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กวาย่ีสิบปที่ผมเกาะติดทํางานหนักดวยความใฝฝน 
ที่จะผลักดันใหเกิดการปฏรูิประบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
เพราะเชื่อมั่นและมีความหวังวา... 
สิ่งน้ีจะนําไปสูความทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรมในสังคมได  
ตามความเชือ่และความตั้งใจตั้งแตยังเปนนักศึกษา 
แตนาเสียดายที่ในวันที่ผมไดเห็นวา... 
สิ่งที่เปนความฝนสูงสดุของชีวิตกําลังจะเปนจริง 
เมื่อระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประเทศไทยไดเกิดขึ้น 
กําลังตองการการฟูมฟกถักทอสานตอใหมีความมั่นคง 
ก็กลับเปนวันที่ผมพบวาตัวเองมีโรคที่ทกุคนเกรงกลวัอยูในรางกาย... 
 
ความทาทายในชีวิตผมนับจากวันที่พบโรคมาจนถึงวันน้ี 
จึงไมใชเพียงความทาทายของงานและภารกิจที่ยังไมเสร็จสิ้น 
แตยังเปนการทาทายกับ  “หัวใจ” ตัวเอง 
ที่ชีวิตตอจากนี้ไปจะไมเหมือนเดิมอีกแลว 
ผมไมสามารถอยูแบบเดิม........ใชชีวิตแบบเดิมไดอีกแลว 
เพราะวันน้ีผมมีมะเร็งอยูในรางกาย... 
ผมตองเปลี่ยนแปลงตนเองไปในหลายๆ ดาน 
เพื่อจะอยูตอไปอยางดีที่สุด 
กับเง่ือนไขใหมที่มาอาศัยอยูดวยโดยมิไดเช้ือเชิญ... 
 
ในทามกลางความยากลําบากที่ตองผจญกับเง่ือนไขใหมของชีวิต 
ผมไดสัมผสัความอบอุน จากครอบครวั จากผูรวมงาน 
จากอาจารยและผูหลักผูใหญที่ผมเคารพนับถือ 
และจากเพื่อนทั้งที่สนิทและไมสนิทจากทั่วสารทิศอยางคาดไมถงึ 
ความรัก ความหวงใยที่ผมไดรับทําใหผมไดทบทวนถงึนํ้าใจและมิตรไมตร ี 
กับความโชคดีของผมที่ไดรับมาตลอดชีวิต 
จากผูเปนที่รัก ณ ที่ตาง ๆ  และในโอกาสตางๆ กัน  
ผูเปนที่รักที่ทาํใหความมืดมิดที่ผมตองผจญ 
มีความสวางไสวเรืองรองปะปนอยูทั่วไป 
เปนแสงสวางแหงมิตรภาพที่ชวยเยียวยาและหลอเล้ียงชีวิต 
จึงเปนที่มาของความรูสึกขอบคุณ “แด ทุกคนผูเปนที่รัก” 
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บทนํา 
 

สามปที่ผานมานี้ มะเร็งไดเขามาเปนเงื่อนไขใหมของชีวิตผม  
ในตอนแรกที่ผมรูวาเปนมะเรง็และยิ่งในเวลาตอมาที่ไดรูพษิสงของมัน (รวมทั้งพิษสงของการ

รักษามะเร็ง) ผมรูสึกไมชอบเลยที่ตองมาเปนเชนนี้ เพราะมะเร็งทําใหผมตองเจ็บปวย ตองเขารับการ
ผาตัดครั้งใหญ ทั้งตองรับคีโมที่ใคร ๆ ก็รูวาเปนทั้งยาและสารพิษในตัวเดยีวกัน  มันทําใหเจ็บปวดและ
รูสึกไมสบายจนบางครั้งถึงกับชวยเหลือตัวเองแทบไมได  ทั้งยังทําใหความคลองตัวในการทํางานและ
การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไมดดีังเดิม บางครัง้ก็ไมสามารถไปรวมงานหรือกิจกรรมที่ผมคิดวาเปนเรื่อง
สําคัญและเปนความใฝฝนของผมได 

แตมะเร็งก็มีแงมุมที่ดีอยูดวยเหมือนกัน 
เพราะในความโหดรายธรรมชาติก็ยังมีความเมตตา ในความนาเกลียดก็ยังมีความนารัก ใน

ความทุกขก็มีความสุขคลุกเคลาเจือปนอยูเสมอ  
สําหรับผมมะเร็งไมไดนารักนกัหรอก แตมันก็ไมใชสิ่งทีจ่ะทําใหชีวิตผมตองถลมทลายลงไปใน

พริบตา 
มะเร็งก็เปนเพยีงอีกบทเรียนหนึ่งของชีวิตที่ผานเขามา และผมก็ไดเรียนรูสิง่ตางๆ มากมายจาก

การที่ตองตอสูกับมันในระยะตาง ๆ  
เปนสัจธรรมทีว่า คนเราตองมีเกิด มีแก มีเจ็บ และตาย  
แตประสบการณการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งของผมทําใหผมไดเห็นสัจธรรมอีกขอหนึ่งวา แม

ความเจ็บปวยจะเปนความจริงที่เราอาจเลือกไมได แตเราก็ยังสามารถเลือกที่จะมีชีวิตอยูกับความ
เจ็บปวยนั้นตอไปใหดีที่สุดได 

ทุกคนตองเรียนรูที่จะอยูอยางมีความสุขที่สดุกับชีวิตของตนในแตละสถานการณ 
คําพระที่วา “จติเปนนาย กายเปนบาว” ดูจะเปนความจริง ถาสมมุติวา เอากายซึ่งมีความ

เจ็บปวยเปนตัวนํา แลวปลอยใหใจปรุงแตงคลอยตามรางกาย มันก็จะยิ่งแย และมันไมมีโรคอะไรที่จิตใจ
จะถูกชักนําใหถดถอยและทอแทไปตามความเสื่อมถอยของรางกายไดเทากับโรคมะเร็งอีกแลว    

แตหากตั้งจิตเปนนายได  การณก็อาจจะกลบักลายเปนตรงขาม 
บทเรียนชีวิตทีผ่มไดเรียนรูมาอาจจะเปนประโยชนสําหรับบางคนบาง หนังสือเลมนีจ้ึงเปนการ

บันทึกสวนเสี้ยวของชีวิตผม ตั้งแตปูมหลัง ครอบครัว ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทํางานในชนบท แรง
บันดาลใจในการทํางานปฏิรปูระบบบริการสุขภาพ และประสบการณการทํางานทั้งในดานที่สําเรจ็และไม
สําเร็จ ทีส่ําคัญความโชคดีตลอดระยะเวลาทีเ่กิดมาในชีวิต จากผูคนรอบขาง  การตอสูกับโรค บทเรียนที่
ไดทบทวนจากโรค และการพยายามใชชีวิตใหมีความสุขมากที่สุดในขณะที่เปนโรค 

แมวามะเร็งจะไดคุกคามชีวิตและความใฝฝนของผมไปไมนอย 
แตการเปนมะเร็งก็ไดทําใหผมเห็นถึงดานทีด่ีของชีวิตดวย 
เพราะในชวงวิกฤตของชีวิตที่ทุกอยางดูมืดมดินี่เองที่ทําใหเราไดเห็นแสงสวางของมิตรภาพและ

ไมตรีจิตของเพือ่นๆ พี่ๆ นองๆ และผูหลักผูใหญที่ผมเคารพนับถือ สิ่งนี้ทําใหผมตองกลบัมานั่งลงและ
คิดทบทวนถึงความโชคดีของชีวิตของผมที่ไดรับมิตรภาพ ความรัก ความอบอุน และความเกื้อกูลจาก
ผูคนมากมายมาตลอดชีวิต 

ผมตั้งใจถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ออกมาเปนหนังสือเลมนี้ 
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ประสบการณและบทเรียนชีวิตของชีวิตของผมนี้ ผมขอมอบตอบแทนแกมิตรภาพและ
ความรักที่ผมไดรับมาอยางมากมายแลว 

และอยากบอกกับทุกคนทั้งที่ปรากฏชื่อและไมปรากฏชื่ออยูในหนังสือเลมนี้วา  
“ผมขอขอบคุณ” 
 
 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 

บทที่ 1  
จากมหาวิทยาลัยถึงถนนสายฝุน 

 
ผมเปนคนโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุนคอยสนับสนุน ทําใหผมไดทําอะไรตามที่ผมใฝฝน  
ผมเปนลูกคนเล็กในครอบครัวคนจีนฐานะปานกลาง พอแมทํามาคาขายอยูในยานเยาวราช 

ความที่เปนลูกคนเล็กของพี่นอง  6 คน ทําใหผมแทบไมตองรับผิดชอบอะไรเลยเมื่อเทียบกับพี่ ๆ แตละ
คนที่ตองชวยกันทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหพวกเขาไมมีโอกาสทางการศึกษาไดเทากับที่ผมไดรับ  

สําหรับผม หนาที่ที่สาํคัญที่สดุของผมคือการเรียนหนังสือ 
วัยเด็กของผมจึงเปนชวงชีวิตที่สุขสบายและไมมีอะไรตื่นเตนโลดโผนเลย เมื่อจบชั้นมัธยมปลาย

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็สอบเขาเรียนตอคณะแพทยศาสตรรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดอยาง
ไมถือวายากเยน็อะไร  

และที่มหาวิทยาลัยนีเ่องที่ชีวิตผมเริ่มเบนเขาสูความสมบุกสมบัน  
และมันก็สมบุกสมบันมานับจากนั้นจนถึงบัดนี้เลยทีเดียว 
ถาคุณเปนหนุมสาวในยุคนั้น คือราวสามสิบกวาปกอน คุณคงจําไดวาบรรยากาศของ

มหาวิทยาลยัเปนอยางไร นักศึกษาในยุคนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไร และคุณจะไมแปลกใจวาทําไมคนหนุม
สาวยุคนั้นถึงไดตื่นตัวทางการเมืองและเขารวมกิจกรรมกันอยางจริงจังแทนที่จะเรียนหนงัสือกันอยาง
เดียว แตผมไมไดหมายความวาทุกอยางที่นกัศึกษาทําในยคุนั้นจะถูกตองดีงามและควรเอาเปน
แบบอยางไปทัง้หมดนะครับ ในบางประเด็นเปนเรื่องที่อาจจะตัดสินผิดถูกไมไดเพราะมันเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นในความจําเพาะของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงคงไมใชบรรทัดฐานของ
สังคมไดตลอดไป 

การเขาไปเปนนักศึกษามหาวิทยาลยัในชวงป พ.ศ. 2514-2520 เปนชวงเวลาที่มีผลตอการ
กําหนดเสนทางชีวิตของผมเปนอยางมาก เพราะมหาวิทยาลยัเปนสถานที่ทีผ่มใชเวลาอยูนานหลายปใน
วัยที่กําลังเติบโตทางความคิด มหาวิทยาลยัจงึมีความหมายตอชีวิตมากกวาการเปนสถาบนัการศึกษาแต
เพียงอยางเดียว 

และที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่เองที่ชีวิตของผมเปลี่ยนไปอยางส้ินเชิงเมื่อผมมีโอกาสมารวม
กิจกรรมนักศึกษา  
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เสนทางนักกิจกรรมของผมเริม่เมื่อเรียนอยูปที่สอง โดยผมทําหนาที่เปนบรรณาธิการ
หนังสือพิมพของมหาวิทยาลยั พอขึ้นปที่สี่ผมก็เปนประธานฝายวิชาการของสโมสรนักศึกษา อยูปหาเปน
รองประธานศูนยนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย และพออยูปที่หกอันเปนปสุดทายของการเรียน
แพทยในมหาวิทยาลยั ผมก็ไดรับเลือกใหเปนนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล 

เรียกไดวาผมเขารวมขบวนการกิจกรรมนักศึกษาอยางจริงจงั ตั้งแตกอนเหตุการณ 14 ตุลา 
พ.ศ.2516 จนกระทั่งขบวนการกิจกรรมนักศึกษาถูกทําลายในวันที่ 6 ตุลา พ.ศ. 2519 แมวาจะไมใช
ประเภทถือไมคไฮปารค ซ่ึงไมใชสไตลของนักศึกษามหิดล แตเราก็มรีูปแบบกิจกรรมทีเ่ขาไปเสริมและ
รวมกับนักศึกษามหาวิทยาลยัอื่น ๆ ตามแนวทางของเรา 

ชวง  พ.ศ. 2515-2519 เปนชวงที่นักศึกษามีบทบาทในสงัคมสูงมาก เหตุการณทางการเมือง
ตางๆ ที่นักศึกษาเขาไปเกี่ยวของน้ันเติบใหญขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมนักศึกษาที่เรียกรอง
สิทธเิสรีภาพในรั้วมหาวิทยาลัย ขยายออกไปเปนเรื่องของสิทธเิสรีภาพและการเรยีกรองรัฐธรรมนูญใน
ระดับประเทศ และขยายวงตอมาจนถึงการตอสูเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม โดยเฉพาะการลด
ชองวางระหวางคนจนกับคนรวย  

ความคิดของนักศึกษาน้ันมีความบรสิุทธิ์และหลายๆความคดิอาจจะยังไรเดียงสา แตก็เปนพลัง
ที่ผลักดันใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไดอยางไมนาเช่ือ 

บางครั้งที่ผมมเีวลานั่งคิดนั่งทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผมก็อดคิดไมไดวาเรื่องราวที่ยิ่งใหญ
เหลานั้นมันเกิดขึ้นจากพลังเยาวชนคนหนุมสาวไดอยางไร 

สําหรับผมมันเหมือนกับสังคมอุดมคติอยางหนึง่ที่ไมคิดวาจะเกิดขึ้นไดจริง ๆ 
ที่ผมมองวาสังคมนักศึกษาขณะนั้นเปนสังคมอุดมคติก็เพราะในสมัยนั้นชวิีตนักศึกษาเปนสังคม

รวมหมูที่ทุกคนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอาใจใสซ่ึงกันและกันโดยมีเปาหมายอยางเดียวกันคือ การที่จะ
สรางสังคมที่เปนธรรมและทําใหประเทศมีความยุติธรรม  ประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีไมถูกทอดทิ้ง  

ผมจําไดถึงรูสึกรักและนับถือเพื่อนนักศึกษาหลายๆ คนที่ทุมเทชีวิตทั้งกายและใจเพื่อทีจ่ะรับใช
ประชาชน  

แรงบันดาลใจและตัวอยางจากคนเหลานี้ทาํใหผมมีแนวคิดและมีความฝงใจวาอยากจะเห็น
สังคมรวมหมูทีด่ีที่ทุกคนแบงปนเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ซ่ึงแนวความคิดนี้เองที่เปนฐานคิดสําคัญของการ
สรางระบบหลกัประกันสุขภาพถวนหนาที่วาเราจะไมปลอยใหพี่นองในสังคมเดียวกันนี้ตองปวยและตาย
ไปโดยไมไดรับการดูแล เพยีงเพราะเหตุวาเขาไมมเีงิน 

ภาพฝงใจของสังคมนักศึกษาสมัยนั้นอาจทาํใหบางคนคิดวาผมเพอฝนหรอืถวิลหาอดีตที่เปนไป
ไมไดในสังคมยุคปจจุบัน ผมเองก็รูดีวามันยากเหลือเกิน ทามกลางความเจริญทางวัตถุ ผูคนมีโลก
สวนตัวมากขึ้น  บางทีภาพของการใชชีวิตรวมกันของคนกลุมหนึ่งที่อยูในฐานะที่ไดเปรียบทางสังคมแต
กลับอุทิศตนเพื่อผลประโยชนของคนยากคนจนคนดอยโอกาส อาจจะเปนภาพที่พรามัวเกินไปสําหรับ
คนในยุควัตถุนิยมเฟองฟู    

แตสําหรับผม ภาพของสังคมอุดมคตินั้นยังชัดเจนอยูในหัวและยังหวังเสมอที่จะเห็นสังคมที่ดี
งามแบบนั้น ไมวาจะเปนในระดับครอบครัว ระดับชุมชน ในที่ทํางาน หรือในสังคมสวนรวมทั้งหมด 

กอนป พ.ศ. 2515 กิจกรรมหลักของนักศึกษาโดยทั่วไปที่จะอยูในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการ
เรียนหนังสือก็อาจมีกิจกรรมนอกหลักสูตรบาง เชน กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมออกคาย
พัฒนาชนบท แตขบวนการนักศึกษาในสมัยหลังป พ.ศ.2515 มันแตกตางไปจากกิจกรรมนักศึกษาทั่วไป
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โดยสิ้นเชิง นักศึกษาออกมาเกี่ยวของกับประเด็นปญหาของบานเมืองมากขึ้น มีการออกมารณรงคเพื่อ
แกไขปญหาที่เก่ียวของกับประเทศชาติ เชน การรณรงคตอตานสินคาญ่ีปุน การรณรงคใหใชสินคาไทย 
การออกมาเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญเพื่อการปกครองที่เปนประชาธิปไตย ฯลฯ เมื่อประสบความสําเร็จ
ในการเรยีกรองแตละครั้งก็จะทําใหขบวนการนักศึกษาไดรับการขานรับจากประชาชนมากขึ้น ๆ  

ในสมัยนั้นมีชาวนาจํานวนมากที่เปนคนยากจนซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองไดตองกูเงินจากผู
ที่มีฐานะใหกูดวยดอกเบี้ยที่สงูจนในที่สุดตองขายที่นาในราคาถูก ๆ หรือเปนหนี้ไปตลอดชีวิต ชาวนา
จํานวนมากเมื่อสูญเสียที่นาก็อพยพมาเปนผูใชแรงงานในเมอืง 

ผูใชแรงงานเองในเวลานั้นก็ไดคาแรงต่ําเกินไป ตองอยูอยางปากกัดตีนถีบ  
เหลานี้เปนประเด็นที่นักศึกษาสมัยนั้นเห็นวาไมควรนิ่งดูดาย จึงเขาไปรวมกิจกรรมตาง ๆ กับ

กลุมหรือเครือขายที่ตอสูเพื่อแกปญหาตางๆ เหลานี้  กลไกกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมชีมรม
ตาง ๆ อยูมากมาย เชน ชมรมสลมั  ชมรมนิยมไทย ชมรมคายพัฒนาชนบท ชมรมคายอาสา ชมรม
บําเพ็ญประโยชน ฯลฯ กลายเปนกลไกสําคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมือง  

แตละชมรมมีนกักิจกรรมเขารวมมากมาย และเมื่อมีเหตุการณทางการเมืองก็จะรวมตัวกันได
ทันที  ทําใหมีกิจกรรมการเคลือ่นไหวทางการเมืองเกือบจะเปนรายวัน เชน การไปรวมกับคนงานที่ไมได
รับความเปนธรรมประทวงที่โรงงานในยานออมนอย  การออกไปชวยชาวนาประทวงนายทุนที่
นครสวรรค  ซ่ึงนักศึกษาจะแบงหนาที่กันในแตละดานอยางขยันขันแข็ง 

โดยมีเปาหมายเพียงอยางเดียวคือ ทําใหชนช้ันลางคือผูใชแรงงาน และชาวนาชาวไรมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ที่สําคัญ นักศึกษาที่รวมกิจกรรมเหลานี้ไมใชคนสวนนอยหรือสองสามคน แตเปนรอยเปน
พัน  

ยิ่งสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมสมัยนั้นเต็มไปดวยการเอารัดเอาเปรียบและความไมเปน
ธรรมกิจกรรมการประทวงจึงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน  

เหตุการณที่ขยายตัวไปอยางกวางขวางนี้ที่ทําใหเกิดภาพลบขึ้นอยางไมรูตัว โดยเฉพาะเมือ่
นักศึกษาบางสวนเกิดความฮึกเหิมเกินไปและกระทําการโดยไมไดสรางความเขาใจกับสงัคม ผูคนเริ่มไม
ไวใจนักศึกษา คนชั้นกลางบางสวนเริ่มไมเหน็ดวย โดยมองวานักศึกษาเปนพวกกอความรุนแรง สังคม
สวนใหญที่เคยใหการสนับสนนุกลับหันมาตั้งขอสงสัย จากทีเ่คยไดรับการยอมรับก็กลับกลายเปนการมี
ศัตรูทางสังคมมากขึ้น ๆ  

การยืนอยูฝายผูที่ยากไรกลายเปนการตอสูและเปนศัตรูกับเจาหนาทีร่ัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
นายทุนเจาของที่ดินและเจาของโรงงาน   

ยิ่งในขณะนั้นประเทศเพื่อนบานของเราหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนประเทศ
คอมมิวนิสตก็ยิ่งทําใหเกิดความหวั่นไหวของสังคมโดยรวม รัฐบาลซึ่งยังไมมั่นคงนักก็เริ่มไมไวใจ
นักศึกษา ดวยกลัววาประเทศไทยจะกลายเปนประเทศบริวารหนึ่งของคายคอมมิวนิสต   

วากันตามจริงแลว นักศึกษาสวนใหญก็ไมไดตองการใหเกิดเชนนั้น  แตในสถานการณขณะนั้น 
การเปลีย่นแปลงตาง ๆ ไดทาํใหหลายฝายไมมั่นใจ มีการจดัตั้งขบวนการตอตานนักศึกษา กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของนักศึกษาทุกครั้งจึงมีอันตราย แตนักศึกษาก็ไมเกรงกลัว ยังคงดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ทําใหทหาร ตาํรวจ ชนชั้นนําของสังคมในขณะนั้นเห็นวาถายังปลอยใหกระบวนการนักศึกษายัง
เติบโตเชนนั้นตอไปอาจจะนํามาซ่ึงปญหาความมั่นคงของประเทศ ทายที่สดุจึงตองมีการปราบปราม   
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เปนการปราบปรามที่เหี้ยมโหดและเลวราย มีนักศึกษาจํานวนมากที่ตองเสียชีวิตในวันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519  

ในการปราบปรามขบวนการนักศึกษาน้ัน ผมเองก็มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีที่จะตองถูกจับกุม
เชนเดียวกับเพือ่นนักกิจกรรมคนอื่น ๆ อีกหลายคน ในเวลานั้นพวกเราแตละคนตองตัดสินใจเลือกทาง
ชีวิตของตัวเองจากทางเลือกทีม่ีอยูไมมากนัก  เพื่อน ๆ จาํนวนหนึ่งเลือกที่จะออกจากเมืองไปอยูใน
ชนบทและปาเขาเพื่อจับปนขึ้นตอสูกับรัฐบาล  

ผมตัดสินเลือกที่จะอยูตอสูในเมืองตอไป แมวาตองอยูอยางหลบๆ ซอนๆ ก็ตาม  
สาเหตุที่ผมไมตัดสินใจไมเขาปาไปกับเพื่อนบางคนทั้ง ๆ ทีเ่กือบจะไมมีทางเลือกอ่ืน เพราะ

โดยความคิดสวนตัวแลว ผมไมเชื่อในแนวทางการตอสูดวยความรุนแรงมาแตตน  ผมเกรงวาถาเขาปา
ไปดวยกับเขาก็อาจจะไปสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นพอสมควร เพราะแมแตในการประทวงที่เกิดอยูเปน
ระยะกอนเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2516 ในฐานะผูนําคนหนึ่งในขบวนการนักศึกษา ผมก็มีการปะทะ
ทางความคิดกับเพื่อนบางคนในเรื่องแนวทางการตอสูอยูพอสมควร โดยนักศึกษามหิดลสวนใหญไมได
เห็นดวยกับแนวทางการตอสูดวยความรุนแรง ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาโดดเดี่ยวตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ไมเปนที่ยอมรบัของสังคม  

โดยเฉพาะอาจารยและชนชั้นกลางที่เคยสนบัสนุนขบวนการศึกษามาโดยตลอด 
เมื่อไมเลือกแนวทางการตอสูดวยอาวุธในปาผมจึงตองหลบซอนตัวในเมืองอยูระยะหนึ่ง จน

ตอมาภายหลังที่หลบซอนไมไดอีกตอไปแลว ผมจึงตองเปดเผยตัว ซ่ึงก็เปนชวงเวลาที่ทางรัฐบาลทาํ
อะไรตามอําเภอใจไดยากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะการถูกนานาชาติจับตามองและประณามอยู  

แมผมจะมีชื่ออยูในบัญชีที่จะถูกตามจับ แตการจับกุมนักศึกษาเพิ่มขึ้นกลายเปนเรื่องที่ไม
สามารถทําไดงายๆ  

ผมทราบมาอีกในภายหลังวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นก็ คือ ศ.นพ. กษาณ  
จาติกวาณิชและอาจารยผูใหญหลาย ๆ ทานไดใหการปกปองผมและใหความชวยเหลือเทาที่เปนไปได 
จนทําใหผมไมถูกจับกุม แมจะออกมาปรากฏตัวแลวก็ตาม 

แตแมจะไมถูกจับกุม  ก็ใชวาชีวิตจะสบายเปนปกติ เพราะผมจะรูวาถูกติดตามเปนระยะ ๆ 
และบางครั้งก็ถูกขมขูวาจะถูกจับกุม  โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคมปถัดมา  ซ่ึงผมไดไปปฏิบัติงานเปน
แพทยฝกหัดอยูที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซ่ึงอาจเปนการปรามเพราะเกรงวานักศึกษาจะมีงานรําลึก
อะไรบางอยางในเดือนตุลาคม  ซ่ึงถือวาเปนเดือนที่เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
นักศึกษา 

เพื่อนคนหนึ่งของผมที่เปนนักหนังสือพิมพในขณะนั้นหวั่นเกรงในเรื่องความปลอดภัยของผม 
ไดแนะนําใหผมรูจักกับเจาหนาที่ขององคการนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ซ่ึงเพิ่ง
ไดรับรางวัลโนเบลไปไมนานกอนหนานี้จากผลงานดานสทิธมินุษยชน เจาหนาที่องคการนิรโทษกรรม
สากลผูนั้นบังเอิญเดินทางมาประเทศไทยไดใหคําแนะนําและความมั่นใจกับผมวา หากมีอะไรเกิดขึ้นกับ
ผม จะมีปฏิกิริยาจากนานาชาติเกิดขึ้นอยางแนนอน และขอใหผมแจงขาวเขาเปนระยะหากมีอะไรที่ไม
ปกติเกิดขึ้น 

เปนน้ําใจไมตรทีี่ทําใหผมรูสึกอุนใจขึ้นวายังมีเพื่อนที่ไมทอดทิ้งเรา 
นอกจากนั้น การที่ผมไมถูกจบัแมจะมีรายชือ่ตามจับของทางการอยูทาํใหผมไมสามารถจะไดรับ

พระราชทานปริญญาจากพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได  การไดรับพระราชทานปริญญาจาก
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พระมหากษัตรยิและมีรูปถายการเขารับปริญญาติดที่บานถือเปนคานิยมของครอบครัวชนชั้นกลาง
โดยเฉพาะครอบครัวชาวจ ีน เปนความสําเร็จที่ทําใหพอแมมีความภาคภูมิใจเปนอันมาก  

ผมเองอยากจะใหคุณพอคุณแมมีความภาคภูมิใจอยางนั้นมากและปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะมีโอกาสเขา
รับพระราชทานปริญญา 

ในชวงนั้นเอง ผมถูกเรียกไปพบกับอาจารยผูท่ีรักและหวงใยผมมากทานหนึ่งคือ ศ.นพ. ทวี  บุญโชติ 
คณบดีคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีในขณะนั้น ทานบอกกับผมวาทางตํารวจไดแจงกับทางมหาวิทยาลัยวา ผม
จะตองเขามอบตัว เพราะเปนผูท่ีมีรายชื่อท่ีทางการตามจับอยู  หากผมมอบตัวเสีย ผมก็จะเปนอิสระ จะไมมีคน
คอยเฝาติดตามและยังสามารถเขารับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได   

นอกจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแลว ตํารวจยังสงผูบริหารโรงพยาบาลวชิรพยาบาลซึ่งผมทํางาน
อยูในขณะนั้นมาเกลี้ยกลอมใหผมมอบตัวอีกดวย  

ผมไดแจงกับผูบริหารท้ังจากมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลวชิรพยาบาลอยางสุภาพวา 
ผมไมไดทําอะไรผิด การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเปนไปไดดวยความหวังดีตอประเทศชาติ

และประชาชน หากทางตํารวจเห็นวาผมทําผิดและมีหมายจับอยูก็มาจับกุมไดเลย ผมจะไมหนีไปไหน  แตผมจะ
ไมมีวันมอบตัวอยางเด็ดขาด  

ผมยังไดบอกไปอีกวา  
หากใหเลือกใหมได ผมก็คงยังเลือกทําแบบเดิมอีก  
พูดงาย ๆ ก็คือ ผมขอยืนยันวาขบวนการนักศึกษาไมไดทําอะไรผิด และเมื่อไมไดทําผิด แมจะถูก

ตามจับก็ไมเสียใจ 
ท้ังหมดเปนการพูดที่ออกไปจากความรูสึกท่ีแทจริงในขณะนั้น  สุดทายผมจึงจบมหาวิทยาลัยไปทํางาน

ตางจังหวัดโดยไปรับปริญญาจากสํานักงานอธิการบดีเองในภายหลัง 
เมื่อมองยอนกลับไปในชวงชีวิตของการเปนนักศึกษา สําหรับผมแลวนอกเหนือจากความ

ประทับใจในอุดมคติของนิสิตนักศึกษาที่เห็นแกความเปนธรรมในสังคมจนหลายคนไมเกรงกลัวอันตราย
และยอมสละไดแมแตชีวิตของตัวเองแลว ผมยังประทับใจในวิถีชีวิตที่เราใชรวมกันดวย 

ตอนนั้น ในขบวนการนักศึกษาจะมีทั้งคนที่มุงมั่นและทุมเทใหกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีกิจกรรมมากจนกระทั่งบางคนไมมีเวลาไดเขาหองเรียนเลย เพือ่นที่ไมไดทํา
กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยหรอืกลุมนักศึกษาที่รักเรียนก็ไมไดเห็นแกตัว แตกลับเอาใจใสเพื่อนๆ ที่
ออกไปทํางานนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อนๆ เหลานี้ชวยกันคัดลอกคําบรรยายของอาจารยเพื่อใหเพื่อนนักกิจกรรมไดอาน และเมื่อ
เวลาใกลสอบ พวกนักศึกษาที่คงแกเรียนเหลานี้ก็จะมาชวยติววิชาการใหกับนักศึกษาที่ทํากิจกรรม
เพื่อใหสอบผานไปดวยกัน  ไมมีใครที่ไปซุมเรียนเพื่อใหตัวเองไดดีเพียงกลุมเดียว  

นอกจากนั้น การทํากิจกรรมจนถึงกลางคืนดึกๆ ดื่นๆ พวกเราก็จะไปนอนอยูในหอเดียวกัน 
พอถึงตี 2 ตี 3 ก็จะพากันออกไปติดโปสเตอรรณรงคตามถนนและซอกซอยตางๆ ดวยกัน บางครั้งก็ถูก
ผูที่ไมเห็นดวยไลตีบาดเจ็บกลับมา ก็จะมเีพือ่น ๆ ที่คอยดูแล สงขาวสงน้าํ รักษาพยาบาลกัน 
ประคับประคองกันใหสําเร็จทัง้การทํากิจกรรมและการเรียนหนังสือ 

นักศึกษาในยุคนั้นไดแบงปนอุดมคติในเรื่องของการสรางความเปนธรรมในสังคมรวมกันมา
อยางเขมแข็ง และเกิดเปนแนวทางการใชชวิีตที่เรา เรียกวา “ชีวทัศน”  
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ถาจะใหความหมายของ “ชีวทัศน” คงหมายถึงทัศนะที่เราควรจะมีในการครองตน หรือการ
ปฏิบัติตัวที่ควรจะเปน ชีวทัศนของนักศึกษาในรุนผมตอนนั้นก็หมายถึงวาการจะเปนคนดีจะตองรับใช
สังคม ตองไมฟุมเฟอย ตองทําตัวเปนแบบอยาง  

จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยสมัยกอนนั้นสามารถจะบมเพาะคนใหมีจิตใจอยากทํางานเพื่อสงัคม
เปนอันมาก 

ผมเองไมไดคิดวาตัวเองจะเปนคนดีอะไรมากมาย และตองยอมรับวาอุดมคติที่เรียนรูและบม
เพาะในชวงที่เปนนักศึกษาน้ัน บางครั้งก็ขัดกับความเปนตัวของตัวเองกอนหนานั้น เชน นักศึกษาในยุค
นั้นจะไมฟงเพลงฝรั่ง เพราะสหรัฐอเมริกาและตะวันตกนั้นเปนจักรวรรดินิยมที่กดขี่และเอาเปรียบ
ประเทศกําลังพัฒนา ทั้ง ๆ ที่ผมก็ชอบและเติบโตมากับการฟงเพลงฝรั่ง  

ชีวทัศนแบบนักศึกษาในยุคนั้นทําใหเราเครงครัดกับตนเอง เวลาไปตางจังหวัดทั้ง ๆ ที่พอมีเงิน
อยูบางก็จะประหยัดไมนั่งรถโดยสารติดแอร เวลาทํางานก็เลือกที่จะทํางานที่ลําบากกอน เปนตน 

เมื่อเรยีนจบแพทยในป พ.ศ.2520 ผมกับเพื่อนจํานวนมากจึงออกไปทํางานในชนบททันทีตาม
ความตั้งใจที่มมีาตั้งแตยังเปนนักศึกษา แพทยจบใหมรุนผมไมคอยมีใครคิดจะอยูในเมือง ยุคนั้นเรามี
ความรูสึกวาการที่เรยีนจบมาดวยภาษีอากรของประชาชนแลวกลับไปทํางานในเมืองที่มีความ
สะดวกสบาย มนัเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เปนพวกสํารวย รักสบาย ใครทาํตัวอยางนั้นก็จะอายเพื่อนรวมรุน  

โรงพยาบาลที่ผมเลือกไปอยู คือ รพ. ราษไีศล ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ผมรูสึกดีที่เลือกที่นี่เพราะ
เปนอําเภอในจงัหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ทั้งถนนหนทาง อาหารการกิน และความ
เปนอยูก็ลวนแตไมสะดวกสบาย  

โรงพยาบาลตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดกวา 35 กิโลเมตร ถนนเปนลูกรังสีแดง เวลานั่งรถเขาออก
ตัวจังหวัดแตละครั้งกินเวลาเปนชั่วโมง และถนนก็มีแตฝุน เวลานั่งรถถาไมปดหนาตางก็จะเจอแตฝุน
ลูกรัง แตถาปดหนาตางมันก็จะรอนมาก 

ตลอดเวลา 5 ป เต็มๆ ที่ผมอยูโรงพยาบาลราษีไศลน้ัน ทั้งๆ ที่ผมเปนหมอ เปนผูบริหาร
โรงพยาบาล ผมมีสิทธิที่จะจัดการอะไรตางๆ ไดแตผมก็ไมยอมติดแอรรถ เพราะความรูสึกลึกๆ ในสมัย
นั้นเห็นวาการติดแอรเปนสิ่งฟุมเฟอย หรือทําใหตัวเองเปนคนรักความสะดวกสบาย  

ชีวทัศนของการเปนคนเสียสละและทํางานโดยไมกลัวความยากลาํบากทาํใหผมสูดฝุนเขาปอด
ไปเสียหลายป ทั้ง ๆ ที่มีอาการโรคภูมิแพและมีรางกายที่ผอมกะหรองแตไหนแตไร จนคนทั้ง
โรงพยาบาลรูวาเวลาผมออกตรวจคนไข พยาบาลตองเตรียมกระดาษทิชชูไวดวย เพราะวาจะผมจาม
บอยๆ และมีน้าํมูกไหลเปนประจํา เปนสัญลกัษณของ “หมอหงวน” ที่พยาบาลทุกคนรูดี 

การที่สูดฝุนเขาไปมาก ๆ เปนเวลานาน ๆ ติดตอกันยอมไมเปนผลดีตอสุขภาพปอดของผมแน 
ไอเจากอนมะเร็งมันอาจจะกอตัวขึ้นอยางเงียบ ๆ มาตั้งแตตอนนั้นก็เปนได 

ยิ่งเมื่อยายไปทาํงานที่โรงพยาบาลบัวใหญ ในจังหวัดนครราชสีมา ถนนหนทางดีขึ้นเปน
ถนนลาดยาง ระยะทางหางจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กวากิโลเมตร ผมยิง่ไมคิดจะติดแอรรถ 
จนกระทั่งวันหนึ่งคนขับรถเกิดหลับในรถเซถลาออกขางทาง จึงทําใหผมตัดสินใจติดแอร เพราะรูสึกวา
ความรอนทําใหเกิดอาการหลับในไดงาย  

ประกอบกับเวลานั้นเห็นรถโรงพยาบาลอื่นๆ ลวนแตติดแอรกันทั้งนั้น จะไปทรมานตัวเองอยู
ทําไมก็เลยตัดสินใจติดแอรรถ  

นี่คือเรื่องหน่ึงที่ผมมานั่งคิดแลวรูสึกวาเราเองก็ชางสุดโตงเสียเหลือเกิน 
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จะวาไป การติดใน “ความดี” นั้นในทางธรรมะถือวาเปนมิจฉาทิฐิอยางหนึ่ง  
การเปนคนสุดโตง หรือการเปนคนที่ “ติดในความดี” ทําอะไรแบบสุดขั้วไปดานใดดาน

หนึ่ง ซ่ึงในวัยหนุมสาวหลาย ๆ คนมักจะเปนอยางนั้น และแมวาเมื่อเวลาผานมาเราจะเห็นไดชัดวา
มันมีทั้งขอดีและขอเสีย 

แตในขณะนัน้ มันเปนส่ิงที่เราไดตัดสินใจทําไปดวยความจริงใจและอุดมคติที่หลอหลอม
ขึ้นเปนสวนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเรา  
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 

บทที่ 2 
จากหัวไรปลายนา ถึงสากล   

 

ที่ทํางานแหงแรกของผมหลังจากเรยีนจบแพทย คือ โรงพยาบาลราษไีศล  
ที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ ขนาด 30 เตียง ในชนบทที่ยากจนที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทยนี้

เอง ที่ผมไดทุมเททํางานรวมกับเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ กลุมหนึ่ง เปนที่ที่ผมทํางานอยางมีความสุขที่สุด 
รวมกับทีมงานที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในชีวิตการทํางานของผม 

สภาพการไปทาํงานและชีวิตความเปนอยูของทีมงานสาธารณสุขชนบทในสมัยที่ผมไปบกุเบิก
งานที่ราษไีศลนั้นเปนไปอยางนาชื่นชม เพราะนักศึกษาสวนใหญอยากจะไปอยูชนบท เวลาทาํงานเปน
กลุมก็รักใครกลมเกลยีวกัน เพราะตางก็มีอุดมการณที่อยากทํางานชวยเหลือสังคมดังที่ผมไดกลาวไวใน
บทกอน 

การอยูรวมกันจึงเปนเหมือนครอบครัวใหญ มีทั้งแพทย พยาบาล หมอฟน หรือแมกระทั่งนัก
เทคนิคการแพทย ซ่ึงในสมัยนั้นแมแตโรงพยาบาลประจําจงัหวัดคือโรงพยาบาลศรีสะเกษในขณะนั้นก็ยัง
ไมมีนักเทคนิคการแพทยเลย   แตเราก็มีนักเทคนิคการแพทยที่มาทํางานในโรงพยาบาลเล็กๆ เพราะ
ตองการรับใชสงัคม  

เปนการทํางานที่มีความสุข ทามกลางความยากลําบาก  
(นักเทคนิคการแพทยคนที่วามาอยูที่โรงพยาบาลราษีไศลไดไมนาน เพราะหลังจากที่แมของเขา

มาเยี่ยมและพบความยากลําบากของชนบทในขณะที่เกิดน้ําทวมใหญ ในที่สุดแมก็ไมยอมใหอยูตอ)  
ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชนสําหรับผมเปนชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดชวงหน่ึง  
ดานหนึ่งเราใหบริการรักษาพยาบาล ผาตัด ทําคลอด แตในอีกดานหนึ่ง สภาพปญหา

สาธารณสุขขณะนั้นทําใหเราเห็นอยางชัดเจนวา การปองกันดีกวาการรักษาพยาบาล เราจึงตองทํางาน
เชิงรุกโดยการรณรงคสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคกันอยางหนักในหมูบานตาง ๆ   

อาจจะเพราะความที่อยูในวัยหนุมสาว แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ ไมมีพนัธะครอบครัวมาก 
เราจึงทุมเทกับงานไดอยางแทบจะไมมีขอจํากัด  

