ ทีจ่ ะรักษาจริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ
สุขติ เผ่าสวัสดิ,์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, เยือ้ น ตันนิรนั ดร, มานพชัย ธรรมคันโธ, ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,
วรพงศ์ ภูพ
่ งศ์, เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ์
งบประมาณสำหรับปี พ.ศ. 2548 – 2549 เพือ่ ยุทธศาสตร์ 9 ประการนัน้ จัดสรรไว้ประมาณ 2 แสนล้านบาท
เพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข(1)
การศึกษาเป็นการสร้างอนาคตของชาติที่ดีที่สุด โปรดนึกถึงตัวอย่างที่พูดกันบ่อยมากในสื่อต่างๆ คือการ
ให้ปลา และการสอนจับปลา ชาวบ้านทั่วไปอาจไม่เข้าใจ หรือมีปัญหารัดตัวมากจนไม่มีเวลาคิดเพราะเรายังเห็นภาพ
ทุกขเวทนาในทีวที กุ ช่องภาคหัวค่ำทุกคืนทีเ่ ด็กวัยเรียนทัง้ หญิงและชายต้องหยุดเรียนเพือ่ อยูบ่ า้ นใช้เวลาทัง้ หมดดูแลรักษา
พยาบาล พ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย แบบตามมีตามเกิด ไร้ทศิ ทาง เป็นทีน่ า่ เวทนา ยะถากรรมสิน้ ดี วัฒนธรรมขนมธรรมเนียม
ประเพณีได้ปลูกฝังหรืออย่างไรที่สอนให้เด็กไทยมีความรู้สึกทนไม่ได้กับความทุกข์เวทนาของบรรพบุรุษที่เห็นตำตา
ยอมสละโอกาสเพื่ออนาคตของตนเองและประเทศชาติ ไม่ไปโรงเรียน โจนลงสู่วงจรของความทุกข์อย่างไม่มีทิศทาง
ศาสนาไม่ได้สอนเช่นนี้ จะโทษการศึกษาได้ไหมว่ายังขาดการสอนที่สมบูรณ์ เด็กจึงคิดแก้ปัญหาไม่เป็นระบบ
ไม่มีทิศทาง ทำไปแบบที่นึกได้ ภาพที่ออกมาจึงสุดจะเวทนา ไม่มีผลดีแก่ตนเองและประเทศชาติเลย(2)
การสาธารณสุขในประเทศไทยยังมีปัญหามากและพูดกันไม่จบว่าจะใช้งบประมาณที่เตรียมไว้อย่างไรดี
หนึ่งแสนล้านบาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อย แต่ก็ไม่มากพอจะแก้ปัญหาให้หมดสิ้นในเวลาเดียวกัน ท่านผู้เจริญแล้ว
พอจะบอกได้ไหมว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วนอันดับต้นๆ วิชาการ สถานที่ บุคลากร หรือเวชภัณฑ์ฯ แล้วจะแบ่ง
งบประมาณอย่างไรจึงจะได้ผลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ (30 บาท รักษาทุกโรค) ที่อาจเป็นเพียง
นโยบายเดียวที่ประชาชนทั่วไปยังหวังพึ่งได้(3)
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