นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา
ความ
ทรงจำำ�ที่่�เป็็น

“มงคล”

ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด

หนัังสืือรวมบัันทึึกความทรงจำำ�จากเพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�
ในวาระครบรอบ ๑ ปีี การจากไปของนายแพทย์์มงคล (๑๑ ธัันวาคม ๒๕๖๔ )
และวาระ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ครบ ๘๐ ปีี ชาตกาลนายแพทย์์มงคล
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สารบััญ
ประวััติิ นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา
“มีีมากกว่่านี้้�ก็็ไม่่ได้้ทำให้้มีีความสุุขไปกว่่านี้้�”

บัันทึึก Facebook Live หมอมงคล ... เผชิิญวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
ครั้้�งที่่� 1 24 กัันยายน 2563 ที่่�สวนรถไฟ มะเร็็งไตกลัับมาเยืือน
ครั้้�งที่่� 2 25 กัันยายน 2563 ที่่�บ้้าน หมอมงคลแจ้้งข่่าวด่่วน
ครั้้�งที่่� 3 4 ตุุลาคม 2563 ที่่�โรงพยาบาลรามาธิิบดีี รัักษาโรคลุุกลาม
ครั้้�งที่่� 4 10 ตุุลาคม 2563 ที่่�บ้้านโคราช สละร่่างกายเป็็นอาจารย์์ใหญ่่
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อาลััย...หมอมงคล จากเพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�
นพ.วิิชััย โชควิิวััฒน 1 ปีี 3 เดืือน 27 วััน กัับ 4 ผลงานเด่่น “หมอมงคล”
นพ.ศิิริิวััฒน์์ ทิิพย์์ธราดล เล่่าเรื่่�องถึึง “หมอมงคล”
นพ.อำพล จิินดาวััฒนะ บทกลอน ส่่งพี่่�มงคล
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� ผู้้�สร้้างสรรค์์ระบบสุุขภาพไทยโดยไม่่ต้้องรอเป็็นใหญ่่
นพ.ศัักดิ์์�ชััย กาญจนวััฒนา ผลงานประจัักษ์์ ดููแลประชาชนเข้้าถึึงการรัักษา
นพ.สุุรพงษ์์ สืืบวงศ์์ลีี ความทรงจำที่่�เป็็น “มงคล” ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด
นพ.โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์ “ตราบเท่่าที่่�เรายัังมีีแรงจะทำ”
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ลิ้้�มปานานนท์์ หมอมงคล ณ สงขลา ในความทรงจำ
รศ.ดร.ภก.วิิทยา กุุลสมบููรณ์์ จุุดเริ่่�มต้้น “ระบบจััดหายารวมที่่�คุ้้�มค่่า มีีคุุณภาพ”
สารีี อ๋๋องสมหวััง แรงผลัักดัันสู่่�ผลสำเร็็จ “'สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค'”
นิิมิิตร์์ เทีียนอุุดม ย้้อนมองนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
นพ.ปวิิตร วณิิชชานนท์์ อาจารย์์มงคลที่่�ผมรู้้�จััก
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นพ.สุุภััทร ฮาสุุวรรณกิิจ อุุดมคติิสามััญชน อุุดมการณ์์แพทย์์ชนบท
ผศ.ดร.นพ.วิิชช์์ เกษมทรััพย์์ แพทย์์นัักสู้้�เพื่่�อประชาชน
ทีีมงาน บริิษััท ไลอ้้อน (ประเทศไทย) จำกััด เส้้นทางสุุขภาพดีีในช่่องปาก
ทพญ.สุุขจิิตตรา วนาภิิรัักษ์์ “หมอผู้้มีี� ความเมตตา ไม่่ดููดายในความทุุกข์ย์ ากของผู้้ค� น”
สำนัักงานวิิจััยและพััฒนากำลัังคนด้้านสุุขภาพ นพ.มงคล ณ สงขลา
กัับการขัับเคลื่่�อนเพื่่�องานกำลัังคนด้้านสุุขภาพ
นพ.เดชา แซ่่หลีี นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้้�คิิดและทำเพื่่�อผู้้�อื่่�นอยู่่�ตลอดเวลา
จนถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
กรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล 3 คำสอน
นิิชานัันท์์ นาไชย วิ่่�งออกกำลัังกายได้้สมาธิิ
กลุ่่�มคนรัักหลัักประกัันสุุขภาพ “ซีีแอล” เพิ่่�มการเข้้าถึึงยา รัักษาชีีวิิตผู้้�ป่่วยทั่่�วโลก
เครืือข่่ายองค์์กรประชาสัังคมนานาชาติิ Putting Health Before Trade: The
importance of Political Leadership
FTA Watch หมอมงคล กัับการต่่อสู้้เ� พื่่�อการเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศที่่เ� ป็็นธรรม
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จากสื่่�อมวลชน...มองย้้อน หมอมงคล
Gossipสาสุุข มงคล ณ สงขลา อีีกหนึ่่�ง “แรงดััน” ช่่วย “30 บาทรัักษาทุุกโรค”
The Coverage เรื่่�องราวระหว่่างบรรทััด “นพ.มงคล ณ สงขลา”
ผู้้�ประกาศ “ซีีแอล” สะเทืือนโลก
The Active, ThaiPBS “นพ.มงคล ณ สงขลา” ตำราชีีวิิตข้้าราชการ
อุุปสรรคไม่่ได้้มีีไว้้ให้้ยอมจำนน
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คารวาลััย ท่่านอาจารย์์ นพ.มงคล ณ สงขลา
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คำำนำำ
นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา ปููชนีียบุุคคลในวงการสาธารณสุุขไทย ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งใน
ผู้้�วางรากฐานและเป็็นกำลังั สำคััญในการขัับเคลื่่อ� นระบบสุุขภาพของประเทศไทย จนทำให้้
ประชาชนคนไทย ชาวบ้้านคนเล็็กคนน้้อย ผู้้�ยากไร้้-ผู้้�ด้้อยโอกาส สามารถเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพที่่�ครอบคลุุม เสมอหน้้า และเป็็นธรรม
นายแพทย์์มงคลผู้้�เดีียวกัันนี้้� ยัังเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญต่่อการสร้้าง “ระบบหลััก
ประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าของไทย” ซึ่่ง� ปััจจุุบัันได้้รัับการยกย่่องจากนานาประเทศทั่่�วโลก
ให้้เป็็น “ต้้นแบบ” ของการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ในการออกแบบระบบหลัักประกัันสุุขภาพ
ถ้้วนหน้้าในอีีกหลากหลายประเทศ
มากไปกว่่านั้้�น นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา ยัังนัับเป็็นหััวเรี่่�ยวหััวแรงใหญ่่ในการ
“วางอิิฐก้้อนแรก” ของระบบจััดหายารวม ที่่�นำไปสู่่�การสร้้างอำนาจการต่่อรองให้้กัับ
ประเทศไทยและส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้าถึึงยาที่่�มีีคุุณภาพได้้อย่่างกว้้างขวาง และเป็็น
ผู้้�ออกแรงผลัักดัันให้้เกิิด “สภาองค์์กรผู้้�บริิโภค” ที่่�ทำหน้้าที่่�พิิทัักษ์์ผลประโยชน์์ให้้กัับ
ผู้้�บริิโภคทุุกคน
ตลอดชีีวิิตการทำงานของนายแพทย์์มงคล ชื่่�อของท่่านถููกกล่่าวขวััญถึึงในฐานะ
“ผู้้�ให้้” มาโดยตลอด ทั้้�งในบทบาทของแพทย์์ ผู้้�บริิหารหน่่วยงาน ตลอดจนองค์์กร
สาธารณประโยชน์์ ความกล้้าหาญทางจริิยธรรมที่่�ส่่งผ่่านการตััดสิินใจเชิิงนโยบายหลาก
หลายครั้้ง� ทั้้ง� การปรัับเพิ่่�มสิทิ ธิิประโยชน์์ให้้กัับผู้้�ป่่วยไตวายในระบบหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ การประกาศการใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรยาต้้านไวรััสเอชไอวีี ฯลฯ ล้้วนแล้้วแต่่มีี
ส่่วนสำคััญที่่�ช่่วยรองรัับไม่่ให้้ใครต้้องร่่วงหล่่นหรืือแตกสลาย
แน่่นอนว่่า หน้้ากระดาษและตััวหนัังสืือคงไม่่สามารถจำกััดความหรืืออธิิบายคุุณูปู การ
ที่่�นายแพทย์์มงคล ได้้สรรสร้า้ งและหว่่านเมล็็ดพัันธุ์์�ความดีีไว้้ในผืืนดินิ แห่่งมาตุุภูมิู ไิ ด้้หมด
แต่่เนื่่�องในครบรอบ 1 ปีีการจากไปของ นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา ซึ่่�งถึึงแก่่กรรมด้้วย
อาการอัันสงบจากโรคมะเร็็งไต ณ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี กลางดึึกของวัันศุุกร์์ที่่� 11
ธัันวาคม 2563 เวลา 22.52 น.
เพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�ของนายแพทย์์มงคล ได้้พยายามรวบรวมบัันทึึกความทรงจำเล่่มนี้ขึ้้้� น�
มาด้้วยจิิตคารวะและระลึึกถึึงความดีีงามที่่�งอกเงยขึ้้นม
� าจากสองมืือของท่่าน โดยนำเสนอ
ผ่่าน E-book “นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่่�เป็็น “มงคล” ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด”
ขอเชิิญชวนทุุกท่่านพลิิกอ่่านไปทีีละหน้้าด้้วยจิิตใจที่่�เบิิกบาน เพื่่�อรัับพลัังทางบวก
และเพื่่�อมงคลของชีีวิิตที่่�ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด
					
					กองบรรณาธิิการ
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ประวััติิ

นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา
“มีีมากกว่่านี้ก็้� ไ็ ม่่ได้้ทำำให้้มีคี วามสุุขไปกว่่านี้้”�

เจ้้าของวลีีดัังกล่่าวผู้้�สร้้างตำนานชีีวิิตที่่�ยัังคงเชื่่�อมั่่�นและศรััทธาว่่า เกีียรติิยศที่่�สููงส่่งของการ
เป็็นหมอไม่่ได้้อยู่่�ที่่�เม็็ดเงิินผู้้�นี้้� เกิิดเมื่่�อ 16 มกราคม 2485 แน่่นอนว่่าเป็็นชาวสงขลาเช่่นเดีียวกัับ
พี่่�น้้องอีีก 9 คนของครอบครััว โดยเจ้้าตััวเป็็นลููกคนที่่� 2 รองจากพี่่�สาวคนโตของครอบครััวที่่�ไม่่ได้้
ร่่ำรวยอะไรมากนััก
โรงเรีียนวรนารีีเฉลิิมคืือโรงเรีียนแห่่งแรก ก่่อนไปเรีียนต่่อชั้้�นมััธยมที่่�โรงเรีียนวััดในตััวจัังหวััด
ทำให้้ต้้องอาศััยอยู่่�ที่่�วััดเพื่่�อความสะดวกในการเดิินทางที่่�ต้้องอาศััยเรืือไปเรีียนหนัังสืือ
เพราะครอบครััวไม่่ได้้มีเี งิินทองมากมาย ทำให้้ชีวิี ติ ของเด็็กวััดของหมอมงคลต้้องอดมื้้�อกิินมื้้อ� ใน
ยามที่่�แม่่ส่่งเงิินมาให้้ไม่่ทััน ไม่่เว้้นแม้้กระทั่่�งก้้าวเข้้ามาเป็็นนัักเรีียนแพทย์์ย่่านวัังหลัังก็็ยัังต้้องอาศััย
น้้ำเปล่่าประทัังท้้องในยามหิิว
“บางวัันมีีข้้าวกิิน บางวัันก็็ไม่่มีี” นั่่�นคืือช่่วงเวลายากลำบากของชีีวิิตที่่�จำได้้ไม่่ลืืม
เปลี่่�ยนสถานภาพจากนัักศึึกษามาเป็็น “หมอ” เต็็มตััวเมื่่�อปีี 2513 ด้้วยดีีกรีีแพทยศาสตร์์
บััณฑิิต จากคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
และนัับจากนั้้�นเป็็นต้้นมา ชีีวิิตที่่�โลดโผนของหมอหนุ่่�มที่่�ชื่่�อ นพ.มงคล ณ สงขลา ก็็เริ่่�มต้้นขึ้้�น
โดยมีีฉากชีีวิติ ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่ห่� า่ งไกล บุุกเบิิกสิ่่ง� ใหม่่ๆไปทั่่�วทุกุ หนแห่่งไม่่ว่า่ จะเป็็นโรงพยาบาล
พิิมาย จัังหวััดนครราชสีีมา และสำนัักงานส่่งเสริิมวิิชาการและบริิการสาธารณสุุขจัังหวััดบุุรีีรััมย์์
ไปจนถึึง จัังหวััดเชีียงใหม่่ แพร่่ ลำปาง ซึ่่�งล้้วนขาดแคลนทุุกสิ่่�งที่่�เป็็นความสะดวก และห่่างไกล
หลายอย่่างที่่�เรีียกว่่าความสบาย
หากแต่่ผู้้�อาวุุโสและเพื่่�อนร่่วมสายอาชีีพต่่างลืือลั่่�นในทุุกย่่างก้้าวของหมอผู้้�นี้้�ว่่า “เสีียสละเพื่่�อ
คนไข้้อย่่างแท้้จริิง” จนได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศแห่่งชีีวิิตฐานะ “แพทย์์ชนบทดีีเด่่น”ประจำปีี 2519
และในปีี 2525 ก็็ไปคว้้าดีีกรีีสาธารณสุุขศาสตร์์ (M.P.H Netherland) Tropical Institute
Amsterdam จากประเทศเนเธอร์์แลนด์์ แต่่กลับั มาถึึงเมืืองไทยก็็ยัังคงก้้าวเดิินไปในเส้้นทางสายเดิิม
และมุ่่�งมั่่�นเช่่นเดิิม
แม้้จะมีีความสุุขกัับการทำงานในชนบท แต่่ก็็ถึึงเวลาต้้องเข้้ามาสำแดงเดชในกรุุงเทพมหานคร
เมื่่�อต้้องมานั่่�งเก้้าอี้้�รองเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในปีี 2534 และขยัับขยายไป
สู่่�ตำแหน่่งอื่่น� ตามมา ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นเวชกรรมป้้องกััน สำนัักปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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รองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ เลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา
อธิิบดีีกรมการแพทย์์ ก่่อนที่่�จะเกษีียณอายุุราชการในปีี 2544 ด้้วยตำแหน่่งปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
โดยทิ้้�งตำนานของการเป็็นนัักสู้้�ที่่�เสีียสละ กล้้าหาญและสมถะ ให้้ผู้้�คนในแวดวงสาธารณสุุขได้้จดจำ
ปีี 2549 ชื่่�อของ “หมอมงคล” กลัับมาโลดแล่่นในแวดวงสาธารณสุุขอีีกครั้้�งเมื่่�อตััดสิินใจครั้้�งสำคััญ
ด้้วยการรัับตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข โดยมองว่่า “โอกาส” ของการทำเพื่่�อประโยชน์์
ของคนไทยทั้้�งชาติิในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตและสุุขภาพได้้มาถึึงแล้้ว...และได้้ลงมืือทำทัันทีี
ในฐานะรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข หมอมงคล ได้้ตััดสิินใจเชิิงนโยบายสำคััญหลากหลาย
เรื่่�อง ทุุกการตััดสิินใจเต็็มไปด้้วยความกล้้าหาญทางจริิยธรรม เกิิดเป็็นอานิิสงส์์แก่่ประชาชนและผู้้�ป่่วย
จำนวนมาก หนึ่่�งในนั้้�นคืือ “กลุ่่�มผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง”
หมอมงคล ได้้ให้้การสนัับสนุุนข้อ้ เสนอของ นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ เลขาธิิการสำนัักงานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) คนแรก ที่่�จะปรัับเพิ่่�มสิทิ ธิิประโยชน์์ให้้กัับผู้้�ป่่วยไตวายในระบบหลักั ประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (บััตรทอง) ในที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี (ครม.) จนที่่�สุดุ แล้้ว ครม.ได้้มีมติ
ี เิ ห็็นชอบสิิทธิิประโยชน์์ “ล้้าง
ไตผ่่านช่่องท้้อง” ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยไตวายจำนวนมากในประเทศไทย ไม่่ต้้องล้้มละลายจากค่่ารัักษาพยาบาล
นอกจากนี้้� หมอมงคล ในฐานะรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข ยัังได้้มีีคุุณููปการกัับผู้้�ติิดเชื้้�อ
เอชไอวีีในประเทศไทย ด้้วยการตััดสิินใจประกาศมาตรการบัังคัับใช้้ “สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรยา” หรืือซีีแอล
ทำให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึงยาได้้ในราคาถููก และนำไปสู่่�การลดอััตราการเสีียชีีวิิตให้้ต่่ำลงอย่่างมีีนััยสำคััญ
มากไปกว่่านั้้�น หมอมงคล ยัังเป็็นผู้้�เสนอและผลัักดััน พ.ร.บ.ควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ พ.ศ. 2551
ได้้สำเร็็จ แม้้ว่่าในขณะนั้้�นขบวนการรณรงค์์เรื่่�องสุุราในประเทศไทยยัังไม่่เข้้มแข็็งก็็ตาม
หลัังจากรััฐบาล พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์ พ้้นวาระ หมอมงคลได้้กลัับไปทำงานด้้านสาธารณประโยชน์์
ทางสัังคม และได้้กลายมาเป็็นกำลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนเรื่่�อง “สุุขภาพช่่องปาก” ในเด็็กและผู้้�สููงอายุุ
ร่่วมกัับบริิษััทไลอ้้อน ประเทศไทย
ในปีี 2553 ในฐานะประธานที่่�ปรึึกษาโครงการเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งกว่่า (Life's Better) ซึ่่�งเป็็นโครงการ
ภายใต้้การสนัับสนุุนของโอสถสภา หมอมงคลได้้ร่่วมกัับ ดร.นพ.โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์ และคณะทำงาน
ทำการคััดเลืือกโรงพยาบาลในพื้้�นที่่�ห่่างไกล เพื่่�อสร้้างโมเดลการช่่วยเหลืือ อาทิิ การฟื้้�นฟููศัักยภาพคน
พิิการ การช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับการช่่วยเหลืือ โดยขยายการสนัับสนุุนมากถึึง 12 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
หมอมงคล ได้้อุทิุ ศิ ตนเพื่่�อสัังคมในทุุกๆ ด้้านจวบจนวาระสุุดท้า้ ยของชีีวิติ และถึึงแม้้ว่า่ ในช่่วงสุุดท้า้ ยของ
ชีีวิติ หมอมงคลจะต้้องเผชิิญกัับโรคร้้ายอย่่างมะเร็็ง แต่่ท่า่ นก็็มีคี วามกล้้าหาญและเด็็ดเดี่่ย� วที่่�จะเผชิิญหน้า้ กัับ
โรคอย่่างตรงไปตรงมา หมอมงคลได้้ใช้้ช่ว่ งเวลาสุุดท้า้ ยของชีีวิติ ในการสร้้างความเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้องเกี่่ย� วกัับโรค
และใช้้ร่่างกายของตััวเองเป็็นเครื่่�องมืือในการสื่่�อสารกัับสัังคมเพื่่�อให้้เกิิดทััศนคติิเชิิงบวกกัับ “การตายดีี”
คำสั่่�งเสีียสุุดท้้ายของ หมอมงคลคืือ “ให้้ศพของผมได้้ใช้้ประโยชน์์” โดยบริิจาคร่่างกายเป็็นอาจารย์์
ใหญ่่ให้้กัับคณะแพทยศาสตร์์ ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล พร้้อมทั้้�งกำชัับให้้จััดพิิธีีศพของท่่าน
เพีียง 1 คืืนเท่่านั้้�น ไม่่รัับดอกไม้้-พวงหรีีด แต่่หากญาติิมิิตรต้้องการทำบุุญก็็ให้้บริิจาคแก่่โรงพยาบาลใดๆ
ตามสะดวก
หมายเหตุุ ข้้อมููลบางส่่วนจากหนัังสืือพิิมพ์์โพสต์์ทููเดย์์ ฉบัับวัันอาทิิตย์์ที่่� 7 มกราคม 2550
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บัันทึึก Facebook Live หมอมงคล ...
เผชิิญวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
คุุณหมอมงคล ณ สงขลา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข เล่่าถึึงวาระสุุดท้้าย
ของชีีวิติ ท่่านกัับอาการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคมะเร็็งที่่�ไตข้้างซ้้าย และการแสดงเจตจำำนงที่่�จะให้้จัดั การ
กัับร่่างกายและพิิธีีศพของท่่านอย่่างไรเมื่่�อท่่านเสีียชีีวิิต
https://www.facebook.com/631896666/posts/10158915658281667/
ครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 24 กัันยายน 2563
ที่่�สวนรถไฟ ...มะเร็็งไตกลัับมาเยืือน

สวััสดีีทุกุ ๆ ท่่านครัับ ผมไม่่ได้้มีโี อกาสมาสื่่อ� สาร
กัับท่่านทั้้�งหลายเป็็นเวลานานพอสมควร เลยถืือ
โอกาสหลัังจากที่่�มาออกกำลังั กายเล็็กๆน้้อยๆ มุุมตรง
นี้้�ก็็เคยเป็็นมุุมเดิิมมุุมหนึ่่�งที่่�เคยมาพููดคุุย ก็็อยาก
จะเรีียนความก้้าวหน้้าของโรคมะเร็็งที่่�ไตข้้างซ้้าย
นะครัับ ที่่�เอาออกไปแล้้วประมาณซัักปีีครึ่่�ง หลััง
จากนั้้�นก็็มีีก้้อนขึ้้�นมาใหม่่ ตรงฐานของไตที่่�เอาออก
ไปนั่่�นแหละครัับ แล้้วเมื่่�อเป็็นก้้อนโตขึ้้�นๆ แล้้วมััน
ก็็ไปกระจายตามที่่�ต่่างๆ ไปที่่�ตัับเล็็กน้้อย ไปที่่�ปอด
เล็็กน้้อย ไปที่่�กระดููกเล็็กน้้อย แล้้วที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือ
ไปที่่�ลำไส้้และเยื่่อ� บุุช่อ่ งท้้อง ที่่�เป็็นเรื่่อ� งที่่�สร้า้ งความ
ทุุกข์์ให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างมากมาย
วัันนี้้ผ� มอยากบอกท่่านทั้้ง� หลายไว้้ว่า่ อย่่าไปเศร้้า
ชีีวิติ มัันก็็เป็็นอย่่างนี้เ้� อง หลังั จากมัันไปที่่�ลำไส้้ก็ท็ ำให้้
มีีการอุุดตัันบางส่่วนของลำไส้้ ทำให้้การไหลเวีียน
ขัับอาหารที่่�เรากิินออกมายาก การย่่อยอาหารก็็ยาก
เพราะฉะนั้้น� อาหารที่่�กินิ ในรอบเดืือนที่่�ผ่า่ นมาก็็กินิ ได้้
แต่่ที่่มัันอ่
� อ่ นๆ เป็็นน้้ำๆ แล้้วการขัับถ่่ายก็็ไม่่เป็็นปกติิ
ตอนหลังั ๆ ต้้องใช้้ยาถ่่ายเพื่่�อจะบรรเทา แต่่มัันก็ถ่็ า่ ย
ออกไม่่มาก เพราะว่่าเรากิินเป็็นน้้ำๆ เป็็นซุุปอะไร
ต่่างๆ เหล่่านี้้� เพราะฉะนั้้น� การขัับถ่่ายก็็น้อ้ ยอยู่่�แล้้ว
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เมื่่อ� เป็็นอย่่างนั้้นจึ
� งึ ทำให้้มีลม
ี ในลำไส้้ จากที่่�ผมไม่่เคยพุุงป่่องอย่่างนี้้เ� ลย จนเดี๋๋ย� วนี้้ก� างเกงที่่�ใส่่ไปทำงาน
ต้้องขยายตะขอไม่่งั้้�นใส่่ไม่่ได้้ กลายเป็็นว่่าเหมืือนกัับคนท้้องประมาณ 8 เดืือน แล้้วอึึดอััดมาก เวลานอน
เวลานั่่�ง อึึดอััดเพราะลำไส้้พยายามจะบีีบเอาส่่วนที่่�มัันอุุดตัันออก มัันโป่่งข้้างบนและพยายามที่่�จะขัับออก
ข้้างล่่างแล้้วมัันมวน ลองนึึกถึึงตอนที่่�เราท้้องเดิินจะเห็็นว่่ามัันมวนมาก อัันนี้้�ก็็เป็็นความทุุกข์์ที่่�คิิดว่่ามััน
จะยาว ยาวจนกว่่าจะตายนะครัับ
แน่่นอนที่่�สุุดในการรัักษาของผม ถึึงได้้ผ่่าตััดไปแล้้วประมาณ 1 ปีี ก็็เห็็นถึึงความผิิดปกติิที่่�มัันเกิิดขึ้้�น
น่่าจะในเรื่่�องการกระจายของมะเร็็งของไตในครั้้�งนี้้� จนไปตรวจอีีกครั้้�งและย้้ายไปอยู่่�กัับอาจารย์์ที่่�ดููแลทาง
ด้้านมะเร็็ง เริ่่�มต้้นด้้วยการทำ CT ทำอะไรต่่างๆ เหล่่านี้้� ก็็ตกลงกัันว่่าใช้้ยา targeted therapy ก็็มีีความ
หวัังว่่า targeted therapy จะตอบสนองได้้ แต่่ปรากฏว่่าใช้้ targeted therapy เกืือบเดืือนครึ่่�ง CT อีีกทีี
ก้้อนมัันโตขึ้้�นไปมาก ก็็แสดงว่่ายาตััวนั้้�นไม่่ตอบสนองนะครัับ
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่�แล้้ว ผมไปทำ CT แล้้วก็็เปลี่่�ยนยาเป็็นกลุ่่�ม Immunotherapy อัันนี้้�เป็็นความพยายาม
ของอาจารย์์ที่่�ดูแู ล ซึ่่ง� เป็็นอาจารย์์ที่่เ� ชี่่ย� วชาญทางด้้านมะเร็็งนะครัับ ทีีนี้ก็้� ไ็ ม่่แน่่ใจว่่า Immuno ตััวนี้้�มัันจะ
sensitive หรืือไม่่ sensitive แต่่มัันก็็น่่าจะสุุดของมัันแล้้ว ถ้้าเผื่่�อตััวนี้้�ยัังไม่่ได้้ผลอีีกก็็น่่าจะหมด
สิ่่�งที่่�จะสร้้างความทุุกข์์มากๆ ก็็คืือท้้องอืืด กิินไม่่ได้้แล้้วก็็นอนไม่่ค่่อยหลัับ จะต้้องกิินยานอนหลัับ
จะต้้องกิินยาถ่่าย เพื่่�อให้้ท้้องมัันได้้ว่่างบ้้าง อัันนี้้�ก็็เป็็นความทุุกข์์อัันหนึ่่�ง
ใจผมไม่่ห่่วงเรื่่�องการที่่�มัันจะกระจายไปตรงไหนบ้้างนะครัับ เพีียงแต่่ว่่าให้้มััน Ending ให้้มัันไม่่ทุุกข์์
จนเกิินไป อยากจะให้้มีีการผ่่าตััดร่่วมด้้วย โดยวิิธีีการทำ Jejunostomy ก็็ได้้ วิิธีีการทำอะไรก็็ได้้ เอาลำไส้้
ออกมา ให้้มัันไม่่มีีการปวดมวนมากแล้้วก็็ท้้องอืืดจนกิินไม่่ได้้ นอนไม่่หลัับนะครัับ แล้้วก้้อนที่่�มัันอยู่่�ตาม
เยื่่�อบุุลำไส้้ เยื่่�อบุุช่่องท้้องอะไรต่่างๆ เหล่่านี้้�ก็็ถ้้าเผื่่�อว่่าค่่อยๆ สะกิิดเอามัันออกมาได้้
แล้้วก็ก้็ อ้ นที่่�มัันเกิิดขึ้้น� แทนที่่�ไตข้้างซ้้ายที่่�เอาออกไปนั่่�นน่ะ่ ตรงนี้ถ้้� า้ เอาออกไป ก็็จะทำให้้มีที่่ี ว่� า่ งมากขึ้้น�
ทำให้้การกระจายเร็็ว ตายเร็็ว อัันนี้้�ผมไม่่ขััดข้้อง เพราะว่่าจิิตสุุดท้้ายของเราเนี้้�ยมัันควรจะไปอย่่างสงบ
ไม่่ใช่่ไปด้้วยความเจ็็บปวด ไปด้้วยความทุุกข์์ทรมาน เกิิดเวทนามากมายนะครัับ
แต่่รู้้�สึึกว่่า อาจารย์์ Cancer ไม่่ค่่อยเห็็นด้้วยที่่�จะลงทุุนผ่่าตััดถึึงขนาดนั้้�น วัันที่่� 2 ตุุลาคม คงจะไป
Immuno ก็็คืือให้้ทางเส้้นเลืือด 1 กระปุุก นอนที่่�โรงพยาบาลครึ่่�งวัันเป็็นครั้้�งที่่� 2 แล้้วหลัังจากนั้้�นก็็คงจะ
ให้้อาทิิตย์์เว้้นอาทิิตย์์นะครัับ ครั้้�งที่่� 3 นี่่�น่่าจะ CT ดููอีีกทีีหนึ่่�งว่่ามัันได้้ผลหรืือไม่่ได้้ผลนะครัับ อัันนี้้�ก็็เป็็น
เรื่่�องที่่�จะเล่่าให้้ท่่านทั้้�งหลายที่่�เป็็นห่่วงเป็็นใย หรืือท่่านที่่�ติิดตาม
แต่่ก็อ็ ย่่าไปห่่วงอะไรนะครัับ ผมได้้บริิจาคร่่างกายให้้กัับตึึกกายวิิภาคศาสตร์์ ศิิริริ าชมานานแล้้วนะครัับ
ก็็เป็็นศิิษย์์เก่่า เคยไปนั่่�งอ่่านหนัังสืือ จึึงคุ้้�นเคยใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์หมอสุุด แสงวิิเชีียร อย่่างน้้อย 3 ปีี ๆ ละ
ประมาณ 2 เดืือน ไปขุุดของโบราณกัันที่่�ถ้้ำสามเหลี่่�ยม เมืืองกาญฯ อัันนั้้�นก็็เป็็นความใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์
หมอสุุด อาจารย์์หมอเพทาย อาจารย์์หมอสายใจเป็็นอย่่างดีี แล้้วผมก็็ไปตึึกกายวิิภาคศาสตร์์ จนคุ้้�นเคย
เพราะฉะนั้้�นการที่่�จะเอาร่่างกายผมไปไว้้ตรงนั้้�นจึึงเป็็นความสุุขที่่�อยากจะได้้ แล้้วผมก็็ได้้ประสานไปที่่�
ผู้้�รัับผิิดชอบที่่�กายวิิภาคศาสตร์์แล้้วนะครัับ ถึึงแม้้ว่่าร่่างกายผมไม่่สมบููรณ์์ เป็็นอาจารย์์ให้้นัักศึึกษาแพทย์์
เรีียนไม่่ได้้ เขาก็็จะเอาส่่วนอื่่�นของร่่างกายที่่�มัันยัังดีีอยู่่�ไปใช้้ประโยชน์์ อัันนี้้�ผมก็็ยิินดีีนะครัับ เพราะฉะนั้้�น
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เมื่่�อผมเสีียแล้้วภายใน 3 ชม. หลัังจากแพทย์์เก็็บเอาไว้้จนแน่่ใจว่่าตายแน่่ อัันนี้้�ตามระเบีียบนะครัับ ก็็แจ้้ง
ไปก่่อน พอครบ 3 ชม. เขาก็็จะมารัับร่่างกายไป ทำความสะอาด เช็็ดตััวต่่างๆ ให้้ดีี นำไปดำเนิินการที่่�ตึึก
กายวิิภาคศาสตร์์ ศิิริิราช
เพราะฉะนั้้�นก็็จะไม่่มีีการสวดศพที่่�วััด แต่่ผมก็็ได้้เตรีียมการเอาไว้้อีีกเช่่นเดีียวกัันครัับ ผมจะจััดให้้มีี
การทำบุุญนะครัับ ใครอยากที่่�จะจััดสวดก็็ทำอย่่างที่่�อาจารย์์สุุด แสงวิิเชีียร ทำที่่�วััดกััลยา คืือ เอาร่่างกาย
ไปจััดการที่่�ตึึกกายวิิภาคศาสตร์์ และก็็เอารููปไปสวด 1 คืืน หรืือ 2 คืืน ของอาจารย์์หมอสุุดกี่่�คืืนผมจำไม่่
ได้้ แต่่ของผมเมื่่อ� ร่่างกายไปแล้้วนั้้�น ไม่่ต้อ้ งมีีใครรัับรู้้�อะไรอีีกแล้้วนะครัับ เพราะฉะนั้้นก็
� ็ขอให้้ติิดตามไปฟััง
สวด ถ้้าใครที่่�สนใจก็็ขอให้้ไปร่่วมฟัังสวดที่่�วััดทองบน พระราม 3 ติิดกัับบริิษััทไลอ้้อน เพราะว่่าหลัังจาก
เกษีียณมาแล้้ว ผมมีีความใกล้้ชิิดกัับบริิษััทไลอ้้อน แล้้วก็็ใกล้้ชิิดกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ปฏิิบััติิงานต่่างๆ มากกว่่า
ส่่วนราชการอื่่�นๆ ที่่�เคยอยู่่�มาหลายสิิบปีี เพราะคนก็็เปลี่่�ยนไปตาม generation ก็็เป็็นเรื่่�องปกติิไม่่ได้้ว่่า
อะไร เลยคิิดว่่าทางนี้้�เขาคงจะยิินดีีที่่�จะช่่วยผมทำในสิ่่�งที่่�ผมต้้องการ ก็็คืือเมื่่�อไม่่มีีร่่างแล้้ว เอารููปผมมา
ตั้้�งขาตั้้�ง มีีพระสวดสัักคืืนหนึ่่�ง คืืนเดีียวนะครัับ เพราะว่่าวััดทองบนผมเคยไปใส่่บาตรปีีหนึ่่�งหลายๆ หน
นิิมนต์์พระมาสวดก็็จบเลย วัันรุ่่�งขึ้้�นก็็ทำบุุญเลี้้�ยงเพลพระที่่�วััดทองบน เสร็็จก็็ขอให้้ ลููกๆหลานๆ ผู้้�บริิหาร
ที่่�ขอร้้องกัันเอาไว้้ก็็คืือว่่าให้้ช่่วยเอารููปที่่�อยู่่�ในกรอบแกะออกมาแล้้วก็็ไปเผาที่่�ริิมแม่่น้้ำเจ้้าพระยา เพราะ
วััดทองบนอยู่่�ติิดกัับบริิษััทไลอ้้อนและติิดกัับแม่่น้้ำเจ้้าพระยา เมื่่�อเผารููปเสร็็จก็็ให้้ขี้้�เถ้้าอัันนั้้�นลอยไปตาม
น้้ำเลยเป็็นอัันจบ ชีีวิิตผมก็็เสร็็จสิ้้�น
ใครอยู่่�ในพื้้�นที่่�ไหนก็็แล้้วแต่่ อยากจะทำบุุญอุุทิิศส่่วนกุุศลไปให้้ผม ท่่านไม่่ต้้องลำบากอะไรทั้้�งสิ้้�น ท่่าน
เอาเงิินบริิจาคอุุทิศส่
ิ วนกุ
่ ศล
ุ ให้้ผมให้้กัับโรงพยาบาลที่่�ท่า่ นสะดวกที่่�สุดุ โรงพยาบาลไหนก็็ได้้นะครัับ ที่่�สะดวก
เอาเงิินจะบริิจาคเท่่าไหร่่ อัันนั้้�นก็็เป็็นการอุุทิิศส่่วนกุุศลให้้ผมแล้้ว ก็็ต้้องขอขอบคุุณ ขออนุุโมทนาสาธุุ ใน
ความผููกพัันท่่านทั้้�งหลายที่่�มีีอยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นครอบครััว เพื่่�อนฝููง ลููกๆ หลานๆ หรืือว่่าลููกศิิษย์์ลููกหา ใครก็็
แล้้วแต่่ที่่จ� ะทำบุุญ ไม่่ต้อ้ งเอาเงิินมาทำบุุญตอนที่่�สวดรูปู อะไรก็็แล้้วแต่่ เพีียงแต่่ว่า่ ทำบุุญให้้กัับโรงพยาบาล
ที่่�อยู่่�ใกล้้บ้า้ นก็็ได้้ หรืือว่่าตรงไหนก็็ได้้ที่่ส� ะดวก ตอนนี้นี่่้� � เบอร์์บััญชีขี องโรงพยาบาลมีีทุกุ แห่่ง ก็็โอนเข้้าบััญชีี
ง่่ายๆ อัันนี้้�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เล่่าให้้ฟัังนะครัับ
เมื่่�อเสร็็จพิิธีีที่่�วััดทองบนวัันที่่� 2 เลี้้�ยงพระแล้้ว เผารููปแล้้ว ปล่่อยขี้้�เถ้้าลอยไปตามแม่่น้้ำเจ้้าพระยาแล้้ว
ทุุกอย่่างจบสิ้้�น ไม่่มีีอะไรกัังวล ไม่่มีีอะไรน่่าเป็็นห่่วงอีีกแล้้ว สิ่่�งที่่�มัันเหลืืออยู่่�ของคนเราก็็คืือความดีีและ
ความไม่่ดีีทั้้�งหลาย บาปบุุญและส่่วนกุุศลทั้้�งหลายก็็ติิดตััวตามไป
สิ่่�งที่่�เราจะอยากได้้หรืือไม่่อยากได้้ทั้้�งหลาย มัันก็็ตามไป ไม่่เหมืือนกัับข้้าวของเงิินทอง อัันนี้้�จะติิดตััว
เราไป ดีีก็็ไป ไม่่ดีีก็็ไป ดีีมากไปก็็ดีี แต่่ถ้้าเผื่่�อไม่่ดีีมากไป เราก็็เกิิดความเวทนาต่่อไปในภายภาคหน้้า อัันนี้้�
ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนยอมรัับกัันอยู่่�แล้้ว ไม่่มีีปััญหาอะไร
ผมเรีียนท่่านทั้้ง� หลายว่่า ผมอยากจะ ending quality ด้้วยชีีวิติ ที่่�มัันดีี คืือว่่าอย่่าให้้ท้อ้ งอืืด อย่่าให้้ทุกุ ข์์
ทรมาน แต่่ถ้้าเผื่่�อว่่าอาจารย์์ที่่�ดููแลโรค ไม่่เห็็นด้้วยที่่�จะต้้องผ่่าตััด ไม่่เห็็นด้้วยในการที่่�จะไปรีีลีีส ไม่่อยากที่่�
จะเอาก้้อนออก ผมก็็โอเค เพราะว่่าเมื่่�อได้้เตรีียมในการที่่�จะให้้ทีีมงานที่่�เขาดููเรื่่�องมะเร็็ง ดููแลให้้แล้้ว ความ
เห็็นเขาเป็็นยัังไง ผมรัับได้้หมด จะเห็็นด้้วยหรืือไม่่เห็็นด้้วย ผมก็็ยอมที่่�จะไม่่ทำให้้คนอื่่�นเดืือดร้้อนนะครัับ
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ผมอยากเล่่าให้้ท่่านทั้้�งหลายฟัังว่่าสิ่่�งที่่�มัันทุุกข์์อยู่่�จนขณะนี้้�คืือ เหมืือนท้้องขนาด 8 เดืือน แล้้วก็็ไม่่ได้้
ท้้องเฉยๆ มัันมวน มัันปวด กิินไม่่ค่่อยได้้ เพราะท้้องมัันอืืด ถ่่ายก็็ถ่่ายได้้น้้อย เพราะฉะนั้้�นความทุุกข์์ก็็มาก
วัันนี้้�มาออกกำลัังกาย ก็็วิ่่�งเหยาะๆ เหมืือนกัับคนพึ่่�งเริ่่�มหััดวิ่่�งเมื่่�อสััก 40 – 50 ปีีที่่�แล้้ว อย่่างที่่�หมออำพล
บัังคัับให้้วิ่่�งเพื่่�อจะเตรีียมตััววิ่่�งรณรงค์์เรื่่�องสููบบุุหรี่่� เหมืือนตอนนั้้�นเลย ตอนนั้้�นก็็ยัังอ้้วนๆ อยู่่� แต่่พอวิ่่�งจาก
แพร่่มาที่่�ลำปางได้้ วิ่่ง� ขึ้้น� เขา ลงเขาได้้ หลัังจากนั้้น� เราเปลี่่ย� นจากเป็็นคนหนึ่่�งที่่�ตื่่นขึ้้
� นม
� าแล้้วไม่่สวมรองเท้้า
ไปวิ่่ง� แล้้วมัันจะอยู่่�ไม่่ได้้ ก็็จะเห็็นว่่าชีีวิติ มัันมีีจุดหัั
ุ กเหนะครัับ และเมื่่�อมัันหัักไปแล้้วเนี้ย้� มัันหัักกลับั ยาก แต่่
ตอนนี้ก็้� ค็ งไม่่มีอี ะไรจะหัักอีีกแล้้ว เพราะมัันเป็็นสุุดท้า้ ยของชีีวิติ แล้้ว ก็็อยากจะให้้ทุกุ ๆ ท่่านมีีความสุุขนะครัับ
ถ้้าเกิิดว่่าเคยมีีกรรมดีี กรรมไม่่ดีีอะไรต่่างๆ ทั้้�งหลายที่่�เคยทำให้้ท่่านไม่่พอใจ หรืือขััดข้้องใจอะไรต่่างๆ
ก็็ต้้องขออภััยด้้วยนะครัับ และก็็น่่าจะเป็็นครั้้�งสุุดท้้ายที่่�จะมานั่่�งไลฟ์์กัันอย่่างนี้้�
ท่านอย่าไปเศร้าและอย่าไปมีความรู้สึกที่ไม่ดี อันนี้เป็นชีวิตที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟัง
ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ หวังว่าทุกๆคนคงจะมีความสุขในชีวิตต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ.

ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 25 กัันยายน 2563 ที่่�บ้้านของคุุณหมอมงคล... หมอมงคลแจ้้งข่่าวด่่วน

สวััสดีีทุุกๆ ท่่านครัับ เมื่่�อวานผมได้้ Facebook live บอกญาติิพี่่�น้้องทุุกๆ คนว่่า ท้้องโตขึ้้�นๆ เพราะ
ว่่ามัันอาจจะมีีการอุุดตัันในลำไส้้ และก็็มีีการเคลื่่�อนไปยึึดโน้้นยึึดนี้้�ของตััวมะเร็็งที่่�มัันกระจายไป ท้้องมััน
อืืดขึ้้�นๆ ทนไม่่ไหวก็็เลยประสานงานกัับอาจารย์์ที่่�ดููแลนะครัับ ก็็ตกลงว่่าวัันนี้้�จะเข้้าโรงพยาบาลก่่อนเที่่�ยง
จะผ่่าตััดวัันไหนก็็ค่่อยพิิจารณากัันอีีกทีี
อัันนี้้ผ� มอยากจะบอกกล่่าวท่่านทั้้ง� หลายเพื่่�อความสบายใจเพื่่�อความมั่่�นใจนะครัับว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นก็แ็ ล้้ว
แต่่ ร่่างกายผมจะไปอยู่่�ที่่�ศิิริิราชแล้้วครัับ ส่่วนการที่่�จะทำบุุญนี่่�อย่่างที่่�ผมเรีียนว่่า จะเอารููปไปทำบุุญที่่�วััด
ให้้พระกรุุณาสวด ให้้ศีีล ให้้พร ทำบุุญ ก็็เฉพาะรููปที่่�เอาไปตั้้�งขาหยั่่�งเอาไว้้ แล้้ววัันรุ่่�งขึ้้�นเลี้้�ยงเพลเสร็็จก็็
แกะรููปนั้้�นก็็มาเผาลงแม่่น้้ำเจ้้าพระยาไปก็็จบสิ้้�นนะครัับ ก็็ฝากย้้ำท่่านทั้้�งหลายอีีกทีีหนึ่่�งว่่าอย่่าส่่งพวงหรีีด
มานะครัับ แล้้วก็็ไม่่ต้้องเอาซองมาทำบุุญ ท่่านอยากจะทำบุุญให้้ผมด้้วยความกรุุณาก็็ขอให้้ส่่งเข้้าบััญชีี
โรงพยาบาลของรััฐ โรงพยาบาลไหนก็็ได้้ที่่�ท่่านถนััด อัันนี้้�ก็็จะเป็็นพระคุุณอย่่างยิ่่�งนะครัับ
แล้้วต้อ้ งขออนุุญาตเรีียนนิิดหนึ่่ง� ว่่า ครั้้ง� ที่่�แล้้วผมบอกว่่าวััดที่่�จะไปสวดรููปเป็็นวััดทองบน แต่่ปรากฏว่่า
เมื่่�อวานไปดููแล้้ววััดทองบนอาจจะคัับแคบไปนิิดหนึ่่�ง ทางเข้้าก็็รถสวนกัันไม่่ค่่อยได้้ ก็็เลยขอเปลี่่�ยนเป็็นวััด
ปริิวาสอยู่่�ถนนพระราม 3 เช่่นเดีียวกัันครัับ ติิดแม่่น้้ำเจ้้าพระยา อัันนี้้ก็� ถ้็ า้ เผื่่อ� ยัังไงก็็ค่อ่ ยหาข่่าวดููแล้้วกัันว่่า
วัันเวลาไหน เมื่่�อไหร่่ อะไรต่่างๆ เหล่่านี้้� แต่่วัันนี้้�ขอไปประชุุมเสร็็จแล้้ว หลัังจากนั้้�นก็็เข้้าโรงพยาบาลครัับ
ผลออกมายัังไงแล้้วผมจะมาเล่่าให้้ท่่านทั้้�งหลายฟัังอีีกครั้้�งหนึ่่�งครัับ
ขอบคุุณมากครัับสำหรัับการแจ้้งข่่าวด่่วนในวัันนี้้�ครัับ ขอบคุุณมากครัับ สวััสดีีครัับ
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ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2563 ที่่�โรงพยาบาลรามาธิิบดีี... รัักษาโรคลุุกลาม

สวััสดีีทุุกๆ ท่่านครัับ ตอนนี้้�ผมกำลัังเล่่าอะไรต่่างๆ ให้้ท่่านทั้้�งหลาย ลููกหลานฟัังจากโรงพยาบาลนะ
ครัับ คงจะเห็็นบริิเวณรอบๆ ที่่�นั่่�งอยู่่�นี้้�นะครัับ เป็็นโรงพยาบาล เข้้ามาอยู่่�โรงพยาบาลตั้้�งแต่่วัันศุุกร์์ที่่�แล้้ว
ด้้วยอาการของ Ascites คืือมีีน้้ำในช่่องท้้อง แล้้วก็็อึึดอััด กิินไม่่ได้้ นอนไม่่ได้้ ก็็เลยมาเข้้าโรงพยาบาล
ผมขออนุุญาตถอดเอา mask ออกนะครัับ ไม่่งั้้�นพููดกัันไม่่ค่่อยชััด มานอนโรงพยาบาลก็็มีีการเอาน้้ำ
ออกทางช่่องท้้อง ออกได้้ประมาณ 1,600 ซีีซีี ในวัันแรก แล้้วก็็มานอนอยู่่�โรงพยาบาลตั้้�งแต่่วัันนั้้�น อีีก
สามวัันต่่อมาก็็ยัังมีีน้้ำออกเหมืือนเดิิม ออกมาอีีกครั้้�งหนึ่่�งได้้ประมาณ 2,000 ซีีซีี แล้้วก็็เมื่่�อสามวัันที่่�แล้้ว
แทปอีีกครั้้�งหนึ่่�งก็็ได้้ 2,000 ซีีซีีเช่่นกััน ก็็แสดงว่่า Ascites เกิิดจาก carcinoma นี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นจากก้้อน
carcinoma หรืือเกิิดจากโพลีี โทเนีียร์์ ที่่�มััน metastasis(การแพร่่กระจาย) ทำให้้เกิิดการอัักเสบ แล้้วก็็มีี
น้้ำหยดติ๋๋�งๆ ออกมา ผมเข้้าใจว่่าอย่่างนั้้�นนะครัับ
ทีีนี้พ้� อมาอยู่่�โรงพยาบาลก็็มีกี าร CT หลายครั้้ง� นะครัับ อาจารย์์บอกว่่ายาเดิิมที่่เ� ป็็นTargeted therapy
คงจะไม่่ได้้ผล ไม่่ respond ไม่่ sensitive ต่่อ Sarcoma ไม่่ sensitive ต่่อ carcinoma ตััวนี้้�นะครัับ
(Carcinoma คืือ มะเร็็งที่่�มีีจุุดกำเนิิดมาจากผิิวหนััง หรืือเนื้้�อเยื่่�อบุุอวััยวะ Sarcoma คืือ มะเร็็งที่่�มีีจุุด
กำเนิิดมาจากกระดููก กระดููกอ่่อน ไขมััน กล้้ามเนื้้�อ หรืือเส้้นเลืือด) จึึงไปเปลี่่�ยน Targeted therapy ให้้คู่่�
กัับ Immunotherapy ตกลงว่่าจะให้้ 3 อาทิิตย์์ต่่อครั้้�ง Targeted therapy เริ่่�มต้้นน้้อยๆ ก่่อน คืือจาก 2
เม็็ดเช้้า 2 เม็็ดเย็็น ทุุกวััน ก็็ได้้รัับยามาตลอด เริ่่มตั้
� ง้� แต่่วัันเข้้ามาวัันศุุกร์์ (2 ต.ค.) เริ่่มตั้
� ง้� แต่่วัันเสาร์์ (3 ต.ค.)
เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันอาทิิตย์์ก็็เริ่่�มให้้ยา Targeted therapy เป็็นต้้นมา
จาก Targeted therapy ที่่�ให้้แล้้วก็็ Immunotherapy ที่่�ให้้ดริิป 3 อาทิิตย์์ต่่อครั้้�ง ในวัันแรกๆ รู้้�สึึก
เฉยๆ แต่่เมื่่�อวานกัับวัันนี้้� (วัันที่่� 3 และ 4 ตุุลาคม) อาการท้้องอืืด อาการที่่�มีีน้้ำในช่่องท้้องเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ว เริ่่�มจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงให้้เห็็นชััดเจนว่่าน่่าจะมีีการตอบสนอง ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ให้้กำลัังใจว่่าการรัักษา
น่่าจะมีีส่่วนที่่�จะทำให้้อาการต่่างๆ ดีีขึ้้�น ฉะนั้้�นวัันพรุ่่�งนี้้�วัันจัันทร์์ (5 ตุุลาคม) จะมีีการตรวจอะไรต่่างๆ ทีีม
อาจารย์์ ทีีม residence ทีีมอะไรต่่างๆ มาเยี่่�ยมเยีียนดููแล วัันหนึ่่�งหลายๆ ยก หลายๆครั้้�ง แต่่พรุ่่�งนี้้�คิิดว่่า
จะกลัับไปนอนบ้้าน ถ้้ามีีน้้ำในช่่องท้้องเพิ่่�มขึ้้�นอึึดอััดก็็ต้้องขอเป็็น fast track ของอาจารย์์ ซึ่่�งมีีการหารืือ
กัันเอาไว้้ล่่วงหน้้าแล้้ว เพราะฉะนั้้�นก็็คงจะสะดวกในการจะกลัับไปพัักที่่�บ้้าน แล้้วก็็สะดวกที่่�จะทำอะไรต่่อ
อะไรต่่างๆ มากกว่่าที่่�โรงพยาบาล ถ้้าเผื่่�อจำเป็็นขึ้้�นมาก็็สามารถจะประสานกัับโรงพยาบาล ให้้ความกรุุณา
ในเรื่่�องนี้้�ตลอดเวลา ไม่่ต้้องเป็็นห่่วง
อย่่างไรก็็แล้้วแต่่นะครัับ วัันที่่� 9 ตุุลาคมนี้ผ้� มตั้้ง� ใจว่่าจะเดิินทางไปโคราช หลายๆ คน ลููกหลานที่่�โคราช
ที่่�มาเยี่่ย� มเยีียน ที่่�มาหารืือ ก็็พยายามที่่�จะบอกว่่าจะช่่วยกัันทำบุุญแทน เพราะว่่าส่่วนใหญ่่คนเหล่่านี้ท้� ำงาน
กัันมาเป็็นเวลา 30-40 ปีี อยู่่�ด้ว้ ยกัันเหมืือนกัับญาติิเหมืือนกัับครอบครััวเดีียวกััน จะทำอะไรก็็ได้้ แต่่อย่่างไร
ก็็แล้้วแต่่ผมคิิดว่่าอาจจะเป็็นการไปทำบุุญที่่บ้� า้ นเพราะว่่าทำมาทุุกปีี เป็็นครั้้ง� สุุดท้า้ ยก็็ได้้ ก็็เลยคิิดว่่าจะต้้อง
ไปให้้ได้้วัันที่่� 9 ตุุลาคมแล้้วก็็ทำบุุญกัับพระวััดเดิิม วััดที่่�เคยทำบุุญมาตลอดทุุกๆ ปีี คนที่่�ไปในงานทำบุุญก็็
เป็็นครอบครััวเดีียวกัันทั้้ง� นั้้น� เลยนะครัับ ก็็เป็็นความอบอุ่่�นที่่�หายากเหมืือนกัับเป็็นการรวมญาติิก็ว่็ า่ ได้้นะครัับ
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มีีบางสิ่่ง� เกิิดขึ้้นที่่
� ผ� มอยากจะเล่่าให้้ท่า่ นทั้้ง� หลายฟััง วัันนี้้ผ� มมีีความรู้้�สึึกว่่าตััวเบา แล้้วก็มี็ เี รี่่ย� วมีีแรงมาก
ขึ้้�นกว่่าก่่อนหน้้านี้้� เมื่่�อสามสี่่�วัันก่่อนหน้้านี้้�มัันเหมืือนกัับหมดเรี่่�ยวหมดแรงนะครัับ แต่่ตอนนี้้�ดีีขึ้้�นถึึงแม้้ว่่า
การกิินยัังไม่่ค่่อยดีีนััก อาจเพราะยาทำให้้เราคลื่่�นไส้้อาเจีียน แต่่ก็็พยายามกิินเพื่่�อจะให้้มีีพลัังงาน ก็็อยาก
จะเรีียนท่่านทั้้�งหลายว่่าในขณะนี้้�น้้ำหนัักหายไปประมาณสามกิิโลกว่่าๆ ในระยะเวลาประมาณเดืือนกว่่าๆ
ก็็เร็็วพอสมควรนะครัับ กล้้ามเนื้้�อแขนที่่�เคยเป็็นนัักกีีฬา เป็็นนัักกล้้าม เป็็นนัักเทนนิิส เป็็นนัักกอล์์ฟ เป็็น
อะไรต่่างๆ มาก่่อน ตอนนี้้�ไม่่มีีเหลืือสภาพนัักกอล์์ฟ นัักเทนนิิส สภาพคนเล่่นกีีฬายููโดอะไรต่่างๆ มาก่่อน
เลยนะครัับ กล้้ามเนื้้�อที่่�หายไป มัันหายไปไหน
กล้้ามเนื้้�อถ้้าเราดููให้้ดีีมัันก็็เหมืือนกัับดิินที่่�พระพุุทธเจ้้าได้้ให้้โอวาทสาวกทั้้�งหลายเอาไว้้ กล้้ามเนื้้�อ
กระดููกหนััง ขน ผม เล็็บ อะไรต่่างๆ เหล่่านี้้�เป็็นดิิน ตอนนี้้�ดิินมัันหายไปแล้้ว สามกิิโลกว่่านะครัับ ก็็แสดง
ว่่า ดิินมัันตายไปแล้้วสามกิิโลกว่่า
แล้้วขณะนี้น้้้� ำที่่�มีอี ยู่่�ในร่่างกาย เมื่่�อกิินน้้ำได้้น้อ้ ยทั้้ง� ที่่�พยายามกิินนะครัับ แต่่ปรากฏว่่าเรากิินได้้ไม่่มาก
กิินมากจะรู้้�สึึกคลื่่�นไส้้ เพราะฉะนั้้�นเมื่่�อกิินน้้ำได้้น้้อยเสมหะที่่�ออกมามัันจะเป็็นเสมหะเหนีียวๆ นะครัับ
น้้ำมููกมัันก็็ออกมาเป็็นน้้ำมููกเหนีียวๆ ทั้้�งๆ ที่่�ไม่่มีีการติิดเชื้้�อใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
เรากิินน้้ำเข้้าไปน้้อยน้้ำในร่่างกายมัันน้้อยนะครัับ แล้้วเส้้นเลืือดที่่�หมุนุ เวีียนในร่่างกายก็็ลดลง แสดงว่่า
ดิินก็็ลดลงไปแล้้ว ตามทางของพุุทธศาสนา น้้ำก็็ลดลงไปแล้้วนะครัับ
แล้้วก็็ลม ลมหายใจที่่�หายใจอยู่่� ทุุกวัันๆ ท่่านลองคิิดดูู ผมอยากจะให้้นึึกภาพ diaphragm ที่่�ภาษาไทย
เราเรีียกว่่า กระบัังลม เมื่่อ� ท้้องมัันอืืดท้อ้ งมัันป่่องนะครัับ มัันก็็ดััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ก้้อนมะเร็็งที่่�อยู่่�ในช่่อง
ท้้องมัันช่่วยกัันดัันกระบัังลมของเราให้้สููงขึ้้�น บางครั้้�งการหายใจเนี่่�ย หายใจออกลึึกๆ มัันก็็ไม่่ค่่อยได้้เต็็มที่่�
เนื่่�องจากกระบัังลมมัันดัันอยู่่� ทำให้้ลมที่่�จะเข้้าไปสู่่�ปอด เมื่่�อเราหายใจเข้้ามัันได้้ไม่่เต็็มที่่� เมื่่�อเราหายใจเข้้า
ในส่่วนที่่เ� หลืือของปอด ที่่�จะให้้ลมเข้้ามามัันก็็มีที่่ี ลดน้
� อ้ ยลง เนื่่�องจากมัันถููดเบีียดบัังด้้วยแรงดัันของกระบััง
ลมที่่�ดัันช่่องท้้องดัันขึ้้�นไป ลมก็็น้้อยลง เมื่่�อลมน้้อยลงมัันเหมืือนกัับออกซิิเจนในร่่างกายเราเนี่่�ยมัันขาดไป
ไม่่น้้อยกว่่าสามสิิบสี่่�สิิบเปอร์์เซ็็นต์์ การเผาผลาญในร่่างกาย เรากิินอาหารเข้้าไปหรืือเราอะไรต่่างๆ เข้้าไป
การที่่�จะเผาผลาญออกมาเป็็นพลัังงานมัันก็็ลดลง
ดิินหายไปแล้้ว น้้ำหายไปแล้้ว ลมหายไปแล้้ว ไฟล่่ะครัับ ไฟเนี่่�ยเรากิินอาหารน้้อยลงพลัังงานน้้อยลง
ออกกำลัังกายเกืือบจะไม่่มีี เพราะฉะนั้้�นพลัังงานในร่่างกายมัันก็็ลดลง สรุุปสั้้�นๆ ง่่ายๆ ก็็คืือ ดิิน น้้ำ ลม ไฟ
ของผมในขณะนี้้� มัันตายไปแล้้วสามสิิบกว่่าเปอร์์เซ็็นต์์ ทำให้้เราอ่่อนเพลีีย ทำให้้เราหายใจไม่่อิ่่�ม ทำให้้เรา
กิินอาหารไม่่ได้้ ทำให้้เรารู้้�สึึกว่่า มัันร้้อนๆ หนาวๆ เพราะว่่า combustion ในร่่างกายไม่่คงที่่�
เพราะฉะนั้้นที่่
� พ� ระพุุทธเจ้้า พระบรมศาสดาของเรากล่่าวว่่า ตายก่่อนตาย ตอนนี้้มัันชััด
�
เจน ว่่ามัันมีีการ
ตายก่่อนตายให้้เราเห็็นนะครัับ ชััดเจนว่่ากายนี้ไ้� ม่่ใช่่ของเรา มัันไม่่คงที่่� แล้้วมัันก็ไ็ ม่่ได้้เป็็นตััวเป็็นตนอะไรทั้้ง� สิ้้น�
ในขณะที่่�ก้อ้ นในบางครั้้ง� บางคราวมัันก็็เจ็็บจี๊๊ด� ๆ ขึ้้นม
� า เราบอกเอ่่อมัันเจ็็บหนอ แล้้วเราก็็ดูไู ปสัักประเดี๋๋ย� ว
มัันก็็หายไป แล้้วสัักพัักมัันเจ็็บขึ้้นม
� าอีีก เราก็็บอกเอ่่อมัันเจ็็บหนอ แล้้วเราก็็ไม่่ค่อ่ ยเอาใจไปสนใจเท่่าไหร่่นััก
แต่่พอถ้้าเผื่่�อมัันถี่่�ขึ้้�นมากขึ้้�น บางทีีจิิตคุุมไม่่อยู่่� ต้้องเรีียนท่่านว่่า ที่่�เคยคุุยนัักคุุยหนาว่่าเราสามารถที่่�จะ
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แยกตรงนี้้�ออกไปได้้ จริิงๆ มัันไม่่ใช่่ เรายัังไปไม่่ถึึง แต่่เราคิิดว่่าเราไปถึึง ถ้้าเกิิดเราไปถึึงแล้้วจริิงๆ นี่่�หัันมา
ดููประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา มัันจะต้้องเห็็นพวกนี้้�และแยกแยะออกได้้ เพราะฉะนั้้�นเราอย่่าไปคุุยก่่อนที่่�เราจะ
ผ่่านตรงนี้้�ไปชััดเจน
แล้้วก็ก็ ลัับไปดููสิ่่ง� ที่่�เราผ่่านมามัันคืือของจริิง เพีียงแต่่รู้้�เพีียงแต่่ฟังั เพีียงแต่่ สุุตตมยปััญญา (ความรู้้�จาก
การฟััง การอ่่าน) จิินตมยปััญญา (ความรู้้�จากการนึึก การคิิด การค้้นคว้้าวิิจััยต่่างๆ) มัันไม่่เพีียงพอ ต้้อง
ภาวนาให้้เห็็นชััดเจน (ภาวนามยปััญญา เป็็นความรู้้�เกี่่�ยวกัับการสััมผััสทางด้้านจิิตวิิญญาณ เป็็นการฝึึกสติิ
ฝึึกการกำหนดรู้้�ลมหายใจเข้้าออกขณะปฏิิบััติิสมาธิิภาวนา อัันจะนำไปสู่่�ความรู้้�แจ้้งเห็็นจริิง) เพราะฉะนั้้�น
การปวดที่่�เกิิดขึ้้�น เราก็็บอกว่่ามัันไม่่เกี่่�ยวกัับเรานะ มัันไม่่ใช่่ของเรานะ เดี๋๋�ยวมัันก็็หายไปนะ เพราะมัันเป็็น
ไม่่มีตััว
ี ตน มัันเป็็นอนิิจจััง มัันเป็็นอนััตตา สิ่่ง� เหล่่านี้้เ� ราทำได้้เมื่่อ� มัันไม่่รุุนแรง เมื่่อ� รุุนแรงขึ้้�นมาเป็็นลัักษณะ
ที่่�เราไม่่สามารถจะคุุมได้้
บางครั้้ง� บางคราวแล้้วเดืือดร้้อน พอเราคุุมไม่่ได้้มัันก็เ็ ดืือดร้้อนขึ้้�นไปต่่ออีีก เพราะการที่่�เราไปรัับรู้้�ความ
เจ็็บความปวด เป็็นเวทนาสัังขาร พอมัันเกิิดเวทนาสัังขารขึ้้�นมา ตััวจัับความเวทนาสัังขารตััวนี้้�ที่่�มัันสััมผััส
กัับความเจ็็บปวด เกิิดเวทนาขึ้้�นมา ตััวที่่�มาจัับตรงนี้้�ก็็คืือวิิญญาณ คืือองค์์ความรู้้� เข้้ามาจัับเลยว่่าเราเจ็็บ
นะ เราปวดนะ ในขณะเดีียวกัันสัังขารขัันธ์์ ก็็คืือตััวปรุุงแต่่ง เราเริ่่�มแล้้ว เอ๊๊ะทำไมมัันต้้องมาเจ็็บกัับเรา เอ๊๊ะ
ทำไมเราไม่่สามารถจะแก้้ไขตรงนี้ไ้� ด้้ เอ๊๊ะ ทำไมมัันต้้องทำให้้เราลำบากลำบนถึึงขนาดนี้้น้� อ้ คิิดไปต่่างๆนานา
เป็็นเรื่่�องของการปรุุงแต่่ง แล้้วก็็เปรีียบเทีียบกัับการเจ็็บการป่่วยเมื่่�อครั้้�งที่่�แล้้ว อะไรต่่างๆ เหล่่านี้้�จะทำให้้
เราเพ้้อเจ้้อ ปรุุงแต่่ง ไปอีีกมากมายทั้้�งเวทนา สััญญา สัังขาร แล้้วในขณะเดีียวกัันวิิญญาณเข้้ามารัับผลของ
การสััมผััสสิ่่�งเหล่่านี้้�ขึ้้�นมาด้้วยนะครัับ
อัันนี้้�เป็็นสิ่่�งซึ่่�งเป็็นธรรมะล้้วนๆ เป็็นธรรมะที่่�เราได้้ยิินได้้ฟัังพระท่่านเทศน์์ เป็็นธรรมะที่่�เราได้้อ่่าน เรา
ได้้พบได้้เห็็น แต่่ถ้้าเราไม่่ได้้สััมผััสจริิงๆ การที่่�จะมองย้้อนไปเปรีียบเทีียบว่่าสิ่่�งที่่�เรารู้้�มากัับสิ่่�งที่่�เราเห็็นนั้้�น
มัันจะเกิิดขึ้้�น ตั้้�งอยู่่� แล้้วก็็ดัับไป เหมืือนที่่�พระพุุทธเจ้้าสอน อัันนี้้�คืือความจริิงแท้้
ตอนนี้ก็้� เ็ หมืือนกัันก่่อนหน้้านี้้เ� ราบอกสามารถที่่�จะสู้้�กัับสิ่่ง� เหล่่านี้้ไ� ด้้แน่่ๆ แต่่เรายัังไม่่ได้้สััมผััสกัับสิ่่ง� เหล่่า
นั้้�น เราเพีียงแต่่คิิดว่่าเราน่่าจะทำได้้กัับสิ่่�งที่่�มัันเป็็น อนิิจจััง ทุุกขััง อนััตตา เหล่่านั้้�น พอมัันเกิิดขึ้้�นจริิงๆ
เราไม่่สามารถจะสลายจิิตตรงนี้้�ออกไปได้้ กาย ดิิน น้้ำ ลม ไฟ ที่่�มัันค่่อยๆ ตายไป ค่่อยๆ เหี่่�ยวไป ค่่อยๆ
ลดไป ค่่อยๆ หายไป เรานั่่�งดููมััน โอเคเรายอมรัับได้้เป็็นอนิิจจััง ทุุกขััง อนััตตา มัันค่่อยๆ หายไป แต่่จิิตของ
เราที่่�มารัับความเจ็็บความปวด ความอึึดอััด ความไม่่สะดวก ความไม่่สบายทั้้�งหลาย ตััวจิิตนี่่�แหละเป็็นตััว
สำคััญ จิิตที่่�ไม่่สามารถทำให้้มัันจิติ ว่่างได้้ จะเป็็นจิติ ที่่�จะเกิิดต่่อไปๆ ในภาวะที่่�เป็็นผลจากการที่่�มัันสร้า้ งสม
พฤติิกรรมต่่างๆ เหล่่านี้้�มา ซึ่่�งตรงนี้้�ผมยัังไม่่ได้้ผ่่านไปถึึงจุุดนั้้�น ก็็คงจะไม่่สามารถที่่�จะบอกรายละเอีียดได้้
แต่่ก็็พอเรีียนรู้้�ว่่าถ้้าจิิตเราไม่่ว่่าง เราอาจจะแย่่ก็็ได้้จะไปในสิ่่�งที่่�ดีีก็็ได้้นะครัับ
เพราะฉะนั้้�นถ้้าจะไปให้้ดีีต้้องทำให้้จิิตไม่่มีีอาสวะ ไม่่มีีอนุุสััย อะไรต่่างๆ ติิดกัันไป ซึ่่�งตรงนี้้�คงจะไม่่ใช่่
ง่่ายนััก ซึ่่�งต่่อไปนี้้�ก็็คิิดว่่าจะพยายามฝึึกในขณะที่่�เราป่่วย เป็็นการฝึึกที่่�ดีีที่่�สุุดนะครัับ แล้้วสิ่่�งที่่�คาดหวััง
หลัังจากไปทำบุุญที่่�โคราช วัันที่่�10 ตุุลาคม ถ้้าเผื่่�อสามารถไปได้้นะ ก็็คาดว่่ายัังไปได้้ จะพยายามไปให้้ได้้
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ไปเจอลููกเจอหลานเจอพรรคพวกเพื่่�อนฝููง ที่่�ทำงานกัันมาสี่่�สิิบห้้าสิิบปีี เสร็็จแล้้วก็็กลัับมาที่่�กรุุงเทพฯ แล้้ว
ถ้้าเผื่่�อว่่าโชคดีี ก็็จะมีีโอกาสได้้ทำงานในสิ่่�งที่่�ตััวเองรัักต่่อไป
อัันนี้ก็้� เ็ ป็็นสิ่่ง� ที่่�อยากจะเล่่าความคืืบหน้้าของการเจ็็บไข้้ได้้ป่ว่ ย หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าท่่านทั้้ง� หลายฟัังแล้้ว
น่่าจะได้้ประโยชน์์อะไรบ้้างนะครัับ สิ่่�งที่่�อยากจะขอเหมืือนเดิิมก็็คืือไม่่ต้้องมาเยี่่�ยมนะครัับ เพราะว่่าแม้้แต่่
เยี่่�ยมคนละสองสามนาทีีจะทำคนป่่วยไม่่มีีโอกาสได้้พัักผ่่อนนะครัับ ส่่งไลน์์ ส่่งเป็็นวีีดีีโอมา เหมืือน IHPP
ทีีมงานส่่งเป็็นวีดีี โี อมา โอ้้โห ! ผมว่่านั่่�นเป็็นวิธีิ กี ารเยี่่ย� มคนไข้้ที่่เ� ยี่่ย� มยอด ต้้องขอขอบคุุณลููกหลานทั้้ง� หลาย
ของ IHPP แบบนั้้�นทำให้้เกิิดความสงบใจชื่่�นใจนะครัับ แล้้วก็็ไม่่ต้้องเสีียเวลาด้้วยและรถติิดมากนะครัับ
ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้ฟังเฟสบุ๊กไลฟ์ของผมมาตั้งแต่ต้นนะครับ แล้วฟังต่อๆ ไป ตราบ
ใดทีผ่ มยังมีเรีย่ วมีแรงจะคุยกบั ท่านทงั้ หลายอยูน่ ะครับ ก็จะแจ้งให้ทา่ นทราบเป็นระยะๆ ไม่จำ� เป็นต้องเดิน
ทางมาเยีย่ มทีโ่ รงพยาบาล หรือทีไ่ หนก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่าเราได้สอื่ สารกันอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา วัน
นี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่รับฟังอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

ครั้้�งที่่� 4 วัันที่่� 10 ตุุลาคม 2563 ที่่�บ้้านโคราช... สละร่่างกายเป็็นอาจารย์์ใหญ่่