เมื่อเห็นปญหาอะไร ก็พยายามตอสูหาทางแกไขอยางไมรูจักเหน็ดเหนือ่ย 
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จําไดวามีอยูคราวหนึ่งเราพบวายาทีใ่ชในชนบทสวนใหญจะเปนยาชุดตาง ๆ เปนยาอันตรายที่
พอคาหรือพวกรถเรมาขาย มกีารใชแพรหลายโดยที่ชาวบานเองไมทราบถึงอันตราย   

พวกเราไดพยายามออกไปรณรงคใหความรูแตก็มักจะสูกับความไมรูและความเขาใจผิด ๆ ของ
ชาวบานไมไหว จนกระทั่งเรามีแนวความคิดวาจะมีการจัดตัง้กองทุนยาในทุกหมูบาน โดยกองทุนยาจะ
ทําหนาที่จัดหายาจําเปนที่ไมเปนยาอันตรายมาไวสําหรับใชในชุมชน 

แตในการจัดตั้งกองทุนยานี้เราตองการใหประชาชนมีสวนรวม อยากใหเปนกองทุนที่รวมกันทั้ง
ฝายรัฐและชาวบาน  ทีมงานของเราจึงตั้งเงื่อนไขวา ถาหมูบานใดสามารถทีจ่ะรวบรวมเงินจากการมสีวน
รวมสมทบของชาวบานตั้งเปนกองทุนขึ้นมาได ทางโรงพยาบาลก็จะชวยสมทบเพื่อจะจัดตั้งกองทุนยา
ขึ้นมาในหมูบาน 

เพื่อเปนการสมทบเงินเขากองทุนยา โรงพยาบาลจึงจัดบรกิารหนวยแพทยเคลื่อนที่ในชมุชน
โดยเก็บคารักษาในการตรวจคนละ 5 บาท แลวเอาเงินทีเ่ก็บไดทั้งหมดยกใหกับชาวบานเพื่อเปนเงิน
สําหรับกอตั้งกองทุนยา 

ในชวงแรกๆ ชาวบานไมคอยเขาใจ จึงมเีพียงไมก่ีหมูบานที่รวมมือ แตตอมาปรากฏวาชาวบาน
มีความตื่นตัวอยากไดกองทุนยากันมากขึ้น หลายตอหลายหมูบานสามารถทําตามเงื่อนไขคือรวบรวมเงิน
ของหมูบานมาจํานวนหนึ่งแลวเราก็ไปออกหนวยแพทยเคลือ่นที่ใหตามเงือ่นไขที่เราเสนอ 

หนวยแพทยเคลื่อนที่นี้ เราไมสามารถทําตอนกลางวันในเวลาปกติได เพราะวาในเวลากลางวัน 
เราก็ตองใหบรกิารรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตั้งแตเชาจรดเย็น บางทมีผีาตัด ทําคลอด คนไขฉุกเฉิน 
ฯลฯ  

การออกหนวยแพทยเคล่ือนที่จึงทําไดเฉพาะตอนกลางคืน 
ยิ่งมีชาวบานอยากไดกองทุนยา เราก็ยิ่งมีงานเพิ่มขึ้น เพราะตองจัดหนวยแพทยไปสนับสนุนใน

ตอนกลางคืน มีอยูเดือนหน่ึงจําไดวาเราตองจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกไปถึง 28 ครั้ง  
หมายความวาเราตองออกไปทั้งหมด 28 คืน คือเกือบทุกคืนตลอดทั้งเดือน  
ทุกคืน เราจะเริม่เดินทางออกจากโรงพยาบาลประมาณ 6 โมงครึ่ง กวาจะไปถึงหมูบานก็

ประมาณ 1-2 ทุม หลังจากนัน้ก็จะเริ่มใหบรกิารตรวจรักษาซึ่งจะมีการฉายภาพยนตรใหชาวบานดูดวย 
สมัยกอนยังไมมีโทรทัศนทุกๆ บานเหมือนในปจจุบัน ชาวบานมักจะมากันเต็มแมจะไมมารับบริการ
เพราะอยากจะมาดูหนังกัน  

หนังที่เราเอาไปฉายนั้นสวนใหญเปนหนังทีฉ่ายในกรุงเทพฯแลว ซ่ึงนอกจากภาพยนตรแลว เรา
ก็จะสอดแทรกดวยหนังที่ใหความรูหรือสุขศึกษาดวย ไมวาจะเปนเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องสุขภาพฟน การฉดี
วัคซีนหรือการรักษาสุขภาพรางกาย เปนตน  

บรรยากาศการออกหนวยแพทยนั้นเปนไปอยางสนุกสนานทั้งชาวบานและเจาหนาที่ เจาหนาที่
ทุกคนออกไปดวยความสมัครใจ  ความที่ในขณะนั้น กระแสคนหนุมคนสาวมีความรักในชนบทและ
อยากจะออกไปชวยชนบทจึงไมมีใครเรียกรองอะไร แมวาจะเปนงานที่หนักเพราะออกไปจาก
โรงพยาบาลประมาณ  6 โมงครึ่ง  

กวาจะใหบริการตรวจคนไข ฉายหนังใหญสลับกับพูดใหความรูกอน กวาจะกลับถึงโรงพยาบาล
ก็ประมาณตี 1 หรือบางครั้งก็ตี 2  
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เจาหนาที่บางวิชาชีพที่รวมทมี เชน เภสัชกรทีต่องดูแลเรื่องยาจะตองทํางานหนักหนอยเพราะ
ขณะนั้นโรงพยาบาลมีเภสัชกรเพียงคนเดียว  สําหรับแพทยอาจจะยังพอทาํเนาเพราะแพทยมี 4 คน 
สามารถสลับกันไปออกหนวยได  

แตเภสัชกรที่มีอยูคนเดียวก็ตองออกไปทั้งหมด 28 คืนในเดือนนั้น  
ทีมของพวกเราเปนคนหนุมคนสาวที่มีพื้นเพมาจากชนชั้นกลางทั้งสิ้น เกือบทั้งหมดเปนคน

กรุงเทพฯ ที่มีจติใจอยากทํางานเพ่ือชาวชนบท การทาํงานอยูดวยกันบางครั้งจึงรูสึกวาบรรยากาศเหมือน
การไปออกคาย  ตอนเชาก็กินขาวดวยกันโดยจางแมบานรวมกัน ตอนเที่ยงก็กินขาวรวมกันกับเจาหนาที่
ในโรงพยาบาล ตอนเย็นก็กลับมากินขาวดวยกันเสร็จแลวก็ไปออกหนวยแพทยดวยกัน เหมือนกับอยูกัน
เปนครอบครัว  

เปนชีวิตที่มีความสุขในการไดทําประโยชนใหชาวบานและไดเห็นไดเรียนรูเติบโตไป 
พรอม ๆ กัน 

ชีวิตรวมหมูที่ผมเคยประทับใจในชวงที่เปนนักศึกษาไดมาปรากฏใหเห็นในตอนทํางานอีกครั้ง
หนึ่ง และยิ่งมคีวามประทับใจที่วาทุกคนทํางานไมไดเก่ียงงอนเรื่องผลประโยชนสวนตัว ทุกคนมองแต
ผลประโยชนของชาวบานเปนตัวตั้ง ทํางานดวยความเต็มใจ อาจจะขัดแยงกันบางก็เปนเรือ่งความ
คิดเห็นหรือตัวตนที่ตางก็มีกันอยูบาง  

สําหรับผม ทีมงานที่ราษีไศลน้ีเปนทีมงานที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในชีวิตการทํางานของผมเลย
ทีเดียว 

ปจจุบัน หลักสตูรเกี่ยวกับการบริหารจัดการตาง ๆ มักจะสอนเรื่อง MBO หรือ Management 
by Objectives ใหองคกรมีการบริหารโดยเอาวัตถุประสงครวมกันเปนศูนยกลาง เพื่อใหทกุคนทํางานเปน
ทีมไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน  

สําหรับคนหนุมคนสาวที่มารวมงานกันที่ราษีไศลแลว แนวคิดเรื่อง MBO เปนเรื่องไมจําเปนเลย 
เพราะคนหนุมคนสาวเหลานี้เขามีสิ่งที่ตั้งใจมุงหวังอยูแลวก็คือการที่จะชวยใหชาวบานดขีึ้น มันเปน
วัตถุประสงครวมกันของคนที่มาอยูในชนบท การทํางานจึงมุงใหงานสําเรจ็โดยไมตองมาเริ่มปลุกปล้าํให
มีวัตถุประสงคเหมือนกัน  

งานที่ยากๆ ก็กลายเปนเรื่องงายไปหมด 
ระบบสาธารณสุขในระยะตอมาอาจจะมีผูใหบริการวิชาชพีตาง ๆ  ทีม่ีความหลากหลายทั้งพื้น

เพและเปาหมายชีวิตมากขึ้นตามความหลากหลายหรือทางเลือกที่มากขึ้นในสังคม การสรางทีมแบบนั้น
จึงเปนเรื่องที่ยากมากในปจจบุัน 

ผมมีความผูกพันกับชวงเวลาการทํางาน 5 ปแรกนี้เปนอยางมาก เรยีกไดวาเปนสิ่งที่ผมมกัหวน
คิดถึงอยูเสมอมาแมวาเวลาจะลวงเลยมากวา 30 ปแลวก็ตาม ครอบครัวที่ประกอบดวยเพื่อน พี่ นอง ที่
รวมกันทํางานอยางไมคิดอะไรอื่นนอกจากเพื่อการชวยเหลือผูปวย คนยากคนจน คนยากไร เปน
สิ่งแวดลอมการทํางานที่เปนอุดมคติ ที่พวกเราคนทํางานดานสาธารณสุขจะมีโอกาสสัมผัสกับปญหาของ
คนทุกขคนยากเหลานี้ไดอยางลึกซ้ึง 

สมัยนั้น มีผูคนทุกขยากมากมายในชนบท ปญหาเด็กขาดสารอาหารเปนปญหาใหญ ครั้งหนึ่ง
มูลนิธเิด็ก (ของคุณพิภพและคุณรัชนี ธงไชย)ไดสงจดหมายมาขอใหโรงพยาบาลรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยง 
เนื่องจากทราบวาพวกเรามีศูนยรักษาเด็กขาดสารอาหาร เด็กคนนี้อยูที่อําเภอก่ิงวังคอ จังหวัดยโสธร 
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เปนก่ิงอําเภอที่อยูติดกันกับราษีไศลแตยังไมมีโรงพยาบาล พวกเราจึงเลยเอารถโรงพยาบาลไปรับเด็กที่
บาน 

สภาพทีพ่วกเราพบไมไดผิดไปจากความคาดหมาย สภาพบานเรือนเปนกระตอบหลังเล็กๆ 
แบบที่คนยากจนเขาอยูกันเหมอืนกับที่เราเหน็อยูซํ้าซากจําเจ แตสิ่งที่เกินคาดก็คือวาเราไปพบกับพอ
ของเด็กที่นอนปวยอยู เปนโรคเกี่ยวกับเนื้อเยื่อซ่ึงภาษาวิชาการเรยีกวา  Scleroderma ที่ผิวหนัง 
กลามเนื้อและเนื้อเยื่อทั้งรางกายจะแข็งตัวเหมือนทอนไม ทําใหขยับตัวหรอืเคลื่อนไหวไปไหนไมได ได
แตนอนอยูกับบาน สวนแมเดก็ก็ไมอยูออกไปทํางานรับจางแรงงานขางนอก จะมีก็แตเด็ก 2 คน คนโต
อายุ 5 ขวบ คนเล็กอายุขวบครึ่งอยูในสภาพขาดอาหารระดับ 3 (ระดับรนุแรงที่สุด) เราคุยกับพอเด็กถึง
ไดรูวาเด็กคนโตที่อายุ 5 ขวบนั้นตองรับหนาที่ดูแลทั้งพอทีเ่คลื่อนไหวไมไดกับนองที่ขาดสารอาหาร 
เนื่องจากแมตองออกไปทํางานตั้งแตเชา กวาจะกลับมาถึงบานก็เย็น 

เพียงเพื่อจะไดคาแรงวันละ 20 บาทมาจุนเจอืครอบครัว  
สภาพเด็กอายุ 5 ขวบที่ตองอยูบานหากับขาวใหพอกินมื้อเที่ยงและก็ตองหาอาหารและเลี้ยงดู

นองอายุขวบครึ่ง มันเปนภาพที่สะเทือนใจเราไมนอย  พวกเรารับเด็กคนนองมาเลี้ยงและตั้งชื่อใหวา 
“ปุมปุย” เหมือนยี่หอปลากระปอง เพราะมีความรูสึกวาคําวาปุมปุยมันนารักดีทําใหรูสึกอวนทวนดี 

ปุมปุยอยูกับเราประมาณปกวาๆ แมวาอาการโรคขาดสารอาหารจะดีขึ้นแตพวกเราก็ไมได
ปลอยเด็กกลับบานทันที  เพราะสิ่งที่เราพบมาโดยตลอดก็คือ เมื่อเด็กมาอยูกับเราและเราสามารถรักษา
ดูแลจนกระทั่งภาวะการขาดสารอาหารหายไปแลว แตเมื่อเด็กกลับไปอยูบานก็กลับไปอยูในสภาพเดิม
อีก ไมนานเด็กก็จะกลับกลายเปนขาดสารอาหารเหมือนเดิม เพราะสภาพความเปนอยูทางบานไมมี
เงื่อนไขในการที่จะดูแลลูกใหดีได 

ในที่สุดเราก็ไดคุยกับมูลนิธิเดก็ซ่ึงสงเด็กคนน้ีมาใหเราดูแล ทางมลูนิธิเด็กไดเขามาชวยสอนแม
เด็กใหรูจักการทอผาดวยกี่กระตุกและไดซ้ือก่ีกระตุกให 1ตัว รวมทั้งไดลงทุนเบื้องตนเปนคาดายใหแม
อีก 3,000 บาท เพื่อใหแมสามารถที่จะซื้อดายมาทอผาอยูกับบานแทนการออกไปรับจาง พวกเราดูแล
จนกระทั่งแมเด็กสามารถทอผาขายจากกี่กระตุกเพื่อที่จะยังชีพของตัวเองไดดีแลว เราจึงสงเด็กกลับไป
อยูกับแมของตัวเอง  

ใครคนหนึ่งในกลุมพวกเราพดูในตอนที่ไปพบสภาพของครอบครัวนี้วา “นีน่ะหรือที่วากันวาใน
น้ํามีปลา ในนามีขาว”  

ใครจะไปคิดวาบนดินแดนที่เปนอูขาวอูน้ํา ในประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับตนๆ ของโลก จะ
มีครอบครัวที่เด็กอายุ 5 ขวบตองมาเลีย้งทั้งพอและนองอายุขวบครึ่ง และนี่อาจจะเปนเพยีงตัวอยางที่
สะทอนวาอาจยังมีครอบครัวที่ยากจนขนแคนและผจญกับปญหามากกวานี้อีกมาก  

เพียงแตพวกเรายังไมพบ  
สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหพวกเรามีความรูสึกวาการมุงแตเฉพาะปญหาสาธารณสุขแตเพียงอยาง

เดียวคงไมสามารถแกไขปญหาได เราจะตองแกไขปญหาทางดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนดานการเกษตร ดาน
การศึกษา อาชพี หรือแมแตเรื่องการเมืองควบคูกันไปถึงจะสามารถแกไขปญหาใหประชาชนไดอยาง
แทจริง เพราะคนชนบทนั้นเขาเผชิญกับความยากลาํบากหลาย ๆ ดานพรอม ๆ กัน แมวาบางคนจะขยัน
ดิ้นรนทํามาหากินมากแคไหนแตภายใตสภาพที่ขาดแคลนปจจัยตางๆ ก็ทําใหความขยนัอยางเดียวไมได
ชวยใหเขามีชีวิตที่ดีได  
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ภัยแลงก็ดี น้ําทวมก็ดี การขาดการศึกษา การไมมีถนนหนทางหรือแมแตการพัฒนาที่รวมศูนย
และขาดการกระจายทรัพยากรที่เปนธรรมก็ลวนแตมีผลตอชีวิตความเปนอยูของเขาทั้งสิ้น 

ไมนานมานี้บานเราเกิดน้ําทวมอยางหนักในหลายจังหวัด เวลาที่เห็นภาพขาวน้ําทวมทาง
โทรทัศนทีไร มนัทําใหผมนึกถึงนํ้าทวมหนักสมัยผมอยูที่ราษไีศลทุกท ี

สําหรับคนกรุงเทพฯ อยางผม น้ําทวมที่เรารูจกัอยางมากก็ทวมแคขอเทาหรือแคเขา ความ
ยากลําบากก็คือการที่ตองเดินลุยน้ํา อาจจะเปนน้ํากัดเทาบางเล็กๆ นอยๆ แตน้ําทวมในชนบทนั้นมัน
แตกตางจากทีผ่มรูจักในเมืองโดยสิ้นเชิง  

มันเปนน้ําทวมที่ทําใหคนชนบทที่ยากจนอยูแลวถึงกับส้ินเนื้อประดาตัว  
เสาโทรศัพท เสาไฟฟาทีเ่ราเห็นวาสูงนั้นเวลาน้ําทวมแทบจะจมมิดอยูใตน้ํา บานพักของพวกเรา

อยูใกลแมน้ํามนูจึงถูกน้ําทวมทุกหลังจนเราตองอพยพไปนอนในหองประชุมของโรงพยาบาล นับเปน
ความฉุกละหุกและยากลาํบากอีกแบบหนึ่งที่พวกเราในชนบทตองเผชิญ นอกจากจะตองดูแลตัวเองแลว
เรายังมีภาระหนาที่ตองไปชวยเหลือดูแลชาวบานอีกดวย  

พวกเราออกไปดูแลชาวบาน โดยการออกหนวยทางเรือไปชวยชาวบานที่น้ําทวมทุกวัน  
ครั้งหนึ่งเราไปออกหนวยเคลื่อนที่ชวยเหลือน้ําทวม ทองเรอืของเราไปเสยเขากับตนไมทีจ่มอยู

ใตน้ําอยางจัง ทองเรือทะลุเปนโพรง น้ําทะลกัไหลเขามาในเรืออยางรวดเรว็ ขณะที่เรือของพวกเรากําลัง
จะจมอยูรอมรอก็มีชาวบานที่ไดยินเสียงรองขอความชวยเหลือทางโทรโขงของพวกเราพายเรือออกมา
ชวยกันใหญ พวกเราเองก็พากันวายน้ําไปเกาะตนไมใหญตนหนึ่งที่โผลพนน้ําอยูไมไกลนัก  

แตที่ตนไมนั้นก็เต็มไปดวยมด ทั้งมดและคนตางก็หนีน้ําทวมขึ้นมาอยูบนตนไมที่สูงทีสุ่ด   
เหตุการณนั้นเปนการผจญภัยที่ตื่นเตนที่สุดครั้งหน่ึงในชีวิตของผม และยังทําใหไดเห็นถึงน้ําใจ

ของชาวบานที่ไดพากันจัดงานบายศรีสูขวัญเรียกขวัญของพวกเราใหกลับคนืมา เพราะชาวบานคงเห็นวา
หมอๆ ทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจและคงขวัญผวากันหมดแลว 

พิธีบายศรีที่อบอุนเพื่อเรียกขวัญของพวกเราเกิดขึ้นทั้ง ๆ ที่เวลานั้นบานและนาของพวก
เขากําลังจมอยูใตน้ํา   

แมวาเราจะมีจติใจที่ตองการจะชวยชาวบานอยูแลว แตเมื่อไดมาสัมผัสกับน้ําใจที่งดงามอยางนี้
ก็ยิ่งทําใหเกิดความผูกพันกับชาวบานมากขึ้น พวกเรายังคงทาํงานทั้งเชิงรุกเชิงรับอยางแข็งขันตอมาอีก
เปนเวลาหลายป   

ชวงเวลาขณะนั้น เปนยุคสงครามเย็นที่ความขัดแยงทางการเมืองยังสูงอยู โดยเฉพาะในชนบท 
การที่เราออกหนวยเคลื่อนที่เขาไปในหมูบานบอยๆ จึงถูกเพงเล็งจากทางอําเภอและหนวยงานดานความ
มั่นคงภายในซึ่งระแวงสงสัยวาโรงพยาบาลนีจ้ะมีความเกี่ยวพันกับกองกําลังที่กําลังตอสูกับรัฐบาล
ขณะนั้น  

ชาวบานสวนหนึ่งก็ถูกปลุกปนจากเจาหนาทีข่องรัฐวาการออกหนวยของเรามีจุดมุงหมายในทาง
การเมือง ซ่ึงความจริงไมไดเปนเชนนั้นเลย  

ความตั้งใจและการทุมเทกลายเปนที่มาของความระแวงสงสยัไดงายๆ และดูเหมือนวาผมจะหนี
ไมพนไปจากเรือ่งราวเหลานี้ไดงาย ๆ บางทอีาจเปนเพราะวิธีคิดวิธีทํางานของพวกเรานั้นมันไมเปนไป
ในกรอบของความเปนราชการแตเพียงอยางเดียว เรามีการทํางานรวมกับทุกฝาย มีทั้งครู ชาวบาน 
อาสาสมัครนักศึกษา หรือบัณฑิตอาสาสมัคร ฯลฯ มีการออกหนวยกลางคืนอยางทุมเท เลยทําใหเกิด
ความแนใจวาพวกเราทําอะไรไปคงจะคาดหวังผลอะไรทางการเมืองบางอยางเปนแน 
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ในเวลานั้นสังคมเรามักจะขีดเสนเพื่อแบงคนออกเปนสองพวกและดูเหมือนวาเราจะตองเปน
พวกใดพวกหนึ่งเทานั้น คือถาไมใชพวกรัฐก็ตองเปนพวกที่ตรงขามกับรัฐ ยังไมคอยมีใครมองเห็นผูคน
ที่อยูตรงกลางหรือที่เราเรียกกันวา “ประชาสังคม” หรือภาคพลเมืองที่ทุกคนมีสวนรวมซึ่งกําลังเติบโต
เบงบานอยางมากในสังคมไทยในปจจุบันนี้ 

ผมลืมเลาไปวาในสมัยนั้นมีวิชาชีพเดียวเทานัน้เองที่เมื่อเรียนจบแลวจะถูกบังคับใหตองไป
ทํางานใชทุนคืนแกรัฐ วิชาชีพนั้นก็คือแพทย  แพทยจบใหมตองใชทุนใหรฐับาลดวยการไปทํางานใน
ชนบท 3 ป สําหรับสาขาวิชาชพีอ่ืนๆ ในตอนนั้นยังไมมีกฎเกณฑในการบังคับ เพราะฉะนั้นคนจาก
วิชาชีพอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเภสชักร ทันตแพทย หรือพยาบาลที่ออกไปทํางานในชนบทนั้น ลวนแลวแต
ออกไปดวยความเต็มใจ  

ขณะเดียวกันในกรุงเทพฯ เองก็ยังมีกลุมคนที่สนใจอยากจะชวยชนบทอยู กลุมที่รักความเปน
ธรรมแตถือแนวทางสันติวิธีก็มี คนเหลานี้ยังมีกิจกรรม มีการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือจะชวยสังคม กลุม
หนึ่งที่มีความเขมแข็ง นําโดย อาจารยจอน อ๊ึงภากรณ ไดจดัตั้งมูลนิธิขึ้นมาเรยีกวา มูลนธิิอาสาสมัคร
เพื่อสังคม โดยเปนเสมือนการสืบทอดเจตนารมณของทานอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ซ่ึงเปนทั้งคุณพอของ
อาจารยจอนและในอดีตไดเคยทําโครงการบณัฑิตอาสา โดยการสงบัณฑิตออกเปนอาสาสมัครไปทํางาน
ใหชนบท  

อาจารยจอน ไดนําเอาแนวความคิดของคุณพอมาจัดตั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมและรบั
บัณฑิตจบใหมที่ตั้งใจจะทํางานเพ่ือชาวชนบทไปทํางานพฒันาในหมูบาน โดยมีการประสานกับ
หนวยงานและโครงการตางๆ ที่ทํางานอยูแลวในพื้นที่ ซ่ึงก็มีการมาติดตอกับโรงพยาบาลของผมดวย คง
เปนเพราะเห็นวาโรงพยาบาลนี้มีคนหนุมสาวที่จบใหมและมีความกระตือรือรนที่จะชวยชาวบานอยูแลว 
เราจึงไดบัณฑิตอาสามาชวยงานของเรา 

อาสาสมัครที่มาทํางานกับเรานั้น เราสงใหไปอยูกับชาวบานในหมูบาน ซ่ึงเรามีโครงการพัฒนาที่
ไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ  ซ่ึงองคกรหนึ่งที่ไดใหการสนับสนุนการ
ทํางานของเราคือ แตร เดอ ซอม1 ซ่ึงเปนองคกรของชาวเยอรมันที่ระดมทนุจากผูมีอันจะกินในประเทศ
เขามาชวยเหลอืผูยากไรและคนในชนบทของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนจากตางประเทศอีกหลายโครงการ เชน จากแคนาดา จากเบลเยี่ยม เปนตน  

โครงการและความชวยเหลือเหลานีเ้ขามาในพื้นที่อําเภอราษีไศลโดยการแนะนําและการ
สนับสนุนจากอาจารยอารี วัลยะเสวีบาง  อาจารยประเวศ วะสีบาง โครงการเหลานี้ทําใหเรามีอาสาสมัคร
ทั้งคนไทยและจากตางประเทศเขามาชวยทาํงาน  อาสาสมคัรตางประเทศที่เปนหมอก็ทํางานอยูใน
โรงพยาบาลกับเรา กลางคืนก็ออกหนวยกับเรา  อาสาสมัครที่เปนคนไทยเราก็ใหไปรับผิดชอบงานใน
หมูบาน เรียกวาไดทั้งงาน ไดทั้งประสบการณและไดเพื่อนซึ่งเปนเครือขายกันอยางกวางขวาง 

ประสบการณทีเ่กิดขึ้นในชวงนี้ทําใหผมไดเรียนรูแนวคิดการทํางานที่ผมรูสกึวามันยิ่งใหญไป
กวาที่ผมทําอยูมากมายนัก 

                                                 
1

 แตร เดอ ซอม (Terre des Hommes) เปนชื่อหนังสือเลมหนึ่งของอองตวน เดอ-ซูเปรี ผูเขียน  “เจาชายนอย” ท่ีโดงดัง 
นอกจากแตร เดอ ซอมในเยอรมนีแลว ยังมีองคกรแตร เดอ ซอม ในฝร่ังเศส และสวิตเซอรแลนด คําวา แตร เดอ ซอม ความหมายคือ 
แผนดินของเรา 
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วากันตามจริงแลว ผมเองไมเคยรูจักองคกรพัฒนาเอกชนหรือคําวา เอ็นจีโอ (NGOs) มากอน
เลย ตอมาจึงไดเขาใจวาเอ็นจีโอ หรือองคกรพัฒนาเอกชนนั้นเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ไมหวังกําไร 
ทํางานดวยการระดมทุนจากผูมีอันจะกินเพื่อนําเงินมาชวยผูยากไรและชุมชนที่ตองการความชวยเหลือ  

ครั้งหน่ึงเมื่อผมกลาวขอบคุณตัวแทนองคกรแตร เดอ ซอม ที่ไดสนับสนุนโครงการที่พวกเรา
กําลังดําเนินการกันอยูในชนบท แตก็ตองประหลาดใจเมื่อเขาตอบผมวา ไมตองขอบคุณเขาหรอก เพราะ
ผมก็ชวยเขาเหมือนกัน  

เขาไดอธิบายใหผมรูจักคําวา International Solidarity หรือ ความเปนหนึ่งเดียวทางสากล คือ
การใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมคิดถึงเชื้อชาติ สัญชาติ คิดแตเพียงวาผูทุกขยากที่ไมวาจะอยูใน
ชนบทหรืออยูในดินแดนใดก็ลวนตองไดรับความชวยเหลือทั้งสิ้น  

เขาบอกวาองคกรฯ รวมทั้งผูที่ใหทุนแกองคกร ตองการใหงานและเงินของพวกเขาลงไปถึงผูที่
ทุกขยากในชนบทอยูแลว พวกผมผูรับทุนจึงมิใชผูรับประโยชนแตเปนผูที่ชวยใหองคกรสามารถที่จะ
ชวยเหลือผูทุกขยากตามวัตถุประสงคของผูใหเงินเหลานั้น ดังนั้น เขาจึงตองขอบคุณผมมากกวาที่ชวยให
องคกรของเขาทํางานตามจุดหมายได  

คําพูดของเขาเปนการเปดตา และเปดใจของผมออกไปอีก 
ประสบการณการทํางานในชนบทจึงเปนการเรียนรูที่ไมรูจักจบ และบางครัง้เราก็ไดเรียนรูจาก

คนที่เราคิดวาเราจะไปใหความชวยเหลือ 
สําหรับพวกเราซึ่งเปนคนหนุมสาวและอาสาสมัครที่มาทาํงานในชนบท แมมีความตั้งใจวาเราจะ

ใชความรูที่ร่ําเรียนมาเพื่อชวยเหลือคนชนบท แตเมื่อทํางานไประยะหนึ่ง พวกเราก็ไดเรยีนรูวา พวกเรา
เองตางหากเลาที่ตองเรียนรูจากภูมิปญญาของชาวบาน และสิ่งที่เราร่าํเรยีนมาจากมหาวิทยาลัยก็ไมใช
สูตรสําเรจ็ที่จะแกปญหาไดสอดคลองกับชีวิตของชาวบานไดงายๆ  

ครั้งหนึ่งเราทําโครงการพัฒนาแบบผสมผสานที่เนนการพัฒนาทั้งดานการสาธารณสุข 
โภชนาการ เกษตร และพัฒนาชนบทอยูในโครงการเดียวกัน เราเริ่มดวยการตั้งศูนยเด็กขึ้นเพราะคิดวา 
‘เด็ก’ นาจะเปนศูนยกลางที่จะระดมชาวบานมารวมในงานพัฒนาได  

สมัยกอนปญหาการขาดสารอาหารเปนปญหาสําคัญในชนบท ศูนยเด็กของเราจะรับเด็กมาชวย
เลี้ยงดูและใหการดูแลดานโภชนาการและสุขอนามัยตาง ๆ โดยมีอาสาสมคัรของเราประจําอยูที่ศูนยเดก็ 
นอกจากเราเลีย้งเด็กแลวเราก็จะมีแปลงเกษตรที่ปลูกถ่ัว มีการเลี้ยงไก มีบอปลา  ขณะเดียวกันก็มีการ
รวมกลุมชาวบานเพื่อการพฒันาชนบทตามทีช่าวบานอยากจะทํารวมกับเรา  

ทั้งหมดนี้มีศูนยเด็กเปนศูนยกลาง 
เมื่อเริม่โครงการไดไมนาน เราก็พบวาอาสาสมัครที่เราสงไปรับผิดชอบโครงการซึ่งเปนบัณฑิต

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรทาํการเกษตรสูชาวบานไมไดเลย ปลูกถ่ัวหรือเลีย้งปลาก็สู
ชาวบานไมได  

มีอยูครั้งหนึ่ง ไกที่ เลี้ยงไวเปนโรคตายหมด เราก็ไมทราบวาเกิดจากอะไร บัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของเราก็ไมรูจัก  ตอมาปศุสัตวอําเภอไปชวยดูจึงไดทราบวาไกตายยกเลานั้น
ตายจากโรคนิวคาสเซิล  

ซ่ึงผมก็เพิ่งมารูจักโรคนิวคาสเซิลก็ครั้งนั้นเอง  
ยังมีอีกหลาย ๆ เหตุการณทีส่ะทอนวา การศึกษาที่บัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยไปนั้นเนนแต

ดานวิชาการและทฤษฎีแตไมสามารถทีจ่ะไปทาํงานที่ติดดินไดอยางที่ชาวบานทํากัน 
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ศูนยเด็กที่เราทาํนั้น เราทําอยางตั้งใจและมีการวางแผนไวอยางดี คือ ในปแรกนั้น เราจะ
สนับสนุนอยางเต็มที่ มีการต้ังกรรมการหมูบานขึ้นมาชวยดูแล โดยมีเราอยูดวย ในปที่ 2 เราจะถอนตัว
มาครึ่งหนึ่งจากกรรมการเพื่อใหชาวบานไดดแูลกันเองมากขึน้ ปที่ 3 เราจะถอนตัวทั้งหมดเพื่อที่
ชาวบานไดรับผิดชอบจัดการศูนยเอง  

เปนการวางแผนแบบนักวิชาการอยางแทจริง 
เมื่อโครงการเขาสูปที่ 3  เราถอนตัวออกจากศูนยและไมมีการจัดงบประมาณไปสนับสนุน 

ปรากฏวาพอแมเอาเด็กกลับบานหมด เมื่อเราก็ไปถามวาทาํไมเอาเด็กกลบับานหมด เขาก็บอกวาเขายุง
เกินไป ไมสามารถที่จะมาดูแลศูนยใหไดหรอก การที่จะใหเขามารับผิดชอบศูนยทั้งหมดมันเปนไปไมได 
จะมีก็แคคนสองคนเทานั้นเองที่ทําจริงๆ จังๆ  

ผลที่ออกมาทําใหเรารูวา เรานัน้ ‘ปรารถนาดีแตไรเดียงสา’  
หลังจากนั้น เราจึงปรึกษากับชาวบานวาจะทําอยางไรดีจึงจะชวยใหชาวบานมีอาหารกินตลอดป 

ไมทําใหเด็กเล็กๆ ตองขาดสารอาหาร พระที่เปนผูนําทางจิตวิญญาณของชาวบานบอกกับเราวา ชาวบาน
ตองการจัดตั้งธนาคารขาว โดยเมื่อเก็บเกี่ยวแลวชาวบานจะเอาขาวมาเก็บเอาไวสวนหนึ่งที่ธนาคาร เมื่อ
ราคาดีแลวจึงคอยขายและเก็บเอาไวบางสวนเพื่อแบงปนกันกินเมื่อมีครอบครัวที่ขาดแคลน 

ธนาคารขาวเกิดขึ้นมาโดยมีการรวมตัวกันทําและชวยกันดูแล  
เมื่อผมมีโอกาสกลับไปเยี่ยมหมูบานนี้ภายหลังจากที่อําเภอราษีไศลไปกวา10 ป ก็ปรากฏวา

ธนาคารขาวยังดําเนินการอยู แตศูนยเด็กไดกลายเปนศูนยรางไประยะหนึ่ง ภายหลังจึงมีการใชประโยชน
เปนศูนยฝกอบรมของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงใชเปนสถานที่สําหรับการสอนชาวบานเปนครั้ง
คราว เชน สอนการซอมจักรยาน ซอมวิทยุหรือสอนอาชีพตางๆ   

สิ่งที่แตกตางก็คือวา ธนาคารขาวเกิดจากความตองการของชาวบาน แตศูนยเด็กเกิดจากการ
วางแผนของนักวิชาการอยางพวกเรา   

โครงการพัฒนาของรัฐจํานวนมากถูกกําหนดขึ้นจากสวนกลาง โดยที่ชาวบานมีสวนในการ
กําหนดนอยมากหรือไมมีเลยทําใหโครงการของรัฐเหลานี้ลมเหลวหรือขาดความยั่งยืน เชนเดียวกับ
โครงการศูนยเด็กของเรา  

แมเจตนาดีแตก็ทําไปอยางไรเดียงสา   
นี่เปนบทเรียนสําคัญที่เราไดเรียนรูจากชาวบาน 
ทีมงานของเรายังคงเสนคงวาในการออกหนวยชวยชาวบานกันอยูหลายป อยางไรก็ตามพวกเรา

เปนคนกรุงเทพฯ เสียสวนใหญ เมื่ออยูบานนอกจนถึงจุดหนึ่ง บางคน 3 ปบาง 4 ปบาง บางคนก็ 5 ป ก็
มักมีขอจํากัดในดานครอบครัวเพราะครอบครัวสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ  

หลังจากผมอยูที่ราษีไศลได 5 ป พวกเราตางก็แยกยายกันไปอยูพื้นที่อ่ืนๆ ผมเองไดทุนไป
เรียนตอดานการสาธารณสุขทีป่ระเทศเบลเยยีมและเมื่อกลบัมาเมืองไทยผมก็มาอยูที่โรงพยาบาลบัว
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปนที่ที่อยูใกลกรงุเทพฯ มากขึ้น  

ที่สําคัญคือมีโทรศัพทที่จะใชตดิตอกับคุณแมไดสะดวกขึ้นเนื่องจากตอนนั้นคุณพอผมเพิ่ง
เสียชีวิตไปใหม ๆ    

สวนเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ของผม บางคนก็กลับมาเปนหมอในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ บางก็
ไปเปนอาจารย อาสาสมัครบางคนยังคงทํางานในองคกรเอกชนเพื่อการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ 
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อยางไรก็ตาม พวกเรายังหาเวลามาพบกันอยางนอยปละครั้ง เราทุกคนมีความรูสึกเหมือนกัน
วาในชีวิตของเราคงจะหาชวงชีวิตที่มีทีมงานที่ทํางานชวยกันอยางพรอมเพรียง เอาใจใสกันแบบนั้นไมได
อีกแลว 

สําหรับผม ชีวิตการทํางานรวมกันที่ราษีไศลเปนภาพชีวิตในฝน เปนชีวิตที่ผูคนมีความใฝฝนที่
งดงามและรวมแรงรวมใจกันดวยมิตรภาพและความมุงมั่น เปนองคกรที่ผูคนหลอเลี้ยงดูแลกันเพื่อที่จะ
ชวยกันทํางานที่เปนไปเพื่อผูคนที่ทุกขยาก 

ความเปนจริงที่พวกเราไดพบในพื้นที่ก็ตอกยํ้าถึงความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูประบบ
สุขภาพเพื่อใหประชาชนสามารถอยูไดดวยสุขภาพที่ดีขึ้น  

แตความจริงที่ผมไดพบในการทํางานรวมกับทีมงานที่ราษีไศลนั้นไดตอกยํ้าถึงความสําคัญ
ของมิตรภาพและน้ําใจของเพื่อนรวมงาน ที่ทําใหเราสามารถทํางานที่ยากลําบากใหสําเร็จได 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
 

บทที่ 3 
รมใหญกับแรงบันดาลใจ 

 
 คนเรามักจะวาดภาพบั้นปลายของชีวิตตนเองไปตาง ๆ กัน  
 สําหรับผม คงเปนเพราะการไดใกลชิดกับอาจารยผูใหญที่ผมเคารพนับถือและเห็นเปน
แบบอยางหลายตอหลายทาน ไมวาจะเปนอาจารยเสม พริ้งพวงแกว  อาจารยประเวศ วะสี อาจารยอารี 
วัลยะเสวี  และอาจารยไพจิตร  ปวะบุตร  

ทานเหลานี้แมวาอายุจะเกิน 60 ป บางทานเกิน 70 ปแลว แตยังกระฉับกระเฉงสามารถ
ทํางานใหกับสังคมได   
 ผมจึงเคยมีความคิดความใฝฝนอยากที่จะทําใหไดเหมือนกับอาจารยเหลานี้  

เคยคิดไปถึงขนาดที่วาเมื่ออายุมากขึ้น แมหลังเกษียณแลวก็จะยังสามารถทํางานไดไปจนถึง
วันที่สังขารรับไมไหว  

และถาจะตองตาย ก็ขอใหตายบนโตะทํางาน  
 แตเมื่อมะเร็งไดกลายเปนเงื่อนไขใหมของชีวิต ผมไมรูวาผมจะสามารถบรรลุเปาหมายตามที่
เคยคิดไวหรือไม กระนั้นก็ดี ในขณะที่ผมยังมีลมหายใจอยูนี้ผมก็ตั้งมั่นวาจะทําชีวิตใหมคุีณคาที่สุด เพือ่
ตามรอยบุคคลที่ผมเห็นเปนตนแบบของชีวิตไปใหไกลทีสุ่ดเทาที่ผมจะมีกําลังไปไดถึง 
 บุคคลทานแรกที่เปนปูชนียบุคคลสําหรับผมคือ อาจารยเสม  พริ้งพวงแกว สายใยแหงการ
ชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานการจนมาถึงเรื่องชีวิตครอบครัวทําใหผมรกัเคารพทานเสมือนญาติผูใหญ
และผูบังคับบัญชาในเวลาเดียวกัน 
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อาจารยเสม เปนผูบุกเบิกงานดานสาธารณสขุมาตั้งแตเริ่มชวิีตการทํางาน และเมื่อครั้งเปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัดเชยีงรายก็ไดทําใหโรงพยาบาลนี้เปนโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ที่เกิดจาก “ประชานุเคราะห” จริงๆ เพราะเปนโรงพยาบาลทีเ่กิดจากการรวมแรงรวม
ใจของประชาชนในการอนุเคราะหบริจาคสรางเปนโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะหมาจนถึงปจจุบัน 

ระบบเงินบํารุงโรงพยาบาลทีท่ําใหโรงพยาบาลตาง ๆ สามารถมีงบประมาณบริหารจัดการได
เอง นอกเหนือจากเงินงบประมาณก็เปนระบบที่อาจารยเสมเปนผูทําใหเกิดขึ้น 

ในครั้งนั้นอาจารยเสมไดเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่ไปตรวจราชการวา ในเมื่อ
งบประมาณการดําเนินงานของโรงพยาบาลนัน้เปนเงินที่ไดมาจากประชาชนใหการอนุเคราะห การไปรับ
รักษาแตละครั้งก็มีการบริจาคเงินใหกับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะไดสามารถใหการรักษาแกคนอื่นๆ 
ตอไปได จึงไมสมควรเลยที่เงินที่เก็บไดจากการบริจาคของประชาชนจะถูกนําเขามาสูรัฐบาล ควรที่จะนํา
เงินไปพัฒนาโรงพยาบาลมากกวา ซ่ึงรัฐบาลในขณะนั้นก็ยอมรับ 

จนกระทั่งเกิด “ระเบียบเงินบาํรุง” คือระเบียบที่กํากับการใชเงินที่ไดมาจากการใหของ
ประชาชน ใหสามารถใชไดโดยไมตองสงเขาคลังรัฐบาล เปนแบบอยางแกทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศได
ใชกันมาจนถึงปจจุบัน 

ตอมา เมื่อทานไดยายเขามาเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลหญิงก็ไดมาบุกเบิกสรางรากฐานและ
พัฒนาจนกระทั่งกลายมาเปนโรงพยาบาลราชวิถีในปจจุบัน  

หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 อาจารยเสมไดเขารับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ทานก็เปนผูที่ทําการปฏิรูปกระทรวงเปนครั้งแรก ทําใหเกิดความเปนเอกภาพใน
ระบบสาธารณสุขในเมืองไทย นอกจากนั้นทานยังเปนผูผลักดันใหมีโรงพยาบาลอําเภอขึน้ทั่วประเทศ
ดวย และยังไดบุกเบิกงานสาธารณสุขมูลฐานตอมาอีกดวย  

อาจารยเสม หรือ คุณพอเสม จึงเปนนักปฏิรูปที่ผมเห็นมาตัง้แตเปนแพทยจบใหมจนกระทั่งถึง
วันนี้ทานก็ยังเปนเสาหลักของวงการสาธารณสุขอยู 
 ครั้งหนึ่งขณะที่ผมยังทํางานอยูที่โรงพยาบาลราษีไศล อาจารยเสม ซ่ึงในขณะนั้นเปนรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงสาธารณสขุไดไปเปนประธานเปดโรงพยาบาลอุทมุพรพสิัย ซ่ึงอยูใกลกับอําเภอราษี
ไศล จังหวัดศรสีะเกษ พวกเราจึงเดินทางไปตอนรับทานดวย ในระหวางทานขาวกลางวัน ซ่ึงมีผูวา
ราชการจังหวัดอยูดวย ก็ปรากฏวามีคนมารายงานวามีการเคลื่อนไหวของฝายตอตานรัฐบาลหรือพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยอยูในหมูบาน 

เปนหมูบานที่โรงพยาบาลของผมไดสงอาสาสมัครไปประจําอยู 
มีการเรียกคาคุมครอง 6,000 บาท และมีประเด็นเก่ียวของกับอาสาสมัครของโรงพยาบาลดวย

วามีความสนิทสนมกับผูเรียกคาคุมครองนั้น เหตุการณทําทาจะบานปลายและผมก็ไมรูวาจะรับมือกับ
สถานการณนั้นอยางไร นอกจากบอกกับอาจารยเสมวาผมจะกลับไปหาขอเท็จจริงแลวจะรายงานใหทาน
ทราบโดยเร็วที่สุด 
 หลังจากไปสืบขอเท็จจริง ก็ไดความมาวาชาวบานซึ่งปกติจะมีประเพณีการแขงเรือทุกป ตนไมที่
จะใชทําเรือไดดีซ่ึงจะตองเปนตนไมลําตนใหญๆ ตนเดียวซึ่งหาไดยากในแถบจังหวัดศรีสะเกษ เพราะปา
ไมถูกตัดทําลายไปเกือบหมดแลว ชาวบานจงึขวนขวายไปหาตนไมถึงในเขตเทือกเขาภูพานอันเปนเขต
ปฏิบัติการของกองกําลังฝายคอมมิวนิสต  

ชาวบานที่ไปหาไมนั้นก็ถูกจับโดยฝายตอตานรัฐบาล และถกูพวกนั้นปรับไป 2,000 บาท   
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ครั้นพอลงมาจากเขาจะมาถึงบานก็มาถูกตํารวจของรัฐบาลจับอีก ดวยขอหาวาเขาไปในเขตของ
ผูกอการราย  ซ่ึงตํารวจก็ยอมปลอยตัวแตตองเสียคาปรบัไปอีก 4,000 บาท  สรุปแลวชาวบานไดตนไม
มาตนนั้นตองเสียไป 6,000 บาท แตก็ไมมอีะไรเก่ียวของกับอาสาสมัครของโรงพยาบาลราษไีศลเลย 
 หลังจากไดขอเท็จจริงผมจึงทาํจดหมายถึงรัฐมนตรี คือ อาจารยเสมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง   

ผมคิดไมถึงวาทานจะชวยพวกเรามากขนาดนั้น เพราะทานไดทําหนังสือถึงผูวาฯ และ
นายอําเภอราษไีศลเพื่อขอบคุณที่ผูวาฯ และนายอําเภอไดชวยดูแลโรงพยาบาลมาดวยดีตลอด และยังให
การรับรองใหวาคนของทาน คือเจาหนาที่สาธารณสุขที่อยูในพื้นที่ไมไดมีพฤติกรรมในการที่จะตอตาน
รัฐบาลอยางแนนอน อีกทั้งยังขอใหนายอําเภอกับผูวาฯ ชวยใหการสนับสนนุการทํางานของโรงพยาบาล
ตอไป  
 จดหมายฉบับนั้นทําใหนายอําเภอเรยีกหัวหนาหนวยราชการในระดับอําเภอเขาพบและกําชับวา
ตอไปนี้หากโรงพยาบาลจะทาํอะไรอยาไปขัดขวาง เพราะวาโรงพยาบาลเขามีคนหนุนหลงัเปนระดับ
รัฐมนตรี เขาจะไปออกหนวยอะไรก็ตามใจเขา  

การที่รัฐมนตรีเอาใจใสแมกระทั่งผูอํานวยการโรงพยาบาลเลก็ๆ คนหนึ่งก็ทําใหการทํางานของ
เราสะดวกและทําไดดีขึ้น 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ผมไดรับรางวัลแพทยดีเดนในชนบท พิธมีอบรางวัลนี้มขีึ้นที่
ศาลาประชาคมอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อาจารยเสม ซ่ึงขณะนั้นพนจากตําแหนงรัฐมนตรีแลว
ไดกรุณาไปเปนประธานในพิธีมอบรางวัล ทานกลาวถึงเรื่องรางวัลนี้กับทีป่ระชุมซึ่งมีผูไปรวมจํานวนมาก
ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานและประชาคม
ตางๆ ในอําเภอบัวใหญ รวมทั้งเพื่อนๆ พี่นองบางสวนจากราษีไศลวา   

“ในงานของแพทยชนบทนี้ อยางไรก็ตามวันหนึ่งถาเราไมถอยออกมา เราตองไดรับรางวัล ผูที่
ใหรางวัลที่ดีทีสุ่ดในชีวิตของเราคือตัวเราเอง เราควรจะมีความภูมิใจอยางยิง่ที่เราไดทําหนาที่
อยางดีที่สุด” 

 แมวาผมจะภูมิใจกับรางวัลที่ผมไดรับ แตความภูมิใจนั้นก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นทุกครั้งที่นึกถึงหนาที่
ที่เราไดทํามาอยางดีที่สุด  

อาจารยเสมนั้นเปนผูใหญที่มีอารมณขัน เวลาไปกลาวในงานตางๆ ก็มักจะมีคําพูดทั้งที่ให
ขอคิดกําลังใจและคําพูดที่ทําใหเราไดหัวเราะกันเสมอ ในวันนั้นทานยังกระเซาผมวา ที่ผมเคยพูดไววา
การมาทาํงานในชนบททําใหไดพบคนดี ๆ ที่เปนเหมือน พอ แม พี่ นองไปจนถึงลูก เนื่องจากใน
ขณะนั้นผมยังไมไดแตงงาน 

ทานอาจารยก็กลาวทิ้งทายวาใหชวยกันหาลูกจริง ๆใหผมสกัคน 
 ดวยความเอาใจใสทีท่านมีใหกับผมและพวกเราที่ทํางานสาธารณสุขมาโดยตลอด วันที่ผม
แตงงานจึงไดเรียนเชิญทานเปนประธานและเปนเจาภาพฝายชาย  

นับวาทานมีสวนดูแลผมจนกระทั่งมีลูกมีเตาไดจริง ๆ  
 อาจารยอีกทานหนึ่งที่ผมอยากกลาวถึง คือ อาจารยประเวศ วะสี ซ่ึงทานเคยใหความชวยเหลือ
เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาหลายๆ คนรวมทัง้ตัวผมตั้งแตสมัยผมเปนนักศึกษา จึงเปนอาจารยผูใหญที่
ทราบภูมหิลังของผมเปนอยางดี เมื่อผมไปทํางานในชนบทก็ไดรับอาสาสมัครชาวเบลเยยีมใหไปทาํงาน
ดวย  
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ในเวลานั้น การเมืองโลกมีแนวโนมที่เอนเอียงไปทางฝายซาย เชน ในยุโรปเองพรรคยูโร
คอมมิวนิสตก็ชนะเลือกตั้งในหลายพื้นที่ รวมทั้งในสเปน อิตาลี สวีเดน และเยอรมัน เนื่องจาก
โรงพยาบาลราษีไศลมีการออกพื้นที่ไปชวยชาวบานบอย จึงมีการกลาวหาวาอาสาสมัครเบลเยียมเปน
อาสาสมัครเอียงซายจากยูโรคอมมิวนิสตที่ถูกสงมาทํางานกับทางโรงพยาบาล 
 อาจารยประเวศ ซ่ึงขณะนั้นเปนอาจารยแพทยที่ศิริราช เปนผูออกมาใหสัมภาษณหนังสอืพิมพ
โดยกลาววาการที่มีคนไปกลาวหาโรงพยาบาลราษไีศลเชนนัน้จะทําใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ เพราะอาสาสมัครตางชาติมีอยูทั่วไปในทุกประเทศ นอกจากนั้น การกลาวหาเชนนั้นจะทําให
แพทยที่ทาํงานชวยเหลือคนยากคนจนในชนบทเสยีกําลังใจไปหมด   
 หลังจากนั้นอีกหลายป ผมก็ไดรับเชิญใหเปนผูกลาวปาฐกถาของมูลนิธิโกมล คีมทอง โดย
อาจารยประเวศเปนผูเสนอชื่อผมตอมูลนิธิโกมล คีมทอง ซ่ึงเปนกําลังใจและความภูมิใจอยางยิ่งครั้ง
หนึ่งในชีวิตผม 

เมื่อผมมาทาํงานในกระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมทํางานกับทานจริง ๆ จัง ๆ ในชวงนั้นกําลังมี
การกอตั้งคณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ โดยการสนับสนุนของมูลนิธริ็อกก้ีเฟลเลอร เพื่อสนับสนุน
เรื่องการวิจัยสรางความรูและเสนอแนะนโยบายตางๆ ใหกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการ
ปฏิรูปโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2535   

การปฏิรูปครั้งนี้ทําใหมีปรับปรุงระบบงานหลาย ๆ อยางในกระทรวง เชน การต้ังสถาบันพระ
บรมราชชนกขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการพัฒนากําลังคนสาธารณสุขโดยตรง  มีการยกระดับสํานัก
นโยบายและแผนขึ้นมาเปนสํานัก จากเดิมที่มีฐานะเปนเพียงหนวยงานระดับกอง ทั้ง ๆ ที่มีภารกิจกวาง
ใหญมาก  

ผลพวงอีกสําคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปก็คือมีการกอตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ขึ้นเปนหนวยงานอิสระ แตก็ยังใชงบประมาณของกระทรวงในการทํางานโดยมีภารกิจคลายกับ
สืบทอดงานของคณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ สาํนักวิจัยระบบสาธารณสุขถูกจัดตั้งขึ้นและมีนาย
แพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์เปนผูอํานวยการคนแรก และที่นี่เองที่เปนที่กอกําเนิดของหนวยงานที่ทํางาน
พัฒนาสาธารณสุขรูปแบบใหมๆ  ที่ไมติดอยูกับระบบราชการ ไมวาจะเปน สาํนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานปฏริูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) ซ่ึงตอมากลายเปน
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(พรพ.) เปนตน 
 ผมอาจจะกลาวไดวา อาจารยประเวศนั้นเปนครูทางความคิด หรือเปนผูใหหลักคิดในการ
ทํางานกับผมและเพื่อนๆ พี่ๆ  นองๆ ที่รวมทํางานกันในหลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงเราไดรวมกลุมและมีเวทีที่
พบปะแลกเปลีย่นกันอยางสม่าํเสมอ โดยที่มอีาจารยประเวศมารวมดวยกับพวกเราตอเนือ่งมากวายี่สิบป
แลว ที่เรียกวากลุมสามพราน เน่ืองจากเรานดัประชุมกันที่สวนสามพราน จงัหวัดนครปฐมทุกเดือน 
เดือนละครั้ง  

กลุมสามพรานเกิดขึ้นเพราะพวกเราหลายคนที่ทํางานสาธารณสุขในขณะนั้นมีความเห็น
เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะการดําเนินงานเรื่องความจําเปนพื้นฐานหรือ จปฐ. 
แตกตางกันเปนสองฝาย จึงมกีารนัดกันไปประชุมโดยตั้งใจวาจะหาทางตกลงกันใหไดวาจะเอาอยางไร
กันแน เมื่อเราปรึกษาขอความเห็นจากอาจารยประเวศ ทานกลับเห็นวาไมควรคุยกันในลักษณะนั้น  
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เพราะการคุยกันที่เริ่มจากความเห็นทีไ่มตรงกันจะยิ่งทําใหเกิดความขัดแยงและทะเลาะกัน 
แทนที่จะคุยดวยความเห็น ทานไดแนะใหจัดเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูดวยวิชาการกัน ใหมีการ
ทําการบานทางวิชาการและคนควาใหรูจริงในเรื่องตางๆ ที่นํามาหารือกัน โดยไมใหรบีดวนหาขอสรุปผิด
ถูกในทันที  
 หลังจากนั้นมา ไมวาใครจะทํางานอะไรก็จะนํามาเลาสูกัน แลกเปลี่ยนกัน บางครั้งก็มอบหมาย
กันไปทําเรื่องน้ันเรื่องน้ีตอ แลวเอามาติดตามกัน เปนเวทีความคิดที่ทุกคนยินดีมารวมและมาทํางานโดย
ไมไดใชอํานาจในการสั่งการแบบองคกร ไมมีมติวาใครผิดใครถูก  

แตเปนที่นาแปลกใจที่เวทีความคิดเชนนี้กลับเต็มไปดวยความกระตือรือรนที่จะทํางาน  
และที่เวทีแหงนี้เกิดขึ้นไดและมีความตอเน่ืองมาไดถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีอาจารยประเวศเปน

ผูใหญหรือเปนศูนยรวมของพวกเรานั่นเอง 
 สําหรับผม อาจารยประเวศใหความเกื้อกูลกับผมทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว  

เมื่อครั้งที่ผมจะแตงงาน อาจารยประเวศก็กรุณาเปนเถาแกไปสูขอให นับวาเปนความกรุณาตอ
ผมและครอบครัวเปนอยางมาก และจนถึงทุกวันนี้ อาจารยประเวศเปนผูที่ใหขอคิดและกําลังใจในการ
ทํางานและการใชชีวิตมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเวลาที่ผมตองเผชิญกับชะตากรรมที่หนักหนวง อาจารย
ไมเคยที่จะไมยื่นมือมาชวยเหลือหรือใหกําลังใจ 
 อาจารยผูใหญที่เปนรมเงาของผมอีกทานหนึ่งคืออาจารยอารี วัลยะเสวี ซ่ึงทานเคยเปนคณบดี
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดแีละเปนผูที่บุกเบิกงานดานโภชนาการ ในขณะที่ผมทํางานอยูในชนบทที่
โรงพยาบาลราษีไศล ทานไดนําโครงการและการสนับสนุนจากตางประเทศหลายโครงการไปทําในพื้นที ่
ที่ผมดูแล ผมซึ่งเปนศิษยเการามาฯ และมีแนวคิดที่อยากจะทํางานพัฒนาชนบทอยูแลวจึงมีโอกาสได
ทํางานในพื้นทีแ่ละไดเรียนรูมากขึ้นจากการทาํงานกับองคกรตางๆ เหลานั้น ทําใหผมไดรูจกัเอ็นจีโอวา
เปนอยางไร ไดรูวาอาสาสมัครคืออะไร อาสาสมัครหมอเบลเยียมที่ไดมาทํางานชวยเหลือผมก็มาจากการ
ติดตอผานอาจารยอาร ี 

ประสบการณเหลานี้ทาํใหผมไดรูวาโลกนั้นกวางกวาที่ตาเราเห็น  
เมื่อมีโอกาสไดไปเรียนตอที่ประเทศเบลเยียมและกลับมาทาํโครงการตอเนื่องอีกหลายโครงการ 

แนวความคิดที่วา เราแกปญหาเรื่องสุขภาพอยางเดียวยังไมพอ ตองทํางานผสมผสานหรือประสานงาน 
ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นใหมาแกปญหาของชาวบานไปพรอม ๆ กัน ก็เปนแนวคิดที่ผม
ไดมาจากการทาํงานรวมกับอาจารยอารีนี่เอง  
 เมื่อยายมาอยู ในกระทรวงผมไดทํางานรวมกับอาจารยอารี และอาจารยประเวศใน
คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ  

ชวงเดียวกันนั้นก็มีการตั้งองคกรเรียกวา สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา ซ่ึงเริ่มตนมาจากโครงการ
สนับสนุนการทาํงานในทองถ่ิน (LDAP, Local Development Assistant Program) ซ่ึงไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐบาลแคนาดาที่ใหการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนไทยในงานพัฒนาตางๆในชนบท ตอมาไดให
เงินชวยเหลือกอนสุดทายเปนเงิน 5 ลานเหรยีญเพื่อใหจัดตัง้มูลนิธิ ชื่อมลูนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนาขึ้น
และมีสถาบันชมุชนทองถ่ินพัฒนา หรือ LDI (Local Development Institute) ขึ้นเพื่อเปนองคกร
ดําเนินงาน โดยมี อาจารยเสนห จามริก อาจารยประเวศ อาจารยอารี และอีกหลายทานเปนกรรมการ 
ทานก็ไดชักชวนใหผมมาชวยในระยะแรกๆ  
 ทั้งสามทานที่ผมกลาวมาแลว เปนทั้งรมใหญในทางความคิดและในทางการทํางานของผม  
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ยังมีอีกทานหนึง่ที่เปนผูสนับสนุนใหผมไดทํางานอยางเต็มทีใ่นฐานะผูปฏิบัติงาน ก็คือ อาจารย
ไพจิตร ปวะบุตร ทานเปนแพทยชนบทดีเดนสมัยที่อยูที่โรงพยาบาลบานไผ จังหวัดขอนแกน และตอมา
ทานก็ไดขยับขยายไปเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอยูทีน่ครราชสีมา ซ่ึงผมไดมารูจักและทํางานกับ
ทานในตอนที่มาทํางานอยูที่โรงพยาบาลบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งเมื่อทานไดเขารับ
ตําแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทานก็ชักชวนและใหโอกาสผมมาเปนผูชวยปลัดฯ 

อันที่จริงตําแหนงผูชวยปลัดฯ จะทําอะไรไมไดเลยหากปลัดกระทรวงไมสนบัสนุน แตในชวงนั้น
ผมก็สามารถทีจ่ะดําเนินการอะไรหลายๆอยางตามแนวคิดที่มีอยูโดยเฉพาะเรื่องการประกันสุขภาพ ผม
ไดมีสวนรวมอยูในการออกแบบระบบประกันสังคม การเปดแผนกผูปวยนอกนอกเวลา (O.P.D นอก
เวลา) แหงแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลราชวิถี แนวคิดการเปด O.P.D นอกเวลาที่มาจากคณะ
แพทยศาสตรรามาธิบดี ซ่ึงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเปนแหงแรก  

งานเหลานี้ลวนแตเปนรากฐานการพัฒนาไปสูการจัดการดานการเงินภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาในเวลาตอมาทั้งสิ้น อาจารยไพจิตรจึงเปนผูสนับสนุนและใหโอกาสผมไดกาวเขามาเดิน
บนเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางเต็มตัว โดยมีอาจารยอีกหลายทานเปนเสมือนผูจุดเทียน
นําทางและคอยชี้แนะใหผมเติบโตทั้งทางความคิดและเครือขายการทํางานมาจวบจนทุกวันนี้ 

ถึงทุกวันนี้ ผมยังดีใจและรูสึกวาตัวเองโชคดีที่ตั้งแตเด็กจนโตมีครอบครัวที่อบอุน มีคน
ดูแล เมื่อทํางานก็มีเพื่อนรวมงานที่ดี มีอาจารยหลายทานที่สนับสนุนและคอยชวยจุดประกายทาง
ปญญา   

แตคนเราคงไมมีใครโชคดีไปเสียทุกอยาง อุปสรรคและขวากหนามยอมตองมีเปนธรรมดา  
เหมือนกับความสุขและความทุกขที่เปนของคูกันครับ 
 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

บทที่ 4 
หลักประกันสุขภาพ อุดมคติแหงชีวิต 

 
ในชวง 20 กวาปมานี้ โดยปกติแลวผมมักจะอยูที่ทํางานถึงสองทุม หรือถึงแมไมอยูในสาํนักงานก็ตองมี
นัดหมายไปประชุมหรือไปรวมงานที่ไหนสักแหง แทบจะไมเคยกลับบานกอนหน่ึงทุมเลย ซ่ึงคงทําให
ภรรยาของผมตองลําบากไมนอย 
 อันที่จริงผมกับภรรยาไดทําความเขาใจและตกลงกันกอนแตงงานแลววา ผมเปนคนทํางานมาก
นะ  ดูเหมือนวาเขาก็เขาใจและยอมรับได แตเขาก็คงไมนึกวาผมจะเปนมากถึงขนาดนี้  
 มันอาจจะเปนนิสัยสวนตัว หรืออาจจะเปนเพราะความฝงใจกับชีวทัศนสมัยที่ทํากิจกรรม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็แลวแต ผมคิดวาผมมีความชัดเจนมากในเรื่องการที่อยากจะมีชวิีตที่มี
ความหมาย คือเกิดมาแลวไมเสียเปลา ขอใหไดทําสิ่งที่มีประโยชนตอโลก ตอสวนรวม อะไรทํานองนั้น 
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แตความรูสึกนึกคิดนี้เปนเรื่องที่ผมไมคอยอยากพูดบอกกับใครนัก 
จะมีก็แตคนสนิทที่สุดคือภรรยาของผมเทานั้นที่ผมไดพูดคุยและไดรวมรับรู  
ที่ผมไมคอยอยากพูดเรื่องความคิดเรื่องการทุมเทชีวิตใหกับการงานก็เพราะเกรงวาคนที่ไม

เขาใจจะรูสึกหมั่นไส หรือไมก็อาจคิดวาผมเปนคนทะเยอทะยาน อยากมีชือ่เสียงเกียรติยศ อยากเปน
ใหญเปนโตไปเสียอีก 

แตลึก ๆ แลวแรงขับภายในจริง ๆ คือผมอยากจะเห็นตนเองผลักดันงานที่เห็นวาเปนประโยชน
ใหเปนจริงเกิดขึ้น ไมไดอยากไดอะไรมากไปกวานั้น  

เรียกวา ทาํงานเพราะความอยาก และถางานสําเร็จก็เหมือน “สมอยาก” ในความใฝฝนของตน 
การมีตัวตนแบบนี้มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือทําใหมีความมุมานะ ไมหว่ันตออุปสรรค แต

ขอเสียก็คือ มันทําใหเกิดอัตตา การมีความ “อยาก” ทําใหเปนทุกขเวลาที่ทําแลวไมเปนไปดังที่ใจ
อยากจะใหเปน 
 ถากิเลสแปลวาความอยากได อยากมี อยากเปน กิเลสสูงสุดของผมคือความอยากจะเห็นงาน
สําเร็จ ดังนั้นทัง้ ๆ ที่ลมเหลวครั้งแลวครั้งเลาในเรื่องการผลักดันหลักประกันสุขภาพ แตแทนที่ผมจะ
ลมเลิกไป ผมกลับคิดไปวาตองทํางานกัดติดแบบอุเบกขา คือ ทําตอไปดวยจิตวางไมใชปลอยวางแลว
เลิกทําไปกลางคัน 
 ธรรมะขอนี้ผมไดมาตอนที่บวชเรียนกับทานประยุทธ  ปยุตโต ที่วัดญาณเวศกวัน เปนธรรมะขอ
ที่ยากทีสุ่ดแตก็เปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจทั้งในการตอสูกับงานและจนมาถึงการตอสูกับมะเร็ง 
 ผมเชื่อวาคนเราหากมีความรกัในงาน ทํางานดวยชีวิตจิตใจที่อยากจะเหน็งานสําเร็จ เขาคนนั้น
จะเปนผูที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งที่ไดมีความสุขกับการทํางานที่แมวามันจะเหน็ดเหนื่อยหรอืเครียด แตมันก็
จะนํามาซ่ึงความปติ และยอมจะดีกวาคนที่ทํางานไปเพื่อทาํมาหาเลี้ยงชีพไปเรื่อย ๆ ขาดแรงจูงใจหรือ
พลังผลักดันที่อยูขางในวาทํางานไปเพื่ออะไร  

เพราะเราแตละคนมีชวงเวลาแหงการทํางานที่อาจจะยาวนานถึง 20-50 ป อีกทั้งในแตละวันตอง
ใชเวลากับการทํางานอยางนอยก็แปดชั่วโมง หากการทํางานเปนไปอยางซังกะตายไรจุดมุงหมาย คนคน 
นั้นจะนาสงสารเปนที่สุด 
 สําหรับผม ผมเปนคนที่มีความสุขกับงานแมวามันจะเหนื่อยและเครียด แตงานที่เปนความฝนที่
อยากจะทําใหสาํเรจ็ของผมนั้น เปนงานที่คอนขางใหญ นั่นคือผมใฝฝนที่จะไดเห็นคนไทยทุกคนสามารถ
เขาถึงระบบหลกัประกันสุขภาพไดอยางถวนหนาและบริการที่ไดรับตองมคุีณภาพไมใชบริการชั้นสอง
หรือชั้นสาม  
 อาจเปนเพราะวาสภาพสังคมที่ผมไดใชชีวิตผานมาตั้งแตสมัยนักศึกษามาจนถึงสภาพความเปน
จริงที่ไดเห็นในการทํางานในชนบทไดตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของเรื่องนี้มากขึ้น ๆ จนกลายเปน
แผนที่ทางเดินของชีวิตผมที่ชัดขึ้นเรื่อย ๆ   

 ถาจะลองทบทวนดูผมคิดวาความคิดเรื่องหลกัประกันสุขภาพมันตกผลึกชัดเจนมากขึ้น ๆ 
ตามวันเวลาที่ผานไป ตั้งแตเปนนักศึกษาก็มีการทํากิจกรรมมีการพูดถึงและตอสูเพื่อความเปนธรรมใน
สังคมกันมาก เมื่อไปทํางานในชนบทก็ไดเห็นความยากไรความดอยโอกาสที่จะเขาถึงบริการสุขภาพ เห็น
ปญหาสาธารณสุขทุกมิติ  การที่ไดไปรูไปเห็นประเทศที่เขาเจริญแลววาระบบเขาดีอยางไรก็ยิ่งทําใหมี
มโนภาพที่แจมชัดมากขึ้น และใฝฝนอยูเสมอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหสิทธิขั้นพื้นฐานของ
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ประชาชนเปนจริง การศึกษาและบริการสุขภาพควรจะเปนสิ่งที่รัฐบาลจัดหาใหและประชาชนทุกคนควร
จะไดรับ 

ถาพูดถึงความประทับใจในระบบหลักประกันสุขภาพของตางประเทศ ผมมักจะฝนถึงประเทศ
สวีเดน ในแงที่วาเปนประเทศที่ดําเนินนโยบายตามแนวทางสังคมนิยมแตเปนสังคมนิยมแบบ
ประชาธิปไตย กลาวคือในทางการเมืองเขาใชวิธีการเลือกตั้งเหมือนประเทศในระบอบประชาธิปไตย แต
นโยบายของรัฐจะคอนไปทางแนวสังคมนิยม คือรัฐทําหนาที่จัดหาสวัสดิการพื้นฐานใหกับประชาชนทุก
คนเสมอหนากัน แตไมไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งตางจากประเทศคอมมิวนิสต  

ตัวอยางเชน เขามีนโยบายการเก็บภาษีที่สูงมากแตในขณะเดียวกันรัฐก็ใชภาษีนั้นไปดูแล
ประชาชนของเขาเปนอยางดี  ไมทอดทิ้งคนในสังคม ไมทิ้งใหใครหรือครอบครัวใดตองตกหลนหรือตก
ขอบเปนผูยากไรที่ไมมีแมแตขาวจะกินหรือบานจะอยู  ไมมีใครจะตองลมละลายไปเนื่องจากความ
เจ็บปวยของตัวเอง ไมทําใหความเจ็บปวยของตนเองหรือวาสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเปนภาระ
จนกระทั่งคนในครอบครัวนั้นตองเดือดรอน ดังนั้นคนของเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ใกลเคียงกัน  

หลายประเทศในสแกนดิเนเวียหรือวาประเทศญี่ปุนเขามีรูปแบบรัฐสวัสดิการเชนนี้มานานแลว 
อยางไรก็ตาม การสรางระบบหลักประกันสุขภาพตามความฝนของผมนั้น มันเปนเรื่องยากที่

ตองทําการปฏริูประดับโครงสรางที่ใหญโตมาก ขณะที่ผมอยูโรงพยาบาลชนบทก็ไมคิดวาจะทําใหมันเปน
จริงไดอยางไร สิ่งที่พอจะทําไดก็ คือโครงการพัฒนาชนบทตางๆ ดังที่ไดเลาไปแลว  

จังหวะชีวิตที่ไดยายเขามาทํางานในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ. 2529 นับเปนการเขยบิ
เขาใกลเสนทางตามความใฝฝนอีกกาวหน่ึง 

ผมมาเริม่งานในกระทรวงครั้งแรกที่สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมลูฐานซึ่งเปนงานที่
เนนการมีสวนรวมของประชาชน มีการจัดตั้งผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.)  และอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ทั่วประเทศ งานเหลานี้สอดคลองกับความคิดของผมที่เชื่อในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
มาตั้งแตสมัยเปนนักศึกษา พอไปอยูในชนบทก็ทํากิจกรรมที่ระดมการมสีวนรวมของประชาชนมาโดย
ตลอด เชนกองทุนยา เปนตน เมื่อถูกชักชวนเขามาทาํงานในกระทรวงจึงมาเริ่มตนที่งานการมีสวนรวม
ของประชาชน  

แตพอทําอยูไดสัก 2 ป ก็มีความรูสึกวาการสรางการมีสวนรวมของประชาชนแบบที่ทําอยูใน
ระบบราชการนั้นมันเปนการทําแบบสั่งการหรือท็อปดาวน (Top down) เพราะเอาเขาจริงๆ แลว
ประชาชนไมไดมีการรวมคิดเทาที่ควร  

ในที่สุดจึงขอยายมาอยูที่กองแผนงานซึ่งเปนหนวยงานที่มองภาพรวมของนโยบายการบริหาร
ระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ  

และที่กองแผนงานนี่เองที่ทําใหผมคิดถึงเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพอยางเปนเรือ่งเปน
ราว  

ผมไดรับเชิญไปรวมแสดงปาฐกถาโกมล คีมทองในป พ.ศ. 2530 ขณะนั้นแนวความคิดเรื่องการ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพของผมก็คอนขางจะชัดเจนพอสมควรแลว การปาฐกถาครั้งนั้นเราเริ่มดวย 
คุณหมอสุวิทย (นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ) ที่กลาวถึงวิกฤติการณของระบบสาธารณสุขไทย มี
เนื้อหาสาํคัญเก่ียวกับสถานการณโรคและการเจ็บปวย อัตราการตายจากโรคสําคัญ ๆ ซ่ึงมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปจากในอดีตที่เคยเปนปญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อตาง ๆ มาเปนโรคจากพฤติกรรม ในขณะที่
วิกฤติของระบบสาธารณสุขทีดู่แลประชาชนยังเปนระบบทีต่ั้งรับและไมสามารถตามทันตอปญหาได ฯลฯ  
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 ผมพูดเปนคนที่สอง มีเน้ือหาเรื่องแนวทางทีจ่ะแกไขปญหาที่สุวิทยวาไว โดยใชชื่อหัวขอวา “มิติ
ใหมระบบบริการสาธารณสุข” ซ่ึงนั่นคือครั้งแรกที่ผมพูดเรือ่งปฏิรูปตอสาธารณะอยางเปนเรื่องเปนราว 
และหลังจากนั้นผมก็กลายเปนคนที่ถูกเชิญไปพูดในการประชุมตาง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงทําใหผมตอง
หาความรู เปดมุมมองใหม ๆ มากขึ้น ๆ ไปดวย  

การปาฐกถาถูกถอดออกมาเรยีบเรียงเปนหนงัสือเลมเล็ก ๆ  ครั้งหลังสุดทีห่ยิบขึ้นมาอานผม
ยังรูสึกตกใจ ไมนาเชื่อวาวันเวลาจะผานมากวายี่สิบปมาแลว แตสิ่งที่ผมไดพูดไวในวันนั้นก็ยังไมไปถึง
ไหนเลย ดูเหมอืนวาการปฏิรูปจริงๆ นั้นเพิง่จะเริ่มเมื่อไมนานมานี้เอง  

ความคิดเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพยังอยูกับผมและผมก็ไดเกาะติดกับเรื่องเดียวนี้มา
ยาวนานทีเดียว ผมมาปะติดปะตอความคิดตัวเองภายหลังก็รูสึกวาสิ่งที่พูดไปเมื่อแสดงปาฐกถานั้น มันก็
คือสิ่งเดียวที่ผมคิดมาโดยตลอด  

หากจะพูดวานั่นคือจุดที่ผมคนพบตัวเองกค็งไมผิด  
หลังจากนั้นการวางแผนชีวิตจึงเริ่มมทีิศทางมากขึ้น  จะเหน็วาแมผมจะตองยายไปทํางานใน

ตําแหนงอ่ืนๆ หลายตอหลายรอบในชวงที่ผมอยูในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเมื่อขึ้นมาถึงระดับ
ผูชวยปลัดกระทรวง ซ่ึงก็อาจจะขอยายไปไหนมาไหนได เชน ไปเปนสาธารณสุขจังหวัด ไปอยูกรมตาง ๆ 
เพื่อที่จะกาวไปเปนรองอธิบดี หรืออธิบดี แตผมก็ไมเคยขอยายไปอยูกรมไหนเลย ยังคงปกหลักอยูที่
สํานักงานปลัดกระทรวง และยังไดเก่ียวของเรื่องของการวางนโยบายของระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศมาโดยตลอด 

 อาจารยประเวศ วะสีเคยพูดไววา “ระบบราชการเปนระบบที่ฆาผูเชี่ยวชาญ” เพราะวาทกุคน
ตางมัวแตมองหาลูทางทีจ่ะกาวหนาในตําแหนงโนนตําแหนงนี้ เมื่อทํางานในตําแหนงหน่ึงจนรูเรื่องดีก็
ตองยายไปตําแหนงอ่ืนเพื่อความกาวหนาจนทําใหขาดความตอเนื่องในการสรางความเชี่ยวชาญ สุดทาย
กลายเปนไมเชีย่วชาญอะไรเลย  

เพราะยายไปยายมาจนรูทุกเร่ืองแตไมเช่ียวชาญหรือไมรูจริงสักเร่ือง  
ผมคิดวาในการทําเรื่องหลักประกันสุขภาพเราจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานบางเรื่องอยู

เหมือนกัน ผมไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับการเงินการคลังสาธารณสุขมากขึน้เรื่อย ๆ ผสมผสานกับการได
ปฏิบัติการจริงในการทําโครงการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ คือ หลังจาก
ทํางานทีร่าษีไศลได 5 ป ผมก็ไดทุนของรัฐบาลเบลเยีย่มไปเรียนตอที่เบลเยี่ยม  

ในชั้นเรียน อาจารยที่สอนก็มกัยกแตกรณีศึกษาจากแอฟรกิา ยุโรป หรืออเมริกา จนพวกเราที่
เรียนถึงกับบนดัง ๆ วาไมเหน็มีกรณีศึกษาจากแถบเอเชียบางเลย  

อาจารยจึงชักชวนใหพวกเราเมื่อเรียนจบกลบัมาแลวใหมาทําวิจัยเปนกรณีศึกษาประเทศไทย 
เมื่อผมเรียนจบกลับมาจึงไดจัดโครงการตอเนื่องขึ้นมาทดลองทําในลักษณะการวิจัยเพือ่พัฒนาตนแบบ 
(Model development) โครงการแรกเริ่มทเีดียวก็คือโครงการขุนหาญ ซ่ึงทําในพื้นที่เพยีงอําเภอเดียว 
เปนเวลาเกือบ 5 ป ในชวงที่ผมอยูที่อําเภอบวัใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

ตอมาเมื่อยายมาที่กระทรวงกม็าทําโครงการอยุธยา ซ่ึงขยายพื้นที่จากระดบัอําเภอมาทาํทั้ง
จังหวัด แลวตอมาก็ทําโครงการระดับประเทศคือ โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข หรือ Health 
Care Reform Project 

ผมไดใชความรูและเรียนรูเรื่องการเงินการคลังสาธารณสุขมาก ๆ อีกชวงหน่ึงเมื่อเปน
ผูอํานวยการกองแผนงาน ซ่ึงตองไปรวมทําโครงการประกันสังคมอยางใกลชิดและอีกชวงหนึ่งเมื่อทาํ
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เรื่องงบผูมีรายไดนอย หรือ ระบบสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) ซ่ึงแมจะตองพบ
กับมรสุมของชวิีตครั้งใหญในชวงนั้นแตในที่สุดก็ผานพนมาไดและก็ถือวาเปนจุดที่ไดลงมอืทําเรื่องการ
ปฏิรูปจริง ๆ ไมใชเปนแคการฝน  

การปฏิรูปเรื่องงบผูมีรายไดนอย หรือ ระบบสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล  
( สปร.) นี้ถือเปนการปกธงและการวางหมุดหมายสําหรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้งระบบใน
ระยะตอมา 

จริง ๆ แลว ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพนั้นนอกเหนือจากเรื่องการจัดสรรเงินยังจะตองทํา
หลาย ๆ เรื่องพรอมกัน  ในป พ.ศ. 2543 – 2546 ผมไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ใหทํา
โครงการ Health Care Reform โดยขยายเพิม่จาํนวนพื้นที่จากจังหวัดอยุธยาเปน 5-6 จังหวัด เพื่อจะ
ศึกษาวา ถาจะตองปฏิรูปทั้งระบบ เรื่องการเงินการคลัง เรือ่งบุคลากร เรือ่งระบบสงตอรวมทั้งระบบ
บริการอ่ืนๆ ควรเปนอยางไร 

ในตอนที่จะเริ่มทําโครงการนั้นผมไดลงมือเขียนหนังสือเปนเรื่องเปนราวขึ้นมาเลมหนึ่ง ชื่อวา  
“ปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย” ความตั้งใจแตแรกคิดวาจะใชเพื่อการสื่อสารกับผูที่เก่ียวของแตใน
ขณะที่เขียนเพื่อใชกับคนอื่นก็ปรากฏวามันไดทําใหความคิดของผมเองก็ชัดเจนขึ้นดวย 