สวััสดีีทุุกๆ ท่่าน วัันนี้้�ผมมาอยู่่�ที่่�บ้้านโคราชครัับ เนื่่�องจากทุุกๆ ปีี จะมีีการเชิิญชวนลููกๆ หลานๆ ที่่�
อยู่่�ในบริิเวณโคราชมาทำบุุญที่่�บ้้านและก็็มีีโอกาสได้้สัังสรรค์์ คนเก่่าคนแก่่ ที่่�อยู่่�กัันมาตั้้�งแต่่สมััยอำเภอ
พิิมายนะครัับ สมััยไหนๆ ก็็แล้้วแต่่ ก็็จะเอาข้้าวหม้้อแกงหม้้อมาทำบุุญแล้้วก็็มาทานอาหารร่่วมกััน ได้้พููด
คุุยหารืือกัันนะครัับ หลายๆ ปีีที่่�มาร่่วมกัันมาจากจัังหวััดอื่่�นก็็มีี ปีีนี้้�ที่่�รู้้�ว่่ามีีจัังหวััดแพร่่ เมื่่�อคืืนนี้้�ก็็มาแล้้ว
คงจะมาร่่วมทำบุุญด้้วย
ที่่�นี่่�ปีีนี้้�ไม่่เหมืือนปีีก่่อนๆ เพราะว่่าผมไม่่มีีแรง เนื่่�องจากกิินอาหารไม่่ได้้ targeted กัับ Immuno ที่่�ทั้้�ง
ดื่่มทั้
� ง้� กิิน มัันทำให้้เบื่่�ออาหารชนิิดที่่ไ� ม่่สามารถจะเอาจิิตตรงไหนไปบัังคัับมัันเลย มัันออกมาจากภายใน กิิน
ได้้แต่่น้้ำๆ กิินได้้แต่่นม ก็็เริ่่�มเบื่่�อแล้้ว เพราะฉะนั้้�น energy ที่่�กิินแต่่ละวัันมัันไม่่พอ ตอนนี้้�รู้้�เลยว่่าตััวเอง
energy กำลัังไม่่มีี
เมื่่�อสััปดาห์์ที่่�แล้้ว ผมไปนอนที่่�โรงพยาบาล 1 อาทิิตย์์ เพื่่�อที่่�จะ investigate เช็็คนั่่�นเช็็คนี่่� ก็็ชััดเจนว่่า
ยาชุุดแรกไม่่ได้้ผล เลยต้้องเปลี่่�ยนเป็็นชุุดใหม่่ ก็็อาจจะรุุนแรงในเรื่่�องของผลข้้างเคีียงมากกว่่าเดิิมนะครัับ
ในเมื่่�ออาจารย์์แนะนำอย่่างนั้้�นก็็ทำกัันไป ไม่่มีีปััญหาอะไรนะครัับ วัันนี้้�วัันเสาร์์ ออกจากโรงพยาบาลวััน
พฤหััสฯ เดิินทางมานี่่�วัันศุุกร์์-เมื่่�อวาน วัันนี้้�วัันเสาร์์ก็็เลยมาทำบุุญนะครัับ
ใน 1 อาทิิตย์์ที่่�อยู่่�โรงพยาบาล โอ้้โห มัันทรมานน่่าดูู มีีความรู้้�สึึกว่่าเราถููกรบกวนด้้วยสิ่่�งแวดล้้อม
มากมาย แล้้วก็็จิิตไม่่อยู่่�กัับที่่� ไม่่สามารถจะทำสมาธิิทำอะไรต่่าง ๆได้้เลย และเมื่่�อมัันเจ็็บขึ้้�นมาเราก็็ไม่่มีี
อะไรข่่ม เพราะว่่าอยู่่�ในสถานที่่�ที่่�ไม่่เหมาะสมจะทำสมาธิิ การเจ็็บการปวดก็็เป็็นของมััน เนื่่�องจากปััญหา
ก้้อนมะเร็็งที่่�มัันมาแทนที่่�ก้้อนไตที่่�ตััดออกไปแล้้วมัันโตขึ้้�นๆ ไม่่สำคััญเท่่ากัับลำไส้้เนื่่�องจากมะเร็็งกระจาย
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ไปที่่�ลำไส้้ แล้้วทำให้้การเคลื่่�อนไหวลำไส้้น้้อยลง ทำให้้ลำไส้้บวม ที่่�เรีียกว่่า Irritable bowel พอลำไส้้บวม
ก็็จะแน่่น ปวด มวน สิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นตลอดระยะเวลาที่่�อยู่่�โรงพยาบาล การแก้้ไข Irritable bowel ก็็ทำได้้
ยาก นอกจากต้้องทำให้้ metastasis ของมะเร็็งลดน้้อยลง อาจารย์์ก็็ให้้ยากิิน targeted therapy และ
ก็็ไป Drip ยา Immuno เป็็นระยะๆ แต่่ปััญหาเราไม่่มีีแรงนะครัับ ผมก็็พยายามบอกท่่านทั้้�งหลายว่่า จะ
เล่่าเรื่่�องอะไรต่่างๆให้้ฟัังเยอะแยะเลย แต่่ไม่่มีีแรง ไม่่มีีพลัังที่่�จะเล่่าให้้มัันมากมาย
แต่่รู้้�ว่่าเมื่่�อมัันเจ็็บ เจ็็บที่่�กาย ตััวที่่�ไปรัับความเจ็็บนี้้�คืือจิิตทั้้�งนั้้�นเลย ก็็คืือตััวเวทนา ที่่�เป็็นขัันธ์์หนึ่่�ง ที่่�
อยู่่�ในจิิต เวทนานี่่�มัันไปรัับการเจ็็บการป่่วย ถ้้าเกิิดเวทนาไม่่ไปรัับ กายเจ็็บก็็เจ็็บไปมัันไม่่กระทบกระเทืือน
อะไรเราหรอก แต่่พอจิิตไปรัับ ตััวเวทนาไปรัับว่่าตอนนี้้เ� จ็็บหนอๆ มัันก็็อยู่่�กัับความเจ็็บของมัันไปเรื่่อ� ยๆ ตััว
สััญญา ไปรัับว่่าฉัันจำได้้นะ ว่่าที่่�มัันเจ็็บนี้้�เกิิดจากการที่่�ลำไส้้มีีปััญหาและมัันก็็รัับกัันไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ตััว
วิิญญาณก็็มารัับรู้้� จากการสััมผััสของความเจ็็บ รัับรู้้�การสััมผััสของการจำได้้ ก็็คืือตััววิิญญาณ นั่่�นแหละมา
รัับรู้้� เสร็็จแล้้วหลัังจากนั้้�นตััวที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดก็็คืือสัังขารขัันธ์์ จะมาปรุุงแต่่ง จะมีียาสัักตััวหนึ่่�งที่่�จะไม่่ทำให้้
ลำไส้้บวม เราควรจะมีียาอะไรสัักอัันหนึ่่�งที่่�จะทำให้้ก้้อนนี้้�มัันค่่อยๆ เล็็กลง ควรจะมีีอย่่างโน้้นอย่่างนี้้� ทำไม
ไม่่มีีอย่่างนู้้�นอย่่างนี้้� อัันนี้้�คืือตััวสัังขาร มัันชัักแม่่น้้ำทั้้�ง 5 ไปเรื่่�อย ไปทั่่�วบ้้านทั่่�วเมืือง
ผมก็็พยายามจะสู้้�กัับมัันนะครัับ ก็็คืือว่่า ฉัันไม่่เอากัับกาย กายจะเป็็นอะไรช่่างหััวมััน แล้้วตอนนี้้�ก็็
จะพยายามไม่่ยุ่่�งกัับจิิต จิิตมัันจะเป็็นยัังไง ไม่่ว่่าเวทนาขัันธ์์ ไปรัับรู้้�ความเจ็็บ สััญญาไปจำว่่ามัันเจ็็บยัังไง
สัังขารไปปรุุงแต่่งว่่ามัันควรจะมีีวิิธีีการจััดการกัับมัันยัังไง แล้้ววิิญญาณไปรัับทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นใน
กายเรา พยายามลืืมทั้้�งกายทั้้�งจิิต
แต่่ผมอยากจะเรีียนว่่า ไม่่ง่่าย ที่่�เคยคิิดว่่าเราก็็ฝึึกแล้้วพอสมควรนะ ไอ้้การทำใจให้้มัันว่่าง คืือดีีที่่�สุุด
ก็็การทำอย่่าให้้มีีใจ เหมืือนกัับเรานี้้�ไม่่มีีใจ ใจไม่่เอา กายไม่่เอา แล้้วให้้มัันอยู่่�ในความว่่างเฉยๆ มัันถึึงจะ
พ้้นจากสิ่่�งเหล่่านี้้�ไปได้้
ทำได้้เป็็นช่ว่ งๆ ทำได้้เป็็นบางเวลา มัันเป็็นอย่่างนั้้นจริ
� งิ ๆ เพราะเรายัังเป็็นปุถุุ ชุ นธรรมดา ยัังศึึกษามายััง
ไม่่ดีีพอ มัันถึึงได้้มีีความทุุกข์์ในขณะนี้้� วัันนี้้�ตื่่�นขึ้้�นมาก็็ยัังมีีความปวดท้้อง ถ่่ายไม่่ออก ที่่�ถ่่ายไม่่ออกเพราะ
ว่่ากิินได้้นิิดเดีียว มัันก็็ไม่่มีีกาก มัันมีีแต่่ลำไส้้ ที่่�มัันบวมอยู่่� ก็็รู้้�อยู่่�ไม่่จำเป็็นจะต้้องถ่่ายกััน ก็็โอเคไม่่ว่่ากััน
วัันนี้้�ก็็จะนั่่�งเป็็นมััคนายก ทุุกๆ ปีีที่่�ทำบุุญผมจะเป็็นมััคนายกเอง แล้้วก็็นำกล่่าวอาราธนาศีีล อาราธนา
ธรรม อะไรต่่างๆ เหล่่านี้้� อาราธนาพระปริิตร แล้้วก็็ถวายสัังฆทาน ไปตามปกติิ เป็็นสิ่่�งที่่�ชอบในทางนี้้�อยู่่�
แล้้ว วัันนี้้�ก็็คิิดว่่าก็็เหมืือนในทุุกๆ ปีี ต่่างคนก็็ต่่างนำอาหารมาคนละอย่่าง เสร็็จแล้้วก็็มาวาง เอาไว้้เลี้้�ยง
พระด้้วย เลี้้�ยงคนด้้วย มัันเหลืือพอทุุกปีี เสร็็จแล้้วก็็เสร็็จจากงานทุุกคนก็็ตัักใส่่กล่่องของตััวเองกลัับไปกิิน
ที่่�บ้้านต่่อ ของตััวเองให้้คนอื่่�นตัักไป ของคนอื่่�นอร่่อยก็็เอากลัับบ้้าน
งานนี้้�เป็็นเหมืือนกัับการทำบุุญพบปะในครอบครััวจริิงๆ น่่าชื่่�นใจ แล้้วตอนนี้้�ก็็มากัันเยอะแล้้ว พระยััง
ไม่่มา พระมาสััก 9 โมงกว่่าๆ ปรากฏว่่าลููกๆ หลานๆ ตั้้�งแต่่เดิินได้้ 3-4 ขวบ มากัันหมดในวัันนี้้� อัันนี้้�ก็็
เป็็นธรรมเนีียมที่่�ทำกัันมาตลอด เพราะเราต้้องการให้้ลูกู หลานของครอบครััวต่่างๆ ทั้้ง� หลายที่่�เป็็นญาติิมิติ ร
กััน มาทำความรู้้�จัักกัันด้้วย แล้้วจะได้้มีีโอกาสในการไปเรีียนหนัังสืือในโรงเรีียนเดีียวกััน อะไรต่่าง ๆ ใน
อนาคต ในโคราชหรืือในที่่�อื่่�น ๆ วัันนี้้�ก็็มากัันแล้้วก็็มาสนทนาปราศรััย มาพููดมาคุุย มาหารืือ รื้้�อถึึงเรื่่�อง
เก่่าๆ มั่่�ง เรื่่�องใหม่่ๆ มั่่�ง
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เสร็็จจากการทำบุุญในวัันนี้้� พรุ่่�งนี้้�ผมก็็จะกลัับกรุุงเทพนะครัับ กลัับไปลาดพร้้าว เพื่่�อจะทำกิิจกรรม
อื่่�นๆ ตามที่่�กำหนดไว้้ ตอนนี้้�ก็็ถึึงเวลาที่่�จะทานยา targeted ต้้องทานตรงเวลาเป๊๊ะๆ เลย เช้้า 8 โมง เย็็น
6 โมง อัันนี้้�ก็็ให้้เห็็นข้้อเท็็จจริิงว่่าเป็็นภาระอัันหนึ่่�ง และมัันเป็็นสารพิิษ เมื่่�อเรากิินเสร็็จ ทั้้�งฟรอยด์์ ทั้้�ง
อะไรต่่างๆเราต้้องเก็็บไปคืืนโรงพยาบาล เพราะไม่่ต้้องการให้้เอาไปทิ้้�งตามขยะทั่่�วไป อัันนี้้�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ดีีนะ
ครัับ เราก็็ปฏิิบััติิตามทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเพื่่�อให้้มัันเกิิดความปลอดภััยกัับทุุกคนนะครัับ
ผมเรีียนท่่านทั้้�งหลายว่่า สิ่่�งที่่�มัันเป็็นทุุกข์์อยู่่�ในขณะนี้้� เป็็นอย่่างนี้้�ของมัันจริิงๆ ผมก็็ไม่่แน่่ใจว่่า มัันจะ
บรรเทาลงเมื่่�อไหร่่ คืือถ้้าเผื่่�อผมอยู่่�กรุุงเทพ ผมก็็จะไปโรงพยาบาลง่่ายขึ้้�น เพราะว่่าตั้้�งต้้นประวััติิอยู่่�ตรง
นั้้�น ถ้้ามาเริ่่�มโรงพยาบาลที่่�โคราช ก็็อาจจะต้้องเริ่่�มกัันใหม่่ ซึ่่�งอาจจะไม่่สะดวก ก็็ดููกัันไปก่่อน ว่่ามัันจะ
ขัับเคลื่่�อนไปยัังไง ก็็แล้้วแต่่บุุญแต่่กรรม ไม่่ได้้ ซีีเรีียสเรื่่�องนี้้�มากมายนัักนะครัับ
แล้้วก็จ็ ะไลฟ์์สดให้้ท่า่ นทั้้ง� หลายได้้ทราบ ได้้ติดิ ตามนะครัับ อย่่างที่่�ผมได้้เรีียนไว้้แล้้ว ช่่วงสุุดท้า้ ยของชีีวิติ
คนเราต้้องยอมรัับ เราจะประมาทไม่่ได้้ ผมก็็ได้้ประสานกัับโรงพยาบาลศิิริริ าช ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ ที่่�
จะมารัับร่่างผมไปใช้้ประโยชน์์ ถึึงแม้้จะไม่่ครบเครื่่�องก็็ตาม ก็็ใช้้ประโยชน์์ได้้นะครัับ หลัังจากนั้้�นให้้ศิิริิราช
ดำเนิินการตามปกติิ ไม่่ต้้องมาเสีียเวลาอย่่างอื่่�นอีีกเลย
การทำบุุญของผมก็็นััดกัันเอาไว้้หมดแล้้วว่่าจะไปทำที่่�วััดปริิวาส พระราม 3 ไม่่เอาศพไปวางทำบุุญที่่�
วััดนะครัับ เอาแต่่รููป ผมเอาอย่่างอาจารย์์หมอสุุด อาจารย์์ที่่�ผมเคารพที่่�สุุดคนหนึ่่�ง พระสวดแต่่รููป เสร็็จ
แล้้ววัันรุ่่�งขึ้้�นถวายเพลพระ แล้้วก็็เอารููปที่่�ไปสวดนั่่�นแหละ ไปเผาริิมน้้ำ และเอาเถ้้าถ่่านลอยไปกัับแม่่น้้ำ
เจ้้าพระยา เป็็นอัันว่่าจบชีีวิิตนี้้� อัันนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ได้้ตั้้�งเป้้าหมายเอาไว้้ว่่าจะทำแค่่นี้้� ที่่�เหลืือจากนั้้�นก็็เป็็นเรื่่�อง
ของลููก เป็็นเรื่่�องของคนข้้างหลััง ที่่�จะต้้องรัับผิิดชอบดููแลอะไรต่่างๆกัันต่่อไป
แต่่ผมก็็ไม่่ได้้ทำภาระอะไรไว้้ให้้เขาต้้องรัับผิิดชอบนะครัับ สิ่่ง� ที่่�ผมทำมานั้้น� เป็็นสิ่่ง� ที่่�ทำแล้้วเสร็็จ ไม่่เป็็น
ภาระกัับคนหนึ่่�งคนใดนะครัับ ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย ถ้้าเผื่่�อว่่าผมมีีโอกาส ผมจะมาเล่่า
ให้้ท่่านทั้้�งหลายได้้ฟัังต่่อๆไป ตามที่่�จะเล่่าได้้ แต่่ถ้้าเผื่่�อมัันหมดโอกาสก่่อน ก็็ต้้องขออภััย
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อัันนี้้�เห็็นไหม บ้้านที่่�พยายามสร้้างมาตั้้�งแต่่ปีี 2535 นะครัับ แล้้วก็็ไม่่เคยได้้มาอยู่่�ประจำเลยนะครัับ
บ้้านหลัังนี้้� ที่่�ทำตอนนั้้�นคืือพยายามที่่�จะให้้เป็็นสวนป่่า แล้้วมัันก็็เป็็นสวนป่่าจริิงๆ ตอนนี้้�ก็็เอาเต็็นท์์มากาง
กลััวว่่าวัันนี้้�ฝนตก คนที่่�มาจะไม่่มีีที่่�จะนั่่�งคุุยกัันนะครัับ ในบ้้านก็็จะไม่่พอ ก็็เลยเอาเต็็นท์์มากางเพื่่�อจะมา
นั่่�ง มาคุุย เห็็นไหมครัับว่่าบ้้านเนี้้�ยมีีแต่่ป่่า อัันนี้้�ต้้นข่่อย อัันนี้้�มะม่่วง ข่่อยกิ่่�งมัันเยอะ ใบมัันเยอะมาก ต้้น
สีีไม่่เหมืือนชาวบ้้านเขา ไม้้ใหญ่่ต้้นนี้้�คืือต้้นหว้้า
เป็็นสวนป่่าจริิงๆ แต่่เป็็นที่่�น่่าเสีียดาย เพราะคนทำชื่่�นใจได้้ไม่่นาน แต่่ก็็ไม่่เป็็นไร คนรุ่่�นหลัังเขาคงจะ
ได้้ใช้้ประโยชน์์กัันต่อ่ ไป ไม่่รู้้�จะเป็็นประโยชน์์ทางด้้านไหน ถ้้าเกิิดว่่าเขาเห็็นว่่ามัันไม่่เป็็นประโยชน์์เขาก็็อาจ
จะตััดทิ้้�งไป เราก็็ว่่าอะไรไม่่ได้้ แล้้วแต่่ว่่าเวลานั้้�นสถานการณ์์มัันจะเป็็นอย่่างไร ตอนที่่�ผมทำตรงนี้้�เป็็นทุ่่�ง
ไม่่มีีอะไร เคยเป็็นสวนมะพร้้าวมาก่่อนแล้้วตอนหลัังเขาตััดทิ้้�งหมด ไม่่มีีต้้นไม้้ แล้้วมัันร้้อนมาก หน้้าแล้้งนี่่�
ร้้อนมาก สิ่่�งที่่�อยู่่�ในใจของผมก็็คืือ สร้้างป่่าขึ้้�นมาให้้ได้้ และแต่่ก่่อนมัันอยู่่�นอกเทศบาล เมื่่�อประมาณ 6-7
ปีีที่่�แล้้ว เทศบาลขยายออกมาครอบคลุุมพื้้�นที่่�นี่่�
เล่่ามายาวพอสมควร วัันนี้้�ก็็ขออนุุญาตเพีียงแค่่นี้้� ขอให้้ทุุกท่่านมีีความสุุข ประสบแต่่ความสมหวัังใน
ชีีวิิตทุุกประการครัับ ขอบคุุณมากครัับ สวััสดีีครัับ

นพ.มงคล ณ สงขลา เสีียชีีวิิตอย่่างสงบด้้วยวััย 79 ปีี
เมื่่�อช่่วงค่ำำ��วัันเสาร์์ที่่� 11 ธัันวาคม 2563

ขอบคุุณ

ทีีมไลอ้้อน ถอดความ
วีีระศัักดิ์์� จัันทร์์ส่่งแสง เรีียบเรีียง
มิิก เครืือข่่ายพุุทธิิกา ประสานงาน
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อาลััย...หมอมงคล จากเพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�

นพ.วิิชััย โชควิิวััฒน
The Coverage
17 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/423468831068790/posts/3515642538518055/
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1 ปีี 3 เดืือน 27 วััน กัับ 4 ผลงานเด่่น “หมอมงคล”
แด่่...นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
นายแพทย์์มงคล ถึึงแก่่กรรมด้้วยอาการอัันสงบ จากโรคมะเร็็งไตที่่�ลุุกลาม ที่่�โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี เมื่่�อคืืนวัันศุุกร์์ที่่� 11 ธัันวาคม 2563 เวลา 22.52 น.

นายแพทย์์มงคล เป็็นผู้้�มีีส่่วนสำคััญในการทำซีีแอลยา หรืือการใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรยาเอดส์์ 2 ชนิิด
ยาหััวใจ 1 ชนิิด และยามะเร็็ง 4 ชนิิด เมื่่�อปลายปีี พ.ศ. 2549 ถึึงต้้นปีี 2551 ทำให้้ผู้้�ป่่วยจำนวนมาก
สามารถเข้้าถึึงยาราคาแพงเหล่่านี้้ไ� ด้้อย่่างกว้้างขวาง โดยประเทศชาติิสามารถประหยััดเงิินได้้หลายหมื่่�นล้า้ น
ระบบสิิทธิิบััตรเป็็นระบบที่่�มีีหลัักการและเหตุุผลที่่�ดีี เพราะส่่งเสริิมให้้เกิิดแรงจููงใจในการวิิจััยและ
พััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อประโยชน์์สุุขของมนุุษยชาติิ แต่่โดยที่่�ยาเป็็น “สิินค้้าคุุณธรรม”
ที่่�ประชาชนไม่่ว่า่ ยากดีีมีจน
ี ควรสามารถเข้้าถึึงได้้ตามความจำเป็็นและเหมาะสม จึึงต้้องมีีระบบที่่�สร้า้ งสมดุุล
ระหว่่างกำไรของธุุรกิิจกัับประโยชน์์สาธารณะ หรืือการใช้้เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ (Public use)
อนึ่่�งคำว่่า “สาธารณะ” ในภาษาไทย พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่่ง� เป็็นฉบัับล่่าสุุด
ให้้ความหมายว่่า “เพื่่�อประชาชนทั่่�วไป” ประโยชน์์สาธารณะ จึึงแปลว่่า “ประโยชน์์ของประชาชนทั่่�วไป”
ด้้วยหลัักการดัังกล่่าว ผู้้�กำหนดกติิกาการค้้าของโลก ซึ่่�งเดิิมคืือแกตส์์ (GATTs) หรืือ ความตกลงทั่่�วไป
ว่่าด้้วยภาษีีศุุลกากรและการค้้า (General Agreement on Tariff and Trades) ปััจจุุบัันคืือองค์์การการ
ค้้าโลก (World Trade Organization : WTO) จึึงนอกจากจะมีีการกำหนดความตกลงว่่าด้้วย ทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาที่่�เกี่่�ยวกัับการค้้า (Agreement on Trade-Related Intellectual Properties หรืือ TRIPs
Agreement) แล้้ว ความตกลงดัังกล่่าวยัังกำหนดให้้มีี ข้้อยืืดหยุ่่�นต่า่ งๆ (TRIPs Flexibilities) เพื่่�อมิิให้้เกิิดการ
ผููกขาด เกิินความจำเป็็น หรืือเกิินสมควร ความยืืดหยุ่่�นของความตกลงทริิปส์์ทำให้้ธุรกิ
ุ จหรื
ิ อื ประเทศต่่างๆ
สามารถทำซีีแอล (CL) : หรืือการใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตร (Compulsory Licensing) ได้้ตามความเหมาะสม
อย่่างไรก็็ดีี ประเทศกำลัังพััฒนาต่่างๆ มัักไม่่กล้้า หรืือไม่่สามารถใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว เพราะธุุรกิิจข้้ามชาติิ
มีีกลไกมากมายที่่�จะใช้้ตอบโต้้ ดัังกรณีีประเทศไทยผู้้�ป่่วยเอดส์์เคยมีีการชุุมนุุมเรีียกร้้องให้้ทำซีีแอลกัับยา
เอดส์์ชนิิดหนึ่่�งเมื่่�อ พ.ศ. 2542 แต่่รััฐบาลสมััยนั้้�นก็็ไม่่ดำเนิินการ
การที่่�นายแพทย์์มงคล ในฐานะรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขในรััฐบาล พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์
ซึ่่�งเป็็นรััฐบาลที่่�มาจากการรััฐประหาร จึึงมีีความ “อ่่อนแอ” หรืือ “เปราะบาง” ในสายตานานาชาติิอยู่่�
โดยพื้้�นฐาน แต่่สามารถทำซีีแอลกัับยาทั้้�งสิ้้�นถึึง 7 ชนิิดได้้สำเร็็จ นอกจากต้้องใช้้ความกล้้าหาญอย่่างมาก
แล้้ว ยัังต้้องใช้้สติปัิ ญญ
ั าและทีีมงานที่่�แข็็งแกร่่งมาก ดัังปรากฏการถููกตอบโต้้อย่่างรุุนแรงจากองค์์กรที่่�เรีียก
ตััวเองว่่า USA for Innovation เข้้ามาซื้้�อหน้้าโฆษณาเต็็มหน้้าในหนัังสืือพิิมพ์์ไทยทั้้�งภาษาไทย และภาษา
อัังกฤษโจมตีีเรื่่�องนี้้�อย่่างรุุนแรง รวมทั้้�งสื่่�อบางฉบัับในสหรััฐ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์เดอะวอลสตรีีท เจอร์์นััล มีี
บทความโจมตีีเรื่่อ� งนี้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง และแม้้แต่่ผู้้�อำนวยการใหญ่่องค์์การอนามััยโลก ก็็ให้้สััมภาษณ์์ เชิิงตำหนิิ
การดำเนิินการของกระทรวงสาธารณสุุขไทยด้้วยในช่่วงแรก
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แต่่ภายใต้้การนำอย่่างเข้้มแข็็งและยืืนหยััดในประโยชน์์สาธารณะ รวมทั้้�งการยึึดถืือกฎหมายระหว่่าง
ประเทศและในประเทศของนายแพทย์์มงคล โดยการสนัับสนุุนของทีีมงานอัันแข็็งแกร่่ง และแรงหนุุนอััน
แข็็งขัันของภาคประชาชนและสื่่�อมวลชนในประเทศ ทำให้้ประเทศไทยสามารถทำซีีแอลได้้สำเร็็จอย่่าง
งดงาม เริ่่�มต้้นจากยาเอดส์์ 2 ชนิิด แล้้วขยายไปทำกัับยาหััวใจ 1 ชนิิด และยามะเร็็งอีีก 4 ชนิิด
นอกจากผลงานที่่�โด่่งดัังระดัับโลกอย่่างเรื่่อ� งซีีแอลแล้้ว ระหว่่างดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวง
สาธารณสุุข นายแพทย์์มงคลยัังสร้้างผลงานสำคััญอีีก 4 ชิ้้�น
ผลงานชิ้้�นแรก คืือ การผลัักดัันจนกระทั่่�งรััฐสภาพิิจารณาเห็็นชอบ พระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2550 ซึ่่�งหััวใจสำคััญคืือการสร้้างกลไกให้้มีีการสร้้างนโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพอย่่างมีีส่่วนร่่วม
บนพื้้�นฐานทางปััญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW) ทำให้้มีกี ลไก
สำคััญ ได้้แก่่ (1) สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ สมััชชาสุุขภาพเฉพาะพื้้�นที่่� และสมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็น
(2) ธรรมนููญว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ (3) สิิทธิิและหน้้าที่่�ด้้านสุุขภาพ และ (4) ข้้อกำหนดเรื่่�องการ
ทำการศึึกษาผลกระทบด้้านสุุขภาพนอกเหนืือจากข้้อกำหนดเรื่่�องการศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�ง
นัับเป็็นความก้้าวหน้้ามาก โดยเฉพาะเรื่่อ� งกระบวนการสมััชชา ซึ่่ง� ดำเนิินการตามรููปแบบสากล คืือ สมััชชา
อนามััยโลก แต่่ก้้าวหน้้าไปอีีกหนึ่่�งขั้้�น คืือ ภาคีีที่่�เข้้าร่่วมนอกจาก ตััวแทนประเทศสมาชิิก (ซึ่่�งคืือตััวแทน
ภาครััฐเท่่านั้้�น) สมััชชาสุุขภาพของไทยมีีภาควิิชาการ/วิิชาชีีพ และภาคประชาสัังคม/ภาคประชาชน เข้้า
ร่่วมอย่่างแข็็งขัันด้้วย
กฎหมายฉบัับนี้้� เดิิมคาดว่่าจะใช้้เวลาผลัักดัันได้้แล้้วเสร็็จในเวลาเพีียง 2 ปีี แต่่เนิ่่�นช้า้ ออกไปกลายเป็็น
7 ปีีเศษ และคลอดออกมาเป็็นพระราชบััญญััติิฉบัับแรกของสภานิิติิบััญญััติิชุุดนั้้�น แน่่นอนว่่านอกจากทีีม
งานที่่�แข็็งแกร่่งแล้้ว ก็็คืือการนำอัันเข้้มแข็็งของนายแพทย์์มงคล ณ สงขลา
ผลงานชิ้้�นที่่ส� อง คืือการเพิ่่�มสิทิ ธิิประโยชน์์เรื่่อ� งการบำบััดทดแทนไตให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ยไตวายเรื้้อ� รัังระยะสุุดท้า้ ย
ซึ่่�งเดิิมเป็็น “หนามตำใจ” หรืือ “ความเหลื่่�อมล้้ำ” ในระบบประกัันสุุขภาพของไทย เพราะข้้าราชการราว
5 ล้้านคน และประกัันสัังคมราว 10 ล้้านคนเวลานั้้�น มีีสิิทธิ์์� แต่่ประชาชนบััตรทองราว 47 ล้้านคน ไม่่มีี
สิิทธิ์์� ด้้วยเหตุุผลสำคััญเพราะคนกลุ่่�มนี้้�เป็็นคนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุด แต่่เสีียงดัังน้้อยที่่�สุุด ทว่่าด้้วยการเตรีียมการ
อย่่างเป็็นระบบโดยทีีมงานที่่�เข้้มแข็็ง ในที่่�สุุดรััฐบาลก็็ตััดสิินใจให้้สิิทธิิแก่่ประชาชนกลุ่่�มนี้้� โดยพััฒนาให้้
ก้้าวหน้้ากว่่าระบบเดิิมที่่�ทำกัันอยู่่�แล้้วด้้วย
กล่่าวคืือ (1) ด้้วยตระหนัักดีีว่่าภาระงบประมาณเพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์เรื่่�องนี้้�สููงมาก และผููกพัันระยะยาว
จึึงได้้มีีการศึึกษาอย่่างรอบคอบ คาดการณ์์ภาระงบประมาณระยะยาวอย่่างชััดเจน ผ่่านการพิิจารณาของ
คณะทำงาน คณะอนุุกรรมการ และคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ แล้้วเสนอให้้คณะรััฐมนตรีี
เป็็นผู้้�ตััดสิินใจ ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีก็็เห็็นชอบและดำเนิินการมาด้้วยดีีจนทุุกวัันนี้้� โดยใช้้เงิินน้้อยกว่่าที่่�คาด
การณ์์ไว้้กว่่าร้้อยละ 20 (2) จากเดิิมเป็็นการฟอกเลืือดในโรงพยาบาล แต่่โครงการนี้้�สนัับสนุุนให้้ล้้างไต
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ทางช่่องท้้อง ให้้คนไข้้ทำเองที่่�บ้้านโดยจััดส่่งน้้ำยาล้้างไตให้้ถึึงบ้้านคนไข้้ทุุกคน ทำให้้คนไข้้ไม่่ต้้องมีีภาระ
และค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางไปล้้างไตในโรงพยาบาลสััปดาห์์ละ 3 ครั้้�ง ซึ่่�งช่่วงที่่�เกิิดน้้ำท่่วมใหญ่่เมื่่�อ พ.ศ.
2554 โรงพยาบาลบางแห่่งน้้ำท่่วม ไม่่สามารถให้้บริิการได้้ และคนไข้้ส่่วนหนึ่่�งไม่่สามารถฝ่่าเส้้นทางที่่�
ถููกน้้ำท่่วมเดิินทางไปรัับบริิการได้้ ทำให้้เสีียชีีวิิตไปหลายคน ขณะที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�ล้้างไตเองที่่�บ้้านไม่่มีีใครเสีีย
ชีีวิิตจากเหตุุเพราะน้้ำท่่วมเลย
เมื่่�อเดืือนมกราคมปีี พ.ศ. 2561 ผู้้�อำนวยการใหญ่่องค์์การอนามััยโลกเดิินทางมาประชุุมนานาชาติิ
รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดลในประเทศไทย ได้้มีีโอกาสไปเยี่่�ยมคนไข้้ที่่�ล้้างไตที่่�บ้้านในชุุมชนแออััดแห่่งหนึ่่�ง
มีีข้้อสงสััยว่่าเราคงจะทำไว้้โชว์์แบบ “ผัักชีีโรยหน้้า” และคงมีีผู้้�รัับบริิการไม่่กี่่�คน แต่่ต้้องถึึงกัับตะลึึงที่่�ได้้
คำตอบว่่า เรามีีผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�อยู่่�กว่่า 3 หมื่่�นรายทั่่�วประเทศ
งานนี้้�ประสบความสำเร็็จส่่วนหนึ่่�งด้้วยภาวะผู้้�นำของนายแพทย์์มงคล และต้้องชื่่�นชม พล.อ.สุุรยุุทธ์์
จุุลานนท์์ นายกรััฐมนตรีี ที่่�เห็็นชอบโครงการนี้้� เพราะห้้วงเวลานั้้�น เป็็นช่่วงปลายของรััฐบาล และรััฐบาล
ได้้ประกาศจะไม่่อนุุมััติิโครงการที่่�มีีผลผููกพัันงบประมาณระยะยาวแล้้ว เคยมีีผู้้�สอบถาม พล.อ.สุุรยุุทธ์์ ว่่า
ทำไมจึึงอนุุมััติิ ได้้คำตอบคืือ “เมื่่�อคนมีีเงิินมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะยืืดต่่ออายุุได้้ รััฐบาลไม่่สามารถปล่่อยให้้คนจนต้้อง
ล้้มละลายเพื่่�อต่่อชีีวิิต ซึ่่�งสุุดท้้ายก็็ต่่อไม่่ได้้นาน เมื่่�อหมดเงิิน”
อีีกคนหนึ่่�งที่่�ต้อ้ งจารึึกชื่่อ� ไว้้ คืือ ท่่านรองนายกรััฐมนตรีีไพบููลย์์ วััฒนศิิริธรรม
ิ
ซึ่่ง� พื้้�นเพมาจากลููกชาวนา
และเป็็นคนสำคััญที่่�ตััดสิินใจอย่่างมุ่่�งมั่่�นและแน่่วแน่่ให้้เสนอเรื่่�องนี้้�ให้้คณะรััฐมนตรีีพิิจารณา โดยเป็็นรอง
นายกรััฐมนตรีีที่่�เป็็นผู้้�ผลัักดัันคนสำคััญให้้เกิิดสถานีีโทรทััศน์์ไทยพีีบีีเอส และเป็็นผู้้�เสนอโครงการสร้้าง
โรงงานวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ขององค์์การเภสััชกรรมด้้วย
ผลงานชิ้้�นที่่�สาม ระบบบััตรทองเป็็นระบบที่่�กระทบผลประโยชน์์ของคนหลายกลุ่่�ม จึึงมีีความพยายาม
อยู่่�เป็็นระยะๆ ที่่�จะทำลายระบบนี้้� ช่่วงที่่�นายแพทย์์สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ ดำรงตำแหน่่งเลขาธิิการสำนัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) ครบวาระแรก และมีีการสรรหาคนไปทำหน้้าที่่�ต่่อ ซึ่่�งไม่่มีีใคร
เหมาะสมเท่่านายแพทย์์สงวน แต่่มีีการล็็อบบี้้�กรรมการบางคนในคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่ง
ชาติิเพื่่�อให้้นายแพทย์์สงวนพ้้นจากหน้้าที่่� ทำให้้คะแนนออกมาเท่่ากััน โชคดีีของประเทศไทยที่่�เวลานั้้�น
นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา เป็็นรััฐมนตรีีสาธารณสุุขและเป็็นประธานคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิโดยตำแหน่่ง ได้้ออกเสีียงชี้้�ขาดให้้นายแพทย์์สงวน เป็็นเลขาธิิการสำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สปสช.) ต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง
ถ้้าประธานขณะนั้้�นไม่่ใช่่นายแพทย์์มงคล และนายแพทย์์สงวนไม่่ได้้ทำหน้้าที่่�เลขาธิิการ สปสช. ต่่อมา
ระบบบััตรทองอาจถููกบ่่อนเซาะ และประเทศไทยคงจะไม่่ได้้รัับความชื่่�นชมจากนานาประเทศ และองค์์การ
ระดัับโลก เช่่น องค์์การอนามััยโลก สหประชาชาติิ ธนาคารโลก ฯลฯ อย่่างที่่�ปรากฏ
นายแพทย์์มงคล ไม่่เพีียงเป็็นผู้้�ธำรงรัักษาและพััฒนาระบบบััตรทองเพื่่�อประโยชน์์สุขุ ของประชาชนชาว
ไทยเท่่านั้้น� แต่่ยัังมีีส่วนส
่ ำคััญในการก่่อร่่างสร้้างตััวของระบบนี้ด้้� ว้ ย เพราะระบบนี้ถื้� อื กำเนิิดขึ้้น� ในช่่วงที่่�นาย
แพทย์์มงคล ณ สงขลา เป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ซึ่่ง� เป็็นการดำรงตำแหน่่งเพีียงปีีเดีียวในปีีสุดท้
ุ า้ ยของ
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ชีีวิิตราชการประจำ แต่่ด้้วยภาวะผู้้�นำที่่�เข้้มแข็็ง จนได้้ฉายาว่่า “ไม่่มีีเกีียร์์ถอยหลััง” ทำให้้ระบบบััตรทองที่่�
เริ่่�มดำเนิินเมื่่�อเดืือนเมษายน 2544 ใน 6 จัังหวััดขยายเป็็น 15 จัังหวััด ใน 2 เดืือนต่่อมา และครอบคลุุม
ส่่วนภููมิิภาคทั้้�งประเทศในวัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2544 ใช้้เวลาดำเนิินการจนครอบคลุุมเกืือบทั้้�งประเทศ
ในเวลาเพีียง 6 เดืือนเท่่านั้้�น ขณะที่่�อัังกฤษใช้้เวลาดำเนิินการครอบคลุุมทั้้�งประเทศในเวลาประมาณ 3 ปีี
และต่่อมาก็็ครอบคลุุมกรุุงเทพมหานครเมื่่�อเดืือนมกราคม 2545 แม้้จะมีีปััญหามากมาย แต่่นายแพทย์์
มงคล ถืือหลััก “ปััญหามีีไว้้แก้้” และ “ประโยชน์์สุุขของประชาชนต้้องมาก่่อน” งานนี้้�จึึงมีี “โมเมนตััม”
แรงจนใครก็็ฉุุดไม่่อยู่่�และสำเร็็จครอบคลุุมทั่่�วประเทศในเวลาเพีียง 9 เดืือนเท่่านั้้�น
ผลงานชิ้้�นที่่�สี่่� คืือการเสนอและผลัักดัันพระราชบััญญััติิควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ พ.ศ. 2551 จน
สำเร็็จ โดยเป็็นพระราชบััญญััติิฉบัับสุุดท้้ายที่่�ผ่่านสภานิิติิบััญญััติิชุุดนั้้�น
การรณรงค์์เรื่่�องสุุรามีีมายาวนานตั้้�งแต่่ครั้้�งพุุทธกาล โดยพระพุุทธศาสนาบััญญััติิเป็็นศีีลข้้อ 5 สำหรัับ
ประชาชน และมีีพระอรรถกถาจารย์์จำนวนไม่่น้้อยถืือศีีลข้้อนี้้�เป็็นข้้อสำคััญที่่�สุุดในบรรดาศีีลทั้้�ง 5 ข้้อ
เพราะหากผิิดศีีลข้้อนี้้�แล้้ว ก็็เป็็นหนทางสู่่�อบาย คืือ “อบายมุุข” ทำให้้ผิิดศีีลได้้ทุุกข้้อ ทุุกสัังคมเห็็นโทษ
ของสุุราและหามาตรการควบคุุม แต่่มัักเอาชนะไม่่ได้้ ในประเทศไทย ขบวนการรณรงค์์เรื่่อ� งสุุราไม่่เข้้มแข็็ง
และไม่่เข้้มข้น้ เท่่าการรณรงค์์เรื่่อ� งบุุหรี่่� ซึ่่ง� เป้้าหมายใหญ่่อยู่่�ที่่ก� ารต่่อสู้้�กัับบริิษััทข้้ามชาติิ จึึงสามารถใช้้เรื่่อ� ง
ชาติินิยิ มมาเป็็นเครื่่อ� งมืือได้้มาก ขณะที่่�เรื่่อ� งเหล้้าผู้้�เสีียผลประโยชน์์หลัักเป็็นนายทุุนชาติิ ซึ่่ง� มีีความเชื่่อ� มโยง
กัับผู้้�มีีอำนาจและคนชั้้�นสููงในประเทศมาก การผลัักดัันกฎหมายนี้้�ผ่่านสภาจึึงต้้องเผชิิญแรงต้้านอย่่างหนััก
นายแพทย์์มงคล และทีีมงาน “อ่่านเกม” เรื่่�องนี้้� “ขาด” จึึงยอมถอยในเรื่่�องสำคััญ 2 เรื่่�อง คืือ (1)
ตััดเรื่่�องกองทุุนแบบกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพออก และ (2) ยอม “ถอย” เรื่่�องการควบคุุม
โฆษณา ยอมให้้ไม่่เข้้มข้น้ เท่่าการห้้ามโฆษณายาสููบ นอกจากนี้้ยัั� งตััดใจไม่่เสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายควบคุุม
ผลิิตภััณฑ์์และการบริิโภคยาสููบที่่�มีกี ลุ่่�มผลัักดัันจะให้้เสนอเข้้าสู่่�สภาด้้วย แต่่นายแพทย์์มงคลและทีีมงานไม่่
“รัับลููก” เพราะเกรงว่่าจะฉุุดให้้กฎหมายเรื่่อ� งสุุรา “พัังพาบ” ไปด้้วย ทำให้้กฎหมายฉบัับนี้ผ่้� า่ นสภาออกมา
ได้้สำเร็็จ เปิิดทางให้้สามารถควบคุุมการดื่่�ม การจำกััดสถานที่่�ดื่่�ม การจำหน่่าย การซื้้�อสุุรา และการรณรงค์์
“ให้้เหล้้าเท่่ากัับแช่่ง” ได้้อย่่างมีีชีีวิิตชีีวา และได้้ผลดีีอย่่างกว้้างขวางสืืบต่่อมา
นายแพทย์์มงคล นามสกุุล ณ สงขลา แต่่นายแพทย์์มงคลมาจากครอบครััวยากจน และอยู่่�ในพวกไม่่ลืมื
“กำพืืด” ของตััวเอง ขณะเรีียนแพทย์์ที่่ศิ� ริิ ริ าช นายแพทย์์มงคลเป็็นนัักศึึกษาแพทย์์จำนวนน้้อยมากที่่�เลืือก
“รัับทุุนกรมอนามััย” ซึ่่ง� ให้้ทุนุ เล่่าเรีียนเดืือนละ 500 บาท เพื่่�อผููกพัันให้้ต้อ้ งไปเป็็น “หมออนามััย” ในชนบท
โดยแพทย์์จบใหม่่สมััยนั้้นส่
� วน
่ ใหญ่่ที่่เ� ข้้ารัับราชการในกระทรวงสาธารณสุุขจะเลืือกไปทำงานในโรงพยาบาล
จัังหวััด ซึ่่�งสัังกััดกรมการแพทย์์ เพราะได้้ทำงานในโรงพยาบาลที่่�มีีเครื่่�องมืือแพทย์์และทีีมงานที่่�พร้้อมกว่่า
มาก ขณะที่่� “หมออนามััย” แทบร้้อยละร้้อยต้้องไปเป็็นหมอคนเดีียวอยู่่�ใน “สถานีีอนามััยชั้้�นหนึ่่�ง” มีีงบ
ประมาณค่่ายาเพีียงปีีละ 1 หมื่่�นบาทเท่่านั้้น� และต้้องไปเป็็นผู้้�บริิหารตั้้ง� แต่่รัับราชการวัันแรกด้้วย จึึงมีีน้อ้ ย
คนที่่�จะเลืือกไปเป็็นหมออนามััยแม้้จะได้้ทุุนระหว่่างเรีียนเดืือนละ 500 บาท
นายแพทย์์
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นายแพทย์์มงคล มุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเททำงานอย่่าง “กล้้าหาญ” มาโดยตลอด จนได้้ดำรงตำแหน่่งระดัับอธิิบดีี
ครั้้�งแรก คืือ อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ และต่่อมาเป็็นเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่่�ง
นายแพทย์์มงคลทนเห็็นการพิิจารณาตำรัับยาและผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ๆ อย่่างเชื่่อ� งช้้าไม่่ได้้ จึึงสร้้างระบบ “เร่่งรััด”
ที่่� “ล่่อแหลม” ต่่อการผิิดระเบีียบจนถููก “ร้้องเรีียน” และสอบสวนโดย ป.ป.ป. ทำให้้เป็็น “ชนััก” ติิดหลััง
อยู่่�นานหลายปีี
โชคดีของประเทศไทยทีค่ ณ
ุ กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีสาธารณสุขขณะนั้นตัดสินใจแต่งตั้งนายแพทย์มงคล
เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งๆ ที่ยังมีชนักติดหลังอยู่ ท�ำให้นายแพทย์มงคลได้ร่วมท�ำเรื่องบัตรทองใน
ช่วงเริ่มต้น และท�ำงานส�ำคัญๆ อื่นๆ อีกหลายชิ้น
นายแพทย์มงคลด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขช่วงเวลาไม่นาน เพียง 1 ปี 3 เดือน
27 วัน (9 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพันธ์ 2551) แต่ในบรรดารัฐมนตรีสาธารณสุข นับตั้งแต่ตั้งกระทรวง
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา นายแพทย์มงคลเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มีผลงานโดดเด่น เป็น
รองก็แต่ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เท่านั้น