ความคิดที่แจมชัดขึ้นในการจัดการปฏิรูประบบบริการสุขภาพนี้จะถือวาเปนสูตรการปฏิรปูของ
ผมก็ได ถาจะพูดอยางคราว ๆ สูตรนี้ประกอบดวย  

หนึ่ง การจัดระบบการเงินการคลังสุขภาพรวมหมู เพื่อใหมกีารกํากับคาใชจายดานสุขภาพของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ แทนที่ประชาชนจะควักกระเปาจายเองตามสถานพยาบาลตาง ๆ คนที่ไมมี
เงินก็ไมไดรับการรักษา ก็เปลีย่นมาเปนวา แตละคนจายตามฐานะของตัวเอง ก็คือจายผานระบบภาษี
แลวนําเงินมารวมกันเปนกองทุนขนาดใหญซ่ึงจะมีพลังกํากับระบบบริการสุขภาพใหเปนไปตามทิศทางที่
เหมาะสมมากกวาที่จะจายแบบกระจัดกระจาย   

สอง การเนนพฒันาสถานพยาบาลใกลบานใหมีความเขมแข็งในขณะที่กระจายเทคโนโลยี
ระดับสูงหรือการแพทยเฉพาะทางออกไปอยางทั่วถึง ไมใหกระจุกตัวแตในเมืองใหญ เพื่อใหผูที่อยู
หางไกลไดรับการดูแลอยางมคุีณภาพทัดเทยีมกับคนในเมืองใหญ และประหยัดคาใชจายในดาน
เทคโนโลยีสุขภาพที่มักจะมีการใชเกินจําเปน  

สาม คือ การปรับระบบความสัมพันธระหวางผูปวยกับวิชาชีพ  จากระบบที่มักพูดกันวารักษา
แตโรคไมรักษาคน ก็พัฒนาใหมีระบบหมอประจําครอบครัว ซ่ึงสถานบริการใกลบานสามารถพัฒนา
คุณภาพไปในลกัษณะที่จะใหบริการอยางเปนองครวม คือ ดูแลทั้งครอบครัวอยางตอเนื่อง ทั้งดานการ
สงเสริม ปองกัน รักษา โดยเฉพาะการสงเสรมิสุขภาพปองกันโรคนั้นถือไดวาหัวใจของความสาํเรจ็อยูที่
สถานบริการขนาดเล็กใกลบาน  นอกจากนี้ตองพัฒนาใหเกิดประชาคมสุขภาพตาง ๆ และใหประชาคม
เหลานี้มีสวนรวมในการพัฒนาระบบ ซ่ึงจะรวมไปถึงการพัฒนาระบบสิทธิของผูรับบริการในเรื่องขอมูล
ขาวสารก็ดี ในเรื่องการดูแลตนเองก็ดี โดยสรุปก็คือใหประชาชนกับวิชาชีพมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกัน
มากขึ้นเปนระบบความสัมพนัธที่ไมใชประชาชนพึ่งพาวิชาชีพและวิชาชพีเปนผูตัดสินใจเทานั้น 

เรื่องที่สี่ คือ การปฏิรูประบบกําลังคนสาธารณสุขเพื่อรองรบัระบบบริการสุขภาพใหม ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งเรื่องจํานวนบุคลากร และทักษะความรูความสามารถทีจ่ําเปน รวมไปถึงระบบสราง
แรงจูงใจตาง ๆ ดวย   
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และ เรื่องสุดทาย จะตองมีกระบวนการทางสงัคมใหเกิดการตระหนักรูรวมกันในวงกวาง ไมใช
ทํากันเงียบ ๆ เฉพาะในวงการแพทยและสาธารณสุขเทานัน้ โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อที่จะใหเกิดการดําเนินการในระยะยาว 

 เวลาพูดเรื่องปฏิรูปผมจะพูดหลักการ 5 ขอนี้มาตลอด  ซ่ึงแตละขอผมก็ไดขับเคลื่อนมา
พอสมควร ปจจุบันมีกลุมคนที่เขามารวมทาํงานจนเกิดเปนผูเชี่ยวชาญในประเด็นเหลานีเ้พิ่มมากขึ้น ทั้ง
ที่อยูในสวนกลางและในพื้นที่  เรียกวามีองคความรูหรือมีวิชาการมากพอแลว ขั้นตอนตอไปคือการสราง
ความมั่นคงทางนโยบาย โดยมีการทํางานรวมกับภาคประชาสังคมและสื่อตาง ๆ ดวย ปจจุบันจะเห็นวา
มีผูนําภาคประชาชนหลายคนที่มีความรูความเขาใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ บางคนเขาใจประเด็นทาง
วิชาการของเรื่องน้ีมากและก็เปนปากเปนเสยีงแทนประชาชนไดเปนอยางดี 

อันที่จริงแลวผมเห็นความสาํคัญของการปฏิรูปทั้งระบบ คือทั้งเรื่องสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค 
การรักษาพยาบาล การฟนฟสูุขภาพและการคุมครองผูบริโภคเปนอยางมาก แตที่คิดทําเรื่องระบบ
บริการกอนแมวามันจะเปนเพยีงสวนหนึ่งของระบบสุขภาพทั้งหมดก็เพราะวาสวนหนึ่งองคความรูมันมี
ความชัดเจนแลวสําหรับผม  

และที่สําคัญ ไฟในตัวผมในเรื่องนี้แรงมากและคิดอยางมุงมั่นวาจะทําใหสาํเรจ็ 
ในระยะหลังทีก่ารปฏิรูปดานอื่นที่สําคัญ ๆ ในระบบสุขภาพเกิดขึ้น ผมก็ไดเขาไปรวมดวยโดย

ตลอด  เพียงแตวาจุดเนนหนักที่ผมทําเต็มทีคื่อเรื่องการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ซ่ึงผมเชื่อวาจะเปน
หนทางทีจ่ะทําใหประชาชนเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนาได  

จากความคิดความใฝฝนที่มีมาตั้งแตเปนนักศึกษา มาถึงแรงบันดาลใจจากการทํางานกับสภาพ
ชีวิตจริงของชาวบานที่ไดสัมผัสในชนบท และการที่ไดแลกเปลี่ยนกับประเทศตางๆ รวมทั้งการไดทํางาน
ทดลองบางโครงการในพื้นที่ดงัที่เลามาขางตน เปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระดับชาติ  ดังนั้นเมื่อโอกาสทางนโยบายเปดผมจึง
ไมลังเลทีจ่ะขายความคิดนี้ตอพรรคการเมืองที่กําลังจะหาเสยีงเลือกตั้งในป พ.ศ.2544 

 
   
ผมไมรูวาพรรคไหนจะไดคะแนนเสียงขางมาก ตอนนั้นผมไดเสนอความคิดตอพรรคการเมือง

มากกวาหนึ่งพรรค และเปนพรรคไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นมี นายแพทยสุรพงษ  สืบวงศลี เปนแกนนําของ
พรรคอยูที่ไดนําแนวคิดไปเปนสวนหนึ่งของนโยบายหลักของพรรคในการหาเสียง จนกระทั่งทําใหเกิด
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือทีทุ่กคนรูจักดีในชื่อ “30 บาทรักษาทุกโรค” ซ่ึงเริ่มดําเนินการ
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2544   

จริง ๆ แลวกอนหนาที่พรรคการเมืองจะนําไปกําหนดเปนนโยบายนั้น องคกรภาคประชาชนที่
นําโดย อ.จอน  อ๊ึงภากรณ และอีกหลาย ๆ ทานที่ไดศึกษาเรือ่งนี้มาดวยกันก็ไดมีการจัดเวทีระดม
ความคิดกับภาคประชาชนอยางกวางขวาง จนกระทั่งมีการรวมเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติภาคประชาชน โดยรวบรวมรายชื่อไดมากกวา 60,000 รายชื่อ แมวาจะเสนอไมทันและ
รางพ.ร.บ.ฉบบัของรัฐบาลก็ออกมาประกาศใช แตก็นับวาตัวแทนภาคประชาชนจํานวนหนึ่งไดเขาไปมี
สวนรวมในกลไกพิจารณากฎหมายฉบับนี้ดวย  

ในที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ก็มีการออกกฎหมาย คือ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 ไดสําเรจ็ เปนกฏหมายทีจ่ะรองรับใหนโยบายการปฏิรปูระบบบริการสุขภาพมีความ
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เขมแข็งมั่นคงตอไป แตกวาที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะคลอดออกมาได ก็ไมใชวาจะไมมี
อุปสรรค  

ตรงกันขามกลับเปนเวลาที่ผมตองเผชิญกับความเครียดอยางหนักอีกเปนคํารบสอง  
เมื่อออก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติสําเรจ็นั้น  นอกจากความรูสึกดีใจที่หลักประกัน

สุขภาพถวนหนากําลังจะเปนจริงขึ้นมา ผมก็ยังรูดีวานั่นเปนเพียงการเริ่มตนนับหนึ่งในกระบวนการ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพเทานั้น ผมรูดีวายังมีขุนเขาขวางหนาอีกหลายลูกที่ตองกาวผานเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสขุภาพใหดีกวาเดิม  

แตผมก็ไมไดหวั่นใจ ผมพรอมที่จะทํางานหนักในขั้นตอไป  
โดยที่ไมไดเฉลียวใจเลยวา ผมกําลังจะตองเผชิญกับเงื่อนไขอื่นที่ไมใชเปนแคอุปสรรคใน

กระบวนการทํางานในอนาคตอันใกล 
  
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 

บทที่ 5 
ระบบราชการ ระบบที่ทําลายคน 

 การผลักดันใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาจนสําเร็จนั้น แมจะเกิดความปติอยางยิ่ง แต
ขวากหนามและอุปสรรคบนเสนทางที่ตองทุมเทกําลังกายกาํลังใจนี้ก็ไดทิ้งบาดแผลไวกับชีวิตผมไมนอย  

ผมจะขอเลายอนกลับไปในชวงเวลากอนที่จะเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาสักนิด เพราะวา
มันมีเหตุการณที่มีความสําคัญตอชีวิตผมเปนอยางมาก 

ตั้งแตตรวจพบวาเปนมะเร็ง ผมก็พยายามวิเคราะหวามันเกิดไดอยางไร เพือ่วาผมจะไดลด ละ 
และเลี่ยงปจจัยเหลานั้น ในทางวิชาการนั้นถือวาความเครียดเปนสาเหตุหนึง่ที่สําคัญของมะเร็ง ผมจึงจะ
ขอทบทวนดูวา ในชีวิตผมมีความเครียดมากขนาดไหนหรือ มันมากจนสามารถกลายเปนปจจัยเกิด
มะเร็งไดจริงหรือเปลา 

กอนจะเปนมะเร็งผมจําไดวามีความเครียดครั้งใหญ และเปนครั้งที่ใหญที่สุดในชีวิต คือ
ความเครียดที่เกิดขึ้นกอนหนาที่จะเกิดขาวกรณีทุจริตยาขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2541-2542 ขณะนั้นผม
รับผิดชอบงบประมาณเจ็ดพันกวาลานบาทที่ใชในโครงการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย (สปร.)  

แตผมก็ไมไดเก่ียวของกับกรณีทุจริตยาโดยตรงแตถูกโยงเขาไปตามสถานการณมากกวา 
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขแตละปมีจํานวนเปนหลายหมื่นลาน หลายโครงการมี

งบประมาณสูงเปนพันลานและไมนาเชื่อเลยวางบประมาณมหาศาลขนาดนี้บางครั้งมันสามารถตัดสินใจ
ไดโดยผูบริหารเพียงไมก่ีคนโดยแทบไมมีการตรวจสอบ  

ลองคิดดูวา ถาขาราชการประจําที่ไมซ่ือสัตยมาเจอกับนักการเมืองที่ฉอฉลมันจะเปนยังไง  
ถาขาราชการประจําคนนั้นพยายามทําในสิ่งทีคิ่ดวาถูกตอง คนคนนั้นก็ยอมจะประสบกับความ

ยากลําบาก แตถาขาราชการชัว่จับมือกับนักการเมืองเลว บานเมืองก็จะยากลําบากแทน 
แมวาผมจะรับราชการมานานเกือบสามสิบป แตผมบอกไดเลยวาผมรูสึกไมดีกับระบบราชการ

เอามาก ๆ และแมวาผมจะพอมีทางเลือกที่จะไปประกอบอาชีพอ่ืนก็ได เพราะผมเปนแพทย แตผมก็ยัง
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ทํางานรับราชการเพราะเห็นวามันเปนที่ที่เราจะทําประโยชนดานสุขภาพใหกับประชาชนไดมากที่สุด และ
ผมเชื่อวาขาราชการจํานวนไมนอยก็รูสึกเชนเดียวกันกับผม 

 เรื่องที่นําความเครียดครั้งใหญที่สุดมาสูชีวิตผมเกิดขึ้นในขณะที่ผมมีแนวคิดเรื่องการปฏิรูป
ระบบบริการสขุภาพที่คอนขางจะชัดเจนทั้งในแงขององคความรูและพลังหรือไฟที่อยากจะเปลี่ยนแปลง 
ผมอยากจะใชงบประมาณสาํหรับการดูแลผูมรีายไดนอยนี้ใหเกิดประโยชนที่สุด ใหคนยากคนจนไดรับ
การดูแลอยางมีคุณภาพ  

ผมจึงตั้งใจจะใชการจัดการงบประมาณกอนนี้เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพสาํหรับคนจน 

ผมอาจตองพาทานยอนไปในประวัติศาสตรระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยสกัหนอย 
ระบบที่จะชวยเหลือคนยากคนจนในเรื่องการรักษาพยาบาลนั้นมีวิวัฒนาการมาโดยลาํดับ เริ่ม

จากสมยักอนถาคนจนเจ็บปวยไปรักษาในโรงพยาบาล เมื่อจะออกจากโรงพยาบาลก็อาจไปพบนักสังคม
สงเคราะหหรืออาจขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลยกเวนคารักษาพยาบาลใหได  ซ่ึงทางโรงพยาบาลก็
อาจจะขอใหจายแคคาบํารุงเลก็ ๆ นอย หรือไมตองจายเลยก็ได  

ระบบที่วานี้เรียกคนไขเหลานัน้วาคนไขอนาถา  
เวลาลงรายการในบัญชีรายรับของโรงพยาบาลเจาหนาที่ก็จะเขียนตัวยอวา อน. ก็เปนที่เขาใจกัน 
ระบบแบบนั้นมันก็อาจจะดีในแงที่ทําใหชาวบานรูสึกวาหมอเปนที่พึ่ง เปนผูให และจะมีความ

เคารพนับถือหมอมาก แตก็อาจจะมีชาวบานที่รูสึกลาํบากใจในการที่จะตองเอยปากขอและบางครั้งมันดู
ไมมีศักดิ์ศรีเอาเสยีเลยที่คนเราจะตองไปยกมือไหวใครสักคนเพื่อขอใหยกเวนคารักษาพยาบาลให 

ตอมาในราวป พ.ศ. 2518 รัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมชก็ไดมีนโยบายรักษาพยาบาลฟรีสาํหรบัผูมี
รายไดนอย และมีการออกบัตรสงเคราะหใหกับผูมีรายไดนอยรวมทั้งเด็กอายุต่ํากวาสิบสองปและ
ผูสูงอายุ  

การใหการสงเคราะหตามระบบอนาถาก็เริม่หมดไป ใครที่ถือบัตรสงเคราะหมาโรงพยาบาลก็จะ
ถือวามีสิทธิรักษาพยาบาลฟร ีดูดีกวาคนไขอนาถาหนอยเพราะไมตองไปขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาล
อนุมัติ “อน.” เปนครั้ง ๆ ไป  

แมวาระบบใหมที่วานี้จะดีขึ้นแตปญหาก็ยังมีอยู คือเรื่องคุณภาพบริการทีค่นยากจนไดรับมัน
แยมาก เหมือนกับมีการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนมากวาคนยากจนที่ถือบัตรสงเคราะหจะไดรับบริการทีไ่มดี
เทาไรนัก ยาก็เปนยาพื้นๆ บรกิารก็เหมือนไมเต็มใจให เรือ่งรองเรียนก็มาก เปนขาวทางหนังสือพิมพก็
บอย  

ตอมาระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลมีการพัฒนาไปอีกขั้น โดยการใหประชาชนที่ไมไดรับ
สิทธิผูมีรายไดนอยสามารถทีจ่ะซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคา 500 บาทเพื่อรับการรักษาเปนรายป 
ระบบนี้รัฐจัดสรรงบประมาณสมทบใหอีกหัวละ 500 บาท เปนพัฒนาการกาวแรกในการจัดสรรงบแบบ
เหมาจายรายหวั แตระบบบัตรสงเคราะหก็ยงัคงมีอยู 

ปญหาใหญของระบบสวัสดิการผูมีรายไดนอยนี้อยูที่ระบบการจัดสรรงบประมาณ 
การจัดสรรแบบเดิมนั้นเปนการจัดสรรงบประมาณตามจาํนวนเตียงของโรงพยาบาล โดยที่เงิน

งบประมาณสาํหรับคนจนนี้ถูกจัดสรรเปนกอนเดียวใหกับโรงพยาบาล เงนิกอนนี้จึงถูกนําไปใชกับทุก ๆ 
เรื่อง ขึ้นอยูกับวาผูบริหารจะเห็นความสําคัญของเรื่องอะไร  

บางทีก็ไมไดเอาไปใชรักษาคนยากคนจน 
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ยิ่งไปกวานั้น การจัดสรรตามขนาดของโรงพยาบาลนั้น บางพืน้ที่มีคนจนมากกลับไดเงินนอย 
จังหวัดที่เศรษฐกิจดีอยูแลวกลับไดมาก อยางนี้เปนตน 

แนวคิดที่อยากทําในขณะนั้น คือ อยากจะจัดสรรงบประมาณกอนนี้ดวยวิธีใหม เรียกวาการ
จัดสรรแบบเหมาจายรายหัว  

โรงพยาบาลทุกแหงจะตองสํารวจและทําบัญชีผูมีรายไดนอยขึ้นมา แลวจึงจดัสรรงบประมาณให
ไปตามจํานวนคนจนที่แตละแหงตองใหการดูแล เพื่อใหมคีวามชัดเจนวาเงินที่จัดสรรไปจะไปดูแลคน
กลุมนี้อยางชัดเจน  

นอกจากนี้ยังไดเปลี่ยนชื่อเรียกจากระบบเดมิคือบัตรสงเคราะหมาเปนระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลผูมีรายไดนอย หรือ สปร. เพราะตองการสื่อวานี่เปนสวัสดิการที่รัฐใหกับประชาชนและ
เพื่อกระตุนใหการบริการคํานงึถึงวานี่เปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน ไมใชเรื่องการสงเคราะห  

 การจะปฏิรูปการจัดสรรเงินมาเปนแบบเหมาจายรายหัวจะทําไดก็ตองรางระเบียบขึ้นมากํากับ 
เพื่อจะไดเปนกรอบทางกฎหมายและระเบยีบราชการที่อางอิงไดในทางปฏบิัติของฝายตาง ๆ  

มรสุมความเครียดมันเขามากระหน่ําผมทันททีี่เริ่มทําเรื่องนี้ เริ่มตั้งแตผมถูกนักการเมืองเรียก
ไปคุย  พูดงายๆ ก็คือ ไมอนุญาตใหรางระเบียบ เขาบอกวาระเบียบรางมาแลวมันจะมาผูกคอตัวเอง 
อยาไปทําเลย นาจะปลอยใหผูบริหารตัดสินกันเอง 

ตอนนั้นตําแหนงผมเปนผูชวยปลัดกระทรวงและเปนผูอํานวยการสํานักงานประกันสุขภาพ  
จริง ๆ แลวถือวาเปนผูรับผิดชอบงานโดยตรง แตนักการเมืองกลับบอกวาผมนาจะปลอยใหผูบริหาร
ตัดสินกันเองวาจะบริหารเงินกอนนี้กันอยางไร 

แตดวยความที่ขณะนั้นผมอยูในชวงที่ไฟปฏิรูปลุกโชน ผมจึงบายเบีย่ง  
“หมอหงวนเปนอยางน้ีนี่เอง ถึงไมกาวหนาไปไหนสักท”ี เลขานักการเมืองคนนั้นพูดกับผมตอน

ที่ผมยืนยันเรื่องการรางระเบียบการใชเงินนี้ตอไป  
จริง ๆ แลวผูบริหารกระทรวงในชวงนั้นก็ไมคอยจะชอบผมอยูแลวเนื่องจากวาผมทํางานหลาย

เรื่องทั้งในเชิงวิชาการและงานประสานงานตางๆ กับภายนอก พูดงาย ๆ คือ ผมไมไดทําแตงานราชการ
ตามที่ผูบริหารมอบหมายเทานั้น  

อันนี้ก็คงเปนสาเหตหุนึ่งวาทําไมผมถึงเปนผูชวยปลัดกระทรวงอยูตั้งหลายป  
แตถึงจะไมไดรับการโปรโมทใหกาวหนาในระบบราชการ ผมก็มีงานสนุกๆ ใหทํามากมาย 

อยางเชนโครงการ Health Care Reform ที่รวมกับประชาคมยุโรปหรือ EU ที่เลามาแลว ในขณะนั้นแทบ
จะกลาวไดวาไมมีคนในแวดวงสาธารณสุขไทยคนไหนที่ทําเรื่องนี้มากเทาผม ผมจึงไดรับเชิญไปประชุม
บางไปบรรยายบางในตางประเทศอยูบอย ๆ โดยเขาออกคาใชจายใหทั้งหมด  

จําไดวามีอยูปหนึ่ง ผมถูกเชิญไปประชุมหรือบรรยายเรื่องนี้ในตางประเทศถึง 18 ครั้ง เฉลี่ย
เดือนละมากกวา 1 ครั้ง  

การทํางานในแวดวงที่กวางทําใหผมมีเครือขายภายนอกมาก นักขาวก็รูจักผมมาก  
หลังจากที่ผมไมยอมยกเลิกความคิดเรื่องการรางระเบยีบการบริหารงบรายไดนอย  ผมก็ยังถูก

ผูบริหารในระดับสูงในกระทรวงเรียกไปคุยอีก ทํานองวาขอแบงเงินในงบรายไดนอยนี้ไปใหกับจังหวัด
ตาง ๆ ประมาณสิบกวาจังหวัดไดหรือไม โดยอางวาจังหวัดเหลานั้นตองการงบไปแกปญหาทีเ่กิดจาก
ควันพิษจากเหตุการณไฟไหมปาในมาเลเซียที่กระจายเขามาทางภาคใตของเรา  

ผมก็เสนอวาปญหาควันไฟปาในภาคใตนาจะของบแยกตางหากเพราะเปนกรณีเฉพาะ  
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แตผูบริหารก็ยงัสงรายชื่อจังหวัด 10 จังหวัดมาใหโอนเงินไปใหจังหวัดละ 5 ลาน รายชื่อ
จังหวัดที่สงมาใหโอนเงินใหนั้นมีเพียง  3 จังหวัดเทานั้นที่อยูในภาคใต  

ขออางที่บอกวาจะเอาเงินไปใชแกปญหาเรื่องหมอกควันจึงไมเปนความจรงิ  
เมื่อผมเห็นอยางน้ันก็ยิ่งไมจดัสรรเงินให ถึงตอนนั้นเขาก็คงจะเห็นวาเราหัวแข็งกับเขาแลว

อยางชัดเจน 
เมื่อผมไมยอมโอนเงินใหก็เริม่มีใบปลิวออกมาโจมตีผมตางๆ นานา  พรอม ๆ กับการถกูตั้ง

กรรมการสอบสวนตามที่มีจดหมายแจงจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทจุริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ผมบอกไดเลยวาระบบราชการนี่มันเปนระบบที่ทําลายคนไดงายมาก  เพยีงแคใครสักคนเขียน
บัตรสนเทหสงไปที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) เทานัน้ 
ป.ป.ช.ก็จะทําจดหมายมาถึงกระทรวงแจงวามีผูรองเรียนอยางนี้ ๆ และใหกระทรวงดําเนินการสอบสวน 

เพราะฉะนั้น หากผูบริหารกระทรวงตองการกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาคนใดก็จะสามารถใช
จดหมายจาก ป.ป.ช.มาเปนเหตุผลในการตัง้กรรมการสอบสวนไดโดยงาย แทนที่ป.ป.ช.จะมีระบบ
ตรวจสอบของตัวเองที่ดีกลับกลายเปนวาป.ป.ช.สามารถกลายเปนเครื่องมือใหเกิดการกลั่นแกลงกันใน
หนวยงานราชการไดงายขึ้น 

แลวจะหาความเปนธรรมในกระทรวงไดอยางไร ในเมื่อระบบมันก็อิงอยูกับผูบริหารกระทรวง
นั่นแหละ  

อกพ. กระทรวงมีองคประกอบหลัก ๆ ก็คือผูบริหารกระทรวง และกลไกตาง ๆ ที่มีอยูมันก็
สามารถถูกชี้นําไดโดยงาย อยาวาแตจะถามหาความเปนธรรมเลย ผมคิดวากระบวนการสอบสวนมันเปน
การตัดสินที่มีคําตอบลวงหนาแลวเสียดวยซ้ํา 

ตอนนั้นผมถูกสอบสวนดวยจํานวนขอหาที่มากถึง 18 ขอหา ซ่ึงนาจะถูกบันทึกเปนสถิติโลกใน
กินเนสบุคได มีขอหาตางๆ มากมาย เรื่องหาวาไมโปรงใส เรื่องการอนมุัติเงินเกินอํานาจ เรื่องไป
ตางประเทศบอยสงสัยไปทําธุรกิจ ไปจนกระทั่งเรื่องวาผมปล้ําเมยีเพื่อนตัวเอง 

ขอหาที่สอบสวนกับที่เขียนในใบปลิวมันก็คลาย ๆ กัน  
ตอนนั้นผมเขาใจความหมายของคําวาปนน้ําเปนตัวไดอยางซาบซึ้งเลยวามนัเปนอยางไร  
คุณลองนึกสิวาคนอยางผมที่แคจะติดแอรรถยังกลัววาคนจะหาวาทาํงานแบบเสพสุข กลัวคนจะ

นินทาวาใชรถราชการมาทําใหตัวเองสุขสบาย ผมยอมรับวาผมกลัวจริง ๆ ครับ กลัวจะถูกมองวาเปนคน
ไมดี แลวคนที่รักในเกียรติและพยายามรักษาตัวเองไมใหใครเขาวาได คนที่กลัวคนอื่นมองวาเลวอยาง
ผมตองมาเจอใบปลิวใสรายสารพัดออกมาเผยแพรอยางนั้น ผมจะเครียดขนาดไหน  

ตอนนั้นผมรูสึกคิดมาก  เครียดมาก  วิตกและแครกับใบปลิวพวกนี้มาก รูสึกวาแมแตเพื่อน
บางคนที่เจอหนากันก็มีทาทีทีเ่ปลี่ยนไป ในเวลานั้นผมรูสึกไมสบายใจเลย เวลาเจอหนาใครมันไมแนใจ
วาเขาไดอานใบปลิวหรือเปลานะ แลวเขาเชือ่มันหรือเปลานะ เขาเอาไปพดูตอหรือวิพากษวิจารณยังไง
บางและอีกสารพัดที่ทําใหรูสึกกดดันอยางที่สุด 

ความทุกขของผมครั้งน้ัน มีหลายคนที่รับรูและชวยแบงเบา  
 “ดูอยางภูเขาทองสิ สุนัขเดินมาฉี่รดอยูทุกว่ีทุกวัน ภูเขาทองก็บอกชั่งมันปะไร ภูเขาไมสะเทือน 

เราทํางานใหญเงินตั้งเจ็ดพันแปดพันลานยังไงๆ มันก็ตองมีแบบนี้อยูแลว ขอใหอดทนนะ”  
 ผมยังจําคําตักเตือนและปลอบใจนี้จากพี่วิชยั โชควิวัฒน ไดดี 
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 อยางไรก็ตาม ผมก็ไมอาจคลายจากความเครียดไปได  จนกระทั่งเพื่อนทีใ่กลชิดอยางสุวิทย 
(นพ.สุวิทย วิบลุผลประเสริฐ) ยังเอยปากกระเซาแรง ๆ วา  

“เอ็งน่ีมันเสพตดิแตความดี ยอมรับไมไดที่ใครมาบอกวาตัวเองไมดี”   
คําพูดนี้ของสุวิทยทําใหผมมสีติขึ้นมา พอที่จะมีแรงสลัดเอาความเครียดความทุกขออกไปได

บาง  
หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจอดทนโดยคิดวามีภาระที่จะตองทํางานใหกับประเทศชาติใหสาํเรจ็รออยู 

จึงเดินหนารางระเบียบการใชเงินนี้ตอ แตเมื่อคิดวาการรางเปนระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขคงออก
ไมไดแนนอน เพราะผูบริหารจะไมยอมลงนาม  

ดวยความที่รูกลไกราชการมานานผมจึงรางใหเปนระเบียบการเงินของกระทรวงการคลังแทน 
ซ่ึงจะตองไปขอใหกระทรวงการคลังเปนผูออกระเบียบนี้  

การที่จะใหออกระเบียบกระทรวงเปนเรื่องทียุ่งยากมาก ผมตองว่ิงเตนทุกชองทาง ทั้งอาศัย
ความสัมพันธสวนตัว ทั้งอาศัยใหคนอื่นชวย ตอนนั้นผมรูจักกับคุณพิสิฐ ลี้อาธรรมซึ่งเปนรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงการคลัง แตกวาจะไดพบคุณพิสิฐก็ใชเวลายาวนาน ตองดิ้นรนไปรอพบหลายครั้ง ตอง
ผานดานตางๆ มาก ผมเคยไปนั่งรอเปนชั่วโมงๆ โดยไมมีโอกาสไดพบเลย 

แตในที่สุดก็ไดพบคุณพิสิฐดวยความยากลําบาก พอไดพบก็ทําใหรูอีกวารัฐมนตรีชวยฯ ตอง
เห็นชอบแลวเสนอรัฐมนตรีลงนาม ทําใหผมรูสึกแปลกใจมากวารัฐมนตรีชวยฯ ยังไมสามารถลงนามได
เอง ตองรอเสนอใหคุณธารินทร นิมมานเหมินทร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนผูลงนาม 

กวาจะทําระเบยีบนี้ไดสําเร็จผมตองว่ิงประสานงานอยางเครงเครียดตอเนื่องกินเวลานาน 3-4 
เดือนเลยทเีดียว  

การที่ตองว่ิงเตนอยู 3 -4 เดอืนนั้นนอกจากจะเครียดอยางที่สุดแลว ยังมคีวามรูสึกวา เกิดเปน
ขาราชการไทยอยากทําความดี ทําไมมันยากจัง ถาทําความชั่วคงงายกวามากและยังไดดีอีกดวย ถายอม
ตามผูยิ่งใหญหรือถาไปกับนักการเมืองหรือผูบริหารตอนนั้นก็คงไดดีแลว  

แตจิตสํานึกที่มอียูมันคอยบอกวาทําไมได  
ดวยความรูสึกเครียดจนทอถอยทําใหผมตัดสินใจลาออกจากตําแหนงที่รับผิดชอบอยูทันทีที่

งานเสร็จ พอระเบียบนี้ผานและมีการประชุมกรรมการนัดแรกตามระเบียบฯนี้ วันรุงขึ้นผมก็ลาออก แตก็
กลายเปนความรูเทาไมถึงการณไปอีก  

เพราะการลาออกในจังหวะนั้นกลับกลายเปนจุดที่ทําใหคนอื่นสงสัยวาถาทําดีจริงทาํไมตอง
ลาออก  

ใบปลิวมันจึงทะยอยออกมาอีกระลอก กลาวหาวาเปนเพราะเรามีความผิดผูบริหารจึงใหเรา
ลาออกแทนการไลออก 

ผมเครียดมา 3- 4 เดือน แลวก็มาเจอเรื่องทีม่ันทําใหเกิดความทุกขตออีกตั้ง 3-4 เดือน 
ชวง 7-8 เดือนที่วานี้จึงเปนชวงที่ทุกขหนักที่สุดในชีวิต 
ความทุกขในชวงนั้นมาคลี่คลายหายไปเมื่อเกิดการเปดเผยกรณีทุจริตยา ถาไมมีการเปดเผย

เรื่องทุจริตยาตวัผมเองก็คงยังเปนที่เคลือบแคลงสงสัย  
ผมตองเลาเพิ่มสักเล็กนอยวาสถานการณขณะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น  กระทรวงใชจังหวะ

นั้นของบประมาณเพิ่มเติมโดยอางวาจะนําไปเพิ่มใหกับงบรักษาผูมีรายไดนอย เนื่องจากผูมีรายไดนอย
ไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤติเศรษฐกิจ  
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ซ่ึงถาเปนเชนนั้นงบประมาณทีไ่ดมาตองมาเขาสูโครงการทีม่ผีมเปนผูดูแลและตอนนั้นก็มี
ระเบียบใหมรองรับอยูแลว ระเบียบใหมที่วานี้ทําใหนักการเมืองไมสามารถที่จะใชเงินสาํหรับผูมีรายได
นอยไปทําอยางอ่ืนได เน่ืองจากระเบียบที่ผมรางไวนั้นนอกจากจะกําหนดวิธีการจายเงินเปนแบบเหมา
จายรายหัวแลวผมยังไดเติมกรรมการคนนอกเขาไปในคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณอีกดวย 

โดยผมไดใสชื่อคนที่ผมคิดวาเขาจะปกปองงบสําหรับคนยากจนเหลานี้ไวได ยกตัวอยางเชน  
อาจารยบรรลุ ศิริพานิช  คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ หรือครูหยุย  คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ซ่ึงเปน
นักหนังสือพิมพ เปนตน  

การที่เอาบุคคลภายนอกเหลานี้มาเปนกรรมการก็เพื่อใหคนนอกไดชวยสอดสองดูแล 
ปญหาเกิดขึ้นเมื่อมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเพิ่มสาํหรับงบผูมีรายไดนอยจํานวน 1,400 ลาน

บาท ซ่ึงผมก็คิดวาไมนาจะมปีญหาอะไรแลว แตตอมาในการประชุม ครม.ครั้งถัดไปก็ปรากฏวามีการขอ
เปลี่ยนหมวดการใชเงินแทนทีจ่ะใชกับโครงการผูมีรายไดนอยก็ปรับไปอยูในโครงการที่นักการเมือง
สามารถที่จะเอาไปใชจายไดโดยที่ไมมีใครควบคุม ซ่ึงตอมาเงินกอนแรก 1,400 ลานบาทนี้ก็ถูกกระจาย
ไปตามจังหวัดและกลายเปนที่มาของกรณีทจุริตยาอันลือลัน่ที่สุดในประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทย 

ขาวเรื่องน้ียาวนานเปนระยะเวลา 1ป เต็มๆ  และผมเองก็โดนหางเลขไปดวย 
นอกจากใบปลิวแลวยังมีขาวในหนาหนังสือพิมพอีกวาผมเปนไอโมงอยูเบื้องหลังบัญชาการการ

เปดโปงทุจริตยาเพราะผมตองการโคนผูบริหารกระทรวง  
จริง ๆ แลว หากผมไดทําหนาที่ขุดคุยทุจริตและไดรับเครดิตอยางนั้นก็คงจะดีนะ แตวามันเปน

ความจริงก็เลยไมอยากรับเครดิตนั้น  ตอนนั้นผมจึงอยูในสภาพที่ย่าํแย เหมือนกับโดนกระหน่ําจาก
หลายทิศหลายทางและเปนเวลานานเปนป ๆ ซ่ึงในที่สุด การสอบสวนตาง ๆ ก็สรุปวาผมไมมีความผิด
อะไรสักเรื่อง  

แตก็นั่นแหละครับ การที่ผมไดวางตัวเองไววาอยากจะเปนคนที่ขาวสะอาด ในชวงเวลาที่ถูก
กลาวหาจึงทุกขหนักที่สุด ถาเปนคนอื่นเขาอาจจะไมทุกขเทาผมก็ได แตสําหรับผมรูสึกวาชีวิตตองมีรอย
ดางพรอยทั้ง ๆ ที่ตั้งใจทําดี  

ผมสรุปกับตัวเองในภายหลังวา ความทุกขที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเกิดมาจากสองดาน ดานหนึ่งคือ
ทุกขจากภายนอก คือสิ่งที่มากระทบตอเรา ไมวาจะเปนจากคําพูดหรือการกระทําของคนอื่น แตอีกดาน
หนึ่งนั้นเปนความทุกขที่เกิดจากใจเราเอง ในแงที่มีความคาดหวังก็ดี มีความยึดมั่นก็ดี ละวางไมไดก็ดี  

ในชวงเวลาหนึง่ของชีวิตที่ผมตองพบกับทุกขทั้งสองดานที่บีบอัดเขามาหากันพรอม ๆ กัน
ตอเนื่องนับเวลาเปนป 

มันคงทิ้งรอยแผลบาดลึกไวกับชีวิตผมไมนอย 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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บทที่ 6 
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ภารกิจที่ยังไมเสร็จส้ิน  

 
กวาจะเกิดกฏหมายรองรับหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น ผมตองทํางานหนักมากและก็

เครียดมากดวย แตอาจเปนเพราะผมมีประสบการณมากขึ้น จึงมีภูมิตานทานตอความทุกขและเผชิญกับ
ความเครียดในชวงนั้นไดดีขึ้น  อยางนอยที่สดุผมก็พอจะลดความทุกขในดานหนึ่งที่ผมควบคุมได คือ
การปลอยวางตอคํากลาวหาและความไมเขาใจของคนอื่นไดมากขึ้น  

ไมปลอยใหตัวเองถูกกระทําทั้งจากภายในและภายนอกเหมือนอยางที่แลวมา 
ตั้งแตพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งและประกาศนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ก็เกิดการ

เคลื่อนไหวขนานใหญขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข เรียกวาในขณะนั้นไมมีเรื่องไหนที่จะไดรบัความสําคัญ
เทากับเรื่องหลกัประกันสุขภาพถวนหนาอีกแลว  

แมวาในแงของคนทั่วไปจะรูจักคําวา 30 บาทรักษาทุกโรคมากกวาที่จะเขาใจเรื่องหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาก็ตาม  
 ชวงตั้งแตมกราคมจนถึงพฤศจิกายน 2545 เปนชวงที่เริ่มดําเนินนโยบายใหม ๆ มีการจัดตั้งวอร
รูมเปนศูนยกลางการปฏิบัติการ มีคณะกรรมการที่ทาํเรื่องหลักประกันสุขภาพเปนการเฉพาะขึ้นใน
กระทรวงสาธารณสุข เราทาํงานหนักกันทั้งกระทรวง ทุกวันจันทรจะมีการประชุมวอรรูมติดตามความ
คืบหนา พูดคุยถึงปญหา วางแผนการแกไขปญหา ในตอนเริม่ตนดําเนินงานตามนโยบายเพื่อเปาหมาย
ของการปฏิรูประบบบริการสขุภาพทั้งระบบนั้น ตองแกไขปญหาเปนรายวัน ถูกดามาก มีคําชมเชยนอย 
แตทุกคนก็รวมกันบุกบั่นทํางานอยางเต็มที ่
 นอกจากภารกิจเฉพาะหนาทีจ่ะตองเริ่มตนดําเนินการใหบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาแลว ยังมีประเด็นทีจ่ะตองวางระบบในระยะยาว โดยมีการเสนอใหออกพ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โชคดีที่เรามรีางกฏหมายอยูกอนที่พรรคไทยรักไทยจะเขามาเปนรัฐบาล ทําใหเรา
ทํางานไดเร็วแตยังมีประเด็นใหมในราง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ตองจัดทํา และบางมาตรา
ก็เปนเรื่องใหมและมีความออนไหวตอวิชาชีพ เชน มาตรา 41 และ 42   

มาตรา41 เปนเรื่องเก่ียวกับการมีกองทุนที่จะชวยผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากการ
รักษาพยาบาลใหไดรับการชวยเหลือเบื้องตนในรูปของเงินจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไปผูกกับมาตรา 42 ที่กําหนด
ไววา หมอหรือบุคลากรที่ปฏิบตัิงานแลวมีผูไดรับความเสียหายอาจจะตองถูกไลเบี้ย ซ่ึงพอราง พ.ร.บ. 
ออกมาก็มีกลุมแพทยออกมาเคลื่อนไหวคัดคาน แกนนําสําคัญคนหนึ่งที่คัดคานในตอนนั้นชื่อคุณหมอ
ขวัญใจ จักษุแพทยทีส่ระบุรี นองของคุณหมอขวัญใจซึ่งเปนอัยการไดอานมาตราดังกลาวและบอกกับ
คุณหมอขวัญใจวาไปยอมใหออกกฏหมายอยางนี้ไดยังไง อีกหนอยหมอจะถูกคนไขฟองมากขึ้นนะ และ
ดวยความเชื่อนี้ก็ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวใหญโตถึงขนาดที่แพทย พยาบาล มีการใสปลอกแขนดํา
ประทวงขึ้นหนาหนึ่งหนังสือพมิพ มีการปลุกระดมวิชาชีพมาพบปลัดกระทรวง สรุปก็คือ มันเกิดผล
กระทบและเกิดความเครียดในระบบไปหมด  
 จริง ๆ แลวแพทยหรือพยาบาลที่ประทวงคัดคานมาตรา 42 นั้นสวนใหญตางก็มีเจตนาดีตอ
ระบบบริการดวยเกรงวาจะทําใหความสัมพันธระหวางวิชาชพีกับประชาชนมันแยยิ่งไปกวาเดิม แตใน
ขณะเดียวกันก็มีหมอบางสวนที่จะเสยีผลประโยชนจาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ก็เขามารวมดวย 

พวกนี้เขามาอยูเบื้องหลังเพราะอยากจะใหระบบหลักประกันสุขภาพนี้ถูกทําลายไป 
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 ตอนนั้นมีคนที่ถูกโจมตีจนเละที่สุดอยูสองคน คือ ผมกับรัฐมนตรีสุรพงษ สืบวงศลี  คือทั้ง 2 
คนโดนดาอยางสาดเสียเทเสียผานทางเว็บไซตตาง ๆ รวมทัง้ทุกชองทางทีม่ีการพูดคุยเรือ่งนี้กัน เชน 
บอกวาผมนาจะออกจากวิชาชีพแพทยไดแลว เปนผูทรยศกับวิชาชีพปกปองแตคนไข ทําใหคนไข
ฟองรองแพทย ฯลฯ 
 เนื่องจากวาผมเห็นวากลุมคุณหมอขวัญใจเปนผูปรารถนาดี กลุมแพทยที่เปนแกนนําหลาย ๆ 
คนก็เปนนอง ๆ ที่เคยไปออกคายชนบทในพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ผมเคยทํางานอยู จึงรูจักกันบางและ
เชื่อวามีความปรารถนาดีในการออกมาคัดคาน ผมจึงขอนัดประชุมเพื่อไปชี้แจงอธิบายใหเห็นทีม่าทีไ่ปวา
ที่ทํามาตรานี้ไมไดคิดถึงแตสิทธิของคนไขแตตองการปกปองหมอไปพรอมกันดวย และก็คิดถึง
ความสัมพันธของหมอกับคนไขในระยะยาวเปนสําคัญ ซ่ึงเปนประโยชนกับทุกฝาย ผมไดชี้แจงไปวา โลก
ปจจุบันมันเปลีย่นแปลงไปมาก และความสัมพันธระหวางแพทยกับคนไขในปจจุบันก็เปลี่ยนไปแลว การ
เรียกรองใหเกิดการคุมครองผูบริโภคเปนกระแสโลกที่ตองเกิดขึ้น ซ่ึงไมวาจะมีพ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพหรือไมก็ตามการเรียกรองเรื่องคุมครองผูบริโภคก็เปนสิ่งที่หลีกเลีย่งไมได  

ไมใช พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ไปทาํใหคนฟองรองหมอมากขึ้น เพราะไมวาอยางไร การ
ฟองรองก็เกิดมากขึ้นอยูแลว ประเด็นอยูที่วาเราจะปองกันไมใหสิ่งที่เกิดขึน้ทําใหเกิดความราวฉานมาก
กวาเดิมไดอยางไร 
 ผมยกผลการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการฟองรองแพทยสูงทีส่ดุในโลกมาเลา 
รวมทั้งยกกรณตีัวอยางประเทศอื่น เชนฟนแลนด ที่พยายามจะคนหาวิธีแกปญหาการฟองแพทย ซ่ึงก็
พบวาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สดุคือเมื่อผูปวยไดรับผลกระทบกระเทือนจากการรักษาพยาบาล ถามีผูทีม่า
ทําการไกลเกลีย่แกไขและยิ่งถามีกองทุนมาสนับสนุนใหสามารถชวยเหลือเพื่อบรรเทาทุกขจากความ
เสียหายก็จะทาํใหการฟองรองแพทยที่ตองสูกันไปถึงโรงถึงศาลน้ันลดนอยลงได  ซ่ึงตัวอยางที่ผมยกมาก็
เปนเรื่องจริงทีไ่ดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันในระดับนานาชาติและก็มีหลักฐานทางวิชาการวาใน
ฟนแลนดก็ประสบความสําเรจ็ในการจัดการกับปญหาดังกลาว และขณะนี้นิวซีแลนด นอรเวย และอีก
หลายประเทศแมแตอังกฤษก็กําลังจะทําแบบเดียวกันนี้ 
  
 ผมเองเปนคนหนึ่งที่คํานึงถึงสัมพันธภาพระหวางวิชาชีพกับประชาชนเปนอยางมาก เนือ่งจาก
ผมเคยไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะทํางานคณะหนึ่งของแพทยสภาทีม่ีหนาทีห่าทางปองกันการ
ฟองรองแพทยที่มีเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนั้นในคณะทํางานของเราไดทําการศึกษาคนควาอยางมาก  มี
งานวิจัยของ ศ.นพ.วิฑูรย อ้ึงประพันธที่เคยทาํเอาไว บอกวาสิ่งที่เปนที่ตองการของแพทยไทยมากที่สุด
เมื่อถูกฟองรองถึงศาลอันดับแรกคือตองการเพื่อนผูใหคําปรึกษา ที่ตองการเปนอันดับสองก็คือ อยาก
ใหมีคนมาชวยแบงเบาคาใชจายที่ตองชดใชใหกับผูเสียหาย  เพราะวาโดยสถิติแลวพบวา 80% ของเรื่อง
ที่ฟองรองศาลจะยุติกอนที่จะถึงกระบวนการตัดสินจริง เนื่องจากมีการประนีประนอมยอมความกันกอน 
และในกรณีที่มกีารประนีประนอมความกันนั้นประมาณ 20% ไมมีการจายเงิน อีก60% ตองมีการ
จายเงินชดใช  และใน 60%ทีม่ีการจายเงินนัน้สวนใหญแพทยจะตองเปนคนจายเอง ไมมีใครหรือ
หนวยงานใด รวมทั้งไมมีโรงพยาบาลไหนจะชวยจายเงินให ซ่ึงเปนความทุกขอยางยิ่งของแพทย 
 วันนั้นผมพยายามยืนยันเจตนารมณในการออกมาตรานี้วาเปนความพยายามทีจ่ะปกปองทั้ง
สองฝายจริง ๆ แตก็เปนดังที่โบราณวานะครับคือ น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ แมวาผมจะพยายามอธิบาย
อยางไรกลุมผูที่ตอตานก็ไมฟง การประชุมวันนั้นที่พยายามอธิบายกวา 3-4 ชั่วโมงก็ไมไดอะไรนอกจาก
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จบลงดวยความเครียด ผมกลับมาดวยความรูสึกหมดแรง คิดวาหากขืนยังพยายามจะไปอธิบายอีกก็คง
ไมไดผลอะไร คงตองรอใหเวลาพสิูจนเทานัน้  
 2 ป หลังจากที ่พ.ร.บ.ฯ ออกมาและมาตรา 41 ไดดําเนินการไป ผมไดมาเจอคุณหมอขวัญใจ
อีกครั้ง เปนวันที่ผมดีใจมากเพราะคุณหมอบอกวา  
 “หนูเชื่อพี่แลวที่วาชวยใหความสัมพันธระหวางคนไขกับแพทยดีขึ้นจริง การฟองรองมีไมมาก
ขึ้นจริง”  
 คําพูดสั้น ๆ แคนี้ครับ แตเปนกําลังใจใหผมไดมากทเีดียว  

แมวาจะเปนเพยีงคนคนหนึ่ง แตการที่ไดรูสกึวาเขาเขาใจถึงเจตนาดีของเรามากขึ้นทาํใหผมดี
ใจมากจริง ๆ และเวลานั้นเปนเวลาที่ผมเริ่มปวยแลว คุณหมอขวัญใจยังเคยสงของมาเยีย่มมาใหกําลังใจ 
ซ่ึงเรื่องราวทํานองนี้ที่มีคนเขาใจหลักคิดของหลักประกันสุขภาพถวนหนามากขึ้นนี้เปนเสมือนน้ําทิพย
ชโลมใจผม เชนเดียวกับที่ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลลที่พบวา
ประชาชนพึงพอใจตอการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถวนหนามากมาโดยตลอดทุกป ซ่ึงทําใหมี
กําลังใจทีจ่ะทํางานตอ ทามกลางสารพันปญหาและความขัดแยงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
 ตอนที่ พ.ร.บ. ฯ เกิดขึ้นแลว และกําลังจะตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เพื่อมาทาํหนาที่เปนผูบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผมตองตัดสินใจอยูนานวา
จะสมัครมาเปนเลขาธิการคนแรกดีหรือไม เพราะกลัวคนจะครหา (อีกแลว) วา ผลักดันกฏหมายฉบับนี้
ขึ้นมาเพื่อที่ใหมีองคกรมารองรับตัวเอง ผมจึงตั้งใจวาจะไมมาอยู สปสช.ในเทอมแรก แตมันก็มีเหตุ
ปจจัยหลายอยางที่ทําใหผมตองเปลี่ยนใจ ประการแรก คือ นึกถึงทีมงานที่รวมกันทํางานมา ประการที่
สอง คือคําพูดของอาจารยอัมมาร สยามวาลา ที่ไดพูดกับผมในชวงที่ผมกําลังตัดสินใจ ทานบอกวาสิ่ง
หนึ่งที่ตองคํานึงถึงในการสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาก็คือการสรางวัฒนธรรมขององคกร
ตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหเปนองคกรตามเจตนารมณของระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะถาวัฒนธรรม
องคกรเสียตั้งแตตน ปญหาจะมีมากและแกไขไดยากในภายหลัง 
 ขณะเดียวกัน ผมเองก็ไมมีทางเลือกมากนัก เพราะวาตอนนั้นรัฐมนตรีสุดารัตนกับ
นายกรัฐมนตรีทักษิณไดเสนอวาถาผมจะไมมาเปนเลขาธิการก็อยากจะใหเปนผูชวยรัฐมนตรี เจอ
ทางเลือกแบบนี้ผมเองก็ตองคิดเหมือนกัน ผมยังไมพรอมจะเปนนักการเมือง แลวก็กลัววาถาหันไปเอาดี
ทางการเมืองทมีงานที่ทาํงานมาดวยกันจะรูสึกกับเราอยางไร สุดทายก็เลยเลือกที่จะมาเปนเลขาธิการ
สปสช. ซ่ึงผมถือวาเปนการตัดสินใจที่ถูก และมันก็ไมใชการเสียสละดวย  

เพราะมันกลายเปนวาผมเองเสียอีกที่เปนฝายไดรับผลดีจากการตัดสินใจครั้งนี้   
เอาเขาจริงแลวการที่ผมมาอยูกับทีมงานที่มีความใกลชิดผูกพันกันมาและมาอยูบนทางทีเ่ปนที่

ของเรา มันทาํใหเรามีความสุขมากกวา  แมวาตอมาจะปวยเปนมะเร็งก็ไมไดรูสึกวาลําบากใจมาก  ยามที่
ผมทํางานหนักไมไดทุกคนก็ชวยกันประคับประคอง ในยามที่ผมทํางานหนักไดเราก็ลุยไปดวยกันอีก มัน
กลายเปนทมีงานที่มีความกลมเกลียว อยูดวยกันอยางพี่อยางนอง และทําใหผมยังสามารถจะทํางานมา
ไดจนถึงวันนี้ 

สปสช.เปนองคกรที่มีภาระหนกั เรียกวาตองทํางานใหญ ผลกระทบในทางที่ดีก็เกิดกวางขวาง 
คนยากคนจนจํานวนมากที่ไมเคยเขาถึงบริการสุขภาพก็เขาถึงมากขึ้น  แตการที่จะดูแลใหหลักประกัน
สุขภาพกับคนตั้ง 47-48 ลานคนก็ตองวางระบบตาง ๆ ใหด ีงานแตละโครงการมีขอบเขตครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  ผลกระทบตอประชาชนก็มากเชนเดียวกับผลกระทบตอคนบางสวนที่อาจตองเสยีประโยชน
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หรือบางทีก็ไมถึงกับเสียประโยชนแตตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน ซ่ึงลวนแตตองการการบรหิาร
จัดการที่ดีในการแกปญหาตางๆ   

ประชาชนทั่วไปอาจจะไมทราบรายละเอียดวา การทาํโครงการ 30 บาทฯ นัน้มีความยากลาํบาก
อยางไร จากขาวที่ออกไปภายนอกคนอาจจะรับรูวามันมีปญหาเรื่องเงินไมพอ หมอลาออก และ
โรงพยาบาลกําลังจะเจง เหลานั้นเปนแคประเด็นที่ปรากฏเปนขาวคึกโครมหรือบอยครั้งเทานั้น แตที่ไม
ปรากฏเปนขาวมีมากกวานั้นมากมาย โดยเฉพาะการที่จะบรหิารจัดการระบบตาง ๆ ประสานงานกับฝาย
ตาง ๆ ใหไดรบัความรวมมือที่ดีพอสมควร 

เรื่องหน่ึงทีเ่ราตองตอสูมาก คือ ความหวาดระแวงวา  โครงการ 30 บาทฯ จะไมใชหลักประกัน
สุขภาพที่แทจรงิแตเปนเพียงนโยบายประชานิยมเพื่อการหาเสยีงของพรรคไทยรักไทย แตวา ใครจะดา
วาอยางไรก็ตามนะครับ พวกเราก็มั่นใจในตัวเราเองวายังไงก็จะตองทําใหเรื่องนี้ลงหลักปกฐานใหมั่นคง
ในสังคมไทยใหได และตอนนี้ก็เปนโอกาสที่ดีแลว กวาจะมาขนาดนี้ไมใชเรื่องงาย เพราะฉะนั้นใครจะรัก 
ใครจะชัง ใครจะดาวาเรารับใชนักการเมือง เราก็รูตัวเราเองดีวาเราไมไดทําเพื่อผลประโยชนของตัวเอง 

ไมเคยมีใครรูหรอกวาเขาเสนอจะใหตําแหนงทางการเมืองกับผม แตผมก็ไมเคยคดิที่จะรับ
เลย 

หรือใครจะบอกวาเราทาํใหแพทยถูกฟองรองมาก ผมก็เชื่อวาเวลาจะเปนเครื่องพิสูจนตอไป  
เมื่อครั้งที่ สปสช.ไดริเริม่ทําโครงการคลินิกชุมชนอบอุน เพื่อใหมีสถานบรกิารในชุมชนใหผูถือ

บัตรทองใชบรกิารไดสะดวก โดยไมตองไปรอแออัดกันที่โรงพยาบาลขนาดใหญ ๆ ตลอดเวลา ผมตั้งชื่อ
ตามที่ตั้งใจไวนานแลววา “คลินิกชุมชนอบอุน” เนื่องจากวา เรามีศูนยแพทยชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชน 
แลว ก็ควรจะมีคลินิกชุมชนใหสอดรับกัน แตเนื่องจากในชวงนั้นกระแส “เอ้ืออาทร” ของรัฐบาลทักษิณ
กําลังมาแรงมาก มีโครงการบานเอ้ืออาทร ประกันชีวิตเอื้ออาทร รวมทั้งแทก็ซ่ีเอ้ืออาทร  

ในการประชุมครั้งหน่ึงก็มีคนเสนอใหเปลี่ยนชื่อวาใหเปนคลนิิกเอ้ืออาทร ซ่ึงผมก็ไมยอม ยืนยัน
ใชชื่อเกา ซ่ึงรัฐมนตรีสุดารัตนทานก็ไมกลาบงัคับ  

ปจจุบันก็ยังเปนคลินิกชุมชนอบอุน  
เราไมควรเอา สปสช.ไปผูกกับสิ่งที่มันเปนสญัลักษณของพรรคการเมือง  
แมแตในการทีน่ักการเมืองขอความรวมมือให สปสช.ไปออกหนวยทําบัตรทองเคลื่อนที่ตาม

เขตตางๆ ในกรุงเทพฯ ผมก็รูดีวาเขาอยากจะใหเราไปชวยหาเสียงบาง แตผมก็ไมไดทําตาม ผมเห็นดวย
กับการจัดหนวยเคลื่อนที่เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไดมาก ประชาชนได
ประโยชน แตจะใหออกหนวยไปโดยมี สส.ไทยรักไทยปราศรัยหาเสียงไปดวย ผมไมยอมใหทาํ  ถา ส.ส.
จะไปหาเสียงดวยการอางผลงานหรือนโยบาย 30 บาทฯ กันเองก็ทําไป  

ผมเคยคุยกับรัฐมนตรีอยางจริงจังวา สปสช. เปนองคกรที่ตองทํางานในระยะยาว เราไม
สามารถที่จะรับใชการเมืองไดอยางน้ัน 
 ตั้งแตมีสปสช. สิ่งเดียวที่การเมืองทําใหผมอดึอัดก็คือวาไมไดใหเงินงบประมาณตามที่ผมขอ 
เราไดงบประมาณนอยกวาที่เสนอไปทุกป ทําใหเกิดความยากลําบากในการดําเนินการ แตถาพูดถึงเรื่อง
การกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการดําเนินการ ผมพูดไดอยางเต็มปากวา คุณหญิงสุดารัตน และ
นายกฯ ทักษิณเขาไมไดมายุงเลย หมอหงวนจะทําอะไรก็ทําเลย เรื่องอ่ืนๆ เขาไมเขามาแทรกแซงใน
รายละเอียด 
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ผมเชื่อวาขาราชการไทย ถาเราทํางานโดยที่มเีนื้อของเราเอง นักการเมืองเขาก็ไมกลาทําอะไร
กับเรา ในกรณขีองผม ผมไมไดไปตามใจนักการเมือง แตนกัการเมืองก็ใหเกียรติผม อาจจะเปนเพราะ
เขาเห็นวาเราทาํเรื่องน้ีมามากและเรารูเรื่องนีด้ีกวาเขา ถาเราสามารถยืนหยัดในหลักการทํางานและทาํใน
สิ่งที่เราต้ังใจได เราก็มีความภูมิใจและสามารถเคารพตัวเองไดอยางเต็มตวั  

อยางไรก็ตาม ผลงานที่เราทาํใหกับประชาชน ซ่ึงสุดทายมนัก็เปนผลงานของพรรคการเมือง
ดวย เราก็ตองใจกวางในเรื่องน้ีดวย  
 นอกจากตองฟนฝาภาพลักษณนโยบายประชานิยมแลว ยังมีแรงตานจากภาควิชาชีพดวย ผม
เองรูดีวาการทาํระบบหลักประกันสุขภาพจะตองกระทบตอผูใหบริการทางการแพทยคอนขางมาก 
โดยเฉพาะแพทยที่มีคลินิกสวนตัวอาจจะไดรับผลกระทบโดยตรงชัดเจนกวากลุมอื่น จริง ๆแลวตอนที่
ผมไปทํางานตางจังหวัดผมก็เปดคลินิกเหมือนกัน อยางไรก็ตามตั้งแตในตอนนั้นผมก็มีความคิดวาหาก
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพที่ดีผมก็พรอมที่จะปดคลินิก คือพรอมที่จะลดหรือไมไดรับผลประโยชน
สวนตัวหากวาระบบสวนรวมมันดีขึ้น  
 พอเอาเขาจริงๆ ก็มีเหตุการณที่เก่ียวเนื่องจากประเด็นนี้ทั้งในเชิงสวนตัวและสวนรวม  
 เมื่อเริ่มตนทําโครงการ 30 บาทฯ ใหม ๆ   แมแตคลินิกของภรรยาผมเอง  ซ่ึงเปนคลินิกทัน
ตกรรมก็ไดรับผลกระทบอยางมากเชนกัน คืนหนึ่งภรรยาผมถึงกับรองไห เขาบอกวาคลินิกของเขาคนไข
ลดลงมากทําใหรายไดลดลงอยางชัดเจน หากเปนแบบนี้ตอไปเขาไมรูวาจะสูไหวหรือเปลา เขากลัววา
จะตองเลิกจางลูกนองและกลัววาจะกระทบกับคาใชจายในบาน  
 ผมบอกอยางไมอายเลยวาภรรยาผมเปนคนที่รับภาระหลักในเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวใน
ขณะนั้น  เขาเปนคนหารายไดใหกับครอบครัวและมีรายไดมากกวาผมเนื่องจากเขาเปนทันตแพทย
ภาคเอกชนในขณะที่ผมรับราชการมาโดยตลอด เรามลีูกสองคนที่ตองสงเสยีเลีย้งดูอีกหลายป มีภาระ
เรื่องตาง ๆ เหมือนกับครอบครัวทั่วไป ถาหากรายไดของเขาลดลงแลวเรายอมจะตองประสบปญหาเปน
แน  ผมเองเขาใจเต็มอกเลยทเีดียววาหมอหลายทานตอตานนโยบายนี้เพราะอะไร แตในเมื่อคิดวามัน
เปนผลประโยชนของคนสวนใหญแลวการที่คนสวนนอยจะเสียผลประโยชนบางสวน มันก็เปนสิ่งที่ควร
จะตองเดินหนาตอไปไมใชหรอื  

ในความเห็นของผม การที่เราเสยีผลประโยชนสวนตัวไปบางจึงไมใชเปนเหตุผลที่เราควรจะ
ออกมาตอตานโครงการนี้ 
 ตอนนั้นผมไดแตบอกภรรยาไปวา ผมคิดวาเรื่องของการใหบริการสุขภาพของรัฐคงไมสามารถ
พัฒนาใหดีขึ้นไดในเร็ววันถึงขนาดที่จะทําใหคนไขเลิกใชบริการของเอกชนโดยทันที อีกอยางถาเรา
บริการดีมีคุณภาพก็จะยังมีคนอีกมากที่อยากจะใชบริการของเราอยู อยาไปกังวลกับมันมากเกินไปเลย 
 บางทีอุดมคติกับชีวิตจริงก็อาจจะสวนทางกันอยูบางนะครับ ไมวากับชีวิตใครเหตุการณอยางน้ีก็
มีโอกาสเกิดขึ้นได และเราก็ตองตัดสินใจใหดีวาจะยึดในหลักการหรือจะโอนออนใหกับเหตุผลอ่ืน   

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพนั้นเปนเรื่องยากครับ ตองใชเวลาปรับระบบตางๆ อีกนานเปน
สิบ ๆ ป การทํา 30 บาทฯ ในชวงแรกจึงเรียกวามีความโกลาหลมากมาย ในการจัดระเบียบ วางรากฐาน 
และการชี้แจงทําความเขาใจกับทุก ๆ ฝาย เปนงานหนักมากในชวงนั้น สวนการถูกโจมตีนั้นแมจะมีบาง
แตก็นอยลง และผมก็ปลอยวางไดดีขึ้น  

แตก็ตองยอมรับวามันเปนอีกชวงหน่ึงที่ความเครียดเขามารุมเราชีวิต 
และเพียงแคดําเนินการไปไดอีกเพียงปครึ่งผมก็พบวาตัวเองเปนโรคมะเร็ง  
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ใคร ๆ ที่รูขาวตางก็วิเคราะหวาผมเปนมะเรง็จากสาเหตสุําคัญคือเรื่องความเครียด แตตอนที่
พบโรคใหม ๆ นองสาวของผมพาเกจิอาจารยมีชื่อเสยีงทานหน่ึงมาดูดวงให เขาบอกวาผมเปนโรคเพราะ
ทําเรื่อง 30 บาทฯ เพราะรัฐบาลไมดี แถมแนะนําแบบฟนธงเลยวาใหลาออกเสียแลวจะหาย ซ่ึงฟงดูแลว
ไมเปนวิทยาศาสตรเลยใชไหมครับ  

แตที่ผมไมทําตามไมใชเพราะผมดูถูกวาไมเปนวิทยาศาสตร แตเปนเพราะวาสําหรับผมแลว 
ความมุงมั่นที่จะทําหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหสําเร็จนั้นมันมีรากของความคิดที่หยั่งลึกอยูในชีวิต
ของผม ผมกาวมาไกลมากบนเสนทางนี้ ผมไมไดมาอยูตรงจุดนี้แบบจูๆ ก็ไดรับการแตงตั้งหรือถูกสั่งให
มา ผมบมเพาะความคิด ความฝน ประสบการณ และเครือขายตาง ๆ มานานนับยี่สิบป  

มันจึงไมใชเปนแคงาน แตคือชีวิตของผม  
ผมเชื่อในสิ่งที่ทําอยางไมมีขอสงสัยวาผมกําลังทําในสิ่งที่ประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนจะ

ไดรับประโยชน ดวยเหตุนี้ไมวาจะถูกตอตานก็ดี หรือมีเหตุผลสวนตัวก็ดี ผมก็ไมเคยที่จะลมเลิก
ความคิด หรือคิดวาจะหันหลังใหกับเรื่องนี้แมแตครั้งเดียว 

ใชครับ...จนถึงวันนี้ผมก็เช่ือวาทั้งชีวิตที่ผานมาในเรื่องของการตอสูเพื่อความเปนธรรมใน
สังคม การทํากิจกรรมตาง ๆในมหาวิทยาลัยมาจนถึงการทําเร่ืองหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผม
ทําดวยความปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม แมอาจจะมีขอผิดพลาด มีผูที่ไดรับบริการที่ไมดีบาง
ไดรับผลกระทบบางในชวงเร่ิมตน ก็เปนเร่ืองปกติในการเปลี่ยนแปลง  

ผมเช่ือวาผมไมไดทําอะไรผิดและถาตองเร่ิมตนใหมผมก็จะทําแบบเกาที่ผมเคยทํามา
นั้นเอง 

 
 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
 

บทที่ 7 
ดรีมทีม พลังมหัศจรรย 

 
 เกือบ 30 ปในชีวิตการทํางานของผมนั้น ผมเปนคนโชคดีที่ไดผูรวมงานที่ดีเปนสวนใหญ ซ่ึงผม
อยากจะเรียกวา “ดรีมทีม” เปนเรื่องนาแปลกที่ทีมงานสวนใหญของผมนั้นเปนนักกิจกรรมเกาจาก
มหาวิทยาลัย งานที่ทําสวนใหญจึงเกิดจากการรวมแรงรวมใจของผูรวมงานที่รูใจกัน   ทําใหงานออกมา
สําเร็จอยางที่ทุกคนตองการ 
 ดรีมทีมของผมทีมแรกเริม่ตนที่โรงพยาบาลชนบทที่ราษีไศลซ่ึงเราอยูกันเปนครอบครัวดังที่ได
เลาไวในบทแรกๆ นอกจากผมแลว เรามีคุณหมอวิญู เอ่ียมชีรางกูร คุณหมอเกิดภูมิ  มีนาภินันท  คุณ
หมอประทีป  ธนกิจเจริญ ทนัตแพทยวิโรจน   อภิสิทธิ์วิทยา เภสัชกรกิตติ  พิทักษนิตินันท  พยาบาล
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี 4 คน ไดแก คุณกฤษณา คลอวุฒิเสถียร คุณวัลลภา คุณทรงเกียรติ    คุณ
โสภิดา ทัดพินิจ และ คุณอุสาห ศุพรพันธ มนีักเทคนิคการแพทย คือ คุณจตุพร เชิดชูศิลป ซ่ึงเปนกลุม
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ที่มาจากรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งสิ้น และสวนใหญเปนชนชั้นกลางจากครอบครัวในกรุงเทพฯ และ
เมืองใหญแตเลือกที่จะมาอยูและทํางานในชนบทอีสาน  
 ความประทับใจที่ราษไีศลเปนเรื่องวิถีชีวิตคนวัยหนุมสาวทีกํ่าลังแสวงหา และมองเห็นทกุอยาง
เปนขุมทรัพยแหงการเรียนรูทัง้สิ้น ที่สาํคัญไมวาการทาํงานจะสําเร็จมากหรือนอย แตที่เกิดขึ้นแน ๆ ก็
คือมิติของความผูกพันกันที่แนนแฟนมากมาจนตราบเทาถึงทุกวันนี้ 
 ในบรรดาทีมทีร่าษีไศลมเีจาเกาขาประจําที่อยูกับผมมานานที่สุดก็คือคุณหมอประทีป ธนกิจ
เจริญ  ซ่ึงเปนรุนนองนักกิจกรรม มหาวิทยามหิดลที่ตามตอไปอยูราษีไศลดวยกัน แตตองแยกกันทํางาน
ในชวงที่ผมไปอยูบัวใหญ แลวมารวมงานกันอีกทีที่กองแผนงานเมื่อผมมาเปนผูอํานวยการ  จากนั้นเขา
ก็ไปเปนผอ.โรงพยาบาลอํานาจเจริญ  

พอเริ่มมีโครงการ 30 บาทฯ ขึ้นมา รัฐมนตรีชวยนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลีก็ไปชวนกันมาชวย
ทํางานเปนที่ปรึกษา เนื่องจากเปนรุนพี่รุนนองที่ทํากิจกรรมรวมกันมา จนกระทั่งมาเปนรองเลขาธิการ
สปสช.จนถึงปจจุบัน เพราะฉะนั้นคุณหมอประทีปจึงเปนเหมือนนองชายคนหนึ่งของผมเลยทีเดียว 

ตั้งแตสมัยเปนนักศึกษาที่ผมหนีไปหลบซอนตัวจากภัยการเมือง เขาก็มาเยี่ยมและถามวาผมจะ
เขาปาหรือไม ซ่ึงผมบอกวาไมเขา เขาก็เห็นดวยและเขาก็ไมเขาปาเหมือนกัน ตอนนั้นพวกเราอยูในปก
ของนักศึกษาที่ไมเห็นดวยกับการตอสูดวยวิธีการรุนแรง 
 คุณหมอประทีปมีลักษณะนิ่มนวลและเปนคนที่ทําใหความคิดที่รอนแรงหรือรุนแรงกลายเปน
ความคิดที่นุมนวลได  ขณะเดียวกันก็เปนคนที่แสวงหาแนวรวมไดมาก บุคลิกของเขาจะไมทํางานใน
แบบที่เปนฮีโรคนเดียวและไมใชลักษณะที่จะทํางานใหเกิดขอขัดแยงมาก เวลาจะทําอะไรเขาจะหาแนว
รวมกอน พูดงาย ๆ คือเปนคนที่บริหารงานเชิงลึกเกง พวกทํางานเชิงลึกเกงจะไมคอยชอบออกหนา แต
มักชอบชวยทํางานอยูขางหลัง และเปนคนสําคัญที่ทําใหงานออกมาสําเร็จไดโดยที่มีความรวมมืออยาง
กวางขวางจากหลาย ๆ ฝาย 
 ตอนที่ผมไปตรวจรางกายที่ศิรริาช กอนที่จะรูแนวาเปนมะเรง็ คุณหมอประทีปไปติดตามดูผล
การตรวจดวย ตอนนั้นผมเพิ่งตรวจโดยการสองกลองเสร็จ อาจารยหมอทีต่รวจบอกวาไมเจออะไร  ผล
เอ็กซเรยอาจจะผิดก็ได ผมสังเกตเห็นคุณหมอประทีปเขาดีใจ แตเมื่อผลการตรวจชิ้นเนื้อหลังการผาตดั
ยืนยันวาเปนเซลลมะเร็ง  เขาเปนคนที่ไมใชคนในครอบครัวคนแรกที่ผมแอบเห็นน้ําตาเขาซึมออกมา   
 ความรูสึกของผมตอคุณหมอประทีป จึงเปนทั้งนอง ทั้งเพื่อนรวมทุกขรวมสุขมากทีสุ่ดคนหนึ่ง
ในชีวิตผม 
 ดรีมทีมกลุมทีส่องที่ผมไดพบเมื่อผมยายไปอยูที่โรงพยาบาลบัวใหญ หลังจากทํางานที่
โรงพยาบาลราษีไศลนาน 5 ป ทีมงานหลัก ๆ มีอยูหลายคน อยางเชน คุณหมอสุพัตรา ศรีวณิชชากร 
คุณหมอเพิ่มศริิ เลอมานุวรรตัน (ประเสริฐศรี) คุณหมอนิตยา อ่ิมเสมอ (อัศวชัยสุวิกรม) คุณหมอ
สมบัติ ธนานุภาพไพศาล  คุณหมออนุราช กุลวานิชไชยนันท  เภสัชกรเจริญ ลี้ตระกูลนําชัยและอาทร ริ้ว
ไพบูลย  นักเทคนิคการแพทยสมสุข ปตานุเคราะห รวมทั้งทพญ.ปยดา (เสาวรัติธาดา) ประเสริฐสม ซ่ึง
ทยอยกันไปอยู   แมวาความสมัพันธของเราจะไมเขมขนเหมอืนกับดรีมทีมที่ราษีไศลเมื่อครั้งที่กระแส
นักศึกษาอยากออกไปทํากิจกรรมชนบทยังแรงอยู แตเราก็อยูกันเปนครอบครัวในลักษณะคลายๆ กัน 
จางแมครัวคนเดียวกัน  เชามานั่งทานขาวกัน  บายทานอาหารกับเจาหนาที่โรงพยาบาล ตกเย็นก็กลับไป
ทานขาวเย็นดวยกันที่บานพัก  และหลังจากนั้นก็ออกหนวยกลางคืน    
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ทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกันโดยไมจําเปนตองมานั่งปรับหรือมานั่งถกเถียงกันมาก  ทุกคน
ทุมเททํางานกันเต็มที่ และมกีารเสยีสละชวยเหลือซ่ึงกันและกันมาก  

สิ่งที่ผมประทับใจในสปริตของทีมงานโดยเฉพาะทีมแพทยก็คือเรื่องการอยูเวร โดยปรกติเวลา
อยูเวรในโรงพยาบาลชุมชน สาํหรับแพทย 5 คน การจัดเวรก็จะตกคนละ 6 คืนตอเดือน ซ่ึงการอยูเวรที่
โรงพยาบาลบัวใหญเปนงานทีค่อนขางหนักเพราะมักจะถูกตามทั้งคืน เพราะบัวใหญเปนอําเภอใหญ มี
การคมนาคมสะดวก โอกาสถูกตามจึงมีมาก  

จําไดวาชวงนั้นผมเปนประธานชมรมแพทยชนบทอยูดวย จึงตองมีการเดนิทางเขามาทาํงานให
สวนกลางคอนขางบอย  ก็ปรากฏวาทีมทีท่ํางานดวยกันเห็นวา  “พี่หงวน” เหนื่อยเกินไป เพราะวาตองว่ิง
ทั้งสวนกลาง ตองว่ิงทั้งพื้นที่ จึงลงมติกันวาไมให “พี่หงวน” อยูเวร และ 6 เวรที่พี่หงวนตองอยูในแตละ
เดือนนั้น แพทยทุกคนตองเฉลี่ยกันมาอยูใหแทน  

ในตอนนั้น คาตอบแทนการอยูเวรไมไดจูงใจมาก การทีจ่ะเพิ่มเวรอีกคืนหนึ่งไมใชเรื่องสนุก 
แตนอง ๆ ทุกคนก็มีน้ําใจ 

 
 

 ผมคิดวานอง ๆ แพทยชนบทบางคนอาจจะเจอปญหาเรื่องการอยูเวรกันอยูบาง โดยเฉพาะคน
ที่ตองมาทํางานเรื่องอ่ืนดวย หากทีมงานไมเขาใจและไมสนบัสนุนก็คงมีความลาํบากใจ บางคนมาทํางาน
ใหชมรมแพทยชนบทมากไมไดเพราะวาเพื่อนแพทยในโรงพยาบาลมีปญหา  คลายๆกับวาการไปทํางาน
สวนกลางเปนการเอาเปรียบคนอื่นเพราะไมตองอยูรับผิดชอบงานประจํา แตที่บัวใหญทีมงานมีสปริตดี
มาก ความจริงในตอนนั้นนอกจากงานชมรมแพทยชนบทแลว ผมยังมีโครงการโคราชพฒันาที่กําลังเรง
กันเพื่อที่จะใหบรรลุความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในทุกครัวเรือนชาวบาน  เพราะฉะนั้นผมจึงรับงานทัง้
สวนกลาง เปนวิทยากรของจังหวัดแลวก็รับงานพื้นที่ เชน ออกหนวย หรือ ไปจัดตั้งกองทุนหมูบาน 
นองๆ ก็เลยลงมติกันยอมรับงานหนักมากขึ้นโดยผมไมไดขอ   

อันที่จริงเขาก็คงรําคาญดวยที่ “พี่หงวน” ชอบมาขอแลกเวรอยูเรื่อยๆ เลยตดัพี่หงวนออกไป
จากการอยูเวรเสียเลย จะไดหมดเรื่องไป 
 อยากจะฝากขอคิดนิดหนอยสําหรับนอง ๆ แพทยชนบทที่ทํางานอยูในตอนนี้ มีหลายคนรับ
งานมากเห็นแลวคลาย ๆ ตัวผมในสมัยกอน คือเปนความตั้งใจดี กระตือรือรนที่จะทํางาน แตอยางไรก็
ตามอยาไดลืมที่จะนึกถึงทีมงานของเรากอนวามีพื้นฐานเปนอยางไร เขาเขาใจสิ่งที่เราทําหรือไม เขาเห็น
ประโยชนหรือมีเปาหมายรวมกับเราหรือไม ถารูสึกวายังไมเขาใจกัน  ผมก็ขอแนะนําวาใหเพลางาน
สวนกลางไวบาง แลวมาลงทํางานพื้นที่ใหมากขึ้น เพื่อไมใหทีมงานหลักของเรามีความรูสึกไมดีกับเรา 
และหากมีอะไรที่เราจะเสียสละเล็กๆ นอยๆ ไดก็ควรทําเพื่อใหนองๆ เขารูสึกวาเรารักและอาทรตอกัน  

สําหรับผม ในชวงปใหมผมมักจะอาสาอยูเวรใหเปนการตอบแทนแกนองๆ ในชวงที่ทุกคนเขา
อยากจะหยุดงานเพื่อกลับบานกัน  ในชวงสิบปที่ผมอยูในโรงพยาบาลชนบททั้งที่โรงพยาบาลราษีไศล 
และโรงพยาบาลบัวใหญ  ผมจึงอยูเวรในชวงปใหมเกือบทกุป  เปนการแสดงออกเล็กๆ นอยๆ ที่ชวยให
นองๆ ที่อยูดวยมีความรูสึกทีด่ีวาทุกคนในทีมตางมีความหวงใยและเอื้ออาทรกัน 
 การทํางานที่โรงพยาบาลบัวใหญทําใหผมไดนองสาวที่ผูกพันทํางานรวมกนัมาจนถึงปจจบุันนี้
อีกคนหนึ่ง  คือคุณหมอสุพัตรา ศรีวณิชชากร หรือ หมอชาง ตอนที่อยูที่โรงพยาบาลบัวใหญในยามที่ผม
ไมอยู ตองว่ิงไปวิ่งมาทํางานหลายเรื่อง หมอชางรับหนาที่เปนรองผูอํานวยการที่ดูแลงานแทนผมแทบ
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ทั้งหมด เราจึงมีความสนิทสนมกันตั้งแตสมัยนั้นจนกระทั่งยายตามกันมาอยูในกระทรวงมาทํางาน
เก่ียวกับบริการปฐมภูมิ 