ขอให้้ดวงวิิญญาณของนายแพทย์์มงคล ณ สงขลา จงไป
สู่่�สุคุ ติิในสรวงสวรรค์์ เป็็นเทพเจ้้าที่่�คอยปกป้้องคุ้้�มครอง
ประเทศชาติิและประชาชนชาวไทยให้้พ้น้ ภััยพาล และเจริิญ
วััฒนาสถาพรตลอดไป ...
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เล่่าเรื่่�องถึึง “หมอมงคล”
นพ.ศิิริิวััฒน์์ ทิิพย์์ธราดล

ตอนที่่� 1 Siriwat Tiptaradol 13 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/siriwat.tiptaradol/posts/3949679485065563

(เล่่าเรื่่�องพี่่�มงคลกัับผม ตอนที่่� 1) นายที่่�รัักและปกป้้องลููกน้้อง

ประมาณปีี 2543 ที่่�สำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่่�อผมถููกบริิษััทเครื่่�องดื่่�มยี่่�ห้้อดััง
(ขอไม่่ระบุุชื่่�อ) ฟ้้องอาญามาตรา 157 ข้้อหาละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทำให้้ผู้้�ฟ้้องเสีียหายเพราะไม่่ได้้ดัังที่่�
ต้้องการ พี่่�มงคล (นพ.มงคล ณ สงขลา) ห่่วงว่่าผมคงได้้ติิดคุุกแน่่ ท่่านจึึงไปพบเจ้้าของบริิษััทนั้้�นพร้้อมกัับ
อดีีตเลขาธิิการ อย.อาวุุโสท่่านหนึ่่�งเพื่่�อขอให้้ถอนฟ้้องผม ปรากฎว่่าเจ้้าของบริิษััทนั้้�นปฏิิเสธที่่�จะถอนฟ้้อง
และแสดงมารยาทหยาบคาย ทั้้�งสองท่่านจึึงกลัับทัันทีี
พี่่�มงคลไม่่เคยเล่่าเรื่่อ� งนี้ใ้� ห้้ผมฟัังเลย แต่่ผมได้้ทราบจากอดีีตเลขาธิิการ อย. อาวุุโสที่่�ร่วม
่ ไปกัับท่่าน ผม
มาวิิเคราะห์์ภายหลััง อนุุมาณว่่าบริิษััทนี้้�คงเคยได้้อภิิสิิทธิ์์�เหนืือบริิษััทคู่่�แข่่งอื่่�นๆ ในบางผลิิตภััณฑ์์ แต่่ไม่่ได้้
ดัังใจในยุุคที่่�ผมเป็็นรองเลขาธิิการ อย. เขาจึึงไม่่พอใจผมมาก
นายแพทย์์
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ตอนที่่� 2 Siriwat Tiptaradol 14 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/siriwat.tiptaradol/posts/3953246841375494

(เล่่าเรื่่�อง พี่่�มงคล ตอนที่่� 2)

อาจารย์์ผู้้�ใหญ่่ท่่านหนึ่่�งเคยเล่่าว่่า พี่่�มงคลสมััยทำงานอยู่่�โรงพยาบาลพิิมาย ท่่านเคยใช้้เงิินบำรุุง
โรงพยาบาลไปซื้้�อหิิน กรวด และทรายมาถมถนนทางเข้้าโรงพยาบาล เพราะถนนเฉอะแฉะ ชาวบ้้านเดิิน
ทางเข้้าโรงพยาบาลไม่่สะดวก แต่่สำนัักงานตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.) บอกว่่าผิิดระเบีียบ พี่่�มงคลบอกว่่า
"ถ้้า สตง. มาอีีกจะเอาปืืนไล่่ยิิงกลัับไป"
เมื่่�อท่่านมาดำรงตำแหน่่งเลขาธิิการ อย. ปีี 2540 พบว่่ามีียารอขึ้้�นทะเบีียนติิดค้้างอยู่่�หลายร้้อยตำรัับ
เนื่่�องจากเอกสารทั้้ง� หมดเป็็นภาษาอัังกฤษ ส่่วนมากต้้องอาศััยแพทย์์และเภสััชกรจากสถาบัันการศึึกษาช่่วย
อ่่านทบทวน ทำให้้ต้้องใช้้เวลานาน ทั้้�งค่่าตอบแทนการอ่่านตามระเบีียบราชการน้้อยมาก ไม่่จููงใจให้้ขยััน
อ่่าน พี่่�มงคลจึึงปรัับระบบใหม่่ให้้เก็็บเงิินจากบริิษััทยาเป็็นค่่าตอบแทนการอ่่านทบทวนตำรัับยา ซึ่่�งบริิษััท
ยาส่่วนใหญ่่ยิินดีีจ่่าย เพื่่�อให้้ยาได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเร็็วขึ้้�น โดยเฉพาะยาชื่่�อสามััญ ซึ่่�งจะทำให้้ยามีีราคา
ถููกลง ไม่่ถููกผููกขาดจากยาต้้นแบบที่่�มีีราคาแพงมาก เรื่่�องนี้้�ทำให้้ท่่านถููกกล่่าวหาว่่าทุุจริิต ทั้้�งที่่�มีีการออก
ใบเสร็็จ ทำบััญชีีอย่่างโปร่่งใสตรวจสอบได้้
เรื่่อ� งนี้แ้� ม้้ว่า่ สตง. ตรวจสอบแล้้วไม่่มีกี ารทุุจริติ แต่่ก็ไ็ ม่่มีรี ะเบีียบรองรัับ ซึ่่ง� ตามกฎหมายเดิิมเงิินรายได้้
จากการขึ้้�นทะเบีียนตำรัับทุุกผลิิตภััณฑ์์ของ อย. ทั้้ง� หมดต้้องส่่งเข้้าเป็็นรายได้้แผ่่นดินิ อย.จึึงไม่่มีเี งิินบำรุุงไว้้
บริิหารงานแต่่อย่่างใด (คืือ พ.ร.บ. และระเบีียบล้้าสมััยมาก) เรื่่อ� งนี้ท้� ำให้้ท่า่ นถููกย้้ายไปกรมการแพทย์์ และ
เสีียโอกาสได้้เป็็นปลััดกระทรวงช้้าไป1ปีี และหลายปีีที่่ผ่� า่ นมารััฐบาลของท่่านนายกรััฐมนตรีี พล.อ.ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา ได้้ใช้้ ม.44 แก้้ปััญหาเรื่่�องนี้้� ทั้้�งให้้งบประมาณในการจ้้างบุุคลากรเพิ่่�มขึ้้�น
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ตอนที่่� 3 Siriwat Tiptaradol 20 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3968350706531774/

เล่่าเรื่่�อง พี่่�หมอมงคล ณ สงขลา (ตอนที่่� 3) ประกาศซีีแอลยา
การประกาศซีีแอลยาต้้านไวรััสนั้้�น มีีการกล่่าวถึึงพี่่�หมอมงคลมามากมายจากหลากหลายกระแสสื่่�อแล้้ว ซึ่่�ง
ก่่อนหน้้าไทยก็็มีีประเทศบราซิิล อิินเดีียฯลฯ ประกาศใช้้สิิทธิินี้้�มาก่่อนหน้้าไทยหลายปีี แต่่รััฐบาลไทย ไม่่มีีใครกล้้า
เพราะกลััวมะกัันและสหภาพยุุโรปจะตอบโต้้ โดยการตััด GSP สิินค้้าส่่งออกอื่่�นๆ ของไทย
ทำให้้บริิษััทยายัักษ์์ใหญ่่ทั่่�วโลกตกใจมากขึ้้�นคืือ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขของไทย นพ.มงคล ณ
สงขลา ได้้ประกาศ CL ยารัักษาโรคหััวใจและยารัักษาโรคมะเร็็งหลายขนาน ซึ่่�งเป็็นยาที่่�มีีราคาแพงมากๆ ในตอน
นี้้�ผมขอเล่่าเฉพาะเรื่่�องยา Clopidogrel ชื่่�อการค้้าว่่า PLAVIX ก่่อน ยานี้้�ใช้้รัักษาคนที่่�เป็็นหลอดเลืือดหััวใจอุุดตััน
ที่่�ต้้องใส่่ขดลวดเพื่่�อถ่่างเส้้นเลืือด คนไข้้กลุ่่�มนี้้�และคนไข้้โรคหลอดเลืือดสมอง ต้้องกิินยานี้้�เพื่่�อป้้องกัันเลืือดเกาะตััว
เป็็นก้้อนแข็็งในเส้้นเลืือด
อดีีตเลขาธิิการ ปปส. ท่่านหนึ่่�งบอกผมเมื่่�อปีี 2550 ว่่าท่่านต้้องทานยานี้้� ถ้้าเป็็นโรงพยาบาลรััฐบาลเม็็ดละ70
บาท ถ้้าเป็็นโรงพยาบาลเอกชน 120 บาท ประเทศไทยต้้องใช้้ยานี้้�ปีีละ3ล้้านเม็็ด อายุุรแพทย์์หลายท่่านชี้้�เป้้าผ่่าน
สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) มาให้้คณะกรรมการเจรจาต่่อรองราคาที่่�ผมเป็็นประธาน เราเชิิญ
CEO บริิษััทนี้้�มาต่่อรองราคาสองครั้้�งว่่าอยากให้้เขาลดมาเหลืือสััก 40 บาท เพื่่�อไม่่ต้้องประกาศซีีแอล เขาปฏิิเสธ
แต่่ขอเป็็นซื้้�อ 1 แถม 1 หรืือแถม 2 แทน
เมื่่�อตกลงกัันไม่่ได้้พี่่�มงคลจึึงลงนามประกาศใช้้สิิทธิิซีีแอล และให้้องค์์การเภสััชกรรม (อภ.) ประมููลซื้้�อวััตถุุดิิบ
จากอิินเดีียมาผลิิต และทำการทดสอบชีีวสมมููล (Bioequivalence) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเทีียบเท่่ายาต้้นแบบ ตั้้�งราคา
แบบไม่่เอากำไรที่่�เม็็ดละ 3 บาท (ปััจจุุบัันมีีเอกชนหลายรายผลิิตขายได้้ในราคาเม็็ดละ 25-35 บาท) ปรากฏว่่า
หลัังจากนั้้�นไม่่นาน CEO บริิษััทนั้้�น (ซึ่่�งเคยพาภรรยาไป “DINNER หััวละ 1 ล้้านบาท" ร่่วมกัับเศรษฐีีนัักธุุรกิิจและ
นัักการเมืืองบางคนที่่�โรงแรม The Tower ถ.สีีลม, ภาพจาก นสพ Bangkok post) ถููกย้้ายไปเกาหลีีใต้้
ส่่วนผมนั้้�น (เมื่่�อเปลี่่�ยนรััฐบาลมีีนายสมััคร สุุนทรเวช เป็็นนายกรััฐมนตรีี และนายไชยา สะสมทรััพย์์ มาเป็็น
รมต.สธ.) ก็็ถูกู ย้้ายมั่่�งจากเลขาธิิการ อ.ย. ไปเป็็นผู้้�ตรวจราชการฯ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2551 นายไชยา ให้้สััมภาษณ์์
สื่่�อว่่าจะยกเลิิกซีีแอลและบอกผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV ว่่า ถ้้าไม่่มีียาก็็ให้้กิินดอกไม้้จัันทน์์แทน (จบตอนที่่� 3 ครัับ) ขอบคุุณ
ภาพจากหนัังสืือ "อีีกก้้าวที่่�กล้้าของหมอขี่่�ม้้าแกลบ" ของคุุณกรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล
นายแพทย์์
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ตอนที่่� 4 Siriwat Tiptaradol 27 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3985861321447379/

(เล่่าเรื่่�อง รมต.นพ.มงคล ณ สงขลา ตอนที่่� 4) "กดยารัักษาโรคมะเร็็งให้้ถููกลง"

หลัังจากประกาศ CL ยาต้้านไวรััสและยารัักษาโรคหััวใจให้้ถููกลงแล้้ว ก็็ถึึงคิิวยารัักษาโรคมะเร็็งของ
อวััยวะต่่างๆ ชนิิดมุ่่�งเป้้า (Targeted therapy) ที่่�มีีราคาแพงมากชนิิดที่่�คนทั่่�วไปยากที่่�จะเข้้าถึึง ได้้แก่่
มะเร็็งปอด มะเร็็งเต้้านม มะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว มะเร็็งทางเดิินอาหาร เป็็นต้้น
แน่่นอนว่่าบริิษััทเจ้้าของสิิทธิิบััตรรีีบมาเจรจายิินดีีลดราคาและหรืือแถม ลงมากกว่่า50% เพราะรู้้�
ว่่า ท่่านมงคลเอาจริิง (เชืือดไก่่มาแล้้วหลายบริิษััท) แต่่ราคาที่่�ลดมาแล้้วยัังไม่่เป็็นที่่�น่่าพอใจ เพราะเราสืืบ
มาก่่อนหน้้านี้้�แล้้วว่่า อิินเดีียมีียารัักษามะเร็็งหลายขนานมานานแล้้ว (รััฐบาลอิินเดีียนั้้�นฉลาดที่่�ไม่่รีีบร้้อน
เข้้าเป็็นสมาชิิกองค์์การการค้้าโลก เขาปููพื้้�นฐานด้้านวิิจััยและพััฒนายาให้้เข้้มแข็็งก่่อน และคงรู้้�พิิษสงของ
ประเทศตะวัันตก คืืออัังกฤษที่่�เคยครอบครองกดขี่่�อิินเดีียมาเป็็นร้้อยปีี) และราคาถููกกว่่าที่่�บริิษััทยาฝรั่่�งที่่�
แม้้จะลดราคามาแล้้ว
ท่่านมงคลและคณะจึึงบิินไปอิินเดีียเจรจากัับบริิษััท Dabur ที่่�ผลิิตยาต้้านมะเร็็งโดยเฉพาะ และให้้
องค์์การเภสััชกรรมดำเนิินการจััดซื้้�อต่่อไป ช่่วงปลายปีี 2550 รััฐบาลท่่านนายกรััฐมนตรีีสุุรยุุทธ์์ จุุลา
นนท์์ ใกล้้ครบวาระ ผมจึึงต้้องรีีบจััดทำประกาศ CL ให้้ท่่านลงนามให้้ทััน แม้้จะเป็็นวัันหยุุดราชการ ท่่าน
มงคลไปออกกำลัังกายที่่�ไหนก็็ต้้องตามตััวท่่านให้้เจอครัับ ท่่านลงนามไป4 ฉบัับ วัันที่่� 4 และ 25 มกราคม
2551 ก่่อนที่่� ครม. ท่่านสุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์ จะหมดวาระในวัันที่่� 29 มกราคม 2551 ท่่านสามารถอ่่าน
รายละเอีียดยารัักษาโรคมะเร็็งตามลิิงค์์ข้้างล่่าง (หน้้า57) ครัับ
https://web.facebook.com/100000706523257/posts/3985861321447379/?_rdc=1&_rdr
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ตอนที่่� 5 Siriwat Tiptaradol 30 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3993258817374296/

เล่่าเรื่่�องพี่่�มงคล ตอนที่่� 5 นายใจถึึงพึ่่�งได้้ ใจกว้้าง เคารพการตััดสิินใจ
ผมมาเป็็นรองเลขาธิิการ อย.ปลายปีี 2540 (ปีีวิกิ ฤติิต้้มยำกุ้้�ง) ท่่านเป็็นเลขาธิิการ อย. 2539-2542
ช่่วงปีี 2543-44 ที่่�ผมถููกบริิษััทกระทิิงแดงฟ้้องอาญา ม.157กรณีีไม่่ได้้เพิ่่�มปริิมาณกาเฟอีีนอีีก 30 มก.
ในเครื่่�องดื่่�มประเภทนี้้�
เมื่่�อท่่านได้้เป็็นปลััดกระทรวงเดืือนตุุลาคม ปีี 2543 ก็็มีีสััญญาณจากผู้้�มีีอำนาจให้้ย้้ายผมไปจาก อย.
แต่่ท่่านก็็ประวิิงเวลาจนผู้้�มีีอำนาจพ้้นวาระไป แต่่เมื่่�อท่่านเกษีียณอายุุราชการในตำแหน่่งปลััดฯ ผมก็็ถููก
ปลััดฯ คนใหม่่ย้้ายไปเป็็นรองอธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์อีีก 3 ปีี
ช่่วงผมอยู่่� อย.รอบที่่� 2 มีีการจัับสิินค้้าและบริิการของคลิินิิกเสริิมความงามชื่่�อดััง ทั้้�ง 2ราย ที่่�มีีสาขา
มากมายในไทยและประเทศข้้างเคีียง รายแรกลัักลอบฉีีดยา "กลููต้้าไธโอน" ให้้ลููกค้้าสตรีีที่่�ผิิวคล้้ำแต่่อยาก
ให้้ผิิวขาว (เคยมีีข่่าวหมอเถื่่�อนฉีีดยานี้้�ให้้นัักศึึกษาในรถเร่่ฉีีดแล้้วเกิิดแพ้้ยาเสีียชีีวิิต) ทีีม อย. เรา วางแผน
ให้้ จนท.สตรีีของ อย. ไปล่่อซื้้�อบริิการนี้้� คลิินิิกนี้้�จะเก็็บยาไว้้ที่่�อื่่�น เมื่่�อมีีลููกค้้าจึึงจะนำมาฉีีด (เพราะยานี้้�
ผิิดกฎหมาย, ไม่่มีีข้้อบ่่งใช้้ในทางแพทย์์ว่่าฉีีดให้้ผิิวขาวขึ้้�น) อย. และเจ้้าหน้้าที่่�กองการประกอบโรคศิิลปะ
ร่่วมกัันจัับกุุมดำเนิินคดีีเมื่่�อหลัักฐานครบ
ส่่วนอีีกคลิินิิกหนึ่่�งโฆษณาว่่ามีีลููกกลิ้้�งสเต็็มเซล (ช่่วงนั้้�นสเต็็มเซลกำลัังฮิิต) เมื่่�อใช้้ลููกกลิ้้�งรัักษาแล้้วจะ
ช่่วยให้้ผลััดเซลหน้้าเต่่งตึึง คิิดค่่าบริิการหลายพัันบาท เมื่่�อสารวััตร อย. ไปตรวจจัับ พบว่่าเป็็นเพีียงลููกกลิ้้�ง
พลาสติิกเล็็กๆ ใส่่ในซองจากจีีนแดง (ราคาไม่่น่่าจะเกิิน 5 บาท) ไม่่มีีสเต็็มเซลบ้้าบอดัังที่่�โฆษณา รายนี้้�เมื่่�อ
ถููก อย. จัับก็็วิ่่�งเต้้นหลายทางจนมาถึึงท่่านมงคล ท่่านถามผมว่่ารายนี้้�ผ่่อนผัันได้้ไหม (ช่่วงนั้้�นท่่านมาเป็็น
รมว.สธ. แล้้ว และท่่านดึึงผมกลัับมาเป็็นเลขาธิิการ อย.) ผมตอบท่่านว่่ามัันหลอกลวงประชาชนหน้้าด้้านๆ
เอากำไรมหาศาล ต้้องลงโทษตามกฎหมายครัับ ท่่านก็็พยัักหน้้าและไม่่เคยพููดเรื่่�องนี้้�อีีกเลย.
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ส่่งพี่่�มงคล “สู่่�...สุุคติิ บนชั้้�นฟ้้า
นพ.อำำพล จิินดาวััฒนะ
12 ธัันวาคม 2563

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215011848849511&id=1828381393

ส่่งพี่่�มงคล

“สู่่�...สุุคติิ บนชั้้�นฟ้้า
มงคล ณ สงขลา ลากลัับ
เกิิดมา ทำความดีี คณานัับ
ถึึงเวลา แตกดัับ ลัับลา
คืือคนจริิง คนดีี ที่่�เคารพ
ขอน้้อมนพ พี่่�มงคล ณ สงขลา
จารึึกไว้้ เหนืือพื้้�น พสุุธา
จรััสจ้้า เสวยสุุข ชั่่�วนิิรัันดร์์”

9 ความทรงจำำ มงคล ณ สงขลา

1) งานเพื่่�อสาธารณะคืือลมหายใจ
2) ทำงานรุุกไปข้้างหน้้า ไม่่มีเี กีียร์์ถอยหลััง
3) กล้้าหาญ กล้้าทำในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
4) ชีีวิิตเรีียบง่่าย ติิดดิิน ไม่่ถืือยศศัักดิ์์�
5) ใจดีี มีีเมตตา กรุุณา ชอบช่่วยเหลืือ
6) ขยัันหมั่่�นเพีียร เรีียนรู้้� มีีวิิชา มีีปััญญา
7) เข้้าถึึงธรรม เข้้าใจชีีวิิต
8) พึ่่�งตนเอง ดููแลตนเอง ไม่่เบีียดเบีียนใคร
9) เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
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หมอมงคล ณ สงขลา
ผู้้�สร้้างสรรค์์ระบบสุุขภาพไทยโดยไม่่ต้้องรอเป็็นใหญ่่
นพ.สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
16 ธัันวาคม 2563

https://www.the101.world/mongkol-na-songkhla/
ไม่่ติิดกรอบ – ไม่่กลััวเรื่่�องยาก

วัันพุุธที่่� 16 ธัันวาคม 2563 จะมีีงานฌาปนกิิจบุุคคลสำคััญในวงการสาธารณสุุขไทยท่่านหนึ่่�ง
คุุณหมอมงคล ณ สงขลา นอกเหนืือจากความเสีียใจและความเสีียดาย หลายท่่านน่่าจะได้้ประจัักษ์์ใน
คุุณสมบััติิสำคััญอย่่างหนึ่่�งของคุุณหมอมงคลในโอกาสที่่�ได้้เข้้าร่่วมงานฌาปนกิิจ คืือการเป็็นคนไม่่ติดิ กรอบ
คุุณหมอได้้สั่่ง� เสีียไว้้ก่อ่ นเสีียชีีวิติ ว่่า เมื่่อ� ท่่านเสีียชีีวิติ ให้้นำร่่างกายบริิจาคศิิริริ าชเพื่่�อให้้นัักศึึกษาแพทย์์
ได้้ใช้้ประโยชน์์ แล้้วเอารููปถ่่ายมาตั้้�งสวดแค่่คืืนเดีียวพอ วัันรุ่่�งขึ้้�นก็็เอารููปมาเผาริิมแม่่น้้ำให้้ขี้้�เถ้้าลอยไปกัับ
น้้ำ เป็็นอัันจบพิิธีี
นอกจากนั้้�น คุุณสมบััติิของคุุณหมออีีกข้้อหนึ่่�งที่่�สร้้างคุุณููปการกัับระบบสุุขภาพไทย คืือการเป็็นคนไม่่
กลััวเรื่่�องยาก ในปีี 2020 โควิิด-19 ทำให้้ผู้้�คนทั้้�งโลกรู้้�จัักศัักยภาพของระบบสาธารณสุุขไทย แต่่ที่่�สำคััญ
กว่่า คืือทำให้้คนไทยหัันมาทำความรู้้�จัักระบบสาธารณสุุขไทยอย่่างจริิงจัังมากขึ้้�น
วัันที่่� 2 มิิถุุนายน ที่่�ผ่่านมา เราสููญเสีียคุุณหมออมร นนทสุุต ผู้้�ริิเริ่่�มและวางรากฐานงานสาธารณสุุข
มููลฐาน ด้้วยรููปธรรมสำคััญคืือ ระบบอาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.) ซึ่่�งเริ่่�มด้้วยคำถาม และข้้อวิิพากษ์์
จากรอบข้้าง แต่่ในวัันนี้้�กลัับกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกพููดถึึงทั่่�วโลกว่่า ช่่วยให้้ไทยปลอดภััยจากโควิิด-19 แม้้อาจ
จะมากกว่่าที่่�เป็็นจริิง แต่่ปฎิิเสธไม่่ได้้ว่่ามีีส่่วนสำคััญไม่่น้้อย
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พููดถึึงจุุดเด่่นของระบบสุุขภาพไทย อีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�เป็็นที่่�พููดถึึงและยอมรัับในระดัับนานาชาติิมาก่่อนมีี
โควิิด-19 คืือระบบหลักั ประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้า้  ที่่�คุณ
ุ หมอสงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ มุ่่�งมั่่�น บากบั่่�น คิิด และนำ
เสนอ จนเกิิดเป็็นนโยบายเมื่่อ� เกืือบ 20 ปีีที่่แ� ล้้ว แต่่หากไม่่ใช่่เพราะได้้คุณ
ุ หมอมงคล ณ สงขลา หรืือที่่�ผมขอ
เรีียกในบทความว่่า ‘พี่่�มงคล’ ตามที่่�เคยเรีียกเป็็นปกติิเมื่่อ� ท่่านยัังมีีชีวิี ติ อยู่่� เป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุขใน
ช่่วงเวลานั้้น� ก็็เชื่่อ� ว่่าระบบหลัักประกัันสุุขภาพของไทยก็็อาจพบอุุปสรรคและความยากลำบากหลายประการ
อาจเหมืือนเด็็กน้้ำหนัักน้้อยตั้้�งแต่่แรกคลอด จนต้้องกระเสืือกกระสนในการเอาชีีวิิตรอด
พลัังแห่่งการนำำนโยบายสู่่�การปฏิิบััติิ

นโยบายที่่�ดีีต้้องมีี 3 ส่่วนประกอบกััน นโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าของไทยนัับเป็็นตััวอย่่างที่่�
น่่าสนใจ มีีสามส่่วนครบถ้้วน ตั้้ง� แต่่การออกแบบที่่�มาจากการวิิจััย และการเรีียนรู้้�จากสารพััดประสบการณ์์
ทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยมีีคุุณหมอสงวนเป็็นกำลัังสำคััญ ต่่อมาคืือการตััดสิินใจของผู้้�มีีอำนาจ ซึ่่�งเป็็นผล
จากการพยายามสื่่�อสารทำความเข้้าใจ โดยคุุณหมอสงวนและทีีมงานเช่่นเดีียวกััน ตามด้้วยการนำนโยบาย
ไปสู่่�การปฎิิบััติิ ซึ่่�งอยู่่�ในความดููแลของข้้าราชการประจำ
พี่่�มงคลขึ้้�นเป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุขในเดืือนตุุลาคม 2543 หลังั จากนั้้น� ในเดืือนพฤศจิิกายนมีีการ
ยุุบสภา เลืือกตั้้�งทั่่�วไปได้้รััฐบาลใหม่่ในเดืือนมกราคม 2544 เป็็นพรรคไทยรัักไทยที่่�ชููนโยบายหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้ามาตั้้�งแต่่ช่่วงหาเสีียง แม้้ในรายละเอีียดจะแกว่่งไปแกว่่งมาในประเด็็นการเก็็บเบี้้�ยประกััน
แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าไอเดีียและการออกแบบระบบมาจากคุุณหมอสงวนและคณะ
เมื่่�อถึึงเวลาลงมืือปฏิิบััติิ ปรากฏว่่าพี่่�มงคลกลายเป็็นบุุคคลแรกที่่�คิิดวางแผนตั้้�งแต่่รู้้�ผลการเลืือกตั้้�ง ไม่่
ได้้รอให้้รััฐมนตรีีมาสั่่ง� การ ด้้วยการเชิิญผู้้�เกี่่ย� วข้้องทั้้ง� ฝ่่ายวิิชาการที่่�มีส่ี วนร่
่ วม
่ ในการออกแบบและทีีมงานใน
กระทรวง มาคุุยกัันว่่าจะทำอย่่างไรให้้นโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าเกิิดผลและวางระบบได้้อย่่างดีี
ส่่วนหนึ่่ง� เพราะพี่่�มงคลเห็็นว่่านี่่�เป็็นนโยบายที่่�ดีี แต่่อีกี ด้้านหนึ่่�งเพราะพี่่�มงคลมีีเวลาเป็็นปลััดเพีียงปีีเดีียว
โดยจะเกษีียณในเดืือนกัันยายน 2544 มีีระยะเวลาทำงานเพีียงไม่่ถึึง 9 เดืือนนัับจากวัันได้้รััฐบาลใหม่่
เป็็นที่่ท� ราบกัันแล้้วว่่า ในที่่�สุดน
ุ โยบายนี้้ก็� เ็ ริ่่มล
� งมืือได้้ในเดืือนเมษายน ในจัังหวััดจำนวนหนึ่่�งที่่�พี่่ม� งคล
ประเมิินว่่าจะเริ่่�มได้้โดยมีีความพร้้อมพอสมควร ผมมัักเล่่าให้้เพื่่�อนๆ ต่่างประเทศที่่�สนใจนโยบายนี้้�ฟัังว่่า
การเลืือกจัังหวััดเริ่่�มต้้นไม่่ได้้ใช้้การตั้้�งเกณฑ์์อย่่างเป็็นระบบ เอาข้้อมููลมาประมวล แล้้วเลืือกว่่าที่่�ไหนได้้
คะแนนสููงสุุด แต่่เป็็นการใช้้ ‘ปััญญาปฏิิบััติิ’ (tacit knowledge) พร้้อมเล่่าแถมว่่า ผมเองยัังประเมิินว่่า
น่่าจะมีีเพีียงไม่่กี่่�จัังหวััดที่่�พร้้อม และน่่าจะขยายได้้ช้้ามากๆ ในช่่วงแรก และฝ่่ายการเมืืองเองก็็มีีท่่าทีีลัังเล
ไม่่แน่่ใจว่่าจะโดนปฏิิกิริิ ยิ าจากฝ่่ายที่่�ไม่่เห็็นด้้วยโจมตีีจนเสีียคะแนนหรืือไม่่ เพราะฝ่่ายที่่�ไม่่เห็็นด้้วยในเวลา
นั้้�นก็็มีีมาก และมีีพลัังในการสร้้างแรงต้้านได้้ไม่่น้้อย
แต่่ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและความสามารถในการเป็็นผู้้�นำของพี่่�มงคล ที่่�นอกจากจะกล้้าตััดสิินใจแล้้ว ยััง
ให้้ความสำคััญกัับการสื่่�อสารทำความเข้้าใจและรัับฟัังปััญหา ทั้้�งกัับฝ่่ายปฏิิบััติิและฝ่่ายการเมืือง ทุุกอย่่าง
ก็็เดิินหน้้าผ่่านไปได้้ ที่่�สำคััญคืือ พี่่�มงคลใช้้การประเมิินและตััดสิินใจทำในสิ่่�งที่่�ตนเองเชื่่�อมั่่�นว่่าถููกต้้องและ
ควรเป็็นคนทำงานและฟัังข้้อมููลมากกว่่ารอฟัังคำสั่่�งหรืือข้้อสั่่�งการจากฝ่่ายการเมืือง
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เสีียงบ่่นหรืือปััญหาที่่�สะท้้อนจากฝ่่ายปฏิิบััติิก็็ได้้รัับการเอาใจใส่่แก้้ปััญหา
แน่่นอนว่่า ทั้้ง� หมดนี้้ไ� ด้้อีกี 2 แรงแข็็งขััน คืือคุุณหมอสงวนและทีีมงาน ซึ่่ง� ในตอนแรกยัังไม่่ได้้จััดตั้ง้� เป็็น
สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) และคุุณหมอสุุรพงษ์์ สืืบวงศ์์ลีี ในฐานะรััฐมนตรีีช่ว่ ยว่่าการ
กระทรวงสาธารณสุุข ที่่�ลงมาช่่วยกำกัับถึึงระดัับปฏิิบััติิ โดยเฉพาะหลัังจากที่่�พี่่�มงคลพ้้นจากตำแหน่่งปลััด
กระทรวงสาธารณสุุขไปตามอายุุราชการ ในขณะที่่�นโยบายเพิ่่�งเริ่่�มได้้เพีียงไม่่ถึึง 6 เดืือน
คำถามหนึ่่�งที่่�ผมถามตััวเองเป็็นระยะคืือ ถ้้าปลััดกระทรวงในตอนเริ่่�มต้้นไม่่ใช่่พี่่�มงคล จะเกิิดอะไรขึ้้�น
กัับระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า คำตอบที่่�ได้้คืือ คุุณหมอสงวนคงเหนื่่�อยกัับการใช้้วาทศิิลป์์ เกลี้้�ย
กล่่อมเจรจากัับฝ่่ายข้้าราชการประจำ เพราะแม้้จะเป็็นเลขาธิิการ สปสช. ก็็ไม่่ได้้มีีอำนาจในการสั่่�งการ
กลไกของระบบบริิการภาครััฐ ซึ่่�งเป็็นกำลัังสำคััญในการนำบริิการ และทำให้้ประชาชนส่่วนใหญ่่ได้้ใช้้สิิทธิิ
ตามนโยบายที่่�เน้้นความถ้้วนหน้้า
ส่่วนคนในระบบบริิการที่่�มีีจำนวนไม่่น้้อยและเห็็นคุุณค่่าของนโยบายนี้้� อาจไม่่ต่่างจากที่่�พี่่�มงคลเห็็น
และอยากให้้เกิิดขึ้้�นจริิง ก็็อาจไม่่มีีพลัังที่่�จะทำในสิ่่�งที่่�ควรทำและอยากทำ เพราะอย่่างไรเสีียก็็ต้้องรอฟััง
คำสั่่�งผู้้�บัังคัับบััญชาโดยตรง
บริิหารระบบซัับซ้้อน สร้้างสมดุุลเพื่่�อรวมพลััง