อันที่จริง ในตอนนั้น คุณหมอสุพัตราไมไดตั้งใจจะมาทาํเรือ่งการปฎิรูปบริการปฐมภูมิ 
(Primary care) อยางที่ทาํอยูในปจจุบันเลย เธอชอบงานดานระบาดวิทยาและเลือกไปเรยีนทางดาน
ระบาดวิทยา จะวาไปแลว เธอหลงใหลในงานระบาดวิทยามาก วันดีคืนดีพี่หงวนก็ชวนไปเรียนเรื่องการ
จัดการบริการปฐมภูมิ ที่ประเทศเบลเยีย่ม หมอสุพัตราไมอยากไป เธอบอกวาทางของเธอไมใชทางนี้ 
คิดวาไปแลวจะไมไดใชประโยชน แตพี่หงวนก็โนมนาวใหไปเรียนโดยบอกวาไมมาทําเรื่องนี้ก็ไมเปนไร
แตใหไปเรียนซกัปหนึ่งก็แลวกัน  
 ตอมาเมื่อเธอยอมไปเรียนจนจบกลับมา ก็มาทํางานเรื่องการปฏิรูปบริการปฐมภูมิตอเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ เราไดรวมกันทําโครงการ Health Care Reform และหลังจากนั้น ก็มาตอดวยการทํา
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  มีอยูครั้งหน่ึงที่จนถึงบัดนี้ผมยังไมสบายใจไมหายทีไ่ปตอวานอง
เนื่องจากความเครียดของตนเองในขณะนั้น เพราะทํางานดวยกันไปมาเกิดขอขัดแยงกันในดานความคิด
เรื่องหน่ึง ขณะนั้นพวกเราเรงงานกันทุกคน จุดมุงหมายของพวกเราไมใชแคการสรางหลกัประกัน
สุขภาพถวนหนาแตเปนการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ตอนนั้นเราเห็นวาบริการปฐมภูมเิปนยุทธศาสตร
หลักหนึ่งของการปฏิรูป จึงมีการขยายบริการปฐมภูมิไปทั่วประเทศ คุณหมอสุพัตราเธอเปนคนที่ใชคําวา 
พีซียู   (PCU = Primary  Care Unit) เปนภาษาอังกฤษทับศัพทบริการปฐมภมูิไปเลย  เพราะเห็นวาเปน
คําที่สั้นกวา จนคําวา PCU เปนคําที่ติดปากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมาจนถึงปจจบุัน  

ผมกับคุณหมอสุพัตรามีความเห็นตางกันในเรื่องการแยก PCU ของโรงพยาบาลออกจากแผนก
ผูปวยนอกใหอยูกันคนละที่ เพราะผมมีความกังวลวาเมื่อผูปวยมาถึงแผนกผูปวยนอกและถูกบอกใหไป
รับการตรวจรักษาที่ PCU ซ่ึงอยูอีกที่หนึ่ง จะมีความความรูสึกวาบริการ PCU เปนบริการชั้นสอง ในขณะ
ที่คุณหมอสุพัตรามีความเห็นวา การจัดแยกจะสามารถทํา PCU ที่สมบูรณไดเพราะมีการลงทะเบียน 
ติดตามคนไขที่ชัดเจน เน่ืองจากขณะนั้น งานอยูในชวงเรงรดั และเราตางคนตางก็เครียดดวยกันทั้งคู
รูสึกวาตอนนั้นผมจะไมพอใจและไปตอวาหมอชางทําใหเธอสวนกลับดวยความนอยใจวา 
  “ที่มาทําเรื่องปฏิรูปบริการปฐมภูมิทั้งหมดนี้นี่ก็เพราะพี่นะจะบอกให และก็เพื่อพี่ทั้งนั้นเลย
ดวย ถาพี่วามันไมดีก็จะไมทําแลว” 
    ครั้งนั้นผมก็อ้ึงนะที่เธอตอวาผมเชนนั้น  เพราะวาผมรูสกึวาไดไปโนมนาวเธอใหเปลี่ยน
ทางเดินชีวิตแลวยังมากดดันเธออีก  โดยคาดหวังจากเธอวางานจะเปนอยางโนนอยางนี้ แตก็ยังดีใจที่
นองสวนกลับในขณะนั้นเทานั้น เพราะตอมาเธอก็ยังทํางานปฏิรูปบริการปฐมภูมิเหมือนเดิมและใน
ขอบเขตที่กวางขวางขึ้นดวย  ความรูสึกที่เราทํางานดวยกันจึงมีความรูสึกที่มากกวาคนทํางานปกติ  คือ
เปนความผูกพันที่สรางงานรวมกันมา  
 ดรีมทีมอีกทีมหนึ่งคือทีมที่มาทํางานดวยกันที่กองแผนงาน (ปจจุบันคือสํานักนโยบายและยุทธ
ศาสตร  สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) พอผมยายเขามาอยูสวนกลางและสุดทายกจ็ับพลัดจับผลู
มาอยูกองแผนงาน พอไดเปนผูอํานวยการกองแผนงานก็โชคดีที่มีนองที่เคยทํางานดวยกนัตั้งแตสมัย
เปนนักศึกษา และ ในพื้นที่ไดยายเขามาอยูดวยกันหลายคน คุณหมอประทีปก็เปนคนหนึ่ง นอกนั้นก็มี
คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย ซ่ึงเคยอยูที่จังหวัดนครราชสีมาดวยกันแตคนละอําเภอ  คุณหมอ
วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ทีเ่คยทํางานดวยกันตั้งแตสมัยนักศึกษา คุณหมอสพุัตรา ศรีวณิชชากร คุณหมอ
สุวัฒน  กิตติดิลกกุล  ซ่ึงเคยทํางานเปนทมีกับผมสมัยผมเปนผูนํานักศึกษา คุณหมอศุภสิทธิ์  พรรณา
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รุโณทัย  และคุณหมอพรหมมนิทร  เลิศสุริยเดช  ก็มาอยูระยะหนึ่งซ่ึงทุกคนลวนมีพื้นฐานเปนนัก
กิจกรรมเกาทั้งสิ้น  
 ดวยพื้นฐานดังที่วาก็ดีประกอบกับแตละคนไดผานการทํางาน มีความรู มีประสบการณกันมาก
ขึ้นแลวตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อมารวมตัวกันชวงนั้นจึงเปนชวงที่มีงานผลิดอกออกผลไดมาก ประกอบ
กับปลัดกระทรวง 2 คนตอกันขณะนั้น  คืออาจารยอุทัย  สดุสุข และอาจารยไพจิตร ปวะบุตร ก็
สนับสนุนการทาํงานของพวกเราอยางเต็มที่ ในขณะที่รัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือ อ.ไพโรจน นิงสานนท ก็
ใหการสนับสุนนงานของเราอกีเชนกัน   เรียกวาเปนชวงที่พวกเราชวยผูบริหารผลักดันงานไปไดเร็วมาก  
กองแผนงานซึ่งทํางานเก่ียวกับเรื่องนโยบายและแผนงานตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข สามารถประสาน
ความสัมพันธกับองคกรภายนอกโดยเฉพาะกับคณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติออกมาสูการปฏิบัติ
ไดอยางรวดเรว็ ไมวาจะเปนเรื่องการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขที่คณะวิจัยซึ่งคณะกรรมการ
ระบาดวิทยาแหงชาติไดวาจางไดมีขอสรุปเชงิประจักษวางานสาธารณสุขในขณะนั้นขาดองคความรูที่เปน
รากฐานการพฒันา และเสนอใหปฏิรูปโครงสรางโดยจัดใหมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้นมา เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและสรางองคความรูใหกับระบบสาธารณสุข  

นอกจากการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแลว การปฏิรูปยังเสนอวากองแผนงานเองมี
บทบาทมากแตวาองคกรเล็กเกินไป สมควรยกฐานะจากหนวยงานระดับกองมาเปนสํานักนโยบายและ
แผน เรื่องการพัฒนากําลังคนที่มีความรูก็มีความสําคัญมากจึงมีการยกระดับกองฝกอบรมใหเปนสถาบัน
พัฒนากําลังคนซึ่งตอมาก็กลายเปนสถาบันพระบรมราชชนก และรวมทั้งการที่มองเห็นวางานสุขภาพจิต
เปนเรื่องสําคัญจึงมีการยกระดับกองสุขภาพจิตขึ้นเปนสถาบันสุขภาพจิตใหเปนหนวยงานระดับกรม 
และตอมาไดกลายมาเปนกรมสุขภาพจิต  
 นอกจากนั้นก็มีการผลักดันใหมีการปรับปรุงบริการปฐมภูมขินานใหญโดยมีโครงการทศวรรษ
แหงการพัฒนาสถานีอนามัย  มีการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม เพราะเห็นวาแพทยและพยาบาลที่มีอยู
ไมเพียงพอ เมือ่เห็นวามีความแตกตางในเรือ่งคาตอบแทนมากระหวางแพทย พยาบาล และวิชาชีพอ่ืนๆ 
ในภาครัฐและภาคเอกชนก็มีการผลักดันใหเพิ่มคาตอบแทนของวิชาชีพตางๆ เหลานี้ใหมากขึ้น  โดยให
สามารถดํารงชพีไดโดยไมตองไปทํางานภาคเอกชนเพื่อจะไดสามารถทุมเทกับงานราชการไดอยางเต็มที ่ 
ขณะเดียวกันก็พยายามทีจ่ะทําใหเห็นวาบทบาทในการพฒันางานสาธารณสุขนั้นไมควรเปนของภาครัฐ
อยูฝายเดียว ควรจะใหภาคประชาชนและองคกรพัฒนาสังคมอ่ืน ๆ เขามามีบทบาทดวย จึงมีการตั้ง
งบประมาณราว 1% ของกระทรวงสาธารณสขุเพื่อสนับสนุนแกองคกรภาคเอกชน (NGO) ที่ทํางานดาน
สาธารณสุข  

งบประมาณที่วานี้ถูกวิพากษวิจารณแตก็สามารถจัดตั้งขึ้นได ตอมางบประมาณนี้ก็ถูกตัดทอน
ใหลดลงทุกปในการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณ เนื่องจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (สส.) สวน
หนึ่งไมชอบกลุมองคกรภาคเอกชนเพราะเหน็วาพวกเอ็นจีโอชอบวิจารณและตําหนิรัฐบาล   แต
กระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นก็ตอสูในการที่จะคงงบกอนนี้ไว ซ่ึงก็มีสวนสนับสนุนใหเอ็นจีโอดาน
สาธารณสุขเติบโตขึ้นมาจนถึงปจจุบัน  
 ที่สําคัญมาก ๆ อีกเรื่องหน่ึงก็คือการผลักดันเรื่องประกันสังคมวาจะไปในทิศทางไหน ในตอน
นั้นทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบงานประกันสังคมอยูก็ไมมีผูเชี่ยวชาญทางดานสาธารณสุขและ
ตองการความชวยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุข  จึงเปนการเปดโอกาสใหพวกเราเขาไปมีบทบาทในการ
ชวยในการวางระบบประกันสังคม  ในชวงแรกนั้นคุณหมอวิโรจนเพิ่งจบปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตร
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สาธารณสุขจากประเทศอังกฤษมา จึงนําเอาความรูมาชวยผลิตงานวิจัย ขอมูลและเอกสารวิชาการตางๆ 
ในเรื่องนี้   สวนคุณหมอสุวัฒน กิตติดิลกกุลนั้นก็คร่ําเครงชวยในการกําหนดรายละเอียดการให
คาตอบแทนวิชาชีพตางๆ  โดยที่ตนเองไมไดรับอานิสงสใดๆ จากการปรับปรุงครั้งนั้น  เพราะแมจะเปน
แพทยแตอยูในภาคบริหารไมไดอยูในภาคบริการ  ผมเองชมเชยคุณหมอสวัุฒนอยูลึก ๆ ที่ไมไดคิดถึง
ตัวเองเลย รวมทั้งยังชวยผมในการทํานโยบายเพิ่มการผลิตแพทย พยาบาล อยางเปนระบบหลายปตาม
ความเปนไปไดของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลยั  และเมื่อพบวา ความขาดแคลนยังมีมากจงึมีนโยบาย
การเพิ่มการผลติขึ้นอีกในภายหลัง สวนคุณหมอโกมาตรและคุณหมอพรหมมินทร  ก็ชวยผมในเรื่องการ
สนับสนุนองคกรเอกชน (NGO) และภาคประชาสังคม การผลิดอกออกผลของงานในชวงนั้นเปนไป
อยางรวดเร็ว ดรีมทีมทั้งหมดตองรวมกันทํางานหนักมาก แตก็รูสึกมีความสุขกันทุกคน    
 ดรีมทีมบางคนในกลุมนี้ก็ยังทาํงานรวมกันสบืเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการ 
ผลักดันหลักประกันสุขภาพถวนหนา ก็คือ หมอวิโรจน กับ หมอศุภสิทธิ ์หมอวิโรจนกับผมรูจักกันตั้งแต
สมัยทีเ่ขาเปนประธานชมรมพุทธฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราเรียกเขาวา “หลวงพี่” เพราะวาเขา
ฝกใฝในธรรมะ  

ในขบวนการนักศึกษาน้ัน นักศึกษามหิดลมคีวามสามารถในการทํางานเชงิลึกและสรางแนวรวม
ก็เพราะวาในเวลาทีเ่กิดการเจบ็ไขไดปวยของนักศึกษาประชาชนหรือเวลาเกิดการบาดเจ็บจากการปะทะ
กันขึ้นมา เน่ืองจากตอนนั้นขบวนการศึกษาถูกตอบโตรุนแรงจากฝายที่ไมเห็นดวยถึงขนาดมีการขวาง
ระเบิดในขณะที่มีการเดินขบวน   นักศึกษามหิดลก็จะรับผดิชอบเต็มที่ในการตามดูแลผูบาดเจ็บ เพราะ
ดานสาธารณสขุเปนงานของเราอยูแลว ตอนนั้นหมอวิโรจนจะเปนมือไมในการติดตามใหกับผม และเขา
ก็ติดตามคนไขไดดีมากถึงขนาดที่วาเหตุการณปะทะผานพนไปหลายปจนคนไทยลืมเลือนเหตุการณ
นั้นๆ ไปแลว แตคุณหมอวิโรจนก็ยังติดตามดูแลผูคนเหลานั้นอยูไมหางหาย 
 แมวาหลังจากเรียนจบเราแยกยายกันไปอยูตางจังหวัดเรากย็ังมีความสัมพนัธกันแนนแฟน ผม
อยูศรีสะเกษ  สวนหมอวิโรจนอยูอุบลราชธานี พอเขามาอยูสวนกลางคุณหมอวิโรจนซ่ึงสนใจงานวิชาการ 
โดยไมคิดอยากไดตําแหนงทางดานบริหารก็ทุมเททางดานวชิาการอยางเตม็ที่ เขาเรียนปริญญาเอกดาน
การคลังสาธารณสุขมาโดยตรง ซ่ึงเปนความรูที่จําเปนมากในการทําเรื่องหลักประกันสุขภาพ 
เพราะฉะนั้นในระยะสิบปมานี้เขาเปนคนที่ชวยวางรากฐานดานวิชาการความรูใหกับระบบหลักประกัน
สุขภาพตลอดมา  
 สวนคุณหมอศุภสิทธิ์ก็จะเหมอืนกันกับคุณหมอวิโรจน  เรียนจบปริญญาเอกจากประเทศ
อังกฤษเชนเดียวกัน เราสามคนมีความรักใครกันอยางแนนแฟนและรวมกันผลักดันเรื่องหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาดวยกันในลักษณะที่ทํากันคนละเรื่องบาง ชวยกันทําในเรื่องเดียวกันบาง เราจะใชยุทธ
ศาสตร “แยกกันเดินรวมกันตี”   แยกกันเดินคือทํากันคนละโครงการ แตทุกโครงการลวนแตเปนสวน
หนึ่งของอนาคตบนพิมพเขียวที่เรารวมรางกันมา คุณหมอศุภสิทธิ์เปนคนที่ชวยในการประเมินเรื่องบัตร
ประกันสุขภาพ คุณหมอวิโรจนชวยเรื่องการประเมินระบบสวัสดิการขาราชการ สวนผมก็มาผลักดันเรื่อง
สวัสดิการผูมีรายไดนอย 

เรารวมแรงรวมใจทํางานมาดวยกันเปนเวลากวาสิบป กวานโยบายหลักประกันสุขภาพจะมาเกิด
เปนจริงในป พ.ศ.2545  

แมวาตอนนี้พวกเราจะอยูคนละหนวยงานกันแตทุกวันนี้พวกเราก็ยังเคียงบาเคียงไหลในเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ จนถึงกับมีคนเอยปากวา คุณหมอวิโรจนอยูในกระทรวงสาธารณสุขแตทํางาน
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ใหสปสช.มากเหมือนกับเปนคนสปสช.เลย สวนคุณหมอศุภสิทธิ์ แมเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยันเรศวร ก็ยังมาชวยทําเรื่อง DRG ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา   พวกเขาทํางาน
โดยไมไดคิดวาความสําเร็จจะตองเปนผลงานของเขา แตเปนความมุงมั่นที่จะทําใหประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพที่ดีซ่ึงเปนเรื่องสวนรวมรวมกัน ผมคิดวาผมโชคดีมากๆ ที่ไดพบเจอกับคนที่มีจิตใจ
แบบนี้ และการสรางหลักระบบประกันสุขภาพก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ตองการความรูและประสบการณและ
ความทุมเทของพวกเขาตอไปอีก 
  ดรีมทีมทีส่ี่ที่ผมพบก็คือ ทีมงานในชวงที่ทําโครงการ Health Care Reform  เราไดดรีมทีม
เพิ่มขึ้นอีกหลายคน มีทั้งคนในพื้นที่และที่มาอยูดวยกันในสวนกลาง คนหนึ่งที่มาทํางานที่สวนกลางก็คือ
คุณหมอพงษพสิุทธิห์รือคุณหมอพงษ เขายายมาจากโรงพยาบาลชมุชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผม
เปนคนชักชวนมา เน่ืองจากในอดีตคุณหมอพงษพิสุทธิ์เปนนักกิจกรรมเกาที่ชอบพานักศึกษาไปออกคาย
สมัยผมอยูในพื้นที่ชนบท คุณหมอพงษคนนี้เปนคนแข็งและตอนมาอยูกับผมใหมๆ ยังมีประสบการณ
งานสวนกลางไมมากขณะที่งานที่พวกเราทาํในสวนกลางเริ่มขยายใหญขึ้น  การทํางานดวยกันจึงมีการ
ถกเถียงกันมาก  ความที่เขามีบุคลิกเปนคนแข็ง เปนคนที่ไมคอยยอมใครก็เปนขอดี เพราะสาํหรับผม
หากตองการจะสราง “ทีมเสือ” ก็มีคนที่มีบุคลิกเชนนี้   

หนังสือแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพเลมแรกที่ผมเขียนก็เปนเพราะหมอพงษนี่แหละ เพราะ
เวลาผมบอกวาผมจะทําอยางโนนอยางน้ี จะมีทิศทางอยางนี้ หมอพงษก็จะบอกวา พี่หงวนก็จะมีไอเดีย
มาอยางโนนอยางนี้ แตไมเคยเขียนรายละเอียดออกมาเลย ไมเคยทําใหเขาใจวาภาพรวมมนัเปนยังไง 
คนอื่นเขาตามไมทันและไมเขาใจหรอกวาผมคิดอะไร  โดยเฉพาะเขาจะไมยอมรับถาไมมกีารถกเถียงกัน
จริงจังวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางใด นั่นทําใหผมตองกลับมาตั้งหลักเขียนหนังสือ “ปฏิรูประบบ
สุขภาพบริการไทย” ในป 2541  

คือเขียนใหมันรูกันไปเลยวาทีว่าจะปฏิรูปทั้งระบบมันเปนยังไง 
 เพราะเรามักตองคุยกันแบบเครงเครียดมาตลอด  นั่นเปนสิ่งที่ผมจําไดฝงใจเกี่ยวกับหมอพงษ 
เมื่อมานั่งคิดอีกทีก็เห็นวาเปนความผิดของผมดวยที่ไมไดสื่อสารกับเขาใหครบถวน เพราะวาผมบอก
เปนครั้งๆ ไมเคยสื่อสารในภาพรวมวามันเปนยังไง ทําใหทมีงานทํางานรวมกันลําบาก   ผมใชเวลา 4 
เดือนในการเขยีนหนังสือเลมนั้น คอยๆ กลั่นสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาแลวประมวลใหมันรอบดานแลวจึง
คอยๆ ตอเติม คอยๆ ตัด จนสุดทายจึงไดหนังสือสื่อความคิดของผมออกมา 

หนังสือเลมนี้มกีารพิมพซํ้าทั้งหมดถึง 4 ครั้ง และกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อความคิด
ของการปฏิรูป 

ภายหลังหมอพงษเขาก็มาอยูทีส่ปสช.กับผม โดยทําหนาที่เปนผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
แผน ผมดีในที่ไดเห็นเขาเติบโตและพัฒนาฝมือการทํางานจนเกงมากขึ้นดวย 

 โครงการ Health Care Reform  ตองการทําการปฏิรูปใหเห็นเปนจริงโดยเริ่มทีพ่ื้นที่กอน ดังนั้น
นอกจากทีมงานในสวนกลาง เราจึงมีดรีมทมีที่อยูในพื้นที่อีกดวย ที่อยากพูดถึงตั้งแตทีมพื้นที่อยุธยาซ่ึง
ประกอบดวย  คุณหมอรวินันท  ศิริกนกวิไล  คุณหมอสมชยั  วิโรจนแสงอรุณ  คุณหมอทวีเกียรติ  บุณย
ไพศาลเจริญ  คุณหมอยงยุทธ  พงษสุภาพ  คุณหมอนงนอย  ภูริพันธุภิญโญ คุณหมอพิเชษฐ จันทอิสระ 
และคุณหมอวีระพล ธีรพันธุเจริญ  
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พวกเราตั้งใจจะทําใหเกิดการปฏิรูปในพื้นที่จังหวัดอยุธยากอนที่จะเริ่มโครงการ Health Care 
Reform  ดวยการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คืออาจารยอรรถสิทธิ์  เวชชา
ชีวะ คณบดีในขณะนั้น  รวมทั้งอาจารยสรุเกียรติ  อาชานานุภาพ  หัวหนาศูนยเวชศาสตรชุมชน  ซ่ึงมา
ชวยโครงการอยางสม่าํเสมอ  คุณหมอรวินันท ศิริกนกวิไลกับผมเรียนวิชาการจัดระบบบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิที่ประเทศเบลเยี่ยมดวยกัน   มีความปรารถนาอยางแรงกลารวมกันในขณะที่เรียนวา
จะตองกลับมาสรางระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ดีในประเทศไทยใหได เพราะหลกัสูตรที่นั่นพูด
ถึงแตรูปแบบที่ประเทศเบลเยีย่มไดไปชวยทาํในแอฟริกาและอเมริกาใต  โดยไมเคยมีตัวอยางจาก
ประเทศในเอเชียเลย   

เมื่อเรากลับมาเมืองไทยและมีโอกาสจึงเริ่มจัดทีมลงทํางานรวมกันที่จังหวัดอยุธยา  คุณหมอสม
ชัยเปนเพื่อนสนิทของคุณหมอรวินันท  ตอนนั้นผมอยูที่กองแผนงานจึงใชกําลังภายในทางราชการยาย
คุณหมอสมชัยใหมาอยูดวยกันกับคุณหมอรวินันท คุณหมอทวีเกียรติอยูที่จังหวัดอยุธยาอยูแลว  สวน
คุณหมอยงยุทธเปนแพทยจบใหมเพียงไมก่ีปที่มาทํางานอยูในจังหวัดอยุธยา เมื่อถูกชักชวนใหเปนหนู
ทดลองเพื่อสราง “แพทยพันธุใหม”  ก็ยินดีมาเปนหนูทดลองให  

รูปแบบที่ตองการสรางในขณะนั้นก็คือระบบบริการที่มีคนไขเปนศูนยกลาง แพทยในสถาน
บริการระดับตนหรือปฐมภูมิจะตองดูแลคนไขแบบรูจักคนไขทั้งคน  เปนเจาของคนไข ตามดูแลคนไขจน
หายจริงๆ ไมใชรักษาคนไขตามที่คนไขมาหาเปนครั้งๆ   ซ่ึงการที่จะทําเชนนั้นไดจะตองมีการ
ประสานงานกันอยางดีระหวางสถานบริการระดับตนกับโรงพยาบาลใหญ คือโรงพยาบาลจังหวัด  ดังนั้น
จึงมีคุณหมอพเิชษฐ ผูอํานวยการขณะนั้นกับคุณหมอวีระพล จากโรงพยาบาลจังหวัดมารวมงานดวย   

รูปแบบที่สรางข้ึนเปนที่พอใจและสนใจจากจังหวัดอ่ืนๆ เชน จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
สงขลา  จังหวัดพะเยา  จังหวัดยโสธรฯจึงเกิดการขยายงาน และทําการปฏิรูประบบการเงินการคลังดาน
สาธารณสุขดวย เกิดเปนโครงการ Health Care Reform ขึ้น ตัวอยางของผลกระทบจากการทดลองใน
โครงการอยุธยาก็คือ การมีบริการ “70 บาทรักษาทุกโรค” ซ่ึงตอมากลายเปนสวนหนึ่งของโครงการ “30 
บาทรักษาทุกโรค” ในนโยบายการสราง “ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา” ดวย 

จากจังหวัดอยธุยาเราก็ไดดรมีทีมจากจังหวัดนครราชสีมาอีกสองคนคือ  คุณหมอรุจิรา 
มังคละศิริหรือ หมอตุ  กับคุณหมอสําเริง แหยงกระโทก  คุณหมอตุไดรวมงานกันโดยเริ่มมาชวย
โครงการอยุธยาเปนระยะ เขาเปนรุนนองผมหนึ่งปที่มหิดลและเปนนักกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีคนหนึ่ง ตอนนั้นพวกเราทําโครงการอยุธยาซ่ึงจะพฒันาระบบบริการปฐมภูมิจน
เริ่มเปนรูปเปนรางแลวจึงอยากจะขยายพื้นทีไ่ปจังหวัดอื่น ผมชวนหมอรุจิรามารวมทํา ปรากฏวาคุณ
หมอรุจิรา ดวยการสนับสนุนอยางแรงจากคุณหมอสาํเริง พัฒนางานที่นครราชสีมาไปไดอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาสั้นกวาที่เราทํากันทีอ่ยุธยามาก เพราะอยุธยามีขอติดขัดในเชิงระบบพอควรเนื่องจากเปนเมือง
ใหญและอยูใกลกรุงเทพฯ  ระบบบริการจึงสลับซับซอนกวาโคราช  และทีโ่คราชคุณหมอสําเริงและคุณ
หมอตุลุยทาํรูปแบบบริการปฐมภูมิในเขตเมอืง เกิดศูนยแพทยชุมชนไดหลายแหงรวดเร็วกวาอยุธยา
และไปไดดีมากอีกดวย เหตุผลอีกสวนหนึ่งเน่ืองจากวาที่นัน่มีพื้นฐานเรื่องงานภาคประชาสังคมคอนขาง
ดีมากอนดวย  

คุณหมอรุจิราเธอเปนเพื่อนรวมโรคเดียวกันกับผมดวย เธอปวยในเวลาใกลเคียงกัน ลาสดุเมื่อ
ผมตองเขารับการรักษาอีกรอบหน่ึง เธอมาหาผมที่บานดวยความเปนหวงมาก เธอคิดวาผมอาจจะ
ปฏิบัติตัวไมถูกตองโรคจึงกําเริบขึ้นใหม เชน ไมยอมอบสมนุไพร หรือ อาจจะทานอาหารไมถูกตอง 
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เพราะเธอไดศึกษาและปฏิบัติเรื่องแพทยทางเลือกมามาก เธอจึงมาจัดการติดตั้งที่อบสมุนไพร เปลีย่น
อุปกรณการทําครัวตาง ๆ ให เธอเชื่อในเรื่องการไมกินน้ํามนัแตใหใชน้ําผักแทน เรื่องการเลือกใชวัสดุ
ในการทํากับขาว และยังสอนวิธีทําอาหารใหกับแมบานของผม รวมทั้งวิธีการอบสมุนไพร และใหกําลังใจ 

เธอชวนผมวานาจะไปเปนวิทยากรสอนเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเรง็ เพราะวาการไปสอนคนอื่นจะ
เทากับไดปรับปรุงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวเธอก็ทําอยางนัน้อยู วันนั้นเธอเอาสไลดมาฉายใหผมดู  และ
รองคาราโอเกะเพลง “พี่ชายทีแ่สนดี” และบอกวาผมเปนพี่ชายที่แสนดีของเธอ เธอถามผมวารูไหมวา
เธอทํางานตามความฝนของผมมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องบรกิารปฐมภูมินั้นเธอทุมเททาํก็เพราะมีผมเปน
แรงบันดาลใจ เธอพูดไดแคนั้นแลวเธอก็รองไห กอนกลับ เธอใหกําลังใจขอใหผมผานการตอสูกับโรคที่
กลับมาใหมหลงัจากที่มันสงบไป 3 ป  

ผมสัมผัสไดถึงความหวงใยของนองสาวคนหนึ่งที่มีตอผมจริงๆ  
วากันตามจริงแลว เธอเปนคนที่ไมใชคนในครอบครัวคนที่สองที่ผมไดเห็นน้ําตาของความ

หวงใย ถัดไปจากคุณหมอประทีป 
 ดรีมทีมลาสุดทีผ่มโชคดีไดพบก็คือ  ดรีมทีมที่สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ซ่ึงสมาชิกหลายคนมีประวัติศาสตรการทํางานรวมกันกับผมมานาน และมารวมกับคนใหม ๆ อีกจาํนวน
หนึ่ง แมวาจะเปนทีมที่ใหญขึ้นแตเน่ืองจากมีเงื่อนไขที่ดีในแงที่วา สปสช.เปนองคกรใหม มีความบริสุทธิ์ 
การที่จะสรางอะไรก็งายกวา เชน การสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ผูที่ใหความคิดนี้กับผมก็คือ  อาจารย
อัมมาร  สยามวาลา อาจารยไดบอกกับผมในขณะที่ผมกําลังลังเลวาจะมาทํางานที่ สปสช. หรือไม เพราะ
เดิมผมตัดสินใจวาจะไมมาเปนเลขาธิการ สปสช. เพราะไมอยากถูกนินทาวารวมผลักดันกฎหมายฉบับนี้
เพื่อใหตนเองมาทํางาน  แตอาจารยอัมมารไดยกตัวอยางธนาคารแหงประเทศไทยวาอาจารยปวยได
ผลักดันใหมีธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นมา  และก็ยอมมาอยูที่นั่นเพื่อสรางวัฒนธรรมใหมในระยะแรก  
ทําใหองคกรธนาคารแหงประเทศไทยมีความเขมแข็ง  มีวัฒนธรรมที่ดี  ผมเคยบอกอาจารยวาที่
ตัดสินใจมาที่นีส่วนหนึ่งเพราะคําพูดของอาจารย    

ไมนานมานี้อาจารยยังบอกวาผมวา เทาที่ดู สปสช.ก็มีวัฒนธรรมองคกรที่ใชไดในระดับหนึ่ง 
สรางไดถึงขนาดนี้ก็ถือวาดี  
 ที่ สปสช.  เราเริ่มตนดวยการคิดวาจะจัดทีมอยางไรจึงจะเหมาะสม  ผมเองอยากให สปสช.มี
ความกวางขวางเปนที่ยอมรับของทุกฝาย จึงเริ่มตนดวยการคิดวาจะตองมีรองเลขาธิการ 3 คน  คนหนึ่ง
มาจากกระทรวงสาธารณสุข  คนหนึ่งมาจากโรงเรียนแพทย  และอีกคนหนึ่งมาจากภาคเอกชน  เริ่มตนที่
โรงเรียนแพทย  โชคดีที่อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยัเชยีงใหม  อาจารยปยะ  เนตรวิเชียร  
ซ่ึงเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ยินดีมารวมดวย  จาก
กระทรวงสาธารณสุข  ก็นั่งคิดถึงคนที่กวางขวางพอที่จะเขากับผูบริหารของกระทรวงสวนใหญได  รูจัก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศพอสมควร  สุดทาย ผมจึงชักชวน  นายแพทยวินยั  สวัสดิวร  
ซ่ึงมีประสบการณเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหลายจงัหวัด รูจักผูคนกวางขวางพอสมควร  ซ่ึงตอน
นั้นมีตําแหนงเปนรองอธิบดีกรมการแพทย  มีโอกาสยายมาเปนผูตรวจราชการและรองปลดัหรือแมแต
ปลัดกระทรวงในอนาคต  คุณหมอวินัย เคยทํางานกับผมตอนที่เขาเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร  ในโครงการ Health Care Reform  เพราะจังหวัดยโสธรตอนนั้นเปนพื้นที่หนึ่งในการทําโครงการ 
ซ่ึงสุดทายคุณหมอวินัยก็ยินยอมตอบรับมารวมงานดวย   



 49

สําหรับตัวแทนจากภาคเอกชนผมไดชวนรองประธานบริษัทประกันภัยภาคเอกชนซึ่งเคย
รับผิดชอบงานดานประกันสุขภาพใหกับบริษทัประกันภัย  และไดมารวมใหความเห็นตั้งแตตอนเริ่ม
โครงการ 30 บาทฯ ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับวาจะมารวมเปนอยางดี แตเมื่อเห็นระดับเงินเดอืนของ สปสช. 
ก็เปลี่ยนใจ  เพราะต่ํากวาที่ตนเองไดรับอยูเปนอันมาก    สุดทายผมจึงจาํเปนตองใหคุณหมอประทีป 
ธนกิจเจริญ  ซ่ึงเปนคนกันเองเปนรองเลขาธกิารแทน  ที่จรงิก็ตองขอบคุณในน้ําใจของคุณหมอประทีป 
เพราะเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางมากในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมา  แตดวยความที่ทาํงาน
ใกลชิดสนิทกับผมมากและเปนคนที่ไมเรียกรองตําแหนงใดๆ คุณหมอประทีปเคยบอกกับผมวาที่
ติดตามมาอยูที ่สปสช. นี่ก็เพราะเปนหวงวาผมจะมีผูชวยเหลืองานไมพอ  เขาบอกวาลึกๆ ก็ไมแนใจวา
ประเทศไทยจะสรางระบบหลกัประกันสุขภาพที่มีคุณภาพในระดับที่ผมใฝฝนได  แตเมื่อเริ่มแลวก็ตอง
ทําใหดีทีสุ่ด เขาหวงวาผมจะมทีีมไมพอทีจ่ะทาํใหงานนี้ดีไดจริงๆ จึงตัดสินใจมาอยูที่ สปสช.  ผมจึงรูสึก
เสมอวาตลอดชีวิตการทํางานผมโชคดีที่เจอแตคนดีที่ไมคอยคิดถึงตนเอง  คิดถึงแตงานสวนรวมเปน
หลัก  คนอื่น ๆ ที่มาอยูสวนใหญก็เปนคนทํางานทีเ่คยรวมทํากิจกรรมกันมาและมีความตองการสราง
สังคมที่ดี  ไมวาจะเปนคุณหมอพงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข คุณหมอถาวร สกุลพาณิชย คุณหมอพีระพล 
สุทธิวิเศษศักดิ์ คุณเนตรนภิส สุชนวณิช คุณหมอประจักษวิช  เล็บนาค คุณหมอชูชัย ศรชํานิ คุณหมอ
ปรีดา แตอารักษ  คุณชื่นสุข ฤกษงาม  และอีกหลายคน  แมบางคนจะไมไดตําแหนงที่ตนตองการก็ตาม 

สูตรการจัดทมีผูบริหารระดับปฏิบัติการก็เหมือนกับการจัดตําแหนงรองเลขาธิการ  คือมาจาก
หลายแหลงทั้งโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลทหาร เอกชน  เราจึงไดชักชวนคุณหมอวิทยา  ตันสุวรรณ
นนท อาจารยแพทยอดีตผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึงเปนนักกิจกรรมเกาของมหดิล
รุนเดียวกับคุณหมอประทีป  และคุณหมอสรุจิต สุนทรธรรมซึ่งกําลังจะไดเปนศาสตราจารยของ
คณะแพทยโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ  ซ่ึงทั้งคูก็ตอบรับมารวมเปนอยางดี  ในระดับโรงพยาบาลจังหวัด
พวกเราก็คิดวาทําอยางไรจะใหผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศยอมรับ สปสช. จึงไดชักชวน
คุณหมอเรณู  ศรีสมิต  อดีตประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  ซ่ึงเรากโ็ชคดีมากที่พี่
เรณูก็ยอมรับทีจ่ะมารวมดวย   

การประสานกบันายแพทยสาธารณสุขจังหวัดซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักงาน
สาขา สปสช. ระดับจังหวัด  แมมีคุณหมอวินัยมาอยูแลวก็อาจจะไมเพียงพอ  เนื่องจากเปนงานที่มี
ขอบเขตกวางขวางมาก จึงไดชกัชวนนายแพทยวีระวัฒน  พันธครุฑ  อดีตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
หลายจังหวัด  ซ่ึงขณะนั้นกําลังมีขาววาถูกทาบทามใหไปเปนรองอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง
สาธารณสุข  แมตองใชความพยายามหลายครั้ง  สุดทายคณุหมอวีระวัฒนก็ตกลงมารับตําแหนงที่จะตอง
ประสานนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดทั่วประเทศในสปสช. ในดานการประสานกับชุมชนและประชาคม
สุขภาพ เราก็โชคดีอีกเชนกันที่ไดคุณอรจิตต บํารุงสกุลสวัสด์ิ  อดีตรองผูอํานวยการกองทุนเพื่อการ
ลงทุนทางสังคม   ซ่ึงเปนโครงการสนับสนุนขนาดใหญ มีงบประมาณถึง  4,800   ลานบาทเพื่อชวยภาค
ประชาสังคมหลังวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย แมเธอจะอยูในภาคเอกชนและไมคุนเคยกับงาน
สาธารณสุขแตก็ยินยอมมาชวยงานที่ สปสช.  

ผมพูดไดวาทีมที่มาอยูรวมกันที่สปสช. นีเ้ปนทีมที่แข็งแกรง มีประสบการณที่สําคัญคือ มีหัวใจ
ตองการสรางสงัคมที่ดีรวมกัน  
 ในระดับพื้นที่ซ่ึง สปสช. จะตองขยายหนวยงานออกไปเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีขึ้น การ
กอกําเนิดสํานกังานสาขาภูมภิาคก็ทําใหตองมีการจัดคนอีกเชนกัน  วากันตามจริงแลว  สังคมไทยมีคนดี
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อยูมาก แตเราจะไปควานหาอยางไรนั้นเปนเรื่องที่ตองใชความพยายาม  และจะใหคนดีที่เปนที่ยอมรับ
มาอยูกับพวกเรานั่นก็เปนความพยายามทีย่ากขึ้นไปอีก  แตหากมีทีมที่แข็งแกรงการขยายงานก็จะงาย
ขึ้น  ดังนั้นการระดมชักชวนก็ตองเริ่มตนตั้งแตสํานักงานสาขาภูมิภาคสาขาแรกซึ่งสําคัญมาก  เนื่องจาก
หากสาขาแรกไดคนที่เปนที่ยอมรับมาอยูก็จะทําใหงานของ สปสช.ดีขึ้นไปดวย  ผมจึงไดชักชวนคุณหมอ
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา  อดีตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่มีผลงานผานมาหลายจังหวัดจนเปนที่
ยอมรับมารับตําแหนง  คุณหมอศักดิ์ชัยก็เปนอดีตนักกิจกรรมเกาของมหดิลเชนกัน  เคยรวมงานกับผม
สมัยผมเปนผูนํานักศึกษา  แมคุณหมอศักดิ์ชัยจะไมไดลงพืน้ที่ที่คุณหมอตองการคือ จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงคุณหมอมีภูมิลําเนาอยูที่นัน่ แตตองมาลงที่จังหวัดขอนแกน เนื่องจากจังหวัดขอนแกน
ถูกคัดเลือกเปนสาขาภูมิภาคสาขาแรก  คุณหมอศักดิ์ชัยก็ยินดีมาทํางานให   

สาขาทีส่องที่จังหวัดเชียงใหม การคัดเลือกคนก็ยังใชสูตรเดมิคือใหไดคนจากหลากหลาย
เครือขาย เมื่อเราไดอดีตนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมาเปนผูอํานวยการสาขาแรกแลว  ก็ควรหาอดีต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหญซ่ึงอาวุโสเปนที่ยอมรับ พี่เรณก็ูชวยชักชวน  พี่เขมรัศมี  ขุนศึกเม็งราย  ซ่ึง
เปนอดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลหลายแหงและขณะนั้นเปนผอ.รพ.ศูนยลําปางมาเปนผูอํานวยการ ซ่ึงพี่
เขมรัศมีก็รับทีจ่ะมาอยู สปสช. เมื่อสามารถคัดเลือกคนทํางานที่เปนที่ยอมรบัไดสองสาขา สาขาอื่นๆ ก็
งายขึ้นในการทีจ่ะชักชวนคนดีที่เปนที่ยอมรับใหมาอยู สปสช. เราจึงไดคนดี ๆ ทยอยมาสมทบจนครบ
ทุกสํานักงานภมูิภาคทั้ง 12 เขตในปจจุบัน 
  สําหรับวัฒนธรรมการทํางานใน สปสช. นั้น ความตั้งใจของผมที่อยากสรางมากก็คือเรื่องของ
ความกลมเกลยีวกัน ผมไมอยากใหมีวัฒนธรรมทีเ่หลวแหลก เชน การใหรายกัน การแทงขางหลัง การ
แตกเปนกกเปนเหลา ถึงจะมเีรื่องที่ตองถกเถียงกันบางก็ใหเปนการแลกเปลี่ยนที่เอาความเห็นคนสวน
ใหญเปนหลัก   นอกจากนี้ผมยังอยากใหเปนองคกรที่ถือวาทุกคนมีความสําคัญตอองคกร มีความ
ภาคภูมิใจที่มาอยูเปนสวนหนึ่งขององคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ 
  การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนเรือ่งที่เกิดขึ้นได  แตการสรางใหเปนหลักประกัน
สุขภาพที่ดีนั้นเปนเรื่องที่ทาทาย  ผมโชคดีที่ไดพบและรวมงานกับคนจํานวนมากที่มีแนวคิดคลายกัน 
ถึงแมวาอาจจะมีรายละเอียดตางกันบาง แตก็มีเปาหมายเดียวกัน  การที่มีเปาหมายเดียวกันนี้ทําใหการ
ทํางานของเราทุกคนผสานเขาดวยกันกลายเปนพลังมหัศจรรยที่กอใหเกิดเหตุการณและผลิตผลแหงการ
ปฏิรูปที่เพิ่มพนูขึ้นตามวันเวลาที่ผานไป   

ทั้งชีวิตการทํางานของผม  แมจะมีอุปสรรคบางในบางชวงของชีวิต  แตกับดรีมทีมที่ผมได
พบพานมาทั้งหมดนี้  ตองบอกวา ผมรูสึกวาผมเปนคนโชคดีจริงๆ ที่ไดทํางานรวมกับทุกคน 

 
 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

บทที่ 8 
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เพื่อน:  มิตรภาพกับการใหที่ไมมีเง่ือนไข 
 
          ในการสํารวจผูรอดชีวิตจากมะเรง็มีส่ิงที่นาสนใจก็คือ การพบวาผูรอดชีวิตจากมะเร็งมักมี
การเปลี่ยนแปลงและกลายเปนคนใหมที่มพีฤติกรรมและทัศนคติหลายอยางที่ดีแตกตางจาก
กอนที่จะพบวาตนเองเปนมะเร็ง พฤตกิรรมและทัศนคติทีด่ีอยางหนึ่งที่พบก็คือผูที่รอดชีวิตจาก
มะเร็งจะเปนคนที่ใหความรักแกคนอื่นไดโดยไมมีเง่ือนไข (Unconditioned love) นั่นกค็ือ
ใหโดยไมคาดหวังส่ิงตอบแทนใดๆ จากการใหนั้น ๆ   

เปนการใหดวยความรักที่หลุดพนจากสภาพปจจบุันของสังคมที่ผูคนมักจะคาดหวังจาก
กันและกันมากโดยมีอัตตาของตนเองเปนที่ตั้ง   

แตผูรอดจากมะเร็งเหลานั้นจะมีพฤติกรรมที่แตกตางจากผูคนโดยทั่วไปในสังคม  คือมี
ความสุขกับการใหโดยไมคาดหวังวาการใหของตนนั้นจะตองไดอะไรเปนการตอบแทน  
          วากันตามจริงการใหความรักโดยไมมีเง่ือนไข ไมคาดหวังส่ิงตอบแทนจากผูรับเปนสิ่งที่
พบเห็นได เชน ความรักของพอแมที่มีใหกับลูก  สามีที่มีใหกับภรรยาหรือภรรยาที่มีใหกับสาม ี
เพ่ือนรัก 
ที่มีใหตอกัน  แมสังคมปจจบุันจะบมเพาะผูคนใหเห็นแกตัวมากขึ้น พอ-แมบางคนในสมัยนี้ก็มี
การใหความรกัที่คาดหวังจากลูกมากขึ้น สามี-ภรรยาตางก็คาดหวังจากอีกฝายหนึ่งมากขึ้น ฯลฯ  

แตเราก็ยังคงพบการใหจากความรักที่ไมมีเง่ือนไขไดในผูคนที่มีจิตใจดีงาม หากจะวาไป
แลว การใหดวยความรักที่ไมมีเง่ือนไขนั้นเปนความสุขทีถ่าวรและยั่งยืนแกผูให  แมวาตนจะไมได
อะไรเปนการตอบแทนก็ตาม แตความสุขจากการใหนี้เองก็เกิดคุณประโยชนแกผูใหถึงขนาดที่
ชวยในการอยูรอดของผูที่เปนมะเร็งดวยซ้ําไป การใหที่เกิดจากความรกัที่ไมมีเง่ือนไขจึงเปนสิ่งที่
ควรจะขยายใหมีการรับรูและเรียนรูมากขึ้น เพ่ือจะไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นอกจากจะทาํให
ผูใหมีความสขุมากยิ่งข้ึนแลวยังทําใหสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

เพราะผูคนในสังคมตางก็ชวยเหลือกันและกัน ใหความรกัแกกันและกนัอยางบริสุทธิใ์จ 
 ผมเองเปนคนที่โชคดีที่มีเพ่ือนมากมาตั้งแตเด็ก    ย่ิงอายุมากขึ้น ตองออกสังคมมากขึ้น
ก็ย่ิงมีเพ่ือนมากเปนผลตามมา    แตการมีเพ่ือนมากไมไดหมายความวาจะทําใหเรามีความสุข
เสมอไป เพราะคนที่มีเพ่ือนมากก็อาจรูสึกเปลาเปลี่ยวเงียบเหงา หากเพ่ือนที่ตนมนีัน้เปนเพื่อนที่
คบหากนัอยางฉาบฉวย ผิวเผินและไมไดลึกซึ้ง   ไมไดมกีารแบงปนความคิด ไมไดรวมเปนรวม
ตายในการตอสูจนมีความรูสึกที่เช่ือมั่นตอกัน    

แมตนเองจะตองเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อเพ่ือนก็เต็มอกเต็มใจทําอยางเต็มที่ 
อยางที่เรียกกันวา“เพ่ือนตาย”  

บางคนอาจจะมีเพ่ือนตายเพยีงไมก่ีคน  แตเขาก็รูสึกอบอุนและมีความรูสึกดีกวาการมี
เพ่ือนจํานวนมากมายแตหาเพ่ือนตายไมไดแมสักคนเดียว   อาจเปนเพราะผมมีเพ่ือนที่ผาน
เหตุการณตอสูรวมกันมาหลายครั้งในชีวติ ทําใหผมเองรูสึกโชคดีที่ผมมีเพ่ือนในลกัษณะที่เรียก
กันวา  “เพ่ือนตาย” อยูหลายคน  กระบวนการรวมกลุมที่มีประวัติศาสตรยาวนานในการรูจักกัน 
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โดยมีการทํากิจกรรมที่มีเปาหมายรวมกัน หรือพูดงาย ๆ คือมีอุดมคติ มีอุดมการณคลายกันจะทํา
ใหคนเรามี “เพ่ือนตาย”ไดเปนจํานวนมาก 
 ในหมูของเพื่อนๆ ที่เตบิโตมาดวยกัน กระบวนการกลุมที่มีกิจกรรมรวมกันและมี
เปาหมายเดียวกันที่ผมโชคดีไดรวมอยูดวยนั้นก็คือ “กลุมสามพราน” กลุมสามพรานเกิดจากการ
รวมตัวกันของชาวแพทยชนบททั้งในอดีตและปจจบุัน ที่ไดทาํงานโดยมีเปาหมายรวมกันในการ
พัฒนางานสาธารณสุขในชนบทและการพัฒนาสังคมโดยรวม    มีการพบปะรวมตัวกันอยาง
สม่ําเสมอเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิและประสานการทํางานของแตละคน โดยมผีู
หลักผูใหญอยาง ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนผูนํา ซึ่งหากไมมีผูใหญเชน อาจารยประเวศ กลุมสาม
พรานอาจจะไมสามารถรวมตัวสม่ําเสมอประชุมทุกเดือนมาไดถึง 20 ปและสมาชิกของกลุมสาม
พรานที่มาประชุมสม่ําเสมอที่สุดผูหนึ่งก็คอื อาจารยประเวศนั่นเอง  

ผมคิดวา แทที่จริงแลว การรวมกลุมสามพรานขึ้นนี้คงเปนวิธีการหนึ่งในการสรางคนของ
อาจารยประเวศ  ผมเองไดเพ่ือนจากคนกลุมนี้มากที่สุดและไดเรียนรูเร่ืองราวความรักและ
มิตรภาพระหวางเพื่อนอยางมากมาย  แตผมจะขอเลาเฉพาะเรื่องราวของเพื่อนบางคนใหฟงเปน
ตัวอยางของมิตรภาพและการใหที่ไมมีเง่ือนไขที่เกิดขึ้นชวงเวลาไมนานมานี้ เพราะหากเลาทั้งหมด
ก็คงตองใชเวลา และเร่ืองราวก็จะยาวขึ้นมาก 
 คุณหมอวิชัย  โชควิวัฒนเปนเพื่อนคนแรกที่ผมขอพูดถึง   เนื่องจากเปนทั้งเพ่ือนและพ่ีที่
ใหความอบอุนแกนองเสมอทุกครั้งที่นองมีปญหา พ่ีวชัิยเปนแบบอยางของความเปนนักตอสูแก
นองๆ และไดแสดงใหเห็นถงึความแนวแนของการปฏิบัตติัวในการรับใชสังคมและรับใชสวนรวม
มาตลอด ผมรูจักพ่ีวิชัยมาตัง้แตสมัยเปนนักศึกษา และตลอดหลายสิบปที่ไดรูจักกัน พ่ีวิชัยได
แสดงใหเห็นถงึมิตรภาพของการใหอยางไมมีเง่ือนไขในหลายเหตุการณที่เรารวมประสบกันมา  
ความรักความหวงใย เปนสิ่งที่พ่ีวิชัยมีใหกับผมมาอยางสม่ําเสมอ เมื่อไมนานมานี้ เพ่ือนๆ พ่ีนอง
และครอบครวัไดชวยกันจดังานเพื่อแผเมตตาจติแกผมที่กําลังปวยดวยโรคมะเร็ง ในวันนัน้  พ่ี
วิชัยประสบอุบัติเหตุขอเทาพลิกซึ่งก็เปนเหตุผลที่ควรพกัรักษาตัวอยูที่บาน แตพ่ีวชัิยก็สูอุตสาห
เดินขากระเผลกมารวมในงานแผเมตตาจติแกผม  เร่ืองที่เลานี้อาจเหน็เปนเรื่องเล็กนอย แต
สําหรับผมที่ไดรับความรักและความหวงใยจากพี่วิชัยมาตลอด เหตุการณเล็กๆ นี้เปนเครื่อง
ยืนยันและตอกย้ําถึงมิตรภาพและการใหที่ไมมีเง่ือนไขที่พ่ีวิชัยมีใหกับนองๆ อีกครั้งหนึ่ง  

ไมใชแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ เทานั้นที่พ่ีวิชัยใหความใสใจกับนองๆ แตมีอีกหลายเรื่องและ
บางเรื่องเปนการแสดงออกถึงความเปนเพื่อนที่พรอมจะรวมเปนรวมตายยินยอมเสยีสละ
ประโยชนตนเองที่พ่ีวิชัยไดแสดงออก ซึ่งเร่ืองที่ผมจะไดเลาตอไปเปนเหตุการณทีพ่ี่วิชัยกับพี่สุ
วิทยไดแสดงพรอมกันถึงมิตรภาพและการใหที่แมจะตองเสียผลประโยชนของตนเองก็ยินยอม 
 คุณหมอสุวิทย  วิบุลยผลประเสริฐ เปนเพื่อนคนที่สองทีผ่มจะขอพูดถงึ  คุณหมอสุวทิย
หรือพ่ีสุวิทยเปนนักเรียนจบคณะแพทยศาสตรรามาธบิดโีดยไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ถือเปน
นักเรียนเหรียญทองในสมัยที่เรียนอยูคณะเดียวกัน ผมไมไดคาดวาพ่ีสุวิทยจะหันหลังใหโรงเรียน
แพทย โดยไมยอมเปนอาจารยแพทยหรือแพทยผูเช่ียวชาญแบบที่นักเรียนแพทยเหรียญทองสวน
ใหญทํากัน แตกลับทุมเทงานเปนแพทยชนบทมากกวา 10 ป กอนที่จะเขามาทํางานสวนกลางที่
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กระทรวงสาธารณสุข ดวยความที่อยูคนละชั้นปกันและสมัยหนุม ๆ ตางก็มีอัตตาที่แรงกลา ทําให
ผมกับพี่สุวิทยเพ่ิงจะมารักใครกันเปนเพื่อนกันจริง ๆ จงั ๆ ก็ในระยะ  10 ปที่ผานมา  “ไป
ทางไกลถึงจะรูกําลังมา นานเวลาถึงจะรูน้ําใจคน” เปนสุภาษติที่สะทอนถึงความสัมพันธของ
เพ่ือน ๆ ในหมูของเราหลายคนไดเปนอยางดี เพราะยิง่มีอายุมากขึ้น ความรูสึกเปนเพื่อนที่หวงใย
กันและกันก็ย่ิงมีมากขึ้น  

ครั้งที่ผมประทับใจในความเปนเพื่อนของพี่สุวิทยกับพี่วิชัยที่สุดครั้งหนึ่งก็คือเมื่อพ่ีสุวิทย 
ซึ่งขณะนั้นทําหนาที่เปนมนัสมองของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขทานหนึ่ง ทานจะเรียกหา
และใชใหคดิคนงานตาง ๆ ใหเปนประจํา ขณะนั้นพี่วิชัยก็เปนรุนพี่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขทานนี้เกรงใจและไววางใจมอบใหเปนทีป่รึกษาในงานสําคัญ ๆ พ่ีทั้งสองจะวางตัว
ชวยงานรัฐมนตรีฯดังกลาวไดเปนอยางดี โดยที่ยังคงความเปนตัวของตัวเอง  ไมไดออนดอย
คลอยตามในสิ่งที่ไมถูกไมควร การที่ขาราชการประจําสามารถไปดวยกันกับขาราชการการเมืองได 
เปนที่ยอมรับของขาราชการการเมืองและรักษาความเปนตัวของตัวเองไดถือเปนสิ่งที่พวกเราทุก
คนมีความพอใจและเต็มใจในการที่จะทุมเทกําลังกายให เพราะนโยบายที่เปนประโยชนกับ
ประชาชนจะเกิดมากขึ้นและเปาหมายสดุทายรวมกันก็คือประชาชนมีความผาสุขและมีสุขภาพที่ดี
ข้ึน   

ในครั้งนัน้ดวยความที่รัฐมนตรีฯ เปนนักการเมือง  เมื่อออกไปเยี่ยมพื้นที่แตละพ้ืนที่ก็
มักจะไปรับปากที่จะแกไขเรื่องความขาดแคลนที่มักถูกรองขอ  เชน ตกึ เตียง หรือหองผาตดั
ใหกับพื้นทีโ่ดยบางครั้งไมไดวิเคราะหถึงความเหมาะสม  การไปรับปากเชนนัน้หมายความวาตอง
มีการใชงบประมาณ  ย่ิงไปรบัปากมากก็ย่ิงตองใชงบประมาณมาก ทั้งๆ ที่บางจังหวดัอาจจะมี
ทรัพยากรมากกวาพ้ืนที่อ่ืนๆ เปนจาํนวนมากแลว แตก็อาจจะรองขอเนื่องจากในขณะนั้นๆ อาจจะ
มีปญหาอยูในระดับโรงพยาบาลของตนเองและไมมีการศึกษาขอมูลใหชัดเจนจึงไมทราบวามี
ทรัพยากรอยูเพียงพอ ดวยขอมูลที่คาดเคลื่อนและคดิวางบประมาณในดานการลงทนุที่จะแกไข
ความขาดแคลนทั้งหมดไมวาจะเปน  การเพิ่มเตียง  การเพิ่มตึก  การเพิ่มหองผาตดั ฯลฯ  ใหกับ
พ้ืนที่จะอยูที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหมด ทําใหรัฐมนตรีฯ ผูนั้นเกดิความเขาใจผดิ
และไดคุยกับผมในทาํนองขอโอนงบประมาณราว 4,000 ลานบาท ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   

ผมไดเรียนทานรัฐมนตรีฯ วางบประมาณในสวนที่สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ
มีนั้น  มคีณะกรรมการซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจากภาคีทุกภาคสวนเปนผูพิจารณาดูแลจดัสรร
อยางเปนขั้นตอนเพื่อใหเกิดความโปรงใส  และตอบสนองตอความจาํเปนจริง ๆ ของทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศไมใหกระจุกอยูเฉพาะที่ใดที่หนึ่งและสวนใหญมแีผนการจัดสรรในลักษณะระยะยาวเชน 
แผน 5 ป เปนตน คงไมสามารถที่จะโอนใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงได ประกอบกับ
งบประมาณในสวนของการลงทุนใหมๆ ก็มีอยูกระทรวงสาธารณสุขซึง่ทานสามารถจัดสรร
งบประมาณในสวนนัน้ไดอยูแลว อยางไรก็ตามคาํช้ีแจงผมอาจจะยังไมเปนที่กระจางดีพอ จึงทําให
ประเด็นนี้ทําทาจะกลายเปนเรื่องที่ขัดแยงกันระหวางผมกบัรัฐมนตรีฯ  
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พ่ีวิชัยและพี่สุวิทย  ซึ่งชวยงานรัฐมนตรีฯ อยูในตอนนัน้ทราบนิสัยผมดี วาผมคงไมยอม
และไดเคยเห็นผมตอสูกับผูมีอํานาจในเรือ่งคลาย ๆ กันมาแลว ไดแสดงใหเห็นถึงมิตรภาพของ
การใหที่ไมมีเง่ือนไขโดยบอกกับผมวา หากวาตองขัดแยงกันจริง ทั้งสองคนพรอมจะถอนตัวจาก
การสนับสนนุงานรัฐมนตรีฯ และพรอมที่จะมายืนอยูขางผม เหตุการณครั้งนั้นทําใหผมรูสึกมี
ความอบอุนใจที่เพ่ือนแมจะไดรับความไววางใจจากผูมีอํานาจในขณะนั้นแตก็พรอมที่จะสละสิ่ฃที่
ตนมีและไดรับอยูกลับมาสนับสนนุเพื่อน มายืนเคียงขางเพ่ือนที่อาจจะรูสึกเหงาและโดดเดี่ยวที่
จะตองขัดแยงกับผูมีอํานาจแตเพียงลําพัง เดชะบญุที่ภายหลังรัฐมนตรีฯ สาธารณสขุทานดังกลาว
ไดรับทราบขอมูลจากหลายแหลงรวมทั้งจากพี่สุวิทยและมีความเขาใจที่ถูกตองมากขึ้น จึงวางมือ
ไมมายุงเก่ียวกับงบของสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอีก ทําใหความขัดแยงหายไป 
ความสัมพันธของรัฐมนตรีฯ ทานนี้กับผมและกลุมก็ดข้ึีนมาเปนลาํดบั แมจนถึงปจจุบันก็ยังมีการ
ติดตอกันเปนครั้งคราว 
 คุณหมอศิริวัฒน  ทิพยธราดลเปนเพื่อนคนถัดไปทีผ่มอยากจะพูดถึง ผมเจอพี่ศิริวฒัน
ครั้งแรกที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อไปทํางานในชนบทใหม ๆ  พ่ีศิริวัฒนไดแสดงใหเห็นถึงความไม
เกรงกลัวตออํานาจของผูบรหิารตั้งแตครั้งนั้น โดยขัดแยงกับการใชอํานาจบริหารในการกระจาย
แพทยในพื้นทีจ่ังหวัดศรีสะเกษโดยที่ไมฟงขอมูลและความเห็นของผูปฏิบัติงาน และมาพบ 
“ความใจถึง” ในการตอสูกับอํานาจของผูบริหารที่ไมเปนธรรมอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเกิดความ
ขัดแยงในการแตงตั้งผูบริหารสวนกลางในกระทรวง  พ่ีศิริวัฒนเปนคนพูดนอยแตตอยหนัก เปน
คนรักเพ่ือน หากเห็นวาเพ่ือนตองลําบากจากการทํางานเพื่อสวนรวมก็จะไมเคยนิง่ดูดาย ในครัง้
นั้นพี่ศิริวัฒนไดแสดงถึงมติรภาพที่มีใหเพ่ือนโดยไมมีเง่ือนไข โดยเปนขาราชการภมูิภาคคนแรก
ที่ไมเกรงกลัวอํานาจบริหารสวนกลางออกมายืนประทวงอยูแถวหนาเปนกองหนากลาตายอยางใจ
ถึง เชนเดียวกับที่ออกมาเปนกองหนาในการตอสูกับนกัการเมืองในเรื่องการทุจริตยาที่อ้ือฉาวของ
กระทรวงสาธารณสุข และในครั้งที่รัฐมนตรีฯ สาธารณสุขเขาใจขอมูลผิดและมปีระเด็นขัดแยงกับ
ผม พ่ีศิริวัฒนก็เปนคนที่สนทิและเปนที่ไววางใจของรัฐมนตรีทานนั้นเชนกัน หากในครั้งนั้นเกิด
ความขัดแยงกันขึ้นผมก็เช่ือวาพ่ีศิริวัฒนก็คงจะมายืนอยูขางผมและสนบัสนุนผม ดีไมดีอาจจะ
แสดงออกเปน “กองหนากลาตาย” แบบที่พ่ีเขาเคยแสดงมาโดยตลอด พวกเรานับถือพ่ีศิริวฒัน
ทุกคนในฐานะที่มีความกลาและมักจะออกโรงเปน “กองหนากลาตาย” ที่ออกมาสูกับความไม
เปนธรรมหนวยแรกเสมอ 
 คุณหมออําพล จินดาวัฒนะเปนเพื่อนที่แทบจะเรียกไดวาเปนคูแฝดของคุณหมอสุวิทย  
วิบูลยผลประเสริฐ เนื่องจากไมวาจะมปีญหาอะไรทั้งคูจะออกโรงดวยกันและปรึกษากันเสมอ จน
เปนที่ประจักษแกคนทั่วไป ระยะหลังๆ พ่ีสุวิทยมีความสุขุมรอบครอบมากขึ้น มีจติวิญญาณแหง
ความเปนผูใหมากขึ้นตามวัยวุฒิที่มากขึ้น และหันมาเนนบทบาทตนเองในดานวิชาการโดย
ชวยเหลือทุกๆ คนทุกๆ ฝาย ทําให “คูแฝด” มีกิจกรรมที่แยกกันออกไปทํามากข้ึน ในขณะที่พ่ีอํา
พลมีบทบาทเปนผูรับผิดชอบในการเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิด พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ซึ่งตองถือวา
เปนผลงานชิ้นโบวแดงของพี่อําพลที่นาภูมใิจที่สุด เพราะสามารถผลักดนัเคลื่อนไหวจน พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติผานความยากลําบากจนกลายเปนกฎหมายที่มีการดําเนินการในที่สุด ผมเอง
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ไดรับมติรภาพและการใหจากพี่อําพลมาตลอด ที่สําคญัที่สุดคือ การใหอภัยที่พ่ีอําพลมีใหเสมอ
เมื่อการทํางานมีความขัดแยงกัน ซึ่งก็มักมีข้ึนอยูเสมอเปนปกติ การใหอภัยนี้เองที่ทําใหมิตรภาพ
ของเราคงอยูและยังชวยเหลือกันไดเสมอมา 
 คุณหมอสมศกัดิ์  ชุณหรัศมิ์ เปนเพื่อนรกัของผมตั้งแตสมัยนักศึกษา เปนนักศึกษาที่เปน
แบบอยางในดานวิชาการ  เนื่องจากจบมธัยมปลายเปนนักเรียนและสอบไดทุนเลาเรียนหลวงหรือ
ที่เรียกกันวา      “ทุนคิงส ”  แตแทนที่จะออกไปศึกษาตางประเทศในประเทศใดกไ็ดตาม
หลักเกณฑที่เปดกวางขวางของทุนเลาเรียนหลวง  แตกลับเลือกศึกษาแพทยในประเทศเพราะมี
อุดมการณแนวแนที่จะทํางานเพื่อการสาธารณสุขในชนบท คุณหมอสมศักดิ์เปนนักวิชาการที่มี
ความรักในความรู มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางหาตัวจบัยาก และท่ีสําคญั
คือมีความซื่อสัตยสูงในการเสนอทางวิชาการ ไมไดเอาความเกงมาบดิเบือนขอมูลทางวิชาการเพื่อ
เปนประโยชนกับตนเองหรืองานของตนเลย เวลาที่มีเร่ืองยากๆ ที่ตองการความรูความสามารถใน
การวิเคราะหศึกษา หากไดคุณหมอสมศกัดิ์มารวมดวยก็จะทําใหเกิดความกวางและลึกซึ้งที่จะเปน
ประโยชนอยางมากตอการมองและพิจารณาปญหา  แมคุณหมอสมศักดิ์จะมีภารกิจมากมาย
โดยเฉพาะจากตางประเทศเนื่องจากมักจะถูกเชิญไปประชุมหรือทํางานอยูบอยๆ  แตก็พรอมที่จะ
เปนผูใหแกเพ่ือนคนอืน่ๆอยูเสมอ  เปนผูที่มีความสุขในตนเอง ไมมคีวามทะเยอทะยานในดาน
อํานาจและตําแหนงหนาที่การงานกับคนอืน่ๆ จึงเปนที่รักของทุกคนรวมกับความที่เปนคนเกงใน
ดานวิชาการทีใ่หความชวยเหลือกับงานหลายๆ ดาน  จงึเปนที่ยอมรับจากคนหลายวงการ
โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัย  กับผมเองนอกจากจะเปนเพื่อนรักตั้งแตนักศึกษาดงักลาว ก็ไดแสดง
ใหเห็นถึงมิตรภาพของการใหที่ไมหวังผลตอบแทนตอผมหลายๆ ครั้ง  โดยเฉพาะเมื่อผม
รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพและในระยะหลังเมื่อผมเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้นมา  
 คุณหมอชูชัย  ศุภวงศ เปนเพื่อนรุนเดียวกับผมเชนกันแตตางสถาบนั  แตงงานกับคุณ
หมอพรทิพยซึ่งเปนเพื่อนสนิทของผมและคุณหมอสมศักดิต์ั้งแตสมยัเปนนักศึกษา คุณหมอชูชัย
เปนนักเคล่ือนไหวที่เนนในเรื่องของธรรมาภบิาลและพรอมที่จะออกมาตอสูเมื่อมคีวามไมเปน
ธรรมเกิดขึ้น ย่ิงความไมเปนธรรมนั้นเกดิขึ้นกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อสวนรวมก็ย่ิงออกมาตอสูอยาง
เขมแข็ง  เปนนักสูที่เรียกไดวาเหนียวแนนและไมยอมคอยไมวาอยูในสถานะทีไ่ดเปรียบหรือ
เสียเปรียบ  เมื่อไดพิสูจนรวมเปนรวมตายกับเพื่อนในการตอสูกับความไมเปนธรรมหลายครั้งจึง
เปนที่ยอมรับและลึกซึ้งในมติรภาพในการกลาตอสู กลาเสียสละกับเพื่อนหลายๆคน  เปนผูที่อยู
เบื้องหลังของคนสรางประวตัิศาสตรรวบรวมรายชื่อของประชาชนไดถึง 6 ลานรายชือ่เพ่ือ
สนับสนนุในการรณรงคตอสูกับพิษภัยของบุหร่ีซึ่งเปนการรณรงคเคลื่อนไหวที่ใหญทีสุ่ดใน
ประวัติศาสตรการสาธารณสุขไทย ซึ่งมีสวนสําคญัในการทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จใน
การรณรงคเพ่ือการไมสูบบหุร่ีจนเปนแบบอยางไปทั่วโลก ระยะหลังๆ ออกไปทาํงานทางดานสิทธิ
มนุษยชนก็ไดเช่ือมโยงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส ผูหญิง
และเด็ก  
 คุณหมอโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  เปนเพื่อนรุนนองทีร่วมงานมาตั้งแตสมัยเปนแพทย
ชนบทอยูที่โคราชดวยกัน โดยไดรวมกันบุกเบิกงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนงานทีท่ํารวมกันใน 4 
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อําเภอคือ บัวใหญที่ผมอยู อําเภอสูงเนินที่หมอสําเริง แหยงกระโทกทําอยู อําเภอประทายที่หมอ
สมศักดิ์ทํา และท่ีอําเภอชุมพวงซึ่งหมอโกมาตรทําอยูกับคุณหมอรวินนัท (หมอโตว) และหมอ
บุษกร (หมอปอง) เปนคนที่สนใจงานสุขภาพชุมชนอยางจริงจัง  “หมอโก” กับผมไดรวมงานกนั
มาในฐานะเพือ่นจนมาเปนฐานะผูใตบังคบับญัชาที่กองแผนงานเมื่อครั้งที่ผมเปนผูอํานวยการ 
หมอโกมาตรที่ไดแสดงใหเห็นถึงมิตรภาพของการใหที่ไมหวังอะไรตอบแทนกบัผมมาโดยตลอด 
เพราะไมวาผมจะมีอะไรคณุหมอโกมาตรชวยไมวาจะเปนเวลาใด หรือมีงานอื่นๆ มากมายแคไหน 
ก็มักเต็มใจจะมาชวยเหลือทุมเทโดยไมเก่ียงงอน แมจะเปนเรื่องที่ไมไดอยูในหนาทีรั่บผิดชอง
โดยตรงกต็าม เชน การไปชวยเหลือคุณหญิงสุพัตรา มาศดติถ และคณุโสภณ สุภาพงศ ในการ
กอตั้งมูลนิธิส่ือสรางสรรค หรือการมารวมกอตั้งสถาบนัชุมชนทองถ่ินพัฒนาโดยการชักชวนของ 
อ.ประเวศ วะสี  ซึ่งผมตองรับหนาที่ในการผลักดนัและกอตั้งสถาบนัชุมชนทองถ่ินพัฒนา เพ่ือให
การสนับสนนุการพัฒนาชุมชนโดยภูมิปญญาของทองถ่ิน มีผูหลักผูใหญอยาง อ. เสนห  จามริก  
อ.ไพบูลย วฒันศิริธรรม อ.ระพี ศาคริก เปนผูสนบัสนนุโดยเปนกรรมการสถาบนัใหตั้งแต
ตอนตน  

คุณหมอโกมาตร ซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีความลกึซึ้งและสนใจในภูมปิญญาทองถ่ิน แมจะมี
พรสวรรคสวนตัวในดานการทํางานศิลปะ หมอโกมาตรก็มักไมยอมทํางานใหใครงายๆ  แตหมอ
โกมาตรก็เปนผูออกแบบเครื่องหมายของสถาบันที่ยังใชเปนตราสญัลกัษณของสถาบันมาจนถึง
ปจจุบนั ที่จริงแลวคุณหมอโกมาตร ไมเพียงแตออกแบบตราสญัลักษณของสถาบันเทานั้น แตเปน
คนจดัทําปายไมช่ือและสัญลักษณของสถาบันโดยลงทุนไปเดินเลือกซื้อไมจากแถวยานภูเขาทอง 
นําไปชางแกะสลักจนปายทีต่ิดอยูกับตึกสถาบันมาจนถงึปจจุบัน เปนการทํางานโดยไมหวังอะไร
ตอบแทนเลยแมแตช่ือเสียง แมจนปจจุบนัผมเชื่อวาจะมีเจาหนาที่หรือแมแตกรรมการสถาบนั
จํานวนนอยมากที่ทราบวาตราสัญญาลักษณ รวมทั้งปายไมที่ตดิอยูหนาสถาบนันัน้คณุหมอโก
มาตรเปนผูออกแบบและจดัทําข้ึน  

เมื่อคุณหมอโกมาตรมีโอกาสไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกดาน
มานุษยวิทยามา แตเดิมผมคิดจะชวนใหมาทํางานที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ดวยกัน แตคุณหมอโกมาตรไดบอกกับผมวาเขามีความฝนวาจะใชความรูทีไ่ปเรียนมา
เพ่ือทํางานวิชาการในการสรางความหมายใหมของคําวาสุขภาพใหกับประชาคมโลก ผมเองชื่นชม
กับการมีความฝนและตองการใหหมอโกมาตรสรางความฝนใหสําเร็จจึงตัดสนิใจไมชวนคุณหมอ
โกมาตรมาทํางานที่ สปสช. แตก็ใหการสนับสนนุในขอบขายที่ผมสามารถทําไดเสมอ ในดาน
สวนตัวอยากจะบอกวา คุณหมอโกมาตรนอกจะเปนเพือ่นแลวก็ถือเปนนองรักของผมคนหนึ่ง 

คุณหมอสุภกร  บัวสาย เปนเพื่อนที่จะไมกลาวถึงในทีน่ี้ไมได เนื่องจากคุณหมอสุภกรได
แสดงออกถึงมิตรภาพของการใหที่ไมมีเง่ือนไขไปในงานที่เก่ียวของกับผมโดยตรงคืองาน
หลักประกันสุขภาพ ครั้งหนึง่ ผมไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงการคลังใหเปนประธาน
คณะอนุกรรมการฯ จดัทําขอเสนอที่เปนรูปธรรมเพื่อใหเปนแผนแมบทการเงินการคลังเพ่ือสังคม 
ซึ่งผลักดันโดยคณะอาจารยประเวศ  วะส ี คุณไพบูลย วฒันศิริธรรม  คุณโสภณ สุภาพงษ 
ในขณะที่ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง หนาที่ของคณะทํางานมี 2 
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เร่ือง คือ 1. ทําขอเสนอที่เปนรูปธรรมเพื่อสงเสริมใหองคกรภาคเอกชนมีสวนรวมในการสราง
เสริมสุขภาพอยางกวางขวางในขอบขายทั่วประเทศ และ 2 ทําขอเสนอสําหรับการสราง
หลักประกันสุขภาพแกประชาชนโดยเฉพาะผูที่ยากไรในสังคม 

ในการทาํขอเสนอทั้งสองดังกลาว ผมไดเชิญอาจารยประกิต วาทีสาทกกิจและคุณหมอ
สุภกร  บัวสายมาเปนแกนในขอแรกเพราะทราบวาขณะนั้นมีแนวความคิดในการทีจ่ะจัดทาํ
กองทุนสรางเสริมสุขภาพในลักษณะคลายกองทุน Vichealth ในแควน  Victoria  ประเทศ
ออสเตรเลียที่ใชภาษีบุหร่ีจากรัฐบาลมาเปนเงินทุนในการดําเนนิการขององคกร และในขอที่สอง 
ผมเปนแกนเองเนื่องจากผมมีรางพระราชบัญญตัิหลักประกันสุขภาพตุนไวในกระเปาอยูแลว  เมื่อ
สรุปขอเสนอไดทั้งหมด ผมจึงนําเสนอตอคณะกรรมการตามแผนแมบทการเงินการคลังเมื่อสังคม
ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง คือ หมอมราชวงศ จตุมงคล  โสณกุล เปนประธาน โดยเสนอใหมี
พระราชบัญญตัิ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญตัิกองทุนสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพซึ่งนําเงินภาษี
บุหร่ีมาเปนทนุในการดาํเนนิงานและพระราชบัญญตัิหลักประกันสุขภาพแหงชาตซิึ่งใชเงินภาษี
อากรมาเปนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ภายหลังปรากฏวาโชคดีที่ขอเสนอทั้ง 2 ไมได
เปนเพียงขอเสนอในกระดาษแตไดเกิดขึน้จริง ๆ แมวาจะเกิดในรัฐบาลตอๆ มา คือ กองทุน
สงเสริมการสรางเสริมสุขภาพเกิดขึ้นในสมัยคุณชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี มีคุณอภิสิทธิ ์ 
เวชชาชีวะ รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนผูผลักดนั โดยคณะรัฐมนตรทีานนายกชวน
ไดเพ่ิมใหเก็บภาษีสุราดวยไมใชเฉพาะภาษีบุหร่ี จนมาเกิดเปนกองทนุสงเสริมการสรางเสริม
สุขภาพ หรือ สสส. ในปจจบุัน โดยประกาศใชในตอนชวงตนสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัร 
สวนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับการผลักดันในชวงรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร มี
รัฐมนตรีสาธารณสุขคือ คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธ และรัฐมนตรีชวยสาธารณสขุ คือ นาย
แพทยสุรพงษ  สืบวงศลี เปนกําลังสําคญัในการผลักดัน 
 กอนที่จะเกิดความสําเร็จตาง ๆ ก็ตองผานความยากลาํบากระดบัหนึ่ง ผมชวยคณุหมอ
สุภกร  บัวสายผลักดันกองทุน สสส. คุณหมอสุภกรเห็นผมผลักดันพระราชบัญญตัิหลักประกัน
สุขภาพโดยนกัวิชาการสวนใหญยังไมไดเห็นดวย ทําใหผมพบอุปสรรคทั้งในการทาํความเขาใจ ทัง้
ในการที่จะระดมนักวิชาการใหมาชวยคิด ชวยทําขอเสนอที่เปนวิชาการ คุณหมอสุภกร ในฐานะที่
ขณะนั้นเปนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. จึงไดเสนอใหมีการตั้ง
คณะทํางานพฒันาขอเสนอการดําเนินการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมีอาจารยอัมมาร   
สยามวาลา  ซึง่กรุณามาเปนประธานคณะทํางานชดุนี้  และดวยบารมีและของความขยันขันแข็ง 
เอาจริงเอาจังอาจารยอัมมารทําใหเกิดทัพนักวิชาการมาชวยกันคิด ชวยกันจัดนาํขอเสนอ และได
ดําเนนิการมาเปนลําดับจนถงึปจจุบัน 

คนทั่วไปมักไมรูเร่ืองที่คุณหมอสุภกรเปนผูชวยผลักดนันักวิชาการออกมาชวยพัฒนา
ขอเสนอสําหรับการดาํเนนิงานหลักประกนัสุขภาพ สําหรับผมถือวาคณุหมอสุภกรไดแสดง
มิตรภาพของการใหที่ไมมีเง่ือนไขอยางชัดเจนใหกับผม โดยความตัง้ใจนั้นไมใชเพ่ือผม แตเพ่ือ
งานสวนรวม มีเปาหมายทีป่ระชาชนเปนสําคัญ คุณหมอสุภกรอาจจะอยูเบื้องหลังการความสําเร็จ
ของการดําเนนิงานอีกหลายเรื่องโดยที่ไมไดมีการรับการรับรูจากสาธารณชนเลย เปนการใหทีไ่มมี
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เง่ือนไข และไมไดอยูที่เพ่ือนที่จะไดรับมติรภาพนั้น แตอยูที่ประชาชนสวนรวมจะไดประโยชน
อะไรหรือเปลาจากการใหนัน้ ๆ  วากันตามจริง สังคมมีผูใหที่ไมมีเง่ือนไขอยูเปนจาํนวนมาก และ
เพราะไมมีเง่ือนไข ไมตองการคนยอมรับ ไมตองการชื่อเสียงหรือส่ิงตอบแทนใด ๆ  จึงทําใหไมมี
การแสดงตนของผูใหออกมา สําหรับผมคดิและเชื่อวา ย่ิงสังคมที่มีมิตรภาพของการใหที่ไมมี
เง่ือนไขตอกันและกันมากเทาไร  สังคมโดยรวมก็จะเปนสุขอยางแทจริงมากขึ้นเทานัน้ 
 นอกจากในกลุมสามพรานแลว ผมไดรับมิตรภาพการใหที่ไมมีเง่ือนไขจากเพื่อนอีกหลาย
คน ซึ่งจะขอกลาวเพื่อขอบคณุ คุณอุย  (อุษา  ภคัสิริกุล)   เปนเพื่อนที่ตองกลาวขอบคุณ ณ ที่นี ้
 คุณอุยเปนอดตีผูปวยที่เกือบตายมาแลวจากโรคทีต่นเองเปนซึ่งหมอบอกวาอยางมากจะ
อยูไดไมเกิน 6 เดือน  ในภาวะที่ซึมเศรา คุณอุยไดปฏิบตัิธรรมและเขาหาพระธรรมอยงลึกซึ้ง คุณ
อุยหายจากโรคและพนจากความตายได คุณอุยเธอเลาใหฟงวาเปนเพราะ “สต”ิ เธอบอกวาเมื่อ
เธอเร่ิมรูสึก รูตัวทั่วพรอมเธอก็ปลอยวางกับการเจ็บปวยของตนเองไดและมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัตตินใหม เชน ปรับระบบการรับประทานอาหารของตนเอง ออกกําลังกายดวยการฝกไทเก็ก 
หรือการเคลื่อนไหวที่ตองกํากับดวยสตไิปดวยเปนประจาํ อยางนอยวนัละ 3-4 ช่ัวโมง เขานอนแต
หัวค่ํา ฯลฯ เธอพยายาม ขอใหผมทานอาหารแมคโครไบโอติก โดยถงึกับลงทุนตดิตอราน 
Lemon Farm  ซึ่งมีบริการจัดทําอาหารแบบนี้และมีอาสาสมัครพรอมจะมาทําอาหารใหทานที่
บานเปนเวลา 3-4 เดือน ผมไดลองทานอาหารแมคโครไบโอติก เนื่องจากผมเปนคนทานอะไรงาย
จึงมั่นใจวาคงจะทานอาหารเหลานี้ไดแตพอเอาเขาจริง อาจจะเปนเพราะผมยังมีจิตใจที่ไม
แข็งแกรงพอ หรือเพราะการมาลองใหผมทานอาหารนี้เกิดขึ้นในเวลาไมเหมาะสมเพราะผมอยู
ในชวงของการใหเคมีบําบัด อาหารธรรมดาก็ทานไมไดอยูแลว เมื่อมาเจออาหารแมคโครไบโอตกิ 
สุดทายก็ตองยอมแพ  