อาจมีีคนตั้้�งคำถามว่่าที่่�เขีียนแบบนี้้� ให้้เครดิิตฝ่่ายข้้าราชการประจำมากไปหน่่อยหรืือไม่่ เพราะเมื่่�อ
เป็็นนโยบาย ฝ่่ายการเมืืองก็็ต้้องรัับผิิดชอบ และเมื่่�อทำได้้ดีี ก็็ต้้องถืือเป็็นความสามารถของฝ่่ายการเมืือง
ถืือเป็็นคำถามที่่�สมควรช่่วยกัันหาข้้อมููลและข้้อเท็็จจริิงนำมาประกอบกััน แต่่สำหรัับผมพี่่�มงคลเป็็น
กุุญแจสำคััญของความสำเร็็จ เพราะใช้้อำนาจหน้้าที่่�ปลััดกระทรวงทำให้้นโยบายดีีๆ เกิิดการปฏิิบััติิอย่่าง
จริิงจัังและเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม อัันเป็็นหน้้าที่่�หลัักของผู้้�บริิหารระดัับสููงในกลไกข้้าราชการประจำ
ไม่่ใช่่เพราะหวัังลาภยศสรรเสริิญ หรืืออยากเอาใจฝ่่ายการเมืือง หากเพราะเห็็นโอกาสที่่�จะทำให้้เรื่่�อง
ดีีๆ เกิิดขึ้้�น เป็็นประโยชน์์กัับคนส่่วนใหญ่่ เป็็นโอกาสที่่�ข้้าราชการประจำ ทำให้้เกิิดขึ้้�นด้้วยตััวเองไม่่ได้้
แต่่ใช้้โอกาสที่่�เกิิดขึ้้�น ทำให้้เกิิดเรื่่�องดีีๆ ได้้ ถืือเป็็นผู้้�ที่่�ช่่วยให้้ฝ่่ายนโยบายได้้เครดิิต โดยใช้้หลััก equal
partnership ไม่่ไปแย่่งเครดิิตหรืือดิิสเครดิิตฝ่่ายการเมืือง แต่่ก็็ไม่่ได้้รอฟัังคำสั่่�ง และในบางครั้้�งก็็ยัังท้้วงติิง
หรืือช่่วยปกป้้องฝ่่ายคนทำงาน
ในช่่วงแรกๆ ของการปฏิิบััติิตามนโยบาย ฝ่่ายการเมืืองใช้้สโลแกนว่่า “30 บาท รัักษาทุุกโรค”
ผลข้้างเคีียงที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งใจ (unintended consequences) คืือชาวบ้้านตีีความว่่าโรงพยาบาลเก็็บเงิิน
จากชาวบ้้านเกิิน 30 บาทไม่่ได้้ ไม่่ว่า่ จะป่่วยด้้วยโรคใด หรืือใช้้ยาอะไร ซึ่่ง� ในความเป็็นจริงิ ไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้น้�
ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่เข้้าใจดีี และยอมรัับเงื่่�อนไขที่่�โรงพยาบาลต่่างๆ ‘ตีีความ’ และอาจมีีการเรีียกเก็็บค่่า
รัักษาบ้้าง (ไม่่เหมืือนก่่อนหน้้านโยบายนี้้� ที่่�โรงพยาบาลรััฐสามารถเรีียกเก็็บค่่าบริิการส่่วนใหญ่่ได้้ในราคาที่่�
รััฐกำหนด และยกเว้้นบางส่่วนได้้ตามแต่่กำลัังความสามารถของโรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง)
คนที่่�คิิดว่่าจ่่าย 30 บาทแล้้วก็็ต้้องทำได้้ทุุกอย่่างโดยไม่่มีีเงื่่�อนไข ก็็มัักเป็็นคนที่่�ไม่่ยอมอยู่่�เฉย เมื่่�อ
ถููกละเมิิดสิิทธิิที่่�คิิดว่่าพึึงได้้ จึึงไปฟ้้องนัักการเมืือง นำมาซึ่่�งการสั่่�งการหรืือการ ‘สอบหาข้้อเท็็จจริิง’ จน
กระทบถึึงความรู้้�สึึก หรืือบางครั้้�งก็็สร้้างความไม่่พอใจให้้กัับคนทำงานหน้้างาน แบบนี้้�ต้้องอาศััย ‘ผู้้�ใหญ่่
ในกระทรวง’ ที่่�เข้้าใจและมีีความสามารถ มาเป็็นตััวกลางหาทางแก้้ปััญหาให้้กัับทุุกฝ่่าย ไม่่ใช่่ฉวยโอกาส
หาเสีียงกัับฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง หรืือที่่�แย่่กว่่าคืือโยนความผิิดให้้กัับชาวบ้้านที่่�มารัับบริิการ
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พี่่�มงคลเป็็นตััวอย่่างของบุุคคลที่่�ทำเช่่นนั้้�น แม้้จะรู้้�ว่่ายาก แต่่เพราะรู้้�ว่่าเรื่่�องดีีๆ กว่่าจะเกิิดได้้มัันยาก
คนที่่�มีีอิิทธิิพล (influences) ในการทำให้้ระบบขัับเคลื่่�อนไปในทางที่่�ดีี ก็็ต้้องไม่่กลััวเรื่่�องยาก กลัับต้้องวิ่่�ง
เข้้าใส่่ นี่่�เป็็นนิิสััยปกติิของพี่่�มงคล ที่่�ไม่่เคยหนีีเรื่่�องยากๆ ถ้้าเป็็นเรื่่�องดีีๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์
ทุกระบบในสังคม ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบยุติธรรม ระบบแรงงาน ระบบ
เกษตร ไปจนถึงระบบเศรษฐกิจ ล้วนซับซ้อน มีผู้คนและระบบย่อยๆ เกี่ยวข้องมากมาย ถ้าใช้หลักการ
ท�ำงานเป็น ‘เครือข่าย’ (network) ก็ต้องมี ‘ข้อต่อ’ (node) กลไกราชการประจ�ำ เป็น node ส�ำคัญใน
ทุกระบบ มากน้อยแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละระบบ
พี่มงคลท�ำให้เห็นว่า กลไกราชการ ถ้ามีการน�ำที่ถูกต้อง มีความกล้าหาญในการลงมือท�ำด้วยหลักการ
โดยยึดเป้าหมายที่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ในเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนไปสู่
ผลสุดท้ายที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ถ้าท�ำโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตัวหรือมุ่งเอาใจผู้มีอ�ำนาจ แต่ท�ำโดยมอง
ที่ประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวม ด้วยความกล้าหาญ
ไม่ใช่กล้าหาญที่จะท�ำทุกอย่างตามที่ตัวเองเชื่อ และพร้อมแอ่นอกรับผิดชอบในผลที่ตามมา แต่กล้า
หาญที่จะยึดมั่นในเป้าหมายที่ถูกต้อง รับฟังด้วยความเข้าใจในฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเห็นตรงหรือเห็นต่าง
และที่สำ� คัญ คือกล้าหาญที่จะเลือกท�ำในสิง่ ทีเ่ ดิมอาจไม่เห็นดว้ ย หรือปรับแก้เมือ่ ได้รับฟังเพิ่มเติมในสิง่
ทีเ่ ป็นประโยชน์ พร้อมจะสือ่ สารเพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายเห็นวา่ ทงั้ หมดนีเ้ ป็นชะตากรรมร่วมกันทีไ่ ม่มใี ครสามารถจะ
แยกตัวออกมาได้ แต่ต้องช่วยกันหาหนทางที่ดีกว่า เพราะแต่ละก้าวที่ผ่านไปไม่ได้มีแต่ความส�ำเร็จ เพราะ
ไม่มีใครรู้ค�ำตอบสุดท้าย
ไม่ว่าจะมีอ�ำนาจแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี ต้องมีการร้อยเรียง ประสานความ
คิดและความเชื่อที่หลากหลายแตกต่าง ให้เดินไปในเส้นทางที่ควรจะเป็น และร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
สร้้างประโยชน์์ สร้้างระบบ ใช่่ทำำได้้เพีียงเมื่่�อมีีตำำแหน่่งใหญ่่โต

บทความนี้้�เขีียนขึ้้�นในโอกาสที่่�พี่่�มงคลเสีียชีีวิิตในวััย 79 ปีี เล่่าเฉพาะสิ่่�งที่่�พี่่�มงคลทำให้้กัับส่่วนรวม
ในโอกาสที่่�มีีตำแหน่่งเป็็นถึึงปลััดกระทรวง แต่่ใช่่ว่่าชีีวิิตคนคนหนึ่่�งจะทำเรื่่�องดีีๆ ให้้แก่่ผู้้�อื่่�น เพีียงเมื่่�อมีี
ตำแหน่่งระดัับสููง ชีีวิิตพี่่�มงคลบอกผมแบบนั้้�น เพราะพี่่�ทำเรื่่�องดีีๆ ให้้กัับคนอื่่�น พร้้อมพััฒนาระบบบริิการ
ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของตััวเองอย่่างเต็็มที่่�และจริิงจััง โดยไม่่รอถามหรืือขออนุุญาตผู้้�ใหญ่่ในกระทรวงหรืือ
ในจัังหวััดมาตั้้�งแต่่เริ่่�มทำงาน
ชาวอำเภอพิิมายได้้ประโยชน์์มากมาย คนทำงานในโรงพยาบาลชุุมชนพิิมายรุ่่�นต่่อๆ มาก็็ได้้ประโยชน์์
จัังหวััดนครราชสีีมาก็็ได้้ประโยชน์์ เพราะมีีตััวอย่่างดีีๆ สร้้างแรงบัันดาลใจให้้น้้องใหม่่ๆ ว่่าทำโรงพยาบาล
ให้้ดีไี ด้้อย่่างไร ว่่าไปแล้้ว ระบบสุุขภาพของประเทศก็็ได้้ประโยชน์์ เพราะโรงพยาบาลอำเภอพิิมายเป็็นหนึ่่ง�
ในตััวอย่่างที่่�ถูกู พููดถึงึ และเป็็นแรงบัันดาลใจให้้น้อ้ งใหม่่ที่่เ� ริ่่ม� ทำงาน ไม่่เพีียงในจัังหวััดนครราชสีีมาเท่่านั้้น�
ก่่อนจะได้้เป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข พี่่�มงคลผ่่านตำแหน่่งบริิหารอีีกหลายตำแหน่่ง ทั้้�งในระดัับ
จัังหวััดและระดัับกรม ในแต่่ละบทบาทมีีเรื่่�องเล่่ามากมายถึึงความไม่่อยู่่�นิ่่�ง ไม่่ติิดกรอบ คิิดค้้นทั้้�งงานและ
ระบบงานใหม่่ๆ จนกลายเป็็นแบบอย่่างกว้้างไกล
บางครั้้�งความคิิดนอกกรอบ แม้้จะอยู่่�ในตำแหน่่งใหญ่่ ก็็นำความลำบากมาให้้ อย่่างที่่�พี่่�มงคลพยายาม
สร้้างกองทุุนเพื่่�อช่่วยให้้การทำงานพิิจารณาคำขอขึ้้น� ทะเบีียนยารวดเร็็วขึ้้น� เมื่่อ� ครั้้ง� มีีตำแหน่่งเป็็นเลขาธิิการ
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คณะกรรมการอาหารและยา เมื่่�อครั้้ง� เป็็นรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงสาธารณสุุขก็็ประกาศใช้้มาตรการบัังคัับ
ใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรยา หรืือ CL (Compulsory Licensing) เพื่่�อให้้มีียาราคาถููกมาใช้้กัับคนไข้้จำนวน
มากขึ้้�น ภายใต้้วงเงิินที่่�มีีอยู่่�จำกััด แม้้จะเป็็นข้้อตกลงนานาชาติิที่่�ประเทศต่่างๆ มีีสิิทธิิใช้้ได้้ และแม้้เป็็นถึึง
รััฐมนตรีี แต่่พี่่�มงคลก็็ต้้องสู้้�กัับแรงต้้านมากมาย ประเทศไทยกลายเป็็นเป้้ากดดัันจากประเทศมหาอำนาจ
ที่่�หนุุนธุุรกิิจยาในประเทศของตน มิิหนำซ้้ำ พี่่�มงคลยัังต้้องคอยตอบคำถามชี้้�แจงรััฐมนตรีีร่่วมรััฐบาลด้้วย
กัันเองที่่�หวั่่�นเกรงผลกระทบต่่างๆ
ใช่่ว่่ามีีอำนาจ ทำเรื่่�องดีีๆ จะง่่ายเหมืือนที่่�หลายคนเข้้าใจ
ใช่ว่าคนมีอ�ำนาจ จะท�ำเรื่องดีๆ ให้แก่ส่วนรวมเสมอไป
พี่มงคลเป็นอีกคนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพไทย ท�ำให้เรือ่ งใหม่ๆ เรือ่ งดีๆ เกิดขึ้น
มากมาย ด้วยความกล้า ทั้งกล้าคิดนอกกรอบ กล้าตัดสินใจ กล้าเห็นด้วยกับคนที่เห็นต่าง กล้าปกป้องคน
ท�ำงานจริง และกล้ายืนหยัดในเรื่องที่ถูกต้อง เมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
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ผลงานประจัักษ์์ ดููแลประชาชนเข้้าถึึงการรัักษา
นพ.ศัักดิ์์�ชััย กาญจนวััฒนา
14 ธัันวาคม 2563

https://www.nhso.go.th/news/2964
นพ.มงคล ณ สงขลา นัับเป็็นปููชนีียบุุคคลต่่อระบบสาธารณสุุขของประเทศไทยอย่่างยิ่่�ง

นอกจากเป็็นหนึ่่�งในคณะบุุคคลที่่�ได้้ร่่วมผลัักดัันหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สิิทธิิบััตรทอง) ยัังเป็็น
ผู้้�ดำเนิินการผลัักดัันหลายนโยบายที่่�สำคััญของระบบบััตรทองในช่่วงดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวง
สาธารณสุุขจนประสบผลสำเร็็จอย่่างที่่�ปรากฎในปััจจุุบััน ทำให้้ผู้้�ป่่วยจำนวนมากได้้รัับการดููแลและเข้้าถึึง
การรัักษาตามมาตรฐานได้้อย่่างครอบคลุุมและทั่่�วถึึง ช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตอย่่างมาก และที่่�สำคััญช่่วย
ลดภาวะล้้มละลายของครััวเรืือนจากภาระหนี้้�สิินค่่ารัักษาพยาบาล โดยเฉพาะจากโรคค่่าใช้้จ่่ายสููง
ผลงานชิ้้�นสำคััญของ นพ.มงคล ไม่่กล่่าวถึึงคงไม่่ได้้ คืือการช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยเข้้าถึึงยาที่่�จำเป็็นจากนโยบาย
ประกาศสิิทธิิบััตรเหนืือสิิทธิิบััตรยา (CL) ปีี 2549 เริ่่�มจากยาเอฟฟาไวเรนซ์์ (Effavirenz) ยาต้้านไวรััส
สููตรพื้้�นฐานที่่�ใช้้รัักษาการติิดเชื้้�อเอชไอวีี ช่่วยลดปริิมาณเชื้้�อเอชไอวีีในร่่างกายต่่อมาช่่วงต้้นปีี 2550 ได้้
ประกาศ CL ยาเพิ่่�มเติิมอีีก 2 รายการ คืือ ยาโคลพิิโดเกรล (Clopidogrel) ยาละลายลิ่่�มเลืือดใช้้รัักษา
และ ป้้องกัันการอุุดตัันในเส้้นเลืือดแดงที่่�ไปเลี้้�ยงสมองและหััวใจ และยาสููตรผสมระหว่่างโลพิินาเวีียร์์และ
ริิโทนาเวีียร์์ (Lopinavir & Ritonavir) ยาสำหรัับผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีและผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์ที่่�ดื้้�อยาสููตรพื้้�นฐาน
นอกจากนี้้�ต่่อมายัังมีีการประกาศ CL ยามะเร็็งเป็็นที่่�รู้้�กัันดีีว่่าเป็็นยาที่่�แพงมาก ทำให้้ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเข้้าถึึง
การรัักษา
ขณะที่่�โรคไตวายเรื้้อ� รัังระยะสุุดท้า้ ย เป็็นอีกี หนึ่่�งผลงานเด่่นชััดเจน ในอดีีตเรามีีผู้้�ป่ว่ ยไตวายเรื้้อ� รัังจำนวน
ไม่่น้อ้ ยที่่�ต้อ้ งเสีียชีีวิติ ลง ด้้วยค่่าฟอกไตที่่�ต้อ้ งเข้้าบำบััด 2-3 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิติ ประมาณ
ครั้้�งละ 2,000 - 3,000 บาท ขณะเดีียวกัันหลายครอบครััวต้้องล้้มละลายจากการกู้้�หนี้้�ยืืมสิินนี้้� ตั้้�งแต่่
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ช่่วงปลายปีี 2550 จากที่่� นพ.มงคล ได้้ผลัักดัันให้้การดููแลผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง
ระยะสุุดท้้ายบรรจุุเป็็นสิิทธิิประโยชน์์บััตรทองสำเร็็จ ครอบคลุุมทั้้�งการล้้าง
ไตผ่่านช่่องท้้อง การฟอกไต และการผ่่าตััดปลููกถ่่ายไต เป็็นต้้น โดยได้้รัับการ
อนุุมััติจิ ากคณะรััฐมนตรีีแม้้ว่า่ จะมีีข้อ้ ทัักท้้วงในประเด็็นความกัังวลต่่อภาระงบ
ประมาณประเทศก็็ตาม ส่่งผลขณะนี้้�มีีผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังกว่่า 6 หมื่่�นคน เข้้า
ถึึงการบำบััดรัักษา
นอกจากนี้้� นพ.มงคล ยัังได้้ดำเนิินการยกเลิิกการจััดเก็็บ 30 บาท ในการ
เข้้ารัับบริิการในระบบบััตรทอง ด้้วยมองว่่าแม้้เป็็นเงิินจำนวนน้้อยแต่่ก็็เป็็น
อุุปสรรคที่่�ทำให้้คนส่่วนหนึ่่�งที่่�มีีรายได้้น้้อยเข้้าไม่่ถึึงการรัักษา ขณะที่่�เงิินที่่�ได้้
จากการจััดเก็็บดัังกล่่าวรวมเป็็นเม็็ดเงิินที่่�ไม่่มาก โดยโรงพยาบาลต่่างได้้รัับงบ
ประมาณจากบััตรทองอยู่่�แล้้วจึงึ เห็็นควรให้้มีกี ารยกเลิิกเก็็บเงิินผู้้�ป่ว่ ยในส่่วนนี้้ไ� ป
“ชาว สปสช. ขอร่่วมรำลึึกคุุณงามความดีีของ นพ.มงคล ผลงานข้้างต้้นนี้้�
เป็็นเพีียงตััวอย่่างหนึ่่�ง คุุณประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�ท่่านได้้ทำไว้้นัับเป็็นคุุณููปการต่่อ
ระบบสาธารณสุุข ต่่อระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ หลายนโยบายที่่�ท่่าน
ได้้สร้้างไว้้ วัันนี้้�ได้้ออกดอกผลิิบานแล้้ว ทำให้้ประชาชนเข้้าถึึงการรัักษาอย่่าง
ครอบคลุุมและทั่่�วถึึง”
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ความทรงจำำที่่�เป็็น "มงคล" ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุด
นพ.สุุรพงษ์์ สืืบวงศ์์ลีี
14 ธัันวาคม 2563

www.facebook.com/100002802810387/posts/2969585656478166/

อาจารย์์มงคล ณ สงขลา เสีียชีีวิติ เมื่่อ� เวลา 22.52 น.ของวัันศุุกร์์ที่่� 11 ธัันวาคม 2563

ผมทราบข่่าวการจากไปของอาจารย์์มงคลเมื่่�อเช้้าวัันเสาร์์ด้้วยความอาลััย และหวนรำลึึกถึึงวัันคืืนที่่�
เคยร่่วมงานกััน
สรรพนามที่่�ผมใช้้เรีียกอาจารย์์มงคลมีีหลายอย่่าง แล้้วแต่่ว่่าใช้้ในกาลเทศะใด ตั้้�งแต่่พี่่� อาจารย์์ ท่่าน
ปลััดฯ และท่่านรััฐมนตรีีฯ แต่่ผมชอบใช้้สรรพนาม "อาจารย์์" เรีียกขานท่่านมากที่่�สุุด
เราพบกัันครั้้�งแรกเมื่่�อครั้้�งอาจารย์์มงคลมาสาธิิตการผ่่าตััดทำหมัันหญิิงด้้วยเทคนิิคใหม่่ซึ่่�งเปิิดแผล
หน้้าท้้องเล็็กมาก (เรีียกว่่า Blind Technique) ที่่�โรงพยาบาลลำปลายมาศ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ซึ่่�งผมทำงาน
อยู่่�เมื่่�อปีี 2524
บ่่ายวัันนั้้�นหลัังออกจากห้้องผ่่าตััด ผมเดิินเคีียงข้้างร่่างสููงใหญ่่ของอาจารย์์มานั่่�งพัักและฟัังเสีียงทุ้้�ม
กัังวานเล่่าเรื่่�องประสบการณ์์หมอชนบทที่่�อำเภอพิิมายของอาจารย์์ด้้วยความสนุุกสนาน เช่่น การขี่่�ม้้า
เข้้าไปตรวจรัักษาชาวบ้้านในหมู่่�บ้้าน
หลังั จากวัันนั้้น� เราไม่่ได้้พบกัันตััวเป็็นๆ อีีกเลยยาวนานถึึง 20 ปีี ผมได้้แต่่ติดิ ตามข่่าวคราวของอาจารย์์
มงคลที่่�เลื่่�อนความรัับผิิดชอบในตำแหน่่งต่่างๆ สููงขึ้้�น จนเป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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เส้้นทางชีีวิติ เราคงไม่่ได้้มาบรรจบกัันอีีก ถ้้าผมไม่่ได้้กลับั ไปเยืือนกระทรวงสาธารณสุุขในฐานะรััฐมนตรีี
ช่่วยว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2544
ผมก้้าวเข้้าไปในกระทรวงสาธารณสุุขด้้วยภาระที่่�แบกไว้้หนัักอึ้้�ง ด้้วยรู้้�อยู่่�แก่่ใจว่่า นโยบาย "30 บาท
รัักษาทุุกโรค" ที่่�ขอฉัันทานุุมััติิมาจากประชาชนผ่่านการเลืือกตั้้�งในปีีนั้้�น เป็็นความท้้าทายเกิินกว่่าที่่�คนใน
วงการสาธารณสุุขไทยและองค์์การอนามััยโลกจิินตนาการไปถึึงและทำใจให้้ยอมรัับได้้
นายแพทย์์สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์บอกผมหลังั ทราบผลการเลืือกตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 6 มกราคม 2544 ซึ่่ง� พรรค
ไทยรัักไทยชนะถล่่มทลายว่่า "เรื่่�องหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าต้้องค่่อยๆใช้้เวลาดำเนิินการ กว่่าทุุกอย่่าง
จะพร้้อม ต้้องใช้้เวลาประมาณ 2 ปีี"
ผมตอบกลัับพี่่�สงวนว่่า "เป็็นไปไม่่ได้้ เวลา 2 ปีีนานเกิินไป ประชาชนเฝ้้ารอนโยบายนี้้�ที่่�เราประกาศไว้้
และผมเชื่่�อว่่าถ้้าเราทำช้้า แรงเสีียดทานทางการเมืืองอาจหนัักจนต้้านทานไม่่ไหว ผมขอใช้้เวลาเพีียง 1 ปีี
และเราต้้องช่่วยกัันเร่่งรััดให้้เร็็วที่่�สุุด"
พููดตรงๆ ผมบอกพี่่�สงวนไปอย่่างนั้้�น แต่่ลึึกๆในใจ ผมได้้แต่่ปลอบใจตนเองว่่า ทำให้้เต็็มที่่�เถอะ สำเร็็จ
หรืือไม่่อยู่่�ที่่�โชคชะตา
เช้้าวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2544 เมื่่�อการแถลงนโยบายของรััฐบาลในรััฐสภาสิ้้�นสุุด ผมเข้้าทำงานใน
กระทรวงสาธารณสุุขได้้อย่่างมีีอำนาจเต็็มตามรััฐธรรมนููญ
หลัังพิิธีกี ารสัักการะพระพุุทธรููปประจำกระทรวง อาจารย์์มงคลเอ่่ยปากขอคุุยเป็็นการส่่วนตััวในห้้องทำงาน
ของปลััดกระทรวง ทัันทีีที่่เ� ริ่่มคุ
� ยุ กัันอาจารย์์มงคลหยิิบกระดาษจากกระเป๋๋าเสื้้อ� ขึ้้�นมาหนึ่่�งแผ่่นแล้้วบอกว่่า
"ผมสนัับสนุุนนโยบาย 30 บาทรัักษาทุุกโรคของรััฐบาลอย่่างเต็็มที่่� และจะผลัักดัันนโยบายนี้้�อย่่าง
เอาจริิงเอาจััง...."
อาจารย์์มงคลเว้้นระยะสัักครู่่� ก่่อนเอ่่ยต่่อว่่า
"ผมเตรีียมนำร่่องนโยบาย 30 บาทรัักษาทุุกโรคใน 6 จัังหวััดคืือ สมุุทรสาคร ปทุุมธานีี ยโสธร นครสวรรค์์
พะเยา ยะลา...และพร้้อมเริ่่�มเลยในวัันที่่� 1 เมษายน"
1 เมษายน....ผมร้้องตะโกนดัังๆในใจ จนแทบไม่่ได้้ฟัังเสีียงพููดของอาจารย์์มงคลที่่�ตามมาหลัังจากนั้้�น
พี่่�สงวนบอกไว้้ 2 ปีี ผมกััดฟัันขอเร่่งเวลาเป็็น 1 ปีี แต่่ท่่านปลััดกระทรวงที่่�นั่่�งอยู่่�ข้้างหน้้าผมกำลััง
บอกว่่า ท่่านขอใช้้เวลาเพีียง 1 เดืือนเพื่่�อเริ่่�มต้้นนโยบาย 30 บาทรัักษาทุุกโรค
หรืือนี่่�คืือ โชคชะตา
วัันนั้้�นผมเดิินออกจากห้้องปลััดกระทรวงด้้วยความลิิงโลด ถ้้าร้้องไชโยเสีียงดัังๆ ได้้โดยไม่่เสีียแนว
ปฏิิบััติิก็็คงทำไปแล้้ว
หลังั จากวัันนั้้น� ผมได้้ประจัักษ์์กัับตาตััวเองว่่า ระบบราชการที่่�เขาร่่ำลืือกัันว่่า หย่่อนยาน ไร้้ประสิิทธิิภาพ
ทำงานเช้้าชามเย็็นชาม ไม่่จริิงเสมอไป
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ที่่�กระทรวงสาธารณสุุข ระหว่่างเดืือนมีีนาคมถึึงเดืือนกัันยายน 2544 ระบบราชการกลายเป็็นเครื่่อ� งจัักร
ที่่�ทรงพลััง ทำงานไม่่รู้้�จัักเหน็็ดเหนื่่�อย บุุกตะลุุย ตะลุุมบอนไปข้้างหน้้าไม่่คิิดชีีวิิต ภายใต้้การนำของปลััด
กระทรวงที่่�ชื่่�อ นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา
โอ้้..ภาวะผู้้�นำของผู้้�บริิหารสููงสุุดฝ่า่ ยข้้าราชการ..เมื่่อ� มีีความมุ่่�งมั่่นถึ
� งึ ขีีดสุุดแล้้ว เปี่่�ยมพลัังจริิงๆอย่่างนี้้เ� อง
หลังจากน�ำร่อง 6 จังหวัดในวันที่ 1 เมษายนผ่านไป เราน�ำร่องระยะที่ 2 ต่ออีก 15 จังหวัดในวันที่
15 มิถุนายน 2544 และประกาศใช้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคครบทั้งประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม
2544 ...ใช้เวลาเพียง 7 เดือน !
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2544 คืือวัันที่่�อาจารย์์มงคลเกษีียณอายุุราชการพอดีี ตลอด 7 เดืือนก่่อนเกษีียณ
อายุุ อาจารย์์มงคลใช้้ความเด็็ดเดี่่�ยวสั่่�งการให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาทุุกคน อธิิบดีีทุุกกรม ผู้้�ตรวจราชการทุุกเขต
โรงพยาบาลทุุกแห่่ง ปรัับภารกิิจครั้้�งใหญ่่..."Zero In" เรื่่�อง 30 บาทรัักษาทุุกโรคเป็็นหลััก
แรงเสียดทานเกิดขึ้นมากมายทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ทั้งจากฝ่ายค้านและบริษัทยา แต่ก็ไม่
สามารถต้านการรวมพลังของรัฐมนตรีผู้ก�ำหนดนโยบาย กับ ปลัดกระทรวงและข้าราชการทุกระดับของ
กระทรวงสาธารณสุขได้
ถ้าปี 2544 ปลัดกระทรวงไม่ได้ชื่อ "นายแพทย์มงคล ณ สงขลา" การขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรคย่อมยากเย็นแสนเข็ญ เหนื่อยจนเลือดตาแทบกระเด็น และอาจไม่สามารถปักหลักมั่นคงจน
เป็น "ความทะเยอทะยานครั้งส�ำคัญของมนุษย์" อย่างที่ชื่นชมกันไว้
ประวััติิศาสตร์์ของการสร้้างหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าในประเทศไทย จึึงไม่่ได้้เป็็นเพีียงผลงาน
ของ ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร อดีีตนายกรััฐมนตรีี และนายแพทย์์สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ เท่่านั้้�น แต่่สมควร
จารึึกไว้้ว่่า นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา มีีส่่วนสำคััญไม่่ยิ่่�งหย่่อนกว่่ากััน

คนบางคน แม้้ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� แต่่เหมืือนจากไปแล้้ว
คนบางคน แม้้จากไปแล้้ว แต่่ยังั อยู่่ใ� นความทรงจำำไม่่มีวัี นั สิ้้�นสุุด
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“ตราบเท่่าที่่�เรายัังมีีแรงจะทำำ”
นพ.โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์
12 ธัันวาคม 2563
ตอนที่่� 1

https://www.facebook.com/Komatr/posts/4114552851908037
ปีีนั้้�น พ.ศ. 2528 การเดิินทางไปตำบลกระเบื้้�องนอกเป็็นเรื่่�องยากลำบาก นอกจากระยะทางจะไกล
จากตััวอำเภอชุุมพวง จัังหวััดนครราชสีีมาแล้้ว เส้้นทางลููกรัังยัังคดเคี้้�ยวเป็็นหลุุมเป็็นบ่่อ ที่่�นี่่�จึึงมีีโอกาสรัับ
บริิการจากหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�ไม่่บ่่อยนััก
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ที่่�หมู่่�บ้า้ น ผมได้้พบกัับแม่่เฒ่่าคนหนึ่่�ง คุุณยายร่่างเล็็ก ผมขาวโพน หลังั โค้้งค่่อม
ตามวััย พููดเสีียงอู้้�อี้้ผ่� า่ นฟัันฟางที่่�เหลืืออยู่่�ไม่่มากนััก “หมอใหญ่่มา หมอใหญ่่ใช่่ไหม”
ผมยิ้้�ม ชาวบ้้านที่่�นี่่�มัักจะเรีียกหมอจากโรงพยาบาลว่่า “หมอใหญ่่” และ
เรีียกหมอที่่�สถานีีอนามััยว่่า “หมออนามััย” แต่่สำหรัับผมแล้้ว ความรัับผิิดชอบ
ของหมออนามััยที่่�มีีต่่อชีีวิิตของผู้้�คนแถวนี้้�มัันยิ่่�งใหญ่่กว่่า “หมอใหญ่่” ที่่�มาเยี่่�ยม
ชุุมชนเป็็นครั้้�งคราวมากนััก
“ครัับ คุุณยาย คุุณยายเคยเจอหมอใหญ่่ไหมครัับ” ผมถามแบบไม่่ได้้คาดหวััง
คำตอบอะไร แค่่อยากชวนคุุณยายพููดคุยุ แต่่คำตอบของแกทำให้้ผมประหลาดใจ
“เคยยุุ เคยเห็็นหมอใหญ่่ โดนเติิบ (นานมาก) แล้้ว หมอใหญ่่... หมอมงคล”
ผมไม่่รู้้�จััก “หมอมงคล” มาก่่อน ว่่าใครคืือ หมอมงคล แกมาที่่�นี่่�ทำไม แล้้ว
มาอย่่างไร มานานแค่่ไหนแล้้ว
พอสอบถามต่่อจึึงได้้ทราบว่่า หมอที่่�แม่่เฒ่่าพููดถึงึ นั้้น� คืือ หมอมงคล ณ สงขลา
ที่่�เคยเป็็นแพทย์์ประจำที่่�ศููนย์์การแพทย์์และอนามััยที่่�อำเภอพิิมาย ในสมััยนั้้�น
อำเภอชุุมพวง (รวมทั้้�งอำเภอประทายด้้วย) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอำเภอพิิมาย หมอ
มงคลจึึงต้้องดููแลรัับผิิดชอบพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
41
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ชาวบ้้านบอกว่่า หมอมงคลขี่่�ม้้ามาออกหน่่วย ท่่านขี่่�ม้้าเก่่งและยัังทำงานเก่่ง ใกล้้ชิิดกัับชุุมชน
ผมจดจำชื่่�อนี้้�ได้้ตั้้�งแต่่วัันนั้้�น แต่่ก็็ไม่่มีีโอกาสได้้พบหรืือได้้รู้้�จัักท่่าน จนกระทั่่�งเมื่่�อผมย้้ายเข้้ามาทำงาน
ที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
ในกระทรวงสาธารณสุุขในช่่วง 30 ปีีที่่�ผ่่านมา ผมคิิดว่่าเราโชคดีีที่่�มีี “หมอสงวน” กัับ “อาจารย์์หมอ
มงคล” เป็็นปููชนีียบุุคคลที่่�นอกจากจะมีีผลงานโดดเด่่นแล้้ว ยัังเป็็น “พี่่�” ที่่�ทุ่่�มเทชีีวิิตเพื่่�อประชาชน เป็็น
คนที่่�เรายกมืือไหว้้ได้้อย่่างสนิิทใจ
ผมไม่่มีีโอกาสได้้ทำงานใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์หมอมงคลมากนัักในระหว่่างที่่�ท่่านมีีตำแหน่่งในกระทรวง
สาธารณสุุข แต่่ก็็ติิดตามและชื่่�นชมในงานยากๆ ที่่�ท่่านทำจนสำเร็็จ
ไม่่ว่่าจะเป็็นการปฏิิรููปกระบวนการทำงานของ อย. (องค์์การอาหารและยา) โครงการหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า (ถ้้าหมอสงวนเป็็นคนคิิด หมอมงคลก็็คืือคนที่่�ทำโครงการนี้้�ให้้เป็็นจริิง) รวมทั้้�งการทำ CL
ยาครั้้�งประวััติิศาสตร์์ที่่�ทำให้้เราสามารถจััดหายาสำหรัับรัักษาผู้้�ป่่วย HIV รัักษาโรคมะเร็็งและโรคเลืือดใน
ราคาที่่�ถููกลงเพื่่�อรัักษาโรคผู้้�ป่่วยได้้ทั่่�วถึึงมากขึ้้�น รวมทั้้�งโครงการผลิิตพยาบาล 3,000 คนเพื่่�อไปประจำ
ในจัังหวััดชายแดนใต้้ที่่�ขาดแคลนบุุคลากรอย่่างหนััก
นอกจากผลงานมากมายแล้้ว สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ผมชื่่�นชมอาจารย์์หมอมงคลเป็็นพิิเศษ คืือ ความกล้้าหาญทาง
จริิยธรรมที่่�ท่่านแสดงให้้เห็็นอย่่างเสมอต้้นเสมอปลาย
หากมีีเหตุุการณ์์ในกระทรวงสาธารณสุุข หรืือการใช้้อำนาจที่่�ไม่่ชอบธรรมในทางการเมืือง ท่่านก็็จะ
ออกมาทัักท้้วง แสดงความคิิดเห็็น หรืือผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
และเมื่่�อการตััดสิินใจบางประการผิิดพลาดไป ท่่านก็็มีีความกล้้าหาญพอที่่�จะออกมาขอโทษ
ผมรู้้�สึึกเสมอมาว่่า สิ่่ง� ต่่างๆ ที่่�อาจารย์์หมอมงคลคิิดและได้้ผลักั ดัันนั้้น� เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของสาธารณชน
โดยเฉพาะคนยากคนจนและผู้้�ด้้อยโอกาส
ความรู้้�สึึกนี้้�ยิ่่�งได้้รัับการตอกย้้ำ เมื่่�อผมได้้มาร่่วมงานกัับอาจารย์์หมอมงคลหลัังจากที่่�ท่่านได้้เกษีียณ
ราชการแล้้ว
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ตอนที่่� 2

https://www.facebook.com/Komatr/posts/4115475851815737
“โกมาตร มาช่่วยพี่่�ทำำงานหน่่อยสิิ มีีคนเขาจะให้้ทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยและผู้้�พิิการ
โกมาตรมาช่่วยพี่่�หน่่อยนะ”