แตคุณอุยกไ็มละความพยายาม เมื่อไมทานอาหารก็ใหออกกําลังกายแทนโดยขอใหผม
ออกกําลังกายเฉพาะที่มีสติ กับ ใหรูตัวทั่วพรอมตลอดเวลาและจะชวยใหโรคหาย เนื่องจากผมไม
เคยฝกไทเก็กมากอน คุณอุยถึงกับอาสามาสอนใหทุกวนั บังเอิญเชนกันวา ชวงที่จะมาสอนอยู
ในชวงที่ผมใหเคมีบําบัด หรือไมก็อยูในชวงที่รางกายมีอาการปวด ทําใหการฝกดําเนนิไปอยางไม
สม่ําเสมอ บางวันมาฝกบาง บางวนัมาฝกชา แตคุณอุยก็ไมเคยแสดงความโกรธเคอืง ตอวาตอขาน
หรือไมพอใจตอความไมสม่ําเสมอของผมเลย แมคุณอุยจะมาฝกสอนถึงบานเพือ่ใหความสะดวก
แกผมและภรรยา แตผมก็ไมสามารถฝกอยางสม่ําเสมอจนเวลา 3-4 เดือนผานไป คุณอุยไมแนใจ
วาที่เธออยากมาฝกใหนั้น เรารับดวยความเกรงใจหรือไม  เธอจึงเปล่ียนเปนวา วันไหนหรือ
อาทิตยไหนกต็ามที่ผมอยากฝก เธอก็จะมาฝกให 

ระยะเวลา 3-4 เดือนทีคุ่ณอุยไดพยายามฝกใหผมและเพื่อนอีกคนซึ่งผมชวนมาเพราะ
เปนโรคมะเร็งเหมือนกัน ผมไดเห็นถึงมติรภาพของการใหที่ไมมีเง่ือนไขจากคุณอุยจริง ๆ  เธอ
กับผมที่จริงก็อาจจะกลาวไดวาไมรูจักกันมากอน เปนคนแปลกหนา แตเพียงเพราะผมเกิด
เจ็บปวยขึ้นมา เธอก็ไดมาทุมเทใหเพียงนี้ ผมคดิวาเธอเปนแบบอยางของการอุทิศตนและการมี
ไมตรีจติมิตรภาพใหคนอืน่โดยไมมีเง่ือนไข เพราะเธอจะไมเคยรูสึกโกรธเคือง นอยใจ หรือ
ตองการอะไรตอบแทนจากการที่เธอใหกับคนอืน่เลย คดิแตเพียงวาหากผูปวยทําไดแบบเธอ ก็
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อาจจะหายจากโรคที่ตนเองเปนอยูได เธอบอกวา ผมเปน “คนเดือนตลุา” เชนเดียวกับเธอ และ
ผมยังทําประโยชนใหสังคมไดมากมาย  เธอจึงตั้งใจชวยผมเพราะคดิวาหากผมดีข้ึน ผมก็คงจะ
สามารถทําประโยชนใหสังคมไดมาก จะเห็นไดวาลึก ๆ เปาหมายของเธออยูที่สังคมโดยรวม 

คุณมงคล  ศิริวัฒน  หรือโมง เปนอีกคนทีผ่มอยากกลาวถึง คุณมงคลปจจุบนัเปน
อาจารยสอนปรัชญาอยูในคณะอักษรศาสตร อยูที่มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยสอนวิชา
ไทเก็กและปรชัญาตะวันออกแกนักศึกษา ที่จริงอาจารยโมงกับผมรูจักกันมากอนโดยอาจารยเคย
เปนอาสาสมัครที่ทํางานอยูในหมูบานที่ผมสมัยที่อยูโรงพยาบาลราษไีศล อาสาสมัครที่ทํางานจน
ทางราชการในพื้นที่ขณะนั้นเพงเล็งวาเปนการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตและมีเร่ืองมีราว
จนถึงกับรายงานคุณพอเสม ซึ่งผมไดเลาไวในตอน รมใหญกับแรงบนัดาลใจ ก็คืออาจารยโมงนี้
เอง เมื่อออกจากการทํางานกับโรงพยาบาลราษีไศล อาจารยโมงก็กลับมาศึกษาตอจนไดปริญญา 
ทํางานอยูที่มลูนิธิโกมล คีมทอง อยูพักใหญกอนจะมาเปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มาพบกนัอีกครั้งในขณะที่ผมไมสบาย อาจารยโมงแวะมาเยี่ยมเยียนและอยากจะหาเวลามา 
“นวด”ใหผม โดยการนวดครั้งนี้เปนการนวดเพื่อขับลมที่เปนพิษในรางกายผมออกมา ผูนวดเพื่อ
ขับลมที่เปนพษิไดนัน้จะตองแข็งแกรง ไมเชนนั้นพิษจากผูปวยก็จะเขาสูตัวผูนวดและเปนอันตราย
ตอตัวผูนวดเอง ดวยความที่ตางคนตางก็ยุงงานหรือไมก็มีภารกิจของตนเอง ทาํใหอาจารยโมงมา
นวดใหผมไดทั้งหมดเพียง 3 ครั้ง นอกจากนั้นอาจารยโมงยังมารวมกับคุณอุยในการสอนไทเก็ก
แกผมดวย 

จริง ๆ แลวยังมีเพ่ือนในกลุมสามพราน หรือกลุมที่ใกลชิดอีกจํานวนมากที่ผมใครจะ
ขอบคุณในมติรภาพของการใหที่ไมมีเง่ือนไข ไมวาจะเปนคุณหมอรวินนัท ศิริกนกวไิล คุณหมอ
สมชัย วิโรจนแสงอรุณ คุณหมอสําเริง แหยงกระโทก คุณหมอสุรเชษฐ สถิตนิรามยั  คุณหมอ
อภิสิทธิ์  ธาํรงวรางกูร  คุณหมอวีระพันธ  สุพรรณไชยมาตย (เติมชื่อใครอีก) ที่ไดแสดงมิตรภาพ
ของการใหที่ไมมีเง่ือนไขแกผมมากมายหลายครั้งหลายคราดวยกัน  ซึ่งผมคงไมสามารถกลาวถึง
ไดหมด ณ ทีน่ี้   ทุกๆ คนไดเอาใจใสในมิตรภาพอของการใหที่ไมมเีง่ือนไขแกผม ย่ิงหลังจากที่
ผมปวยเปนโรคมะเร็ง ความรัก ความหวังดีของมิตรภาพยิ่งมาจากเพือ่นทั้งหลายเหลานี้และเพ่ือน
คนอื่น ๆ อีกจํานวนมาก  
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บทที่ 9 
ที่ใดอบอุนเทาครอบครัวไมมี 

 

 คนที่มีครอบครัวควรจะบอกไดวาเปนคนทีโ่ชคด ี ย่ิงใครที่มีครอบครัวที่อบอุนดวยแลวยิ่ง
ถือวาเปนคนที่โชคดีมากขึ้น มีคนจํานวนไมนอยในสังคมที่เปนผูยากไรที่ขาดครอบครัว  คน
เหลานั้นเปนคนที่ขาดที่พ่ึงพาท่ีจะใหความอบอุน  สังคมโดยรวมของพวกเราทุกคนจงึควรเปน
ครอบครัวใหกับพวกเขา ใหพวกเขารูสึกวา สังคมใหญนั้นเปนครอบครัวใหญที่คนจะพึ่งพาซ่ึงกัน
และกันได ไมมีความรูสึกถูกทอดทิ้ง 

ผมเปนคนโชคดีที่มีครอบครัวที่อบอุนที่ทําใหผมสามารถทําอะไรกไ็ดตามที่ผมปรารถนา
และใฝฝน คนบางคนอาจจะมีความฝนความปรารถนามากมายแตก็มภีาระในครอบครัวที่ตอง
รับผิดชอบ เชน ตองดูแลพอแม ตองรับผดิชอบนอง ๆ ทําใหเขาขาดโอกาสที่จะทําอะไรดั่งใจ
ปรารถนาในการสรางสรรคความฝนของตน  สําหรับผมเองนั้นสามารถโลดเลน วิ่งเตน ผลักดนั
โนนนี่ไดก็เพราะวาผมแทบจะไมตองรับผิดชอบอะไรในครอบครัวเลยตั้งแตเด็ก ความรูสึกวาผม
จะตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัวเริ่มเกิดขึ้นจริง ๆ ก็เมื่อผมมีลูก ในดานหนึ่งนัน้ก็รูสึกวา
เปนความโชคดีของเราที่เราเกิดมาไมตองรับผิดชอบอะไรมากนัก  แตในอีกดานหนึ่งนั้นลึก ๆ 
เมื่อโตข้ึนก็มีความรูสึกผิดอยูเหมือนกันที่เราอาจจะดูแลครอบครัวของเรานอยเกินไป 

ดังที่ผมไดกลาวไวในบทตน ๆ วาผมเปนลูกคนสุดทองในครอบครัวคนจีนฐานะปานกลาง 
พอแมทํามาคาขายอยูในยานเยาวราช ความที่เปนลูกคนเล็กของพี่นอง 6 คนทําใหผมแทบไมตอง
รับผิดชอบอะไรเลยเมื่อเทียบกับพี่ ๆ แตละคน การที่ครอบครัวมีฐานะปานกลางนัน้แลกมาจาก
การทํางานของพอ แม และพี่ๆ ทุกคน มแีตผมเทานั้นที่แทบไมมภีาระอะไรเลย ผมจึงเปนคน
เดียวในบานที่มีโอกาสเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได โดยที่พ่ี ๆ ของผมแตละคนนัน้ตองรวมกัน
รับผิดชอบครอบครัว ทําใหพวกเขามีโอกาสทางการศึกษาไมเทากับทีผ่มไดรับ ความที่มีคนใน
ครอบครัวคอยดูแลผมอยางดีมาตลอด ทาํใหชีวิตวัยเดก็ของผมแทบไมมีอะไรตื่นเตนโลดโผน
หรือตองดิ้นรนชวยเหลือตนเองเทาไรนัก 

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็สอบเขาเรียนตอมหาวิทยาลัย แถม
ในขณะนัน้สอบไดทุนโคลัมโบซึ่งจะทําใหผมมีโอกาสไปเรียนในระดบัปริญญาตรีที่ประเทศ
ออสเตรเลียอีกดวย วันที่ประกาศผลวาผมสอบผานขอเขียนทุนโคลัมโบตรงกับวันทีป่ระกาศวาผม
สอบเขาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได ผมจึงตัดสนิใจสละสิทธิ์ทุนโคลมัโบเพราะ
ขณะนั้น คุณแมซึ่งรักและหวงใยผมมาโดยตลอดเปนหวงวาผมเปนลูกคนเล็กไมเคยชวยเหลือ
ตัวเองอะไรเลย  ไมเคยออกหางจากบานหากจะไปอยูเมืองนอกเมืองนาคงจะลําบาก จึงไมอนุญาต
ใหผมไป ตัวผมเองนั้นเนื่องจากทุนดังกลาวใหโอกาสไปเรียน  5  ป  แตตองกลับมาเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยชดใชทุนอีก  10  ป   ความรูสึกที่เปนเสรีชนไมอยากถูกอะไรผูกมัดยาวนานถึงขนาด
นั้นจึงตดัสินใจสละสิทธิ์ทุนดังกลาว การตัดสนิใจในสวนของผมนั้นเปนไปโดยที่ผมไมไดบอกคณุ
แม แมจึงเขาใจตลอดวาที่ผมไมไปเรียนเมืองนอกเพราะแมหามไวไมอนุญาตใหไป 
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 เมื่อเขารวมกิจกรรมนักศึกษาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ 6  ตุลาคม 2519 และผมเปนผูหนึ่ง
ที่ถูกประกาศตามจบัตัวจากทางราชการ ตองหลบซอนจากการถูกตามจับกุม เหตุการณครั้งนั้นทํา
ใหผมไดเห็นถงึความรัก ความหวงใยของแมที่มีตอเราอยางแทจริง ผมหลบการตามจับอยูที่บาน
ญาติซึ่งแมไดมาอยูเปนเพื่อนดวย คนืหนึง่ ผมตื่นขึน้มาตอนตี  2 ไดยินเสียงแมรองไห จึงเดนิ
ออกมาถามแมวาแมรองไหทําไม แมบอกวาทานคิดไมถึงเลยวาผมจะตองมาตกอยูในสภาพทีต่อง
หลบหนีการตามจับจากทางราชการเชนนัน้ รูอยางนี้ทานไมนาจะหามไมใหผมไปเรยีนที่ประเทศ
ออสเตรเลย  ถาใหผมไป คงไมเกิดเหตุการณเชนนี้ ไมตองมาหลบ ๆ ซอน ๆ เหมือนเปนผูราย 
ผมบอกแมวาผมไมไดทาํอะไรผิด ไมไดเปนผูรายฆาคนหรือทํารายใคร เพียงแตมีความคิดเหน็
ทางการเมืองตางจากรัฐบาลเทานั้น และที่ไมเรียนออสเตรเลียก็ไมใชเพราะแมหามแตเปนการไม
ไปโดยที่ผมเปนผูตดัสินใจเองดวย   คราวนั้นผมรูสึกสะเทือนใจที่เรากลายเปนภาระทําใหคนที่รัก
เราตองเสียใจและหวงใยเราเชนนั้น นี่ขนาดเราแคหลบซอนตัว หากเราหนีเขาปาหายไปเลย แมจะ
ย่ิงเสียใจขนาดไหน ความรูสึกสะเทือนใจยิ่งเกิดมากขึ้น  

เมื่อเวลาผานไปกวา 20  ปหลังจากนั้น  ผมสังเกตเห็นแมทานเจทุกป ปละ 1 เดือน ก็เลย
ถามแมวาทาํไมแมทานอาหารเจทุกปแมมเีหตุผลพิเศษอะไรหรือเปลา คาํตอบของแมทําใหรูสึก
ถึงความรัก ความหวงใยของแมที่มีใหผม แตไมเคยบอกใหผมฟงมาเลยตลอดกวา 20 ปวา  ที่
ทานทานเจทุกป ปละ 1 เดือนนั้นเพราะตอนเกิดเรื่องที่ผมถูกตามจบั แมไดอธิษฐานกับเจาแม
กวนอิมวา หากผมอยูรอดปลอดภัยจากเหตุการณครั้งนัน้  แมจะทานเจทุกป ปละ 1  เดือนถวาย
เจาแมกวนอิม  ซึ่งเมื่อผมอยูรอดพนจากเหตุการณครั้งนั้นจริง ๆ แมก็เลยทานเจทุกป ปละ 1  
เดือนมากวา 20 ป ตั้งแตนัน้ 
 แมจะคอยสั่งสอนผมอยูเสมอวา  “เวลาที่เราคิดวาเราแย ตกยากลาํบากโชคราย ใหมอง
คนที่แยตกยากลําบากโชครายกวาเรา เวลาท่ีเราคิดวาเราดีมีความสําเร็จแลว ใหมองคนที่ดีมี
ความสําเร็จมากกวาเรา” ซึ่งคําสอนนี้มีความสําคญักับผมมาก เพราะหลาย ๆ ครั้ง ทําใหเรามี
กําลังใจไมทอถอยเมื่อเราประสบปญหา ขณะเดียวกันทําใหเราไมเยอหย่ิงเมื่อเรารูสึกประสบ
ความสําเร็จ 
 เมื่อคุณแมปวยดวยมะเร็งตับออน ซึ่งผมก็ประมาณวาคุณแมคงจะอยูไดอีกไมนาน ดวย
ความรูสึกวาผมไดดูแลคุณแมมาไมมาก จงึทําใหผมพยายามที่จะใชชวงเวลาระหวางนั้นใหดีที่สุด 
เพ่ือตอบแทนสิ่งที่คุณแมเคยใหเรามาตลอดชีวิต ขณะนั้นคุณแมอายุ  86  ปแลว ผมจึงขอใหคุณ
หมอเรวัต ซึ่งเปนแพทยรุนนองที่ดูแลคุณแมผมอยางดีใหการรักษาโดยเนนที่คุณภาพชีวิตของคุณ
แมเปนหลัก ไมตองใชยาที่รุนแรงซึ่งจะทําใหคุณแมทรมาน และผมก็ถือโอกาสทําในสิ่งที่ตั้งใจมา
นานแตไมมีโอกาสไดทํา ก็คอืบวชใหกับแม ซึ่งผมพบวาเปนสิ่งที่ทําใหคุณแมมีความสุขเปนอัน
มาก และเปนความภาคภูมใิจอันเดียวทีผ่มไดทาํใหกับคุณแม  คุณแมอยูกับโรคมะเร็งตับออนได 
3  ปกวาก็เสียชีวิต ในขณะทีม่ีอายุได  89  ป ทานเสียชีวิตไปครึ่งปกอนที่ผมจะพบวาตัวเองเปน
มะเร็ง ยังคิดอยูวาโชคดีทีผ่มมาพบวาเปนมะเร็งหลังจากคุณแมส้ินบญุแลว ไมเชนนั้นผมคงเปนที่
หวงใยของทานและทําใหทานไมสบายใจอกีเปนอันมาก 
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แมเปนผูหญิงที่ย่ิงใหญที่สุดในชีวิตคนที่หนึ่ง 
ผูหญิงที่ย่ิงใหญที่สุดคนที่สองก็คือภรรยาของผม 
หลังจากเหตุการณหลบซอนในคราวนั้น ทําใหผมตั้งใจวาหากจะมคีรอบครัวของตนเองใน

อนาคต ภรรยาของผมจะตองเปนคนที่เห็นดวยกับสิ่งที่เราทําและพรอมจะรับผดิชอบกับ
ครอบครัวตอจากเรา หากวาเรามีวันที่จะตองหลบซอนหรือหนีไปอยูที่ใดที่หนึ่งเหมือนที่เกิดขึ้นใน
วันนั้น และกลายเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของผูหญิงที่ผมคดิวาจะแตงงานดวย 

ความคดิเชนนั้น เมื่อมาทบทวนยอนหลังแมรูสึกวาจะดดูีสําหรับสังคม แตก็รูสึกไมเปน
ธรรมนักกับผูหญิงที่ตองมาอยูกับเรา  

และเพราะมีความคิดเชนนัน้ ทําใหผมแตงงานชากวาเพ่ือนฝูงสวนใหญโดยเฉลี่ย
พอสมควร 

ผมใชเวลาในการรูจักกันจริง ๆ กับคุณหมออพภิวันท  ภรรยาของผมเพียงชวงเวลาส้ัน ๆ 
ราวครึ่งป กอนที่เราจะแตงงานกัน เธอบอกผมวาเธออยากทําในส่ิงที่ผมทําอยู ใฝฝนอยู แตเธอไม
ถนัด ดังนัน้เธอขอเปนผูชวยใหผมทําไดในสิ่งที่ผมใฝฝนอยากทํา 

ชีวิตครอบครวัที่แตงงานกนัมา ดวยความที่ผมไมเคยรบัผดิชอบครอบครัวอะไรดังที่กลาว
มาแลว เธอจึงเปนคนที่รับผดิชอบครอบครัวโดยสวนใหญ ไมวาจะเปนการจัดการภายในบาน การ
ปรับปรุงบาน การดูแลความขาดเหลือตาง ๆ ของบาน ผมเองไดมีสวนรับผิดชอบในการดูแลไม
มากนักตามสไตลลูกคนเล็กที่เติบโตมาอยางมีคนอื่นดูแล ผมเริ่มมามีสวนรวมดูแลครอบครัว
จริงๆ จัง ๆ ก็ตอเมื่อเราเริ่มมีลูกดวยกันแลว 
          แมเธอจะบอกวาเธอแตงงานกบัผมเพราะเธออยากเปนผูชวยใหผมทําในสิ่งที่ผมใฝฝนให
สําเร็จ แตคงจะเปนไปไดยากมากในความเปนจริงและก็คงจะไมเปนธรรมอยางมากดวย  หากจะ
คิดวาผูหญิงคนหนึ่งแตงงานอยูกับผูชายอีกคนหนึ่งเปนเวลานบัสิบๆป  เพียงเพื่อในความฝนของ
ผูชายนั้นบังเกิดผลเพราะโดยความเปนจรงิมนุษยทุกคนก็ควรจะมีความฝนของตนเองดวยกัน
ทั้งนั้น  
 ดังนั้นผมจึงสนับสนนุในเบือ้งตนใหเธอมีคลินิกของตนเองที่พอจะอยูไดอยางมั่นคง  ซึ่ง
เธอก็ทําไดสําเร็จเปนอยางด ีเธอเองก็ชวยเหลือผมโดยดูแลครอบครัวไมใหผมตองพะวงหนา
พะวงหลังในขณะที่กําลังสรางความฝนของตนเองซึ่งผมตองยอมรับวาหากขาดซึ่งเธอคอย
รับผิดชอบหมัน่ดูแลครอบครัวให ผมก็คงจะไมสามารถที่จะทุมเทสรางความฝนตามที่ผมมีดั่งที่ได
ทํามา 
 ดังนั้นหากผมจะเปนผูทีไ่ดทาํอะไรใหกับสงัคมบาง เธอเปนผูหนึ่งที่มีสวนอยางมากในการ
รวมทําส่ิงนั้นใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเชนเดียวกับเพื่อนคน
อ่ืนๆ ที่รวมผลักดันงานอยูกับผม  
             ในวันที่ผมไดคนพบวามะเร็งไดมาเยือนผม เธอรองไหทั้งคืนจนกระทั่งผล็อยหลับไปอยู
ในวงแขนของผม 
 เธอบอกผมวา เธอประมาณการไมไดวาหลังจากนั้นจะมพีายุที่รอถาโถมใสเราอยูอีกก่ีลูก 
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 แตเธอแนใจวา วันเวลาหลังจากนัน้ที่ผมพบวามีมะเร็งในตัวนัน้ชีวิตครอบครัวของเราคง
จะไมเหมือนเดิมแนๆ เราคงจะตองพรอมสําหรับการผจญกับเหตุการณตางๆ และจะตองเตรียม
ตัวรับไวใหได 
 เธอบอกผมวาในชีวิตของเธอนั้นมีอยูเพียงสองสิ่งเทานั้นที่เธอตายใหไดนั่นก็คือสามี และ
ลูก 

นับแตวันนั้นมา เธอไดคอยๆถายงานในสาํนักพิมพใหกับนองสาวของเธอ ลดเวลาทาํงาน
ใหคลินิกของเธอจากสัปดาหละ 4 วัน เปนสัปดาหละ 3 วัน กระทั่งจนเหลือสัปดาหละวัน และ
ไมไดทําคลินิกเลยซักวันในปจจุบันเพื่อที่จะใหเวลากับการเปนเพื่อนผมไปรับการรักษาพยาบาล
ทุกครั้งหรือแมแตการเปนเพื่อนผมในการไปเที่ยวในทีต่างๆ ทั้งๆ ทีเ่ธอเปนคนไมชอบเที่ยว
เหมือนกับผม  กอนหนานัน้เราจึงไปเที่ยวกันเปนครอบครัวกับลูกดวยเฉลี่ยแลวปหนึ่ง 1-2 ครั้ง
เทานั้น ครั้งหนึ่งในประเทศและครั้งหนึ่งในตางประเทศ  เธอจะไปเทีย่วสองตอสองกับผมนอย
มาก เพราะเธอหวงและไมตองการใหลูกอยูกับบานนานๆ โดยที่เราสองคนไมไดอยูดวยเนื่องจาก
ลูกของเรายังเล็ก 
 เมื่อพูดถึงลูก  ขณะที่มะเร็งมาเยือนผมนัน้ ลูกของผมทั้งสองยังเด็ก คนโตชื่อนองพลอย
อายุอยูระหวาง 13 ปยาง 14 ป ในขณะที่คนเล็กช่ือนองเพ่ือนอายุระหวาง 11 ปยาง 12 ป ยังเด็ก
และเล็กเกินกวาที่พอแมจะปลอยวางความหวงใยได  หากนองพลอย-นองเพ่ือนจบมหาวิทยาลัย
แลว ผมกับภรรยาก็คงไมตองมานั่งหวงใยในอนาคตของลูกทั้งสองในขณะที่โรคมะเร็งมาเยือน 
 วากันตามจริงนั่นเปนสาเหตใุหญที่สุดอนัหนึ่งที่ทําใหผมบอกกับตนเองวาจะตองตอสูใหมี
ชีวิตยืนยาวที่สุดเทาที่จะยนืยาวได เพราะยิง่ผมสามารถอยูมากปข้ึนไปลูกทั้งสองก็คงโตขึ้นมาเปน
เงาตามตัวและเมื่อลูกๆทั้งสองโตขึ้นอยางนอยเขาเรียนในมหาวิทยาลัยได ความเปนหวงของผมก็
คงจะลดลงมาก พอแมเกือบทุกคนกค็งจะเปนคลายๆกับผม ผมประมาณการวาหากจะใหเปน
เชนนั้นได ผมจะตองตอสูกับโรคมะเร็งและมีชีวิตตอใหยืนยาวที่สุดอีกอยางนอย 7 ป แตใครเลา
จะไปกาํหนดชีวิตตัวเองไดวาจะอยูไดยาวนานอีกแคไหน 
 นองพลอย-นองเพ่ือนโดยพื้นฐานเปนเดก็ที่ฉลาด ผมกับภรรยาพยายามจะปลูกฝงให
ลูกๆ มีความฝนของตนเองที่จะทําอะไรใหเกิดผลสําเร็จทั้งกับครอบครัวและสังคม พวกเรา
พยายามใหทั้งคูไดรับการศึกษาระดับพื้นฐานที่เพียงพอแกการมีสัมมาอาชีพ เพ่ือเปนเครื่องมือที่
จะทําใหความใฝฝนของพวกเขาประสบความสําเร็จ 
 นั่นคงเปนความปรารถนาทีผ่มเองก็ไมแนใจวามีชีวิตอยูยาวนานพอทีจ่ะทําใหพวกเขามี
ความสามารถในการดูแลตนเองที่ดีขณะเดียวกันก็มีความฝนในชีวติที่พวกเขาจะตอสูเพ่ือใหชีวิตมี
คุณคาทั้งกับตนเองและสังคมได 
 แตเราก็ตองพยายามทําใหเกิดขึ้นใหมากที่สุด ผมกบัภรรยาไมไดปดบังลูกๆ ในเรือ่งการ
เจ็บปวยของผม แตจะพูดอยางสรางความเขาใจใหลูกเพ่ือไมใหลูกเกิดความกังวลมากนักและให
เกิดความมัน่ใจวาครอบครัวนั้นยังมีความมั่นคงรองรับอยู ทุกครั้งที่พวกเราพูดเรื่องการเจ็บไขได
ปวยของผมใหลูกฟง นองพลอยจะรองไหทุกครั้งดวยความที่เปนคนที่ออนไหวกวานองเพ่ือนที่
เด็กเกินกวาทีจ่ะแสดงอะไรออกใหเห็นมากนัก 
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 อยางไรก็ตามเปนความภาคภูมิใจอยางมากสําหรับผมทีกํ่าลังเจ็บปวย เมื่อนองเพ่ือน
ขณะที่อายุ 12 ป ยินยอมที่จะบวชเปนเณรเพื่ออุทิศบุญกศุลใหกับพอ แมจะเพียงชวงสั้นๆ ไม
นานนัก อาจเปนเพราะนองเพ่ือนมีความดีของตนตั้งแตเด็กๆ บวกกบัผลบญุที่ผมไดบวชอุทิศให
แมในขณะที่แมปวยทําใหนองเพ่ือนยินยอมบวชเปนเณรเพื่อผม เมื่อถูกชักชวนจากแม 
 ผมเองเชื่อมั่นวานองพลอยถาเปนเด็กผูชายก็คงจะบวชใหพอเชนกัน 
 ความกตญัทูี่ลูกๆไดแสดงออกทําใหผมมีความสุขและรูสึกโชคดีจริงๆที่เราไดมาอยูใน
ครอบครัวที่อบอุน 
 ผูหญิงที่ย่ิงใหญคนที่สามในชีวิตผมก็คือพ่ีสาวผมชื่อ วีระพร   นติยารมัภพงศ 
 วากันตามจริงแลวโดยทั่วไปในครอบครัวในปจจบุัน แมจะแยกบานเรือนออกไปเมือ่
เติบโตข้ึน ความสัมพันธในหมูพ่ีนองระหวางครอบครัวเดิมกับครอบครัวที่สรางใหมถึงจะยังมี
ความสัมพันธติดตอดแูลกันอยูบาง แตก็มนีอยที่พ่ีนองจะติดตามดูแลกันอยางใกลชิด ผมเปนคน
โชคดีที่พ่ีๆ ไมวาจะเปนพี่ชาย พ่ีสาว โดยเฉพาะพี่วีระพรของผมจะติดตามดแูลนอง ๆ ทุกคนไม
ขาดโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ 
 ความที่ครอบครัวเดิมของผมทุกคนตองทาํงานหนัก  อยางที่ผมไดกลาวแลว แตคนที่
ทํางานหนักมากที่สุดและเปนหลักของครอบครัวก็คือพ่ีวีระพร  แมวาโดยทั่วไปในครอบครัวคน
จีน ภาระหนักจะเปนของพี่ชายคนโต แตเนื่องจากพี่ชายคนโตของผมในขณะนั้นยังโตไมพอจะ
ดูแลรับผดิชอบไดมากนัก พ่ีวีระพรซึ่งเปนพี่สาวจึงกลายเปนคนดูแลครอบครัวมากกวาคนอืน่ๆ 
และดวยความที่เปนเชนนั้น พ่ีวีระพรจึงดูแลผมตอเนื่องมาโดยตลอด 
 เมื่อผมพบวาเปนมะเร็ง ภรรยาผมตองการใหเรายายออกจากบานเดิมโดยเร็วเพราะอยาก
ใหไปอยูในบรรยากาศหมูบานที่มีตนไมที่รมรื่นกวา บานใหมที่ผมอยูในปจจบุัน ครึ่งหนึ่งของราคา
บานทีซ่ื้อนี้พ่ีสาวคนนี้ของผมเปนคนออกเงินให  
               ความจริงพ่ีสาวผมไดเสนอใหผมซื้อบานหลงัใหมมาหลายปแลวโดยยินดีจะออก
งบประมาณใหครึ่งหนึ่งแตผมไมยอม  เนื่องจาก รูสึกวาเราไดพ่ึงครอบครัวมาแตเด็กแลว เมื่อมี
ครอบครัวของตนเอง อยากมีบานใหมก็ควรจะหาซื้อดวยลําแขงของตนเอง นอกจากนั้น ตอนที่
อยากจะซื้อบานใหมอายุก็ยางเขา 50 ปแลว อายุขนาดนัน้หากยังตองพ่ึงทุนทรัพยจากพี่ของ
ตนเองอยูก็รูสึกไมสบายใจนกั แตเมื่อเจบ็ไขไดปวยขึ้นมา การตดัสินใจจึงปลอยใหเปนของภรรยา
จะปรึกษากับพี่สาวเองจนกระทั่งเราไดยายมาอยูในบานที่อยูในปจจบุนั 
                ผมมารูสึกวาพ่ีสาวเหมือนเปนแมคนที่สองก็เมื่อแมผมจากไปแลว และผมเจ็บปวย
ข้ึนมา เพราะพี่จะมาเยี่ยมเกือบจะทุก 2 อาทิตย และทุกครั้งที่มาก็จะนําอาหารสุขภาพมาให
มากมาย 
  พ่ีสาวผมคอนขางมีความเชื่อมั่นวาผมจะหายขาดจึงมาใหกําลังใจผมเปนระยะๆ 
  ผมเองก็พยายามสรางความเชื่อมั่นใหกับพีส่าวเหมือนกัน วาจะหายขาดไดเพ่ือไมให
พ่ีสาวและครอบครัวเปนหวงทั้ง ๆ ที่ผมกบัภรรยาก็ไมสบายใจอยูตลอดเวลาที่ตัวชี้วดัมะเร็งใน
ระดับเลือดของผมไมเคยกลบัสูระดบัปกตเิลยทั้ง ๆ ที่ไดใหยาอยางสม่ําเสมอ  
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และเมื่อผานไป 3 ปกวาๆ อาการโรคของผมกําเริบชัดเจนอีกครั้งหนึง่ ครั้งนี้ผมยิ่งเห็น
ความหวงใยของพี่ที่มีกับผมที่ไมแตกตางไปจากแมเลย 
  เธอจะมาเยี่ยมผมเกือบทุกอาทิตย ไปไหวพระที่เธอเคารพบูชา ไปทาํการสะเดาะเคราะห
ตามแบบที่เธอเช่ือ ถึงขนาดทราบมาวาเธอไปขอแลกอายุเธอเพ่ือมาตออายุใหกับผม 
  ดวยความรักความหวงใยที่ทุกคนในครอบครัวมีใหกับผม ผมจึงรูสึกจริงๆ วา ที่ใด
อบอุนเทาที่ครอบครัวไมมี 
 
 
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 

บทสงทาย 
เปนโชคดีของผมที่มีโอกาสไดซึมซับวิธคีิดอยางหนึ่งมาจากรั้วมหาวิทยาลัย 
ในยุคสมัยที่นิสิตนักศึกษาเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศและสังคมไทย 
 
โชคดีที่หลังออกจากมหาวิทยาลัย ผมไดเขาสูหองเรียนชีวิตในชนบทที่ทุรกันดารที่สุด  
ผูคนยากจนทีสุ่ด จนทําใหผมเกิดความตั้งใจที่จะเปลีย่นแปลงและไดลายแทงชีวิตไปสูสิ่งที่
เรียกภายหลังวา “หลักประกันสุขภาพถวนหนา”  
 
รอยเทาที่เดินนําอยูกอนหนาของอาจารยหลายทาน เปนโชคดีที่ชวยใหผมเดินไปบนเสนทางที่
ตั้งใจโดยไมตองเสียเวลาพลัดหลงไปเหมือนคนอื่น ๆ ทั้งยังดูแลโอบอุมใหผมไปตอไดดวยดี
ทั้งในเร่ืองงานและครอบครัว 
 
เพื่อน พี่ นอง ที่รวมงานกันมา คือ โชคดขีองชีวิตที่ทําใหงานที่ผมรักกลายเปนรูปเปนราง 
โดยที่พวกเขาตางทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่เพราะเราตางมีเปาหมายเดียวกัน 
 
และสุดทาย ครอบครัวที่ด ีคือฐานรากทีส่นับสนุนผมตั้งแตครั้งยังเด็ก เรียนหนังสือ ทํางาน 
และจนกระทัง่ดูแลเม่ือเจบ็ปวย   
 

ผมคิดวาไมผิดนักที่จะบอกวา “ผมเปนคนโชคดี” 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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กองทุนนายแพทยสงวน นติยารัมภพงศ เพ่ืองานมิตรภาพบาํบดั เพ่ือนชวยเพื่อน ถือเปน
เจตนารมณสุดทายของ นพ. สงวน ที่มุงมั่นตั้งใจชวยเหลือผูปวยที่ทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวย

ตางๆ ใหมีกําลังใจลุกข้ึนตอสูโรคภัยตางๆ 
 

ในการประชุม เครือขายเพื่อนมะเร็งครั้งที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
12-13 มีนาคม 2550 ที่ผานมา นพ.สงวนไดบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง มิตรภาพบําบดั เพ่ือนชวย
เพ่ือน วา ปรัชญาของเรื่องหลักประกันสุขภาพแหงชาตคิือ รวมดวยชวยกัน รวมทุกขรวมสุข เฉล่ีย
ทุกขเฉล่ียสุข เปนการยกระดบัสังคมใหสูงข้ึน ขอใหมีศนูยมิตรภาพบาํบดั เพ่ือนชวยเพื่อน อยูคู

กับระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

ศูนยฯนี้จะทาํใหเกิดสังคมของความหวงใยอาทรตอกัน ดวยหลักการที่วา ผูที่มีความทุกขยอมเห็น
และเขาใจความทุกขของผูอ่ืน โดยประสานใหผูปวยไดคุยกับผูปวยและมีกิจกรรมรวมกันเปน

ระยะๆ มีการอบรมอาสาสมัครเพื่อใหกิจกรรมดําเนินอยูอยางตอเนื่อง กําลังใจที่ใหกันและกันเรา
จะไมทําแบบไฟไหมฟาง จะทําใหมีระบบและมีการจัดการอยางตอเนือ่ง 

 
ทั้งหมดนี้ลวนเปนสิ่งที่ นพ.สงวนอยากจะเห็นใหมีพ้ืนทีห่รือจุดจุดหนึง่ในโรงพยาบาลทุกแหงที่ให
ผูปวยโดยเฉพาะผูปวยเรื้อรัง ซึ่งตองการกําลังใจ ไดรับคาํปรึกษา คําปลอบใจ มีอาสาสมัครพูดคุย 
ฟงประสบการณจากคนที่เปนโรคเดียวกนั เพ่ือใหผูปวยปรับทัศนคตมิีกําลังใจสูตอ และพยาบาล

ก็ทํางานไมเหนื่อย 
 

ทพญ.อพภิวันท นิตยารัมภพงศ ภรรยา นพ.สงวน กลาวถึงที่มาของการกอตั้งกองทุนฯ วา คุณ
หมอสงวนอยากทํากองทุนฯ ชวยเหลือผูปวยมานานแลว แตไมมีโอกาส เมื่อส้ินคณุหมอสงวนแลว

ทางครอบครัวจึงไดริเร่ิมโครงการขึ้นทันที 
 

ภารกิจของกองทุนฯ จะไมเนนที่การรักษาอาการปวยของคนไข แตจะเนนที่การเยยีวยาทางจิตใจ
ของผูปวยระหวางที่มีอาการบาดเจ็บ เพราะความเจบ็ปวยทางจิตใจที่รูสึกวาถูกทอดทิ้ง เปนความ
เจ็บปวดที่สูงและหนักกวาความเจ็บปวดทางรางกายที่เกิดขึ้น โดยใหญาติของผูปวย หรือเครือขาย
ผูปวย เชน เครือขาย ผูปวยมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง เอดส ฯลฯ เหลานี้ มาชวยดแูล ฟนฟูจิตใจ

ของ คนไขดวยกันเอง ทพญ.อพภิวันทกลาว 
 

สําหรับ การบริหารกองทุนนั้น ทพญ.อพภิวันทบอกวา ทางครอบครัวจะเปนผูดูแลกองทุนไป
ตลอด จนกวาจะไมมีทายาทชวยดูแล เพราะถือเปนโครงการสุดทายทีคุ่ณหมอสงวนอยากฝากไว 
สวนการบริหารงานนั้น ไดเชิญผูใหญในวงการแพทยซึ่งเปนพี่ๆ เพ่ือนๆ ของคุณหมอสงวนมา
รวมเปนกรรมการ อาทิ นพ.เสม พร้ิงพวงแกว นพ.ประเวศ วะสี นพ.มงคล ณ สงขลา นพ.มรกต 
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กรเกษม นพ.ไพโรจน นิงสานนท เปนที่ปรึกษา โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน
คณะทํางาน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ นพ.สุภกร บัวสาย เปนคณะทํางาน เปนตน 

 
สําหรับกัลยาณมิตร ผูสนใจรวมกอตั้งกองทุนฯ เพ่ือสานตอเจตนารมณของ นพ.สงวน ตดิตอ
รายละเอียดไดที่งานสวดพระอภิธรรม วดัชลประทานรงัสฤษฏ จ.นนทบุรี ตั้งแตวันนี้-25 

มกราคม 2551 หรือที่สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ โทรศัพท 0-2831-4000 หรือสาย
ดวนบตัรทอง สปสช. 1330 ไดทุกวัน 