ความจริิงผมเคยได้้รัับโทรศััพท์์จากอาจารย์์หมอมงคลแบบนี้้�มาก่่อนแล้้ว แต่่งานต่่างๆ ที่่�ประเดประดััง
เข้้ามา จนแล้้วจนรอดก็็ไม่่ได้้ไปช่่วยอะไรอาจารย์์เลย อาจารย์์เองก็็ดููจะไม่่ท้้อถอยในการโทรมาชวน
ครั้้�งนี้้� ผมจึึงตััดสิินใจไปประชุุมเพื่่�อหารืือกััน ทำให้้ได้้ทราบว่่า ผู้้�บริิหารบริิษััทโอสถสภา จำกััด ซึ่่ง� ก่่อตั้้ง�
มาครบ 120 ปีี มีีความคิิดว่่าอยากตอบแทนให้้กัับสัังคม โดยได้้จััดงบประมาณจำนวน 20 ล้้านบาท เป็็น
เวลาต่่อเนื่่�องกััน 5 ปีี เพื่่�อที่่�จะช่่วยเหลืือคนทุุกข์์ยากหรืือด้้อยโอกาสทางสัังคม
โครงการที่่�ว่่านี้้�ต่่อมามีีชื่่�อว่่า โครงการ “โอสถสภา เพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีี...ยิ่่�งกว่่า”
เราเริ่่�มต้้นจากเครืือข่่ายโรงพยาบาลชุุมชนและสถานีีอนามััยจำนวนหนึ่่�ง โดยอาจารย์์หมอมงคลได้้ให้้
หลัักการว่่า ขั้้�นแรกขอให้้ได้้คนที่่�มีีใจอยากทำจริิงๆ ไม่่ใช่่พวกที่่�อยากได้้ทุุน แต่่ไม่่ทำงาน ที่่�สำคััญ ต้้องหา
วิิธีีทำงานใหม่่ๆ ที่่�ก้้าวพ้้นข้้อจำกััดของระบบสาธารณสุุขเดิิม คืือ ต้้องเป็็นงานที่่�ระบบงานปกติิไม่่ค่่อยได้้
ให้้การสนัับสนุุน
สำหรัับผมแล้้ว มัันเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีงามมาก ประสบการณ์์การทำงานชุุมชนทำให้้ผมทราบว่่า เจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขชุุมชนทำงานด้้วยข้้อจำกััดมากมาย งานตั้้�งรัับในสถานพยาบาลก็็มากอยู่่�แล้้ว การจะทำงาน
เชิิงรุุกที่่�ออกไปดููแลผู้้�ป่่วยเรื้้�อรัังถึึงในชุุมชน ฟื้้�นฟููผู้้�พิิการในบ้้าน เหมืือนเป็็นภาระที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงจำเป็็นต้้อง
มีีระบบสนัับสนุุน
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เจ้้าหน้้าที่่�บางคนออกไปเยี่่�ยมคนพิิการ คนทุุกข์์คนยาก กลัับมานั่่�งร้้องไห้้เพราะไม่่รู้้�จะช่่วยอะไรเขาได้้
ขอรถเข็็นหรืืออุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือต่่างๆ ก็็ต้้องผ่่านขั้้�นตอนทางราชการมากมาย ยิ่่�งการช่่วยเหลืือเรื่่�องการ
ประกอบอาชีีพด้้วยแล้้วก็็ยิ่่�งไม่่มีีช่่องทาง เพราะมัันถููกมองว่่าไม่่ใช่่งานสาธารณสุุข
พอไปเยี่่�ยม 2-3 ครั้้�ง ยัังช่่วยอะไรเขาไม่่ได้้ ก็็ไม่่อยากไปเยี่่�ยมอีีก เพราะหมดปััญญาและรู้้�สึึกผิิด
หมอมงคลบอกว่่า เราจะไปช่่วยให้้เขาทำงานให้้ง่่ายขึ้้�น และให้้ผมเริ่่�มจากเครืือข่่ายที่่�ผมรู้้�จัักดีีจำนวน
12 เครืือข่่าย
ผมเคยทำโครงการมามาก แต่่โครงการนี้้�มัันแปลกและแตกต่่างจากโครงการอื่่�นๆ อย่่างแรกก็็คืือ โอสถ
สภาไม่่เคยมาเรีียกร้้องให้้เราประชาสััมพัันธ์์หรืือโฆษณาสิินค้้าอะไรในกิิจกรรมที่่�เราทำกัับชุุมชนเลย ทั้้�งที่่�
โอสถสภาเป็็นองค์์กรภาคธุุรกิิจ งานแบบนี้้�มัักถููกเรีียกว่่า CSR ขององค์์กร ซึ่่�งมัักจะต้้องแฝงการโฆษณา
หรืือการสร้้างภาพลัักษณ์์ขององค์์กรไปด้้วย
แต่่อาจารย์์หมอมงคลบอกว่่า เราจะไม่่เรีียกโครงการนี้้�ว่่า CSR จะไม่่โฆษณาหรืือสร้้างภาพ ถ้้าผลงาน
ออกมาแล้้วดีี ก็็ให้้คนรู้้�สึึกดีีไปตามผลงานของเราจะดีีกว่่าการสร้้างภาพ
เราทำงานนี้้�อยู่่� 5 ปีี ขยายเครืือข่่ายจาก 12 ไปเป็็น 50 กว่่าเครืือข่่าย จากการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย คน
พิิการ และผู้้�สููงอายุุ ขยายไปเป็็นการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชน มีีกองทุุนส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนหลากหลาย
ชนิิด สร้้างศููนย์ฟื้์ นฟู
้� ผู้้�พิ
ู กิ ารหลายแห่่ง ทั้้ง� ฟื้้นฟู
� ดู้ า้ นกายภาพบำบััดและการส่่งเสริิมอาชีีพ มีีเครืือข่่ายเกษตร
ปลอดสารและตลาดสีีเขีียวเกิิดขึ้้�นในหลายอำเภอ เกิิดนวััตกรรมทางการเกษตร เช่่น การก่่อตั้้�งกองทุุน
ธนาคารปููดำ เพื่่�อเพาะและขยายพัันธุ์์�ปููและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์ที่่�เกาะลิิดีี อุุทยานแห่่งชาติิ หมู่่�
เกาะเภตรา เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้ชาวบ้้าน ชาวประมงได้้อย่่างยั่่�งยืืนอีีกด้้วย
ผมสัังเกตว่่า อาจารย์์หมอมงคลจะคิิดและผลัักดัันให้้เราทำอะไรเพิ่่�มขึ้้�นตลอดเวลา แต่่อาจารย์์จะต่่าง
จากผู้้�บริิหารคนอื่่�นๆ ที่่�มัักจะสั่่�งอย่่างเดีียว เพราะอาจารย์์จะลงพื้้�นที่่�ติิดตามงานอยู่่�ตลอดเวลา แต่่ละเดืือน
จะต้้องมีีการไปเยี่่�ยมพื้้�นที่่�และสรุุปบทเรีียนกััน
ผมเคยถามว่่า อาจารย์์ไม่่เหน็็ดเหนื่่�อยบ้้างหรืือ ปััญหาต่่างๆ ในโครงการก็็มีีไม่่น้้อย อาจารย์์มัักจะยิ้้�ม
แล้้วบอกว่่า ยัังมีีแรงทำก็็ทำให้้เต็็มที่่�
ครั้้ง� หนึ่่�ง ผมนั่่�งคุุยกัับอาจารย์์ระหว่่างการเดิินทางไปเยี่่ย� มพื้้�นที่่ป� ระสบภััยพิิบััติที่่ิ จัั� งหวััดอยุุธยา อาจารย์์
เล่่าเรื่่�องสมััยทำงานเป็็นแพทย์์อยู่่�ที่่�อำเภอพิิมายเมื่่�อหลายสิิบปีีก่่อนว่่า การทำงานที่่�นั่่�นลำบากกว่่าสมััยนี้้�
ศููนย์์การแพทย์์และอนามััย แม้้จะมีีชื่่�อที่่�ดููหรููหรา แต่่จริิงๆ มัันเป็็นแค่่อนามััยเก่่าๆ ข้้าวของหรืืออุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ก็็จำกััด เรื่่�องพาหนะ เช่่น รถยนต์์นั้้�นไม่่ต้้องพููดถึึง แม้้แต่่มอเตอร์์ไซค์์ก็็ไม่่มีีให้้ใช้้ จะมีีก็็
“ม้้าแกลบ” ที่่�เลี้้�ยงไว้้
ที่่�ศููนย์์การแพทย์์และอนามััยพิิมายจึึงไม่่มีีโรงรถ มีีแต่่โรงม้้า ภารกิิจของแพทย์์ประจำศููนย์์ฯ นอกจาก
การตรวจรัักษาผู้้�ป่่วยแล้้ว ยัังต้้องทำหน้้าที่่�ตััดหญ้้ามาเลี้้�ยงม้้าด้้วย เพราะการออกพื้้�นที่่�หรืือออกหน่่วย
แพทย์์ก็็ต้้องอาศััยขี่่�ม้้าไป
อาจารย์์เล่่าว่่า คราวหนึ่่�ง ขี่่�ม้้าไปออกหน่่วยเยี่่�ยมพื้้�นที่่�ห่่างไกล ไปประสบอุุบััติิเหตุุ ม้้าล้้มลงเพราะ
กระโจนข้้ามคัันนาแล้้วพลาดท่่า ตััวอาจารย์์หลุุดจากอานหลัังม้้า พุ่่�งทะยานไปในอากาศแล้้วตกลงมาหััว
กระแทกเนิินดิินจนสลบไป หลัับหมดสติิไปนานแค่่ไหนก็็ไม่่ทราบ
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พอตื่นขึ้นมาอีกที มึนศีรษะ เสื้อที่ใส่เลอะเทอะทั้งจากดิน
โคลนและน�้ำลายที่ไหลออกมาตอนที่สลบไป พอหันไปมอง
รอบๆ ม้าที่ขี่มานั้นยืนเฝ้าอยู่ไม่ไกล มันแทะเล็มหญ้าเหมือน
กับรอให้นายมันฟื้นขึ้นมา มันมีอิสรภาพที่จะหนีไปเสียก็ได้
แต่มันก็ไม่ไปไหน
“มันอาจจะรักเรา เพราะเราก็เอาใจใส่มันอย่างดี”
อีกครั้ง อาจารย์เล่าว่าขี่ม้าออกพื้นที่ไปเป็นระยะทางไกล
มาก ขากลับ ระหว่างทางเกิดฝนตกหนัก ม้าที่ขี่มาตลอดทาง
ก็เริ่มมีอาการเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัด ฝนยิ่งตกก็ยิ่งหนัก จะหา
ทีพ่ กั ดึงให้มา้ มันหยุด มันก็ไม่ยอมหยุด ตั้งหน้าตั้งตาวิง่ เหมือน
จะให้กลับถึงศูนย์การแพทย์ฯ
พอมันกลับมาถึงที่ศูนย์การแพทย์ฯ มันยืนนิ่งไม่ขยับเนื้อ
ขยับตัวอยู่กลางฝน
หมอมงคลเดินไปเปิดประตูโรงม้า แต่มันกลับยืนเฉย จูงมัน
เข้าไปมันก็ไม่ยอมก้าวเท้า ฉุดลากอย่างไรก็ไม่ขยับ
หมอมงคลต้องออกแรงดันท้ายอย่างสุดก�ำลังอยู่นาน จน
ม้าตัวนั้นค่อยๆ ขยับหลบฝนเข้าไปอยู่ในโรงม้า แล้วมันก็ล้ม
ตัวลงนอน
วันรุง่ ขึ้น หมอมงคลตื่นแต่เช้ามาทีโ่ รงม้า ม้าตัวนั้นนอนนิง่
ไร้ลมหายใจ มันตายไปแล้ว
อาจารย์บอกว่า “ผมเรียนรู้จากม้ามากนะ แม้มันจะเป็น
สัตว์เดรัจฉาน แต่มันก็รู้และรักคนที่เลี้ยงดูมัน ที่ส�ำคัญ มันรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ ท�ำงานในหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ มันอดทนวิ่ง
ฝ่าฝนมาตลอดระยะทางที่ไกลมากๆ เพื่อพาผมกลับมาจนถึง
ศูนย์การแพทย์ จนตัวมันตาย”
“เราเองก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ภาษีท่เี ราใช้ก็มา
จากชาวบ้าน เราจึงต้องท�ำงาน ท�ำไป... ตราบเท่าที่เรายังมี
แรงจะท�ำ”
วัันนี้้� ความเจ็็บป่่วยได้้มาทำให้้อาจารย์์ทำภารกิิจเพื่่�อ
สัังคมต่่อไปไม่่ได้้แล้้ว แต่่พี่่�น้้องและลููกๆ ชาวสาธารณสุุข และ
เครืือข่่ายที่่�เคยทำงานร่่วมกัับอาจารย์์ จะยัังทำหน้้าที่่�สืืบทอด
ภารกิิจของอาจารย์์ต่่อไป
“ตราบเท่่าที่่�เรายัังมีีแรงจะทำำ”
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หมอมงคล ณ สงขลา ในความทรงจำำ
รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ลิ้้�มปานานนท์์
17 พฤศจิิกายน 2564

แม้้ว่่าอาจารย์์หมอมงคล ณ สงขลา จะจากเราไปเกืือบ 1 ปีีแล้้วก็็ตาม แต่่พวกเราที่่�ทำงานด้้าน
ทรััพย์์สิินทางปััญญาด้้านยาการเข้้าถึึงยาของประชาชน และการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ยัังจดจำคุุณููปการที่่�
อาจารย์์มีต่ี อ่ ประเทศอย่่างชััดเจน การตััดสิินใจประกาศใช้้มาตรการ CL โดยจ่่ายค่่าตอบแทนการใช้้สิทิ ธิิ CL
ตามพระราชบััญญััติิสิทิ ธิิบััตรแก่่เจ้้าของสิิทธิิบััตร เพื่่�อทำให้้สามารถจััดหายาจำเป็็นต่อ่ การมีีชีวิี ติ อยู่่�ของผู้้�ติิด
เชื้้�อเอชไอวีี ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจ และโรคมะเร็็ง ที่่�มีีราคาถููกเข้้ามาใช้้ในประเทศได้้ โดยไม่่ถููกผููกขาดจากยาที่่�ติิด
สิิทธิิบััตรที่่�มีรี าคาแพงมาก จากงบประมาณที่่�จำกััดของระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้า้ เมื่่อ� ราคายาถููกลง
มาก ทำให้้สามารถรัักษาชีีวิติ ผู้้�ป่่วยมากขึ้้น� และขยายชุุดสิทิ ธิิประโยชน์์มากขึ้้น� ช่่วยรัักษาชีีวิติ ผู้้�ป่่วยมากขึ้้น�
อาจารย์์สอนเราจากการกระทำเป็็นแบบอย่่าง ซึ่่�งยากที่่�จะค้้นพบในสัังคมไทย ท่่านในฐานะรััฐมนตรีี
สาธารณสุุข เป็็นผู้้�นำในการกำหนดนโยบายด้้านสาธารณสุุขของประเทศ เราได้้เรีียนรู้้�ถึึงการเป็็นผู้้�นำที่่�ดีี มีี
ความกล้้าตััดสิินใจ ยึึดประโยชน์์สาธารณะเป็็นที่่�ตั้้�ง ท่่านใช้้องค์์ความรู้้� เลืือกกััลยาณมิิตรที่่�มีีความสามารถ
มาร่่วมทำงาน โดยรัับฟัังความคิิดเห็็นจากทุุกภาคส่่วนในสัังคม เกิิดการเคลื่่�อนของภาคประชาสัังคม โดย
เฉพาะเครืือข่่ายผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี ดัังนั้้�น จึึงสามารถขัับคลื่่�อนงานยากๆ ไปได้้ เป็็นตััวอย่่างของการใช้้สาม
เสาหลัักที่่�สำคััญ คืือ องค์์ความรู้้� ภาคการเมืือง และภาคประชาสัังคม ซี่่�งเป็็นกลยุุทธสามเหลี่่�ยมเขยื้้�อน
ภููเขาของอาจารย์์ประเวศ วะสีี
อาจารย์์ยัังได้้ทำงานอื่่�นๆ อีีกมากมาย ท่่านให้้ความสำคััญกัับการสร้้างความเข้้มแข็็งของประชาชน
องค์์กรผู้้�บริิโภค และการทำงานของหน่่วยงานต่่างๆ ในพื้้�นที่่�เพื่่�อการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�บริิโภค ท่่านมีีส่่วน
สำคััญอย่่างมากในการขัับเคลื่่�อนให้้มีีองค์์กรอิิสระเพื่่�อการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคตามรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540
และฉบัับต่่อๆ มา จนสำเร็็จ ได้้มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิการจััดตั้้�งสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค พ.ศ.
2562 ในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่่�งเราจำเป็็นต้้องสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อนการ
ทำงานของสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค เพื่่�อการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคต่่อไป
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จุุดเริ่่�มต้้น “ระบบจััดหายารวมที่่�คุ้้�มค่่า มีีคุุณภาพ”
รศ.ดร.ภก.วิิทยา กุุลสมบููรณ์์
12 กุุมภาพัันธ์์ 2564

https://www.facebook.com/631896666/posts/10159082093491667/
อาจารย์์หมอมงคล ณ สงขลา เป็็นปููชนีียบุุคคลในวงการสุุขภาพ มีีผลงานเชิิงประจัักษ์์ให้้เรีียน
รู้้�มากมายหลายด้้าน เนื่่�องจากท่่านได้้จากไปอย่่างยิ่่�งใหญ่่ สง่่างาม จากคุุณููปการที่่�ทำไว้้ จึึงขอบัันทึึก
เรื่่�องราวในมิิติิที่่�มีีโอกาสได้้ทำงานและเรีียนรู้้�จากท่่าน
อาจารย์์หมอมงคลท่่านเข้้าใจเรื่่อ� งสุุขภาพในมิิติกิ ารเข้้าถึึงบริิการและการจััดการให้้เข้้าถึึงบริิการ
ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม
47

นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

บทบาทในด้้านการเข้้าถึึงยาของท่่านที่่�โดดเด่่น คืือ การบัังคัับใช้้สิิทธิิ หรืือ ซีีแอล (CL - Compulsory
Licensing) เป็็นที่่�ประจัักษ์์ ทำให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี ผู้้�ป่่วยมะเร็็ง และอื่่�นๆ ได้้เข้้าถึึงยาที่่�มีีประสิิทธิิผล
แต่่ยัังขาดประสิิทธิิภาพเชิิงเศรษฐศาสตร์์ จึึงทำให้้เขาเหล่่านั้้�นไม่่สามารถเข้้าถึึงเภสััชสิิทธิิ (Right to
Pharmaceutical ) ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพได้้
ในยุุคเริ่่�มต้้นโรงพยาบาลอำเภอ ท่่านขี่่�ม้้าแกลบออกเยี่่�ยมประชาชน สะท้้อนจิิตใจหมอที่่�ต้้องการให้้
ประชาชนห่่างไกลได้้รัับบริิการ แม้้อยู่่�ที่่�โรงพยาบาลอำเภอซึ่่�งห่่างไกลเมืืองใหญ่่ แสนจะทุุรกัันดาร ขาดสิ่่�ง
บัันเทิิงเริิงรมย์์ยัังไม่่พอ ยัังขี่่�ม้้าบุุกป่่าฝ่่าดงให้้ถึึงหมู่่�บ้้านที่่�ห่่างไกลออกไปอีีก
อาจารย์์หมอมงคลนำเงิินโรงพยาบาลมาสร้้างถนนเข้้าโรงพยาบาล เพราะทราบว่่าคนป่่วยและญาติิมา
หาหมอ ถนนขรุุขระ ฝนตก ถนนเละเทะเฉอะแฉะ ยากลำบาก แต่่การใช้้เงิินโรงพยาบาลในอดีีตมีีระเบีียบ
คุุมมากเพราะคนทำระเบีียบอยู่่�ส่่วนกลาง เน้้นควบคุุมและกลััวการโกง แต่่ไม่่รู้้�ทุกุ ข์์ที่่ป� ลายทาง ท่่านทำถนน
แม้้มีีอุุปสรรคเรื่่�องระเบีียบและพร้้อมให้้ตรวจสอบ จนสำเร็็จ
ผลงานเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ ประชาชนรัักใคร่่ ส่่วนกลางเห็็นความตั้้ง� ใจ มอบงานใหญ่่ให้้ไปดููแลงานสาธารณสุุข
ทั้้�งจัังหวััดที่่�ลำปาง และต่่อมาที่่�โคราช
ที่่�ลำปาง ท่่านทำเรื่่�องการสนัับสนุุนยาอย่่างเป็็นระบบ เรีียกว่่า “ระบบจััดซื้้�อยารวม” การนำความ
ต้้องการรวม หรืือ Collective Demand มากำหนดความต้้องการในการจััดหา ทำให้้ มีี อำนาจ (Bargaining
Power) ในการต่่อรองในการจััดซื้้�อยา ความไม่่เป็็นระบบ ไม่่เชื่่อ� มโยง ไม่่ต่อ่ เนื่่�อง และการขาดการประเมิินผล
ในการจััดซื้้�อจััดหายาเป็็นปัญห
ั าที่่�นำไปสู่่�การจััดระบบ เป็็น Collective Pharmaceutical Procurement.
ประกอบด้้วยการคััดเลืือกยา การจััดหายา การกระจายยาและการใช้้ยาครบทั้้�งสี่่�มิิติิ
การคััดเลืือกยา มีีกฎกติิกา วิิชาการ ไม่่ตามใจ หรืือ ตามผลประโยชน์์ แต่่ให้้มีีส่่วนร่่วมและ กำหนดเป็็น
บััญชีียาจากระดัับสถานีีอนามััยถึึงโรงพยาบาลจัังหวััด เรีียกว่่า “รายการยาจัังหวััด” ทำให้้การคาดการณ์์
จำนวนต่่อปีี และการตกลงกัับผู้้�จำหน่่ายชััดเจนไม่่เสีียเวลา ไม่่เอาสะดวกเข้้าว่่า โดยเฉพาะยาที่่�มีจี ำนวนจััด
ซื้้อ� มาก มููลค่า่ มาก ยาที่่�อาจจััดซื้้�อน้้อย เมื่่อ� รวมทุุกที่่�ก็มี็ จี ำนวนมากพอที่่�จะสำรองไว้้ช่ว่ ยแบ่่งปัันยามฉุุกเฉิิน
ขาดแคลน ยาที่่�ต้้องเก็็บรัักษาในอุุณหภููมิิต่่ำ บางทีีเรีียกยาแช่่เย็็น หรืือ ยาเย็็น ก็็มีีระบบประกัันอุุณหภููมิิใน
การจััดส่่ง คุุณภาพยาก็็ให้้ไปดููกัันตั้้�งแต่่ที่่�โรงงานว่่า ต้้นทางเป็็นอย่่างไร
การจััดหายา การต่่อรองราคาจากความต้้องการ ทำให้้ผู้้�จััดหามั่่�นใจในราคายาที่่�หาได้้ ไม่่ต้้องกัังวลคำ
ครหาเรื่่�องผลประโยชน์์ ผู้้�ผลิิตเตรีียมตััวได้้ล่่วงหน้้าว่่าผู้้�ซื้้�อเอาแน่่ อีีกทั้้�งเมื่่�อได้้ยาแล้้วยัังไม่่วางใจ ก็็ส่่งไป
ตรวจหลัังรัับยา โดยประสานศููนย์์วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
การกระจายยา จััดระบบเชื่่�อมต่่อโรงพยาบาลกัับสถานีีอนามััย กำหนดรายการและจำนวน ตลอดจน
การต่่อสายถึึงกองทุุนยาประจำหมู่่�บ้้าน ทั้้�งนี้้�การใช้้ยาจะต้้องสมเหตุุผล
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การพััฒนาต้้นแบบที่่�ลำปาง หรืือ ลำปางโมเดล ภายใต้้การนำของอาจารย์์หมอมงคล ได้้ให้้ประสบการณ์์
และได้้นำมาพััฒนาต่่อที่่�โคราช จากที่่�ท่า่ นเคยเป็็นผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอพิิมายและร่่วมงานในโคราช
ย่่อมทราบภููมินิิ เิ วศน์์ ส่่วนผสมเหล่่านี้้� พร้้อมกัับบรรดาหมอ เภสััชกรที่่�มาสนัับสนุุน ทำให้้บรรยากาศการจััด
ซื้้�อยารวมมีีความคึึกคััก ทั้้�งด้้านการปฏิิบััติิ การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ทางวิิชาการ ภายใต้้การอำนวยการของ
คุุณหมอบุุษกร อนุุชาติิวรกุุล หรืือ หมอป๋๋อง หรืือ หมอฝรั่่�งของชาวชุุมพวง ทำให้้งานมีีแผน มีีการปฏิิบััติิ
มีีการกำกัับติิดตามและประเมิินผลได้้ อย่่างเป็็นระบบ
ผลที่่�ได้้คือื สามารถจััดซื้้�อยาได้้มูลค่
ู า่ มากขึ้้นนัั
� บสิิบล้้านบาทในงบประมาณเท่่าเดิิม มีีหลัักประกัันคุุณภาพ
ยา ได้้ยาครอบคลุุมครบถ้้วน มีีระบบยืืมยายามฉุุกเฉิิน ระบบส่่งต่่อยากระจายยาถึึงสถานีีอนามััยสามารถ
ติิดตามได้้ ระบบของโคราชขยายไปในเขตบุุรีรััมย์
ี ์ สุุรินิ ทร์์ ชััยภููมิิ ต่่อมาเป็็นนโยบายขยายทุุกเขตทั่่�วประเทศ
สืืบต่่อมาจนอาจารย์์มงคล เป็็น ปลััดกระทรวง และ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
หนึ่่�งปีีที่่�ได้้เป็็นทีีมจััดซื้้�อยารวมโคราช ภายใต้้การอำนวยการของอาจารย์์หมอมงคล คืือหนึ่่�งปีีแห่่ง
การเรีียนรู้้� กลยุุทธ์์การเป็็นผู้้�เอื้้�อผู้้�อำนวย ตลอดจนการสั่่�งการที่่�สำคััญเพื่่�อให้้ระบบใหญ่่ ที่่�มีีโรงพยาบาล
กว่่าสามสิิบแห่่งมาร่่วมการจััดซื้้�อยารวมด้้วยกััน ภาวะการนำของท่่านทั้้�งการส่่งเสริิม สนัับสนุุนและสั่่�งการ
สะท้้อนผู้้�นำที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีวิิชาการมีีประสบการณ์์และความตั้้�งใจ
ผลงานการจััดซื้้�อยารวมได้้มีีการนำไปเขีียนเป็็นงานวิิชาการและวิิจััย มีีการตีีพิิมพ์์ใน Essential Drug
Monitor ขององค์์การอนามััยโลก ที่่�สามารถแสดงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการบริิหารจััดการระบบ
ตลอดจนบทความวิิจััยที่่�ประเมิินผลลััพธ์์ทั้้�งทางคุุณภาพยา ความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐศาสตร์์ และความเป็็นไป
ได้้ในการขยายผลการดำเนิินการไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นในประเทศไทย
คุุณูปู การนี้ไ้� ม่่มีเี พีียงในประเทศไทย แต่่ผลงานยัังเป็็นเข็็มทิศต่
ิ อ่ ประเทศที่่�มีที รััพยากรด้้านยาและสุุขภาพ
ที่่�จำกััด ที่่�กำลัังควานหานโยบายการจััดหายาที่่มี� คี วามคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถป้้องกััน
ไม่่ให้้มีีนัักการเมืืองหรืือผู้้�ที่่�จะเข้้ามาแสวงประโยชน์์จากการจััดหายามีีช่่องทางแทรกแซงได้้
นัับเป็็นอีกี หนึ่่�งมิิติขิ อง อาจารย์์หมอมงคล ณ สงขลา ที่่�สมควรได้้รัับการกล่่าวขานถึึงผลงานเชิิงประจัักษ์์
ที่่�อาจารย์์ได้้สร้้างขึ้้�นเพื่่�อการเรีียนรู้้�และเป็็นแรงบัันดาลใจแก่่คนรุ่่�นต่่อๆไป
รศ.ดร.ภก.วิิทยา กุุลสมบููรณ์์
ผู้้�อำำนวยการสำำนัักงานแผนงานสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิระดัับโลก
ภายใต้้กองทุุนศตวรรษที่่� 2 (C2F) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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แรงผลัักดัันสู่่�ผลสำำเร็็จ “สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค”

สารีี อ๋๋องสมหวััง
12 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/100001022611894/posts/3753648944679156/
กราบลา...อาจารย์์มงคล ณ สงขลา

ปลายเดืือนที่่�แล้้วมีีโอกาสไปเยี่่�ยมอาจารย์์มงคล กัับคุุณหมอสายพิิณ หััตถีีรััตน์์ และ คุุณกรรณิิการ์์
กิิจติิเวชกุุล ที่่�โรงพยาบาลรามาธิิบดีี อาจารย์์สดใส ไม่่มีีเหนื่่�อยหอบ พููดคุุยกัับพวกเราในหลายเรื่่�อง
คำถามแรกที่่�อาจารย์์คุยุ กัับสารีี อาจารย์์ถามถึึงการจััดตั้้ง� “สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค” ว่่าเรีียบร้้อยแล้้วยััง
อาจารย์์สนัับสนุุนเรื่่�องนี้้�มาโดยตลอดและให้้กำลัังใจเครืือข่่ายผู้้�บริิโภคให้้เดิินหน้้าเรื่่�องนี้้�อย่่างเต็็มกำลััง
อาจารย์์มงคล ถืือเป็็นหนึ่่�งในจำนวนแพทย์์ที่่�มีีบทบาทสำคััญในการผลัักดัันและพััฒนาขบวนการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในประเทศไทย
อาจารย์์ช่่วยสนัับสนุุนและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้องค์์กรของผู้้�บริิโภคในช่่วงเริ่่�มต้้น จำนวน 8 จัังหวััด
เมื่่อ� อาจารย์์ดำรงตำแหน่่งเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำให้้เกิิดองค์์กรผู้้�บริิโภคทำงานใน
ต่่างจัังหวััด และเป็็นเครืือข่่ายผู้้�บริิโภคที่่�ทำงานจนถึึงปััจจุุบัันทั่่�วประเทศ การสนัับสนุุนของอาจารย์์เป็็นทั้้�ง
กำลังั ใจและความมุ่่�งมั่่น� ของพวกเรา ทุุกครั้้ง� ที่่�ประชุุมร่วมกััน
่
อาจารย์์จะสอบถามและติิดตามความก้้าวหน้้า
รวมทั้้ง� ช่่วยอธิิบายให้้หน่ว่ ยงานต่่างๆ เข้้าใจ ช่่วยคิิด ช่่วยผลักั ดัันงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและสภาองค์์กรผู้้�บริิโภค
เครืือข่่ายองค์์กรผู้้�บริิโภคทั่่�วประเทศ ขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย และคุุณความดีีของอาจารย์์ที่่�
สนัับสนุุนการทำงานทางสัังคมมาโดยตลอดและต่่อเนื่่�อง ช่่วยนำดวงวิิญญาณของอาจารย์์ไปสู่่�สุุขคติิ
พวกเราจะเดิินหน้า้ อย่่างเต็็มที่่� เต็็มกำลังั ในการผลักั ดัันให้้สภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค เป็็นตััวแทนผู้้�บริิโภค
เป็็นองค์์กรที่่�สร้า้ งความเข้้มแข็็งและสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคได้้รัับการคุ้้�มครองตามสิิทธิิอัันพึงึ มีีพึงึ ได้้ของตนเอง
สารีี อ๋๋องสมหวััง
เลขาธิิการสภาองค์์กรของผู้้�บริิโภค
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ย้้อนมองนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
นิิมิิตร์์ เทีียนอุุดม ผู้้�อำำนวยการมููลนิิธิิเข้้าถึึงเอดส์์
5 มกราคม 2563

https://www.the101.world/nimit-tienudom-interview/
ความทรงจำำและความประทัับใจ “หมอมงคล”

ประมาณ 3-4 ปีีที่่�แล้้ว พวกเราในนามกลุ่่�มคนรัักหลัักประกัันสุุขภาพตอนนั้้�นร่่วมกัับเครืือข่่ายภาค
ประชาชนอื่่�นๆ จััดเดิินมิิตรภาพจากกรุุงเทพฯ ไปขอนแก่่น หรืือที่่�เรีียกว่่ากิิจกรรม We Walk เพราะพวก
เรามองว่่ามีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องพููดถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาชุุมชน ปััญหาความมั่่�นคงของระบบหลััก
ประกัันสุุขภาพ ความมั่่�นคงด้้านอาหาร เรื่่�องการเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์� ปััญหาเรื่่�องข้้อตกลงการค้้าเสรีี (FTA) และ
เรื่่�องเสรีีภาพทางวิิชาการ ระหว่่างทางเราเอาประเด็็นพวกนี้้�ไปพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกัับชาวบ้้านรอบๆ พี่่�น้้อง
ที่่�ร่่วมเดิินขบวน และเครืือข่่ายประชาชนในละแวกใกล้้เคีียงกัับเส้้นทางของเรา
อย่่างไรก็็ตาม ตอนนั้้�นเป็็นช่่วงที่่�ห้้ามจััดการชุุมนุุม เพราะยัังอยู่่�ภายใต้้ระบอบคณะรัักษาความสงบ
แห่่งชาติิ ก็็เลยมีีฝ่่ายปกครองและทหารที่่�ตั้้�งจุุดสกััดไม่่ให้้เราทำกิิจกรรมนี้้� ทำให้้แผนของเราที่่�วางไว้้ว่่าจะ
นอนวััดนอนโรงเรีียนไหนบ้้างก็็ต้้องผิิดแผนไปหมด เราไม่่สามารถไปนอนได้้ ช่่วงหนึ่่�งที่่�เราเดิินใกล้้จะถึึง
โคราชแล้้วเรายัังหาที่่�นอนกัันไม่่ได้้ ผมก็็นึึกถึึงคุุณหมอมงคล คุุณหมอท่่านก็็อนุุญาตให้้พวกเราไปนอนที่่�
บ้้านพัักของท่่าน ท่่านบอกว่่าเรื่่�องแบบนี้้�เราต้้องช่่วยกััน ตรงนี้้�แสดงถึึงตััวตนของท่่านที่่�มีีความเป็็นผู้้�ใหญ่่
กล้้าตััดสิินใจ กล้้าสนัับสนุุนที่่�จะผลัักดัันการทำกิิจกรรมของภาคประชาชน ถึึงแม้้จะถููกสกััดกั้้�นหนัักก็็ตาม
เวลาที่่�ผมนึึกถึึงคุุณหมอมงคลผมก็็จะนึึกถึึงเรื่่�องนี้้�เลย
51

นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

การผลัักดัันหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ในฐานะปลััดกระทรวงสาธารณสุุข

ประเด็็นสำคััญอยู่่�ที่่ก� ารตััดสิินใจในเชิิงนโยบายว่่าโรงพยาบาลของรััฐทุุกแห่่งต้้องอยู่่�กัับระบบหลัักประกััน
สุุขภาพ แล้้วก็็ต้้องไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องภาคสมััครใจด้้วย อัันนี้้�สำคััญมากเพราะในกฎหมายไม่่มีีเขีียนบัังคัับไว้้ มีี
บอกไว้้แค่่ว่่าโรงพยาบาลไหนมีีความประสงค์์ที่่�จะอยู่่�กัับระบบก็็ให้้มาขึ้้�นทะเบีียน เพราะฉะนั้้�นถ้้าในเบื้้�อง
ต้้น ฝ่่ายนโยบายไม่่กล้้าบอกว่่าทุุกโรงพยาบาลของรััฐต้้องมาอยู่่�ในระบบ นโยบายแบบนี้้�ก็็จะไม่่เกิิดขึ้้�น แต่่
หมอมงคลตอนนั้้�นก็็มองเห็็นชััดเจนว่่าระบบนี้้�มีีประโยชน์์ต่่อประชาชน ทำให้้ประชาชนไม่่ต้้องล้้มละลาย
หรืือต้้องมาคิิดถึึงเรื่่�องค่่ารัักษาพยาบาลในการรัักษาแต่่ละครั้้�ง จึึงตััดสิินใจผลัักดัันนโยบายนี้้�
กลไกสำคััญในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแบ่่งเป็็นสองฝั่่ง� ฝั่่ง� หนึ่่�งคืือผู้้�ซื้้อ� บริิการก็็คือื สำนัักงานหลักั ประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) อีีกฝั่่ง� คืือผู้้�ให้้บริิการ ถ้้าทั้้ง� สองฝั่่ง� นี้้ป� ระสานงานกัันไม่่ได้้ ทำงานไปในทางเดีียวกััน
ไม่่ได้้ นโยบายนี้้�ก็็ไปไม่่ได้้อีีก ตอนนั้้�นในฝั่่�งของ สปสช. มีีคุุณหมอสงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ ซึ่่�งเป็็นลููกน้้องเก่่า
ของหมอมงคล เข้้ามาบริิหารจััดการ และในฝั่่�งของผู้้�ให้้บริิการซึ่่�งก็็คืือสาธารณสุุขตอนนั้้�นมีีคุุณหมอมงคล
เป็็นปลััดกระทรวงสาธารณสุุข และในตอนนั้้�นรััฐมนตรีีคืือคุุณหญิิงสุุดารััตน์์ เกยุุราพัันธ์์ และรััฐมนตรีีช่่วย
คืือคุุณหมอสุุรพงษ์์ สืืบวงศ์์ลีี ซึ่่�งต่่างก็็มีีแนวคิิดชััดเจนเหมืือนกัันที่่�อยากให้้โรงพยาบาลรััฐเข้้าสู่่�ระบบ เมื่่�อ
ทุุกฝ่่ายทำงานด้้วยกััน ประสานงานกัันอย่่างดีี นโยบายนี้้�ถึึงเดิินหน้้าไปได้้
ในช่่วงจัังหวะนั้้�น โรงพยาบาลหรืือหมอจำนวนมากหวั่่�นใจไม่่อยากเข้้าระบบ เพราะระบบหลัักประกััน
สุุขภาพไปกระทบกัับเงิินบำรุุงของโรงพยาบาลโดยตรง ระบบหลัักประกัันสุุขภาพเข้้ามาเป็็นคนซื้้�อบริิการ
แทนประชาชน เพราะฉะนั้้�นโรงพยาบาลทั้้�งหมดที่่�เข้้ามาอยู่่�ในระบบจะไม่่สามารถเก็็บค่่ารัักษาพยาบาลได้้
นอกจากค่่าธรรมเนีียมต่่อครั้้�งที่่�ประชาชนไปใช้้บริิการซึ่่�งกำหนดไว้้แค่่ 30 บาท นั่่�นแปลว่่าไปกระทบกัับ
หม้้อข้้าวหรืือขุุมทรััพย์์ของโรงพยาบาล เพราะว่่าตามระเบีียบ โรงพยาบาลสามารถจััดตั้้�งเงิินบำรุุงได้้ เมื่่�อมีี
ประชาชนไปรัักษา เขาก็็เรีียกเก็็บค่่ารัักษาแล้้วเก็็บเป็็นเงิินบำรุุงของโรงพยาบาล แต่่ว่่าปลััดกระทรวงที่่�ชื่่�อ
ว่่าหมอมงคลตััดสิินใจว่่าทุุกโรงพยาบาลต้้องอยู่่�ภายใต้้กฎเกณฑ์์กติิกาใหม่่นี้้� ทำให้้โรงพยาบาลไม่่สามารถ
เรีียกเก็็บเงิินประชาชนได้้ ความกล้้าตััดสิินใจของหมอมงคลด้้วยการมองประโยชน์์ของประชาชนผู้้�เจ็็บป่่วย
เป็็นหลััก ทำให้้ระบบนี้้�เดิินหน้้าได้้
การสานต่่อหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ในฐานะรััฐมนตรีีสาธารณสุุข

ในช่่วงเริ่่�มต้้นออกนโยบายมาใหม่่ๆ ทุุกคนยัังกล้้าๆ กลััวๆ เพราะฉะนั้้�นจึึงทำกัันแบบรอบคอบ นี่่�จึึง
ทำให้้มีีประกาศยกเว้้นบางโรคที่่�ต้้องใช้้ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาสููง ระบบก็็จะไม่่ได้้ดููแลครอบคลุุมไปถึึง เช่่น
การรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV ด้้วยยาต้้านไวรััส การรัักษาผู้้�ป่่วยโรคไตที่่�ต้้องใช้้เครื่่�องฟอกไต และภาวะการมีีบุุตร
ยาก แต่่ว่่าด้้วยภาวะผู้้�นำและการประสานงานกัันระหว่่างกระทรวงสาธารณสุุขกัับสปสช. จึึงทำให้้เรื่่�อง
พวกนี้้�ค่่อยๆ ขยัับไปได้้
ตััวอย่่างหนึ่่�งก็็คืือประเด็็นของยาต้้านไวรััส HIV ซึ่่�งในตอนนั้้�นก็็มีีราคาสููงมาก ทำให้้ไม่่สามารถเข้้าสู่่�
ระบบได้้เพราะจะต้้องรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายหนััก สาเหตุุที่่�ยานี้้�แพงก็็เป็็นเพราะเรื่่�องสิิทธิิบััตรยา เพราะฉะนั้้�น
ถ้้าจะทำให้้ยานี้้�ราคาถููกลงและผู้้�ป่่วยเข้้าถึึงได้้ เราก็็ต้้องจััดการเรื่่�องนี้้� และถ้้าเราไปดููในกฎหมายเรื่่�อง
สิิทธิิบััตร มีีการระบุุเปิิดช่่องไว้้ว่่า ถ้้าเกิิดเหตุุวิิกฤตทางสุุขภาพแล้้วมีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
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จดสิิทธิิบััตร รััฐสามารถเอาสิ่่�งประดิิษฐ์์นั้้�นมาใช้้ได้้โดยจ่่ายค่่าธรรมเนีียมการใช้้ให้้กัับผู้้�ถืือสิิทธิินั้้�นๆ ด้้วย
เหตุุนี้้� ประกอบกัับความกล้้าคิิดกล้้าตััดสิินใจ ทำให้้คุุณหมอตััดสิินใจทำประกาศบัังคัับใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิ
บััตรยา (Compulsory Licensing: CL) ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�ไม่่มีีใครกล้้าทำเพราะกลััวจะกระทบกัับเรื่่�องการค้้า
ระหว่่างประเทศ กลััวบริิษััทยา กลััวสหรััฐฯ ไม่่พอใจ เรื่่�องนี้้�จึึงถููกทิ้้�งมานานจนกระทั่่�งคุุณหมอมงคลขึ้้�นมา
รัับตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
การทำ CL มีีคุุณููปการมาก เพราะว่่ามัันสร้้างอำนาจต่่อรองของผู้้�ซื้้�อยาซึ่่�งคืือ สปสช. ให้้แข็็งแรงขึ้้�น
ทำให้้บริิษััทยาเห็็นเลยว่่า ถ้้ามีีความจำเป็็น รััฐบาลไทยก็็มีคี วามพร้้อมที่่�จะทำเรื่่อ� งแบบนี้้� นี่่�ทำให้้เกิิดอำนาจ
ในการต่่อรองราคากััน และในช่่วงหลัังๆ ก็็ทำได้้โดยสะดวกมากขึ้้�น
จาก 30 บาทรัักษาทุุกโรค สู่่�รัักษาฟรีีทุุกโรค

ตอนนั้้�นเกิิดประเด็็นขึ้้�นมาว่่าระบบหลัักประกัันสุุขภาพมาจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลแทนประชาชนแล้้วก็็
จริิง แต่่ประชาชนที่่�ไปรัับการรัักษาก็็ยัังมีีภาระอยู่่� ซึ่่�ง 30 บาทสำหรัับใครหลายคนอาจจะน้้อยมาก แต่่
สำหรัับคนชนบทหาเช้้ากิินค่่ำ การไปโรงพยาบาลครั้้�งหนึ่่�งจะต้้องหยุุดงาน ขาดรายได้้ไปเลยทั้้�งวััน โดย
เฉพาะคนที่่�รัับจ้้างรายวััน ตอนนี้้�ทุุกคนก็็เลยตััดสิินใจกัันว่่ายกเลิิกค่่ารัักษาตรงนี้้�ไปเลยดีีกว่่า ซึ่่�งตอนนั้้�น
โรงพยาบาลหลายแห่่งก็็ไม่่ค่อ่ ยพอใจเหมืือนกััน แต่่มองอีีกด้้านหนึ่่�งผู้้�บริิหารก็็คิดิ ว่่าการเก็็บเงิินตามมาด้้วย
การที่่�โรงพยาบาลต้้องลงทุุนจ้้างคนมาเซ็็ตระบบการเก็็บเงิิน ระบบใบเสร็็จ และต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�มาคอยนั่่�ง
เก็็บเงิินอีีก ขณะที่่�ค่่ารัักษาตอนนั้้�นก็็แค่่ 30 บาทซึ่่�งก็็ถืือว่่าโรงพยาบาลได้้รายได้้ไม่่เยอะอยู่่�แล้้ว การลง
ต้้นทุุนไปกัับการเก็็บเงิินตรงนี้้�ก็็เลยไม่่คุ้้�มกัับรายได้้ที่่�ได้้มา เราก็็เลยมองกัันว่่ายกเลิิกเก็็บเงิินไปเลยดีีกว่่า
ตอนนั้้�นก็็มีีนัักการเมืืองบางส่่วนกลััวว่่าถ้้าไม่่เก็็บเงิินเลย คนจะแห่่ไปใช้้บริิการกัันแบบฟุ่่�มเฟืือย แต่่เรา
ก็็พบแล้้วว่่าไม่่จริิง ถ้้าไปดููสถิิติิย้้อนหลัังที่่�ผ่่านมา อััตราการไปใช้้บริิการของประชาชนสมเหตุุสมผลอยู่่� ถึึง
แม้้ว่่าไม่่ถููกเรีียกเก็็บเงิิน 30 บาท พวกเขาก็็ไม่่ได้้ไปใช้้บริิการแบบคิิดอยากจะไปก็็ไปเลย เพราะการเดิิน
ทางไปโรงพยาบาลแต่่ละครั้้�งก็็มีีภาระค่่าใช้้จ่่าย แต่่ในช่่วงหลัังก็็มีีการเสนอว่่าให้้เก็็บค่่าธรรมเนีียม 30
บาทเหมืือนเดิิม ขณะที่่�มรดกของคุุณหมอมงคลก็็ยัังคงอยู่่�ซึ่่�งก็็คืือการห้้อยท้้ายไว้้ในประกาศเรีียกเก็็บค่่า
ธรรมเนีียม 30 บาทว่่า ประชาชนที่่�ไม่่ประสงค์์จะจ่่ายก็็ไม่่ต้้องจ่่ายก็็ได้้ ซึ่่�งภาคประชาชนพยายามช่่วยกััน
รณรงค์์ให้้คนรู้้�เงื่่�อนไขข้้อนี้้�
หลัักประกัันสุุขภาพในยุุค คสช.

ในยุุค คสช. ตอนนั้้�นรััฐบาลน่่าจะถููกล็็อบบี้้�จากฝั่่�งหมอที่่�เสีียผลประโยชน์์ และรู้้�สึึกไม่่ชอบระบบหลััก
ประกัันสุุขภาพ กลุ่่�มนี้้�จะพููดตลอดเวลาว่่าควรจะต้้องให้้ประชาชนร่่วมจ่่าย เพราะว่่าใช้้เงิินเยอะ กลััวว่่า
ประเทศจะล้้มละลาย แต่่หมอมงคลท่่านรู้้�ดีีว่่าระบบเป็็นอย่่างไร การจััดสรรงบประมาณมาจากส่่วนไหน
อย่่างไรบ้้าง คุุณหมอจึึงกล้้าลุุกขึ้้�นส่่งเสีียงบอกว่่าไม่่เห็็นด้้วยกัับการให้้ประชาชนร่่วมจ่่าย เพราะประชาชน
บางส่่วนไม่่มีีจ่่ายจริิงๆ ภาคประชาชนก็็ลุุกขึ้้�นคััดค้้านเหมืือนกััน จนต่่อมาประเด็็นนี้้�ก็็เบาลงไป แต่่ก็็มีีเรื่่�อง
ใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นมาอีีก
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ประเด็็นต่่อมาคืือการที่่�รััฐบาลไม่่เข้้าใจระบบหลัักประกัันสุุขภาพ เชื่่�อไปว่่ามีีการทุุจริิตเกิิดขึ้้�น ก็็เลย
ให้้มีีการตรวจสอบ จนมีีการแขวนเลขาธิิการ สปสช. อยู่่�ช่่วงหนึ่่�ง แต่่ผลออกมาก็็พบว่่าไม่่มีีการทุุจริิต ซึ่่�ง
คุุณหมอมงคลก็็ออกมาช่่วยย้้ำว่่าไม่่มีีการทุุจริิตเกิิดขึ้้�น แต่่ว่่าระบบการกำกัับตรวจสอบระบบหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้าของ คสช.ในลัักษณะที่่�ขาดความรู้้�ความเข้้าใจก็็มีีผลพวงตามมาอีีกอย่่าง ก็็คืือการบอกว่่า
กฎหมายหลัักประกัันสุุขภาพไม่่ให้้อำนาจซื้้�อยา เพราะไปตีีความนิิยามของคำว่่าค่่ารัักษาพยาบาลอย่่างแคบๆ
ก่่อนหน้้านี้้� สปสช. มีีสำนัักยา ซึ่่�งมีีบทบาทในการจััดสรรงบประมาณไปซื้้�อยาราคาแพงในลัักษณะการ
ซื้้�อยารวม ซึ่่�งกระบวนการก็็คืือแต่่ละโรงพยาบาลมารวมตััวกัันแล้้วดููว่่าเรามีียาตััวไหนบ้้างที่่�จำเป็็นต้้องใช้้
แล้้วก็ไ็ ปพููดคุยุ ต่่อรองกัับบริิษััทที่่�ขายยาตััวนั้้น� ซึ่่ง� วิิธีนี้ี ท้� ำให้้เราซื้้อ� ยาได้้ในราคาถููกลง ประหยััดงบประมาณ
ของประเทศ แต่่เมื่่�อมาถึึงยุุค คสช. ก็็บอกว่่า สปสช.ไม่่มีีอำนาจ ต้้องโอนไปให้้กระทรวงสาธารณสุุขเป็็นผู้้�
ซื้้�อ แต่่เมื่่�อดููกฎหมายแบบเถรตรงจริิงๆ ก็็ทำไม่่ได้้อีีก ระบบนี้้�ก็็เกืือบจะพััง จนสุุดท้้ายต้้องไปขอมติิคณะ
รััฐมนตรีีใหม่่ว่่าให้้กำหนดโรงพยาบาลหนึ่่�งแห่่งภายใต้้กระทรวงสาธารณสุุขเป็็นตััวแทนซื้้�อยารวมแทนโรง
พยาบาลทั้้�งประเทศ นี่่�เป็็นตััวอย่่างของการตััดสิินใจของผู้้�นำประเทศที่่�ไม่่ได้้มีีความเข้้าใจในตััวระบบอย่่าง
แท้้จริิง จนทำให้้ระบบเกืือบไปไม่่รอด แต่่ก็็ถืือว่่าโชคดีีที่่�มีีคุุณหมอมงคลคอยลุุกขึ้้�นมาอธิิบายอย่่างตรงไป
ตรงมา แล้้วพอเป็็นคุุณหมอที่่�ออกมาอธิิบาย รััฐบาลก็็ต้้องฟััง
นโยบายบััตรทองรัักษาได้้ทุุกที่่�

ตรงนี้้�ต้้องให้้เครดิิตคุุณอนุุทิิน ชาญวีีรกุุล รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขคนปััจจุุบััน ที่่�น่่าจะ
มองเห็็นปััญหาว่่า การเริ่่�มต้้นใช้้บริิการบััตรทองจะต้้องไปที่่�หน่่วยบริิการประจำใกล้้บ้้านที่่�เราเลืือก แล้้วมีี
ปััญหาว่่าหน่่วยบริิการใกล้้บ้้านเหล่่านั้้�นอาจจะเล็็ก และรัักษาบางโรคไม่่ได้้ ประชาชนก็็ต้้องไปรัับใบส่่งตััว
หรืือประชาชนบางคนไม่่เชื่่�อโรงพยาบาลขนาดเล็็กก็็จะวิ่่�งไปหาโรงพยาบาลขนาดใหญ่่เลย ซึ่่�งก็็จะถููกเรีียก
เก็็บเงิิน ข้้ามขั้้�นตอนของการรัักษาภายในระบบ การออกนโยบายให้้บััตรทองนำไปใช้้ได้้ทุุกที่่�ก็็จะช่่วยแก้้
ปััญหานี้้�ได้้ แต่่ว่่านโยบายนี้้�ก็็ต้้องทำอย่่างรอบคอบ เพราะการที่่�ประชาชนจะต้้องขึ้้�นทะเบีียนในแต่่ละที่่�
จะไปผููกพัันกัับงบประมาณที่่�จะต้้องจ่่ายให้้แต่่ละโรงพยาบาล เพราะฉะนั้้�นเราต้้องมาเปลี่่�ยนวิิธีีคิิดกัันใหม่่
ว่่าจะจััดสรรงบประมาณให้้แต่่ละโรงพยาบาลที่่�รัับขึ้้�นทะเบีียนอย่่างไร และการตั้้ง� ราคาจะเป็็นเท่่าไหร่่ เพื่่�อ
ให้้โรงพยาบาลยัังมีีรายรัับที่่�แน่่นอนชััดเจน
ตอนนี้้�นโยบายนี้้�ยัังเพิ่่�งอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้น โดยเริ่่�มใช้้ที่่�กรุุงเทพฯ เขต 9 ก่่อน แล้้วเดี๋๋�ยวเราค่่อยมาดููกััน
ว่่าจะมีีวิิธีีการจััดการอย่่างไรให้้ทั้้�งฝั่่�งผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการสะดวกมากขึ้้�น และจะพััฒนาไปอย่่างไรได้้
อีีกบ้้าง ตรงนี้้�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีี
CPTPP กัับปััญหา CL ยา

หลายคนอ้้างว่่าไทยควรเข้้า CPTPP เพราะตลาดใหญ่่มาก แต่่ว่า่ มุุมมองแบบนี้้เ� ป็็นมุมม
ุ องของนัักธุุรกิจิ
และผู้้�ค้้าที่่�มองว่่าการขยายตลาดจะทำให้้เขาได้้ประโยชน์์ แต่่ก็็ต้้องเอาเรื่่�องอื่่�นไปแลก เช่่น ทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา การลดภาษีี เขตแดนศุุลกากร ซึ่่�งอาจจะทำให้้พวกเขาได้้ตลาดมากขึ้้�น แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งก็็มีีคนได้้
รัับผลกระทบ และที่่�เราสามารถชะลอไม่่ให้้รััฐบาลพิิจารณาเข้้าร่่วม CPTPP เป็็นเพราะว่่าจะกระทบเรื่่�อง
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สุุขภาพแน่่ๆ โดยเฉพาะในประเด็็นสิิทธิิบััตรยา เราจะทำ CL ไม่่ได้้เหมืือนเดิิม ซึ่่�งจะทำให้้คนไทยต้้องซื้้�อ
ยาแพงขึ้้�นด้้วย เพราะเงื่่�อนไขหลายอย่่างใน CPTPP ก็็เข้้มงวดมาก และยัังมีีเรื่่�องการคุ้้�มครองนัักลงทุุนด้้วย
หากรััฐบาลทำนโยบายสาธารณะแล้้วไปกระทบกัับนัักลงทุุนก็จ็ ะถููกฟ้้อง รััฐบาลหรืือหน่่วยงานของราชการ
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งนี้ก็้� ไ็ ม่่มีคี วามชััดเจนว่่าคุุณจะเยีียวยาดููแลคนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเรื่่อ� งนี้อ้� ย่่างไร เพราะ
ฉะนั้้�นเราถึึงสามารถหยุุดเรื่่�องนี้้�กัันได้้
คุุณหมอมงคลก็็มีีจุุดยืืนชััดเจนว่่า CL ยาเป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชน และยัังตอบโจทย์์ชััดเจนว่่าไม่่ใช่่
การขโมยทรััพย์์สิินทางปััญญา แต่่เป็็นการใช้้สิิทธิิของรััฐที่่�จะดููแลประชาชน ถ้้าเราเข้้า CPTPP ไปแล้้ว ตรง
นี้้�ก็็จะเกิิดความยุ่่�งยาก ตอนนี้้�เราเลยหยุุด CPTPP ได้้ แต่่ก็็ยัังไม่่รู้้�ว่่าจะหยุุดได้้อีีกนานแค่่ไหน คนที่่�คอยมา
ส่่งเสีียงช่่วยประชาชนอย่่างคุุณหมอมงคลก็็เสีียไปแล้้ว เราก็็อาจสู้้�เรื่่�องนี้้�กัันลำบากขึ้้�น
หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า กัับวััคซีีนโควิิด-19

คนไทยทุุกคนมีีสิิทธิิจะต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมและป้้องกัันโรคอยู่่�แล้้วตามระบบหลัักประกัันสุุขภาพ
เช่่น เด็็กทุุกคนที่่�เกิิดมาจะต้้องได้้รัับการฉีีดวััคซีีนพื้้�นฐาน 5 ตััว และเด็็กผู้้�หญิิงในช่่วงชั้้�น ป.5-6 ก็็จะได้้
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันมะเร็็งปากมดลููก แต่่ว่่าการมีีโรคอุุบััติิใหม่่ขึ้้�นมาอย่่างนี้้�ก็็เป็็นหน้้าที่่�ของระบบที่่�ต้้องไป
คิิดว่่าจะดููแลประชาชนอย่่างไร ระบบก็็อาจต้้องคิิดจััดสรรงบประมาณหาเงิินมาซื้้�อวััคซีีนโควิิด-19 ให้้ได้้
ตอนนี้้�ที่่�มีีข่่าวว่่าเราไปจองซื้้�อวััคซีีน เราก็็ยัังใช้้เงิินกู้้�อยู่่� แต่่ในปีีถััดๆ ไป สปสช. ก็็จะต้้องทำงบประมาณเพื่่�อ
ยื่่�นขอจากรััฐบาลโดยยกเหตุุความจำเป็็น หลัังจากนั้้�นพอมีีวััคซีีนแล้้ว สปสช. และกระทรวงสาธารณสุุขจะ
ต้้องเซ็็ตระบบร่่วมกัันว่่าจะกระจายวััคซีีนอย่่างไรให้้เป็็นธรรมกัับทุุกคน ดููว่่าใครเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ควรได้้รัับ
วััคซีีนก่อ่ น พวกเราก็็ต้อ้ งเข้้าไปช่่วยกัันจัับตามองให้้การกระจายวััคซีีนไม่่เกิิดความเหลื่่�อมล้้ำ ไม่่มีอี ภิิสิทิ ธิ์์ช� น
อนาคตของหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า

เรื่่อ� งแรก ประเทศเรามีีระบบหลัักประกัันสุุขภาพหลายกองทุุน มีีทั้ง้� ของราชการ ประกัันสัังคม บััตรทอง
รััฐวิิสาหกิิจ และครููโรงเรีียนเอกชนนอกระบบ ทุุกระบบยัังแตกต่่างกัันอยู่่�ในด้้านการจััดสรรงบประมาณ
ของรััฐที่่�จะมาดููแลคนในแต่่ละกลุ่่�ม ความท้้าทายของเราคืือเราจะต้้องค่่อยๆ หลอมรวมระบบพวกนี้้� และ
จะลดความเหลื่่�อมล้้ำของแต่่ละระบบได้้อย่่างไรที่่�จะทำให้้เกิิดสิิทธิิประโยชน์์ในการดููแลรัักษาที่่�เป็็นธรรม
การจััดสรรงบประมาณที่่�สนัับสนุุนแต่่ละกองทุุนเป็็นธรรมกัับทุุกคน แต่่ละระบบมีีประสิิทธิิภาพในการ
จ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลในระดัับที่่�ใกล้้เคีียงกััน ไม่่ใช่่ว่่าระบบหนึ่่�งจ่่ายแพง ระบบหนึ่่�งจ่่ายถููก เราจะต้้องลด
ความเหลื่่�อมล้้ำตรงนี้้�ให้้ได้้
เรื่่อ� งที่่�สอง จะทำอย่่างไรให้้บริิการการรัักษาดีีขึ้้น� กว่่านี้้� เรื่่อ� งนี้้ก็� ขึ้้็ น� อยู่่�กัับกระทรวงสาธารณสุุข ซึ่่ง� ถืือว่่า
เป็็นเจ้้าของโรงพยาบาลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศ กำกัับดููแลโรงพยาบาลรััฐ 1,000 กว่่าแห่่ง เราต้้องคิิดว่่า
จะทำอย่่างไรให้้กระทรวงสาธารณสุุขมีีงบประมาณเพีียงพอที่่�จะจััดสรรการจััดจ้้างและกระจายบุุคลากร
เข้้าไปอยู่่�ในทุุกโรงพยาบาลในแต่่ละระดัับไหนได้้อย่่างดีี ถ้้าโรงพยาบาลขนาดเล็็กมีีบุุคลากรเพีียงพอและ
บุุคลากรเหล่่านี้้�ยัังได้้รัับการส่่งเสริิมให้้มีีความสามารถที่่�ดีี จนสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับโรงพยาบาลขนาด
เล็็กในแต่่ละแห่่งได้้ เราก็็จะไปแก้้ปััญหาความแออััดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่่ได้้ เพราะคนจะเชื่่�อว่่าไป
โรงพยาบาลไหนก็็เหมืือนกััน
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ผมคิิดว่่านี่่�เป็็นโจทย์์ท้้าทายมากว่่ากระทรวงสาธารณสุุขกัับ สปสช.
จะทำงานร่่วมกัันอย่่างไรเพื่่�อมุ่่�งพััฒนาคุุณภาพของโรงพยาบาลในทุุก
ระดัับ เพราะจะทำให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการที่่�มีีคุุณภาพโดยไม่่ต้้อง
เดิินทางไกล ทำให้้นโยบายที่่�บอกว่่าไปรัักษาฟรีีได้้ทุุกที่่�ทำได้้จริิงและมีี
ประสิิทธิิภาพมาก
เรื่่�องสุุดท้้ายที่่�ผมมองว่่าเป็็นเรื่่�องใหญ่่ เราจะทำอย่่างไรให้้ระบบ
หลัักประกัันสุุขภาพเป็็นระบบที่่�ดููแลคนทุุกคนบนผืืนแผ่่นดิินนี้้� ทุุกวัันนี้้�
ยัังเป็็นการดููแลเฉพาะคนไทย เพราะบััตรทองถููกตีีความโดยสำนัักงาน
กฤษฎีีกาว่่าดููแลได้้เฉพาะคนไทย ทำให้้มีีคนอีีกจำนวนหนึ่่�งที่่�ตกหล่่น
ไป เช่่น คนไทยที่่�ตกสำรวจไม่่ได้้ทำบััตรประชาชนนานแล้้ว คนไทยบน
ที่่�ราบสููงที่่�ถูกู ตีีความว่่าเป็็นชนกลุ่่�มน้้อยซึ่่ง� กำลังั พิิสูจน์
ู กััน
์ ว่่าเป็็นคนไทย
คนกลุ่่�มนี้้�มีีปััญหาในการเข้้าถึึงบริิการหมดเลย
ถ้้าคุุณจะป้้องกัันโรค คุุณต้้องป้้องกัันทุุกคนที่่�เข้้ามาอยู่่�ในประเทศนี้้�
ถ้้าคุุณป้้องกัันแค่่คนไทยแต่่ไม่่ป้อ้ งกัันแรงงานข้้ามชาติิที่่เ� ข้้ามาเป็็นกลไก
สำคััญของระบบเศรษฐกิิจไทย เราก็็จะป้้องกัันโรคไม่่ได้้ เพราะฉะนั้้�น
เราต้้องเซ็็ตระบบว่่าจะสร้้างหลัักประกัันสุุขภาพสำหรัับคนต่่างประเทศ
ทุุกคนที่่�เข้้ามาในประเทศอย่่างไร อาจจะให้้คนต่่างชาติิที่่�เข้้ามาต้้องซื้้�อ
ประกัันสุุขภาพ แต่่ที่่�สำคััญคืือสิ่่�งนี้้�ต้้องทำโดยรััฐ อย่่าไปให้้พวกเขาซื้้�อ
ประกัันเอกชน เพราะมีีเงื่่�อนไขเยอะซึ่่�งจะทำให้้มีีปััญหาในการใช้้สิิทธิิ
เพราะฉะนั้้�นนี่่�เป็็นความท้้าทายที่่�ใหญ่่มากว่่าประเทศเราจะจััด
สวััสดิิการให้้กัับทุุกคนได้้หรืือไม่่ เพราะตอนนี้้�เราก็็ถููกจัับตามองอยู่่�ว่่า
เราเลืือกปฏิิบััติิต่่อแรงงานข้้ามชาติิ และที่่�สำคััญการเซ็็ตระบบเหล่่านี้้�
ขึ้้�นมาจะต้้องยืืนอยู่่�บนหลัักคิิดที่่�ว่่าระบบประกัันสุุขภาพต้้องดููแลทุุกคน
อย่่างเสมอภาคเท่่าเทีียม
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ย้้อนไปเมื่่�อเกืือบ 30 ปีีก่่อน ตอนจบแพทย์์ใหม่่ๆ เคยได้้ยิินข่่าวคราวอาจารย์์ว่่าเคยเป็็น คุุณหมอ
ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอทางภาคอีีสาน ขี่่�ม้้าไปตรวจ ไปเยี่่�ยมชาวบ้้าน ดููแลประชาชนในท้้องถิ่่�น
กัันดารให้้เข้้าถึึงบริิการ เป็็นแพทย์์ในชนบทรุ่่�นบุุกเบิิกคนหนึ่่�งของประเทศไทย
แต่่ตอนผมจบมาทำงานตอนนั้้�น อาจารย์์เป็็นนายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััดนครราชสีีมา แล้้วมาเป็็น
รองเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา แล้้วเลื่่�อนเป็็นตำแหน่่งผู้้�บริิหารกระทรวงสาธารณสุุขอีีกหลาย
ตำแหน่่ง ไม่่ว่่า อธิิบดีี รองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข จนถึึงรััฐมนตรีีกระทรวง
สาธารณสุุขในยุุครััฐบาลท่่านสุุรยุุทธ์์ ได้้ทำงานกัับอาจารย์์ หรืือพบปะกัันในการประชุุม หรืือวาระการ
ประชุุมของชมรมแพทย์์ชนบท หรืือช่่วงที่่�อาจารย์์มาตรวจเยี่่�ยมพื้้�นที่่�
จนกระทั่่�งในปีี 2554 ในโอกาสครบรอบ 120 ปีี บริิษััทโอสถสภา ผมได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นอำเภอ
หนึ่่�งในทั้้�งหมด 12 อำเภอในประเทศไทยที่่�ได้้รัับเกีียรติิมาทำงานร่่วมกัับบริิษััทในการร่่วมมืือกัันดำเนิิน
งานใน “โครงการเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งกว่่า” เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร คนพิิการ คนชรา ให้้เข้้าถึึง
บริิการสาธารณสุุข การสร้้างกลุ่่�มอาชีีพ หรืือสััมมาอาชีีพ การสร้้างสุุขศาลาที่่�เกาะบููโหลน เกาะกลางทะเล
อัันดามััน เพื่่�อให้้ชาวเลอููรัักลาโวยจได้้เข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์และสาธารณสุุข
ประชากรส่่วนใหญ่่ 95 % เป็็นชาวเล ไม่่มีีสถานบริิการสาธารณสุุขบนเกาะ เวลาหน้้ามรสุุมประชาชน
บนเกาะก็็ต้อ้ งดููแลตััวเองรัักษาตััวเองตามมีีตามเกิิด ทางโรงพยาบาลจึึงได้้ทำการสอนทั้้ง� ภาคทฤษฎีีและภาค
ปฏิิบััติิ ให้้กัับเด็็กชาวเลที่่�โรงพยาบาลละงููเป็็นเวลา 1 ปีี และก่่อสร้้างสุุขศาลาให้้บนเกาะเพื่่�อเป็็นสถานที่่�ทำงาน
ตรวจรัักษาประชาชนบนเกาะ รวมถึึงอุุปกรณ์์การแพทย์์ที่่�จำเป็็น โดยใช้้งบประมาณจากบริิษััทโอสถสภา
ช่่วงเวลาดัังกล่่าวนี้้�เอง ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ 2554- 2563 เป็็นเวลาเกืือบ 10 ปีี อาจารย์์ได้้มาลงพื้้�นที่่�อำเภอ
ละงูู อาจารย์์ได้้เสนอแนวคิิด ชี้้แ� นะ แนะนำ ชี้้ท� างให้้พวกเราเจ้้าหน้้าที่่�ที่่ท� ำงานเรื่่อ� งนี้้� และเครืือข่่าย อาจารย์์
ลงพื้้�นที่่�หลายครั้้�งมาก ผมได้้มีีโอกาสติิดตามอาจารย์์ไปหลายๆ พื้้�นที่่�
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อาจารย์์เป็็นผู้้�ใหญ่่ใจดีี เสีียงทุ้้�มนุ่่�ม สุุภาพ มาดดีี ตััวใหญ่่ น่่าเกรงขาม อาจารย์์เข้้า
ได้้กัับทุุกๆคน ไม่่ว่่าจะเป็็นเจ้้าหน้้าที่่� หรืือประชาชน พร้้อมที่่�จะทำตามคำแนะนำของ
อาจารย์์ ด้้วยความเต็็มใจและความสุุข อาจารย์์สร้า้ งพลังั สร้้างความมุ่่�งมั่่น� ในการทำงาน
ให้้กัับพวกเรา เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการออกกำลัังกาย การดููแลตััวเอง ปกติิอาจารย์์ดื่่�ม
wine ในเวลาที่่�เราทานอาหารเย็็นกััน แต่่ช่่วงหลัังอาจารย์์ก็็จะทานมัังสวิิรััติิและลด
ปริิมาณ wine ลงไป
หลายๆ งานและหลายๆ เครืือข่่ายที่่�ละงููที่่�ได้้รัับคำแนะนำจากอาจารย์์ หรืืองบ
ประมาณจากบริิษััทโอสถสภาก็็ยัังคงทำงานกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องหมอ
น้้อยหรืือผู้้�ช่่วยดููแลสุุขภาพที่่�เกาะบููโหลน ซึ่่�งภายหลััง สมเด็็จพระเทพรััตนราขสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี (พระยศในขณะนั้้�น) ได้้พระราชทานทุุนให้้โรงพยาบาลละงููผลิิต
หมอน้้อยเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 2 คน ผ่่านทางมููลนิิธิิชััยพััฒนา ในพระบรมราชููปถััมภ์์ การเยี่่�ยม
บ้้านแบบสหสาขาอาชีีพที่่�เราส่่งพยาบาลไปฝึึกวิิทยายุุทธถึึงโรงพยาบาลกุุฉิินารายณ์์
กาฬสิินธุ์์� หรืือ โรงพยาบาลอุุบลรััตน์์ ขอนแก่่น, เครืือข่่ายธนาคารปูู ซึ่่�งต่่อมาขยายกลุ่่�ม
เป็็นเครืือข่่ายสััมมาอาชีีพ, เครืือข่่ายผัักปลอดสารพิิษ, เครืือข่่ายผู้้�สููงอายุุตำบลแหลมสน,
เครืือข่่ายแพทย์์แผนไทยตำบลละงูู, ความเข้้มแข็็งของสภากาแฟ ที่่�บ้า้ นบ่่อเจ็็ดลูกู ตำบล
ปากน้้ำ, วิิสาหกิิจชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านหััวหิิน ตำบลละงูู เป็็นต้้น
ผลงานเหล่่านี้้� คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น สิ่่�งที่่�ดีีๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับประชาชน กัับสัังคมในอำเภอ
ละงููนี้้� เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรมและยั่่�งยืืนได้้ ก็็เกิิดจากน้้ำพัักน้้ำแรง ความตั้้�งใจ ความ
มุ่่�งมั่่�น ของพวกเราชาวละงูู แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยคืือความสำเร็็จเหล่่านี้้�จะเกิิดขึ้้�น
ไม่่ได้้ หรืือไม่่ถึึงระดัับนี้้� ถ้้าไม่่มีีอาจารย์์แพทย์์ชนบทที่่�เข้้าใจชนบทอย่่างลึึกซึ้้�ง คนที่่�ชื่่�อ
นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา มาชี้้�แนะพวกเรา
พวกเราชาวอำเภอละงูู ขอกราบคารวะอาจารย์์ ขออาราธนาสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�งหลาย
ในทั่่�วทุุกสากลโลก ดลบัันดาลให้้อาจารย์์ดีีขึ้้�นจากโรคในเร็็ววััน ขอให้้อาจารย์์มีีพลััง
มีีกำลัังใจที่่�ดีี ที่่�เข้้มแข็็งในการต่่อสู้้�กัับโรคร้้าย

นพ.ปวิิตร วณิิชชานนท์์
ผู้้�อำำนวยการโรงพยาบาลละงูู จ.สตููล
พฤศจิิกายน 2563
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อุุดมคติิสามััญชน อุุดมการณ์์แพทย์์ชนบท
“อาจารย์์มงคล ณ สงขลา”
นพ.สุุภััทร ฮาสุุวรรณกิิจ
13 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/206100476595421/posts/893504801188315/
คิิดถึึงอาจารย์์มงคล ณ สงขลา

ผมได้้เข้้าถึึงความเป็็นอาจารย์์มงคลหลายครั้้�ง อาจารย์์มงคล ณ สงขลาเคยรัับตำแหน่่งสููงสุุดในระบบ
ราชการ คืือตำแหน่่งปลััดกระทรวงสาธารณสุุข และรัับตำแหน่่งสููงเกืือบสุุดในทางการเมืือง คืือตำแหน่่ง
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข แต่่สิ่่�งที่่�ผมสััมผััสได้้จากอาจารย์์มงคลเสมอไม่่ว่่าในตำแหน่่งใด ก็็คืือ
ความเป็็นกัันเอง ไม่่มีีความเป็็นศัักดิินาหรืือความเป็็นเจ้้าขุุนมููลนายให้้เราต้้องรู้้�สึึกอยากอยู่่�ห่่างๆเลย
ในครั้้�งที่่�อาจารย์์มงคล ณ สงขลา ดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข อาจารย์์มงคล
มีีนโยบายการแก้้ไขปััญหาความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนใต้้และการขาดแคลนพยาบาลในพื้้�นที่่�ชายแดน
ใต้้ ด้้วยการทำโครงการรัับพยาบาล 3,000 คน (รัับนัักเรีียนเข้้าศึึกษาเป็็นพยาบาลสำหรัับ 3 จัังหวััด 4
อำเภอชายแดนครั้้�งเดีียว 3,000 คนในปีี 2550) ซึ่่�งบรรดาแพทย์์ ผอ.โรงพยาบาลในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งผม
ด้้วยมีีความเห็็นต่่าง คิิดว่่าทำ 10 ปีีๆ ละ 300 คน น่่าจะดีีกว่่า แต่่อาจารย์์มงคลกลัับมองต่่าง คิิดว่่าทำ
ทีีเดีียวให้้เสร็็จไปเลย
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ผมพบว่่า แม้้อาจารย์์มงคลจะดื้้�อมาก แต่่ก็็เข้้าถึึงได้้ แลกเปลี่่�ยนได้้ ถกเถีียงได้้ ถืือเป็็น deliberative
bureaucracy ที่่�ไม่่เหมืือนใครที่่�มีีตำแหน่่งใหญ่่โตถึึงรััฐมนตรีี
อีีกครั้้�งหนึ่่�งที่่�ผมได้้พบกัับอาจารย์์มงคลในบรรยากาศที่่�ผ่่อนคลาย ในครั้้�งที่่�อาจารย์์มงคลไม่่ได้้มีี
ตำแหน่่งใดๆ แล้้ว ไม่่มีีผู้้�ติิดตาม อาจารย์์แวะมาเยี่่�ยมพื้้�นที่่�จะนะ ผมพาไปที่่�สวนกง ไปกิินปููกิินปลา กิิน
กุ้้�งกั้้�งที่่�นั่่�น ให้้ชาวประมงเตรีียมอาหารที่่�สดใหม่่ ปููปลาขึ้้�นจากเรืือก็็เอามาทำให้้สุุกเลย ทำให้้มีีรสหวานสด
อร่่อยตามธรรมชาติิ อาจารย์์มงคลและคณะทานอย่่างเอร็็ดอร่่อย
พอเสร็็จก็น็ อนเล่่นกินลม
ิ ใต้้ร่มสนที่่
่
สััน
� ทรายชายหาดของหาดเต่่าไข่่แห่่งบ้้านสวนกง ทะเลและสัันทราย
ที่่�สวยที่่�สุุดของอำเภอจะนะ และน่่าจะสวยติิดอัันดัับต้้นๆ ของฟากฝั่่�งอ่่าวไทย ลมที่่�โชยอ่่อนๆ กัับอาหารที่่�
อิ่่ม� ในกระเพาะ ทำให้้อาจารย์์มงคลนอนหลัับไปอย่่างมีีความสุุข เป็็นการนอนบนเสื่่อ� ที่่�ติดดิ
ิ นิ อย่่างมาก เป็็น
สามััญชนโดยแท้้ แม้้จะเคยมีียศถาบรรดาศัักดิ์์� เป็็นถึึงขุุนนางใหญ่่ครองเมืืองมาแล้้วก็็ตาม วิิธีีติิดดิินเช่่นนี้้�
แหละ ที่่�สะท้้อนจิิตวิิญญาณความเป็็น “แพทย์์ชนบท” ของอาจารย์์มงคลตั้้�งแต่่อดีีตที่่�สั่่�งสมมาถึึงปััจจุุบััน
และราวครึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา อาจารย์์มงคลได้้ไลฟ์์สดพููดถึึงจะนะอีีกครั้้�ง รวมทั้้�งพููดถึึงผมด้้วยว่่า “หากผม
ถููกย้้ายออกจากพื้้�นที่่�จะนะ เพราะผมค้้านการสร้้างนิิคมอุุตสาหกรรมจะนะที่่�ทำลายผู้้�คนและทำลายฐาน
ทรััพยากร หากผมถููกย้้าย ถููกรัังแก อาจารย์์มงคลจะมาหาดสวนกง อำเภอจะนะ มานั่่�งประท้้วงอยู่่�ที่่�นี่่� เพื่่�อ
คััดค้้านการรัังแกข้้าราชการคนเล็็กๆ อย่่างผม”
ผมซาบซึ้้�งในความมุ่่�งมั่่�นจริิงใจของอาจารย์์มงคลมาก แต่่ผมก็็คิิดในใจว่่า “ถ้้าจะนั่่�งประท้้วง น่่าจะไป
ทำเนีียบรััฐบาลมากกว่่าไหม” แต่่อย่่างไรก็็ตามการที่่�อาจารย์์ออกมาพููดในครั้้�งนั้้�นก็็เท่่ากัับเป็็นการปกป้้อง
ผมจากการถููกย้้ายที่่�มีีพลัังอย่่างยิ่่�งแล้้ว
อุุดมคติิของความเป็็นสามััญชน อุุดมการณ์์ความเป็็นแพทย์์ชนบท คืือสิ่่�งที่่�ผมเคารพรัักในตััวอาจารย์์
มงคลมากที่่�สุุดครัับ
เมื่่�อวานวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2563 อาจารย์์มงคลได้้ออกเดิินทางไกลอีีกครั้้�งแล้้วไปยัังดิินแดนไกลโพ้้น
ที่่�ทุุกคนต่่างต้้องไปทั้้�งสิ้้�น ความเป็็นสามััญชนของอาจารย์์มงคลและความมุ่่�งมั่่�นทำงานเพื่่�อสัังคมไทยเพื่่�อ
ประเทศชาติิ จะยัังคงเก็็บไว้้ในความทรงจำของผมตลอดไป
"อาจารย์์นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา คืือแพทย์์ชนบทท่่านหนึ่่�งที่่�ผมเคารพและศรััทธายิ่่�งครัับ"
นพ.สุุภััทร ฮาสุุวรรณกิิจ
ผู้้อำ� ำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
ประธานชมรมแพทย์์ชนบท
13 ธัันวาคม 2563
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แพทย์์นัักสู้้�เพื่่�อประชาชน
ผศ.ดร.นพ.วิิชช์์ เกษมทรััพย์์

บ้้านเมืืองนนท์์ พฤศจิิกายน 2563

ผมยัังคงจำได้้ถึงึ ประสบการณ์์ตรงที่่�ได้้เห็็นบทบาทของท่่านอาจารย์์ นพ.มงคล ณ สงขลา รััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงสาธารณสุุขในขณะนั้้�น ชี้้�แจงรายละเอีียดให้้กัับคณะรััฐมนตรีีของ พณฯ พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์
ในการขออนุุมััติิให้้ สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) ได้้ขยายความครอบคลุุมสิิทธิิในการ
เข้้าถึึงบริิการทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT) เมื่่�อปลายเดืือนตุุลาคม ปีี พ.ศ.2550 ที่่�
ท่่านได้้พยายามให้้ข้้อมููลความทุุกข์์ยากของผู้้�ป่่วยไตวายระยะสุุดท้้ายที่่�ต้้องทุุกข์์ทรมานจนเสีียชีีวิิตเพราะ
ไม่่มีีเงิินที่่�จะเข้้ารัับบริิการทดแทนไตที่่�มีีราคาแพงถึึงสองสามแสนบาทต่่อปีี ซึ่่�งท่่านแสดงให้้เห็็นถึึงความ
เข้้าใจและเข้้าถึึงความทุุกข์์ความยากของประชาชนได้้เป็็นอย่่างดีี
พวกเราที่่�เป็็นฝ่า่ ยสนัับสนุุนวิชิ าการต่่างเอาใจช่่วยให้้เรื่่อ� งนี้ผ่้� า่ นไปได้้เพราะค่่าใช้้จ่า่ ยในการขยายบริิการ
ทดแทนไตเป็็นภาระแก่่รััฐบาลกว่่าหมื่่�นล้้านบาทต่่อปีีนั้้�นถืือว่่าสููงมากสำหรัับโรคเพีียงโรคเดีียว แต่่ถ้้า
ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�ไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือก็็ต้้องเสีียชีีวิิตจริิง ล้้มละลายจริิง เพราะในหลายกรณีีญาติิพี่่�น้้องจะขอ
รัักษาผู้้�ป่่วยเต็็มที่่�จึึงจำต้้องขายทรััพย์์สิิน หรืือ ไปกู้้�หนี้้�ยืืมสิิน มาให้้ผู้้�ป่่วยได้้เข้้าถึึงบริิการทดแทนไต ซึ่่�งก็็
จะได้้รัับบริิการจนกระทั่่�งหมดเงิินกัันทั้้�งครอบครััว ในที่่�สุุดทางคณะรััฐมนตรีีก็็มีีมติิขยายบริิการทดแทนไต
ให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีสิี ทิ ธิิบััตรทอง ด้้วยการเริ่่มจ
� ากการล้้างไตทางช่่องท้้อง ซึ่่ง� นัับเป็็นนวััตกรรมใหม่่ของนโยบาย
สนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการทดแทนไตในระดัับชาติิและนานาชาติิ
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ภาพของผู้้�ใหญ่่คนสำคััญใน สปสช. และ ภาพของรััฐมนตรีีภายใต้้
ระบอบประชาธิิปไตยครึ่่�งใบบ้้างเต็็มใบบ้้างในสายตาของแพทย์์นัักวิิชาการ
อย่่างผมอาจจะมีีแง่่มุุมลบเสีียเป็็นส่่วนใหญ่่คืือ ไม่่เป็็นเจ้้าใหญ่่นายโต ก็็เป็็น
เจ้้าพ่่อนายทุุนผู้้�ที่่�จ้้องจะหาผลประโยชน์์ให้้กัับกลุ่่�มก๊๊วนของตนเอง การได้้
ทำงานเรื่่�องการขยายบริิการทดแทนไตของผมทำให้้ได้้เห็็นการทำงานของ
เลขาธิิการ สปสช. ในขณะนั้้�นคืือ นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ ที่่�ป่่วยเป็็นมะเร็็ง
ระยะสุุดท้า้ ยนอนรอในรถเพื่่�อเข้้าร่่วมชี้้แ� จงข้้อมููลเพื่่�อขยายบริิการทดแทนไต
นั้้�นด้้วยสภาพทรุุดโทรม แต่่เปี่่�ยมด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขยายบริิการที่่�เคยนำ
ไปสู่่�ความล้้มละลายของประชาชนคนไทยจำนวนมาก และภาพของ อาจารย์์
นพ.มงคล ณ สงขลา ในการประชุุมคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อเสนอขยายบริิการนี้้�แก่่
ประชาชนคนเล็็กคนน้้อย
ที่่�ผมได้้มีีโอกาสได้้สััมผััสในวัันนั้้�น ก็็ทำให้้ผมเกิิดความเข้้าใจ มีีมุุมมอง
ใหม่่ที่่�แม้้จะไม่่เรีียกว่่าถููกต้้องที่่�สุุดแต่่ก็็ทำให้้เห็็นว่่าคนที่่�เป็็นเจ้้าใหญ่่นายโต
ในความคิิดของเรา เขาก็็เป็็นคนธรรมดาที่่�สามารถเข้้าใจความทุุกข์์ความ
ยากของประชาชนได้้ รวมถึึงตอกย้้ำสิ่่ง� ที่่�ผมเคยได้้ยินจ
ิ ากอาจารย์์รุ่่�นพี่่หล
� าย
ท่่านที่่�เคยเป็็นทีมี แพทย์์จากจัังหวััดนครราชสีีมาและเคยเป็็นลูกู น้้อง ลููกศิิษย์์
ของท่่านอาจารย์์ นพ.มงคล ณ สงขลา ว่่าท่่านทำงานอย่่างถึึงลููกถึึงคนเพื่่�อ
พััฒนางานสาธารณสุุขให้้กัับประชาชนในชนบทห่่างไกล มีีความคิิดกว้้างไกล
สนัับสนุุนนวััตกรรมใหม่่ด้า้ นการบริิหาร เช่่น ระบบการซื้้�อยารวมที่่�พััฒนาเมื่่อ�
กว่่า 30 ปีีที่่� ลำปาง และ นครราชสีีมา ทำให้้รััฐประหยััดค่่ายานัับหลายสิิบ
หลายร้้อยล้้านต่่อปีี สิ่่�งต่่างๆเหล่่านี้้�ทำให้้เห็็นว่่าเรานี่่�โชคดีีที่่�มีีคนรุ่่�นก่่อนที่่�มีี
อำนาจได้้ทำงานที่่�ให้้ประโยชน์์แก่่ประชาชนทั่่�วไปที่่�ไม่่ใช่่แม้้แต่่จะเป็็นญาติิพี่่�
น้้องพ้้องเพื่่�อนของท่่านเหล่่านั้้�น ทำให้้เกิิดกำลัังใจที่่�จะทำงานทำหน้้าที่่�เพื่่�อ
ประโยชน์์ของประชาชนบ้้างจากแบบอย่่างที่่�ได้้เห็็นและได้้ยิินมา

ผศ.ดร.นพ.วิิชช์์ เกษมทรััพย์์
ภาควิิชาเวชศาสตร์์ชุุมชน
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
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เส้้นทางสุุขภาพดีีในช่่องปาก
ทีมงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด

คุุณหมอมงคล ณ สงขลา กัับเส้้นทาง “การสร้้างเสริิมสุุขภาพช่่องปาก”
การสร้้างผู้้�นำำการเปลี่่�ยนแปลงด้้านทัันตสาธารณสุุข

หลายปีีมานี้้คุ� ณ
ุ หมอมงคลได้้เดิินทางไปยัังพื้้�นที่่จัั� งหวััดต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมรณรงค์์ป้อ้ งกัันให้้ทุกุ ช่่วงวััย โดย
เฉพาะเด็็กๆ และผู้้�สููงอายุุมีสุี ขุ ภาพช่่องปากที่่�ดีี เพราะ “สุุขภาพช่่องปากที่่�ดีเี ป็็นประตููสำคััญสู่่�การมีีสุขุ ภาพ
ร่่างกายที่่�แข็็งแรง” คืือคำพููดที่่�คุุณหมอพููดอยู่่�เสมอในหลายๆ ที่่�และทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีโอกาสพบกัับสาธารณสุุข
จัังหวััดต่่างๆ กลุ่่�มทัันตแพทย์์ กลุ่่�มทัันตาภิิบาล และเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขทุุกคน
สิ่่ง� นี้คุ้� ณ
ุ หมอได้้ทำให้้ปรากฏเป็็นจริงิ เริ่่มขึ้้
� น� ในปีี พ.ศ. 2552 เมื่่อ� ได้้พูดคุ
ู ยุ หารืือกัับ รศ.ทพ.ประทีีป พััน
ธุุมวนิิช ประธานชมรมทัันตสาธารณสุุขแห่่งประเทศไทย ในขณะนั้้�น และ ผศ.ทพญ.ดร.ยุุพิิน ส่่งไพศาล จััด
ทำโครงการ Lion oral health award (รางวััลไลอ้้อนเพื่่�อสุุขภาพช่่องปาก) เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิ บุุคคล คณะ
บุุคคล หรืือสถาบัันที่่�มีผี ลงานดีีเด่่น ด้้านทัันตสาธารณสุุขและการสร้้างเสริิมสุุขภาพช่่องปากจนเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์
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ตลอดระยะเวลา 12 ปีีที่่�ผ่่านมา

ในแต่่ละปีีของงานประชุุมวิชิ าการชมรมทัันตสาธารณสุุขแห่่งประเทศไทยและพิิธีมี อบรางวััล Lion oral
health award คุุณหมอได้้เชิิญวิทิ ยากรชาวไทยบ้้าง ชาวต่่างประเทศบ้้าง ที่่�มีผี ลงานวิิจััยและประสบการณ์์
สร้้างเสริิมสุุขภาพช่่องปากมาร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับผู้้�เข้้าประชุุม และในงานพิิธีีมอบรางวััล Lion oral
health award ซึ่่�งทุุกปีีคุุณหมอจะมาร่่วมบรรยายและมีีความสุุขทุุกครั้้�งที่่�ได้้พบปะพููดคุุยกัับบุุคลากร
สาธารณสุุข พร้้อมทั้้ง� กล่่าวเชิิดชูู ชื่่น� ชม ให้้กำลัังใจกัับผู้้�ที่่ไ� ด้้รัับรางวััล ผู้้�ส่่งผลงานเข้้าประกวด และผู้้�ทำงาน
ในพื้้�นที่่�ทุุกคน ที่่�ผ่่านมา 12 ปีี มีีผู้้�ได้้รัับรางวััลแล้้ว 36 ทีีม จาก 23 จัังหวััด สิ่่�งนี้้�เป็็นความมุ่่�งมั่่�นที่่�ต้้องการ
ส่่งเสริิมและสร้้างให้้เกิิดผู้้�นำการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะไปสร้้างเครืือข่่ายสุุขภาพในพื้้�นที่่�ต่่างๆต่่อไป
Smart Technique เพื่่�อเด็็กที่่�กลััวการอุุดฟััน

“เด็็กในช่่วง 6 ปีีแรก เป็็นโอกาสทองของพััฒนาการสมองและร่่างกาย เป็็นช่่วงที่่�สมองเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วและเป็็นช่่วงของการเรีียนรู้้�จดจำสิ่่�งต่่างๆ ดัังนั้้�นการให้้เด็็กมีีสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีีจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญ
เพราะฟัันผุุทำให้้เจ็็บ ไม่่อยากเคี้้�ยว ไม่่อยากทาน สารอาหารที่่�ได้้ไม่่ครบย่่อมส่่งผลต่่อการเติิบโต” เป็็นสิ่่�ง
ที่่�คุุณหมอบอกแก่่ครูู ผู้้�ปกครอง และการบรรยายในพื้้�นที่่�จัังหวััดต่่างๆ
แต่่จากการไปลงพื้้�นที่่�จัังหวััดต่่างๆ ได้้พบว่่าสุุขภาพฟัันเด็็กก่่อนวััยเรีียนและเด็็กอนุุบาลมีีปััญหามาก
อีีกทั้้�งความกลััวเสีียงเครื่่�องกรอฟััน การที่่�ต้้องอ้้าปากค้้างไว้้นานๆ เปรีียบเสมืือนยาขมที่่�เด็็กจะขััดขืืนอย่่าง
มาก เพื่่�อที่่�จะให้้การบริิการสามารถแก้้ปััญหาได้้ โดยเด็็กไม่่มีีความรู้้�สึึกกลััวการอุุดฟััน จึึงได้้นำ Smart
Technique หรืือ Simplified Modified Atraumatic Restoration Technique ที่่�คิิดค้้นโดย รศ.ทพ.
ประทีีป พัันธุุมวนิิช เป็็นเทคนิิคการอุุดฟัันของเด็็กที่่�ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องกรอฟััน ใช้้เพีียงช้้อนเล็็กๆ ตัักเนื้้�อฟััน
ที่่�เสีียออก ทำความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อ แล้้วทำการอุุดด้้วย GI
ความมุ่่�งหวัังของโครงการ Smart technique เพื่่�อสอนให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้เรีียนรู้้�และมีีความชำนาญกัับ
วิิธีกี าร SMART และการแปรงฟัันที่่ถู� กู วิิธีี แล้้วแยกย้้ายกลัับไปดููแลรัับผิิดชอบเด็็กๆ ในศููนย์เ์ ด็็กเล็็กทุุกอำเภอ
ทุุกพื้้�นที่่� เมื่่อ� เด็็กไม่่กลััวทัันตบุุคลากรอีีกต่่อไป ย่่อมจะดููแลสุุขภาพปากและฟัันของตนเองได้้อย่่างดีีในอนาคต
KENKOBI เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงวััย

ความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างเสริิมสุุขภาพช่่องปากทุุกช่่วงวััย เมื่่�อมาถึึงยุุคเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ คุุณหมอพููด
เสมอว่่า ทำอย่่างไรที่่�จะให้้ผู้้�สููงอายุุมีีสุุขภาพที่่�ดีีตลอดอายุุขััยเฉลี่่�ย จากไปแบบ ending quality ไม่่เป็็น
ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ในปีี พ.ศ. 2559 คุุณหมอได้้พบกัับ Dr. Noriko Takei ประธานสมาคมทัันตาภิิบาลประเทศญี่่�ปุ่่�น
ผู้้�คิิดค้น้ การบริิหารช่่องปากแบบ Kenkobi ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการฝึึกกล้้ามเนื้้�อบริิเวณปาก กล้้ามเนื้้�อการเคี้้ย� ว
กล้้ามเนื้้�อการกลืืน และการทำความสะอาดช่่องปาก เพื่่�อให้้กล้้ามเนื้้�อบริิเวณช่่องปากส่่วนต่า่ งๆ แข็็งแรงขึ้้น�
สามารถกลืืนอาหารได้้ดีีขึ้้�น อาหารไม่่หกจากปาก สามารถบดเคี้้�ยวอาหารได้้ละเอีียด ทำให้้สารอาหาร
ดููดซึมึ เข้้าสู่่�ร่่างกายได้้มาก ส่่งผลให้้สุขุ ภาพโดยรวมดีีขึ้้น� และยัังพบว่่าสามารถป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมและ
ปอดอัักเสบจากการสำลัักอาหารด้้วย
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คุุณหมอได้้เชิิญ Dr. Noriko Takei มาบรรยายให้้ทัันตบุุคลากรฟััง ซึ่่�งเป็็นการจุุดประกายให้้บุุคลากร
หลายๆ จัังหวััดมาสนใจ Kenkobi เพื่่�อจะได้้กลัับไปดููแลกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เพราะหลายจัังหวััดเริ่่�มก้้าวเข้้าสู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุ หลายจัังหวััดมีีผู้้�สููงอายุุที่่�ติิดบ้้าน ติิดเตีียง เป็็นปััญหาในการดููแล
จังหวัดแพร่โดย ทพญ. สุขจิตตรา วนาภิรักษ์ และทีม ได้เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการฝึก Kenkobi ให้
กับผู้สูงอายุทุกอ�ำเภอ และมีการเก็บติดตามผลมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและน่าสนใจ
อย่างยิ่ง ผู้สูงอายุที่ได้บริหาร Kenkobi มีกล้ามเนื้อช่องปากที่แข็งแรงขึ้น อาการปากแห้งลดลง การส�ำลัก
ลดลง ท�ำให้ผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ สนใจและบริหารตาม สี่ปีที่ผ่านมาคุณหมอได้เดินทางไปร่วมติดตามผลตาม
อ�ำเภอต่างๆ และเยี่ยมเยียนทีมท�ำงานพื้นที่ด้วยความชื่นชม และมีความสุขทุกครั้งที่ได้พบปะกับทีมงาน
สาธารณสุขที่เคยร่วมงานกัน
บทส่่งท้้าย

“โลโก้้สุุขภาพดีี เริ่่�มที่่�ปาก” เป็็นโลโก้้ที่่�คุุณหมอออกแบบด้้วยตนเอง เป็็นสััญลัักษณ์์ ของสองมืือที่่�มุ่่�ง
มั่่�นในการโอบอุ้้�มสร้้างเสริิมสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีีแก่่ประชากรทุุกช่่วงวััย คุุณหมอมงคลไม่่ใช่่เป็็นเพีียงนาย
แพทย์์ ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแพทย์์ชนบทดีีเด่่น ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงรััฐมนตรีีที่่�ทำ CL ในประเทศไทย แต่่เป็็นผู้้�ที่่�มุ่่�งมั่่�น
และแน่่วแน่่ในการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับประชาชน และสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีให้้กัับสัังคม
คำบรรยายภาพ เป่่ากบ
เป่่ากบ กีีฬาบ้้านๆ ของคนไทย สำหรัับเด็็กใช้้หนัังยางมาเป็็นกบเป่่าแข่่งกััน สำหรัับผู้้�สููงวััยมากด้้วย
ประสบการณ์์ต้้องเป่่ากบจริิงๆ การพัับกบช่่วยฝึึกสมาธิิฝึึกความจำและฝึึกกล้้ามเนื้้�อ การเป่่าช่่วยบริิหาร
กล้้ามเนื้้�อช่่องปาก เป่่ากบช่่วยให้้อารมณ์์แจ่่มใส
กบแป้้กเป่่าไม่่ไปหััวร่่องอหาย
กบทะยานแบบคิิบโชเก้้ตกโต๊๊ะเกิิดความภาคภููมิิใจ... กููแน่่เหมืือนเตะปี๊๊�บดััง
#ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
#เคนโคบิิไทยสไตล์์
กราบขอบพระคุุณนายแบบกิิตติิมศัักดิ์์�
Mongkol Na Songkhla #หมอมงคล
หมายเหตุุ ภาพประกอบพร้้อมคำบรรยาย นำมาจากเพจ Sukajittra Wanapirak
https://www.facebook.com/kannikar.kij/posts/10158917839726667
คำบรรยายภาพ Lion
พิิธีีมอบรางวััล ไลอ้้อน เพื่่�อสุุขภาพช่่องปาก ประจำปีี 2562 (วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2562)
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“หมอผู้้�มีีความเมตตา ไม่่ดููดายในความทุุกข์์ยากของผู้้�คน”
ทพญ.สุุขจิิตตรา วนาภิิรัักษ์์
รองนายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััดแพร่่
18 ธัันวาคม 2563
https://youtu.be/YFTgv2Y7oBA

ได้้ฟัังเพลง “แพลาเกอปอ” ภาษาปกากะญอ ที่่�ลููกศิิษย์์ชาวเขาของอาจารย์์มงคลร้้องให้้อาจารย์์
ฟัังบนดอยวััดจัันทร์์
เพลงมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงนั่่�งคอยคนรัักในคืืนพระจัันทร์์เต็็มดวง เป็็นเพลงที่่�อาจารย์์ชอบมาก ทำให้้
นึึกถึึงวัันที่่�พาอาจารย์์ไปเยี่่�ยมผู้้�หญิิงชนเผ่่าคนหนึ่่�งแห่่งบ้้านค้้างปิินใจ อ.วัังชิ้้�น
ผู้้�หญิิงคนนี้้ไ� ม่่ใช่่ปกากะญอ เธอร้้องเพลงนี้ไ้� ม่่เป็็นแต่่เธอใฝ่่ฝันั และเฝ้้ารออยากเห็็นหน้า้ คนคนหนึ่่�งที่่�มา
เปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตเธอราวกัับได้้เกิิดใหม่่
เธอ...ยากจน ป่่วยติิดเตีียง เดิินไม่่ได้้ ตามองไม่่เห็็น อยู่่�โดยลำพัังกัับสามีีสองคนที่่�คอยดููแลและไปไร่่
ไปสวนเพื่่�อหารายได้้มาจุุนเจืือ
เธอ...ใช้้ชีีวิิตไปวัันๆอย่่างไร้้ความหวััง หลัังจากที่่�เคยไปพบหมอเพื่่�อผ่่าตััดต้้อที่่�ตาทั้้�งสองข้้างเพราะ
หมอบอกเพีียงว่่าไม่่ต้้องทำหรอกถึึงทำก็็มองไม่่เห็็น
นายแพทย์์
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แต่่ด้้วยความโชคดีีที่่�เธออยู่่�ในพื้้�นที่่�ความดููแลของบรรดาลููกๆ (พสช.พนัักงาน
สาธารณสุุขชุุมชน) ของพ่่ออาจารย์์หมอมงคล ณ สงขลา และได้้รายงานให้้อาจารย์์
ทราบ อาจารย์์ก็็หาเวลาลงไปเยี่่�ยมและให้้กำลัังใจถึึงบ้้าน เกลี้้�ยกล่่อมให้้เข้้ารัับการ
รัักษา อีีกทั้้ง� ยัังประสานหมอที่่� รพ.เพื่่�อทำการผ่่าตััด และให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่อ� งการ
ปรัับปรุุงบ้้านตามโครงการเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีกว่่าของโอสถสภา
เธอ...เข้้ารัับการผ่่าตััดและกลัับมามองเห็็นได้้อีีกครั้้�ง ชีีวิิตของเธอกลัับมาสดใส
อีีกครั้้�ง สามีีสามารถออกไปทำงานในไร่่ในสวนได้้นานขึ้้�นโดยไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องกลัับ
มาป้้อนข้้าวป้้อนน้้ำ สภาพบ้้านถููกปรัับให้้เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตบนวีีลแชร์์ได้้ง่่ายขึ้้�น
“คุุณหมอมงคลหน้้าตาเป็็นอย่่างไร ได้้ยิินแต่่เสีียง อยากเห็็นจัังเลย” เป็็นความ
หวัังที่่�เธอตั้้�งหน้้าตั้้�งตารอทุุกวัันทั้้�งคืืนพระจัันทร์์เต็็มดวงและไม่่เต็็มดวง ราวกัับสาว
ปกากะญอรอคนรััก
ในที่่�สุุดความฝัันก็็เป็็นจริิงอาจารย์์กลัับมาเยี่่�ยมและให้้กำลัังใจถึึงบ้้านอีีกครั้้�ง
เธอ...ยิ้้�มทั้้�งใบหน้้าและแววตาและบอกอาจารย์์ว่่า “คนนี้้�แหละอยากเห็็นที่่�สุุด
อยากเห็็นมากกว่่าหน้้าแฟนอีีก ดีีใจมาก” อาจารย์์ยิ้้�มกว้้าง ถามสารทุุกข์์สุุขดิิบ พููด
ให้้กำลัังใจและยัังเข็็นวีีลแชร์์พาออกไปชมวิิวรอบๆบ้้าน
นี้้�แหละคืืออาจารย์์หมอมงคลท่่านมีีความเมตตา ไม่่ดููดายในความทุุกข์์ยาก
ของผู้้�คนถึึงแม้้จะเป็็นคนตััวเล็็กตััวน้้อย ยิินดีีช่่วยเหลืือ ทำให้้เขามีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
อาจารย์์เข้้าถึึงชุุมชนและที่่�สำคััญคืือให้้กำลัังใจคนทำงาน และให้้คุุณค่่าในผลงานที่่�
ทำอยู่่�เสมอ ทำให้้มีีกำลัังใจในการทำงานและช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นอยู่่�เสมอ
อาจารย์์ทำเพื่่�อผู้้�อื่่�นอยู่่�ตลอดเวลาแม้้วัันหยุุดก็็ไม่่ได้้พััก เพราะอาจารย์์บอกว่่า
ทำแล้้วมีีความสุุข แม้้ในช่่วงวาระสุุดท้า้ ยของชีีวิติ ก็็ยัังบอกเล่่าประสบการณ์์เพื่่�อเป็็น
วิิทยาทานแก่่ลููกศิิษย์์ลููกหาและประชาชนทั่่�วไป
ด้้วยความเคารพรัักและอาลััยเป็็นอย่่างยิ่่�ง
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นพ.มงคล ณ สงขลา
กัับการขัับเคลื่่�อนเพื่่�องานกำำลัังคนด้้านสุุขภาพ
สำำนัักงานวิิจััยและพััฒนากำำลัังคนด้้านสุุขภาพ
15 ธัันวาคม 2563

กำลัังคนด้้านสุุขภาพเป็็นบุุคลากรที่่�จำเป็็นอย่่างยิ่่�งสำหรัับการจััดบริิการ
สุุขภาพให้้กัับประชาชน แต่่ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารและจััดการกำลัังคน
ด้้านสุุขภาพก็็ดำรงอยู่่�ในประเทศไทยตั้้ง� แต่่ช่ว่ งแรกๆ ของการเริ่่ม� มีีบริิการสุุขภาพ
สมััยใหม่่เกิิดขึ้้�นในประเทศมาจนถึึงปััจจุุบััน เป็็นหนึ่่�งในปฐมบทแห่่งปััญหาความ
เหลื่่�อมล้้ำในการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพระหว่่างคนเมืืองและคนชนบท คนจนและ
คนรวย ทั้้�งปััญหาการขาดแคลนกำลัังคน ปััญหาการกระจุุกตััวในเมืือง ขาดแคลน
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ในชนบท การไม่่สามารถธำรงกำลัังคนไว้้ในระบบ การสููญเสีียให้้กัับภาคเอกชน ความขััดแย้้งระหว่่าง
วิิชาชีีพ และอื่่�นๆ อีีกมากมาย เป็็นปััญหาที่่�แม้้จะได้้รัับความสนใจจากกระทรวงสาธารณสุุขมาตลอด แต่่
ก็็ยัังคงท้้าทายระบบสุุขภาพของไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง นพ.มงคล ณ สงขลา เป็็นผู้้�หนึ่่�งที่่�ทุ่่�มเทแรงกายแรง
ใจเกืือบจะทั้้�งหมดในชีีวิิตเพื่่�อแก้้ปััญหากำลัังคนในระบบสุุขภาพจนวาระสุุดท้้ายของชีีวิิตเดิินทางมาถึึงใน
คืืนวัันที่่� 11 ธัันวาคม 2563 สำนัักงานวิิจััยและพััฒนากำลัังคนด้้านสุุขภาพ เขีียนบทความนี้้� เพื่่�อแสดง
ความอาลััยต่่อการจากไปของท่่าน
สร้้างคนเพื่่�อชนบท

หากศึึกษาประวััติิชีีวิิตของคุุณหมอมงคลแล้้ว จะพบว่่าท่่านได้้ทำหน้้าที่่�สร้้างแพทย์์ให้้กัับสัังคมชนบท
ตั้้�งแต่่วัันที่่�ชีีวิิตเปลี่่�ยนคำนำหน้้าจาก “นาย” มาเป็็น “นพ.” เลยทีีเดีียว ย้้อนกลัับไปช่่วงปลายทศวรรษ
2510 ต่่อต้้นทศวรรษ 2520 สัังคมชนบทมีีแพทย์์ประจำน้้อยมาก เป็็นช่่วงที่่�เพิ่่�งหมดยุุคของการเห่่อไป
อเมริิกา คุุณหมอมงคลในวััยหนุ่่�มรัับราชการด้้วยการเป็็นแพทย์์ใช้้ทุุนทำหน้้าที่่�ในฐานะ “หมอใหญ่่” ให้้
กัับหลายพื้้�นที่่�ในเขตอำเภอพิิมาย นครราชสีีมา ไม่่เพีียงรอรัับผู้้�ป่่วยใน รพ. แต่่ยัังออกหน่่วยด้้วยการขี่่�ม้้า
ทั้้�งเพื่่�อตรวจรัักษาคนที่่�ไม่่สามารถเดิินทางไป รพ. ได้้ ทั้้�งเพื่่�อให้้กำลัังใจ “หมออนามััย” หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขที่่�ดููแลสุุขภาพประชาชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกลแทน “หมอใหญ่่” การทุ่่�มเทเพื่่�อให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�
ห่่างไกลของอาจารย์์และเพื่่�อนๆ หมอในรุ่่�นไล่่ๆ กััน กลายเป็็นต้น้ แบบให้้หมอรุ่่�นหลัังอุุทิิศตนเพื่่�อคนชนบท
ชมรมแพทย์์ชนบท กลุ่่�มก้้อนของแพทย์์ที่่�ครั้้�งหนึ่่�งมีีบทบาทสููงยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อแพทย์์และระบบ
บริิการด้้านสุุขภาพเพื่่�อคนในชนบทก็็เกิิดก่่อมาจากการได้้เห็็นต้้นแบบนี้้�
จากประสบการณ์์ของ สวค. ซึ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2548 และได้้ทำงานใกล้้ชิิดกัับคุุณหมอมา พบว่่าการ
สร้้างกำลังั คนให้้ระบบบริิการสุุขภาพในสัังคมชายขอบอย่่างเป็็นรูปู ธรรมเกิิดขึ้้น� ในช่่วงที่่�อาจารย์์มีบี ทบาทใน
การบริิหาร เมื่่�อครั้้�งดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข (8 ตุุลาคม 2549 – 6 กุุมภาพัันธ์์
2551) คุุณหมอได้้ผลัักดัันให้้เกิิดโครงการผลิิตพยาบาล 3,000 คน เพื่่�อพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้ เพื่่�อแก้้ปััญหา
การขาดแคลนพยาบาล ในช่่วงนั้้�นพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้คืือยะลา ปััตตานีี นราธิิวาส และบางอำเภอของสงขลา
และสตููล ประสบปััญหาความรุุนแรงในพื้้�นที่่� จนพยาบาลและบุุคลากรสาธารณสุุขจำนวนมากที่่�ไม่่ได้้มีี
ภููมิิลำเนาที่่�นั้้�นต้้องขอย้้ายออก หลายคนได้้ย้้าย ขณะที่่�อีีกหลายคนไม่่สามารถย้้ายได้้เพราะไม่่มีีกำลัังคน
ใหม่่เข้้าไปรัับหน้้าที่่�แทน โครงการผลิิตพยาบาล 3,000 คนจึึงเกิิดขึ้้�นบนแนวคิิดของการนำคนในพื้้�นที่่�
ชายแดนใต้้มาผลิิตพยาบาลเพื่่�อให้้ทำงานที่่�นั่่�น ชดเชยกำลัังคนที่่�ย้้ายออก โดยมีีข้้อเสนอของการได้้รัับการ
บรรจุุเป็็นข้า้ ราชการทัันทีีที่่ส� ำเร็็จการศึึกษาเป็็นแรงจููงใจ แม้้การดำเนิินโครงการจะประสบปััญหาการหาคน
ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสมเข้้ามาเรีียนจนต้้องมีีการทบทวนและปรัับเปลี่่ย� นคุุณสมบััติิผู้้�มีสิี ทิ ธิิสอบเข้้าโครงการ
หลายรอบ แต่่โครงการนี้้�ก็็ทำให้้พื้้�นที่่�ชายแดนใต้้มีีพยาบาลเพีียงพอกัับความต้้องการ และเปิิดโอกาสให้้
พยาบาลต่่างถิ่่�นสามารถย้้ายออกจากพื้้�นที่่�ได้้ตามต้้องการ
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แผนยุุทธศาสตร์์ทศวรรษกำำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ

นอกเหนืือจากโครงการพยาบาล 3,000 คนแล้้ว ในช่่วงที่่�อาจารย์์ดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงสาธารณสุุข ยัังผลัักดัันให้้เกิิดการแก้้ปััญหากำลัังคนในระบบสุุขภาพอย่่างเป็็นระบบ ในช่่วงนี้้�มีี
การตราพระราชบััญญััติิสุขุ ภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 นำสู่่�การจััดทำแผนยุุทธศาสตร์์ทศวรรษกำลัังคนด้้าน
สุุขภาพแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1 (2550-25559) และเป็็นต้้นกำเนิิดของคณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ถืือเป็็นรููปธรรมของความพยายามแก้้ไขปััญหากำลัังคนด้้านสุุขภาพอย่่างเป็็นระบบเป็็นครั้้�งแรก
แผนทศวรรษกำำลัังคน ฉบัับแรกประกอบด้้วย 5 ยุุทธศาสตร์์

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 สร้้างและพััฒนากลไกในการกำหนดนโยบายและยุุทธศาสตร์์กำลัังคนด้้านสุุขภาพของ
ประเทศ โดยมีีคณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิเป็็นกลไกหลััก
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ปรัับเปลี่่�ยนระบบการผลิิตและพััฒนากำลัังคนด้้านสุุขภาพเพื่่�อให้้ได้้กำลัังคนที่่�เพีียง
พอสามารถตอบสนองความต้้องการด้้านสุุขภาพของประชาชน นำสู่่�การสร้้างความเสมอภาคในการเข้้า
ถึึงบริิการสุุขภาพ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ปรัับเปลี่่ย� นระบบการบริิหารจััดการกำลังั คนด้้านสุุขภาพเพื่่�อให้้มีกี ารกระจายบุุคลากร
อย่่างเป็็นธรรม และคงอยู่่�ในระบบอย่่างมีีความสุุข
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 สร้้างและจััดการความรู้้�เพื่่�อนำสู่่�การพััฒนากำลัังคนที่่�มีีประสิิทิิภาพ สนัับสนุุนให้้เกิิด
การสร้้างเครืือข่่ายระหว่่างนัักวิิชาการ ผู้้�บริิหาร นัักปฏิิบััติิ และทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบบริิการสุุขภาพ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ส่่งเสริิมและพััฒนาภููมิิปััญญาไทยและผู้้�ดููแลสุุขภาพในชุุมชนให้้มีีบทบาทในการดููแล
ปััญหาสุุขภาพของประชาชนในระดัับพื้้�นที่่�
นอกเหนืือจากขัับเคลื่่�อนการทำงานผ่่านทางแผนยุุทธศาสตร์์ 10 ปีี แล้้ว คุุณหมอยัังให้้ความสำคััญ
กัับการสร้้างองค์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาการบริิการและจััดการกำลัังคนด้้านสุุขภาพด้้วยการรัับตำแหน่่งประธาน
คณะกรรมการกำกัับทิิศทาง (steering committee) ของสำนัักงานวิิจััยและพััฒนากำลัังคนด้้านสุุขภาพ
ในช่่วงประมาณปีี 2549- 2554 ซึ่่�งคาบเกี่่�ยวกัับการเป็็นรััฐมนตรีี และประธานคณะกรรมการกำลัังคน
ด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ
ทำำปััญหากำำลัังคนด้้านสุุขภาพให้้เป็็นประเด็็นสาธารณะ

เป็็นเวลานานมากที่่�ปัญห
ั ากำลังั คนด้้านสุุขภาพถููกยึึดโยงให้้เป็็นปัญห
ั าภายในของกระทรวงสาธารณสุุข
เมื่่อ� คณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิถือื กำเนิิดขึ้้น� ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ทศวรรษกำลัังคนด้้าน
สุุขภาพแห่่งชาติิ การบริิหารจััดการกำลัังคนด้้านสุุขภาพถููกนำออกจากกระทรวงสาธารณสุุข เปิิดโอกาสให้้
สาธารณะได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหามากขึ้้�น โดยเฉพาะในช่่วงที่่�อาจารย์์มงคลพ้้นวาระจากการ
เป็็นรััฐมนตรีีและเข้้ามาดำรงตำแหน่่งประธานคณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ ในช่่วงนั้้�นคณะ
กรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ มีีการจััดเวทีีสาธารณะในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการ
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กำลัังคนในระบบสุุขภาพหลายประเด็็น เช่่น การเปิิดโอกาสให้้สัังคมได้้ร่่วมถกเถีียงและแสดงความเห็็นต่่อ
ความพยายามของโรงเรีียนแพทย์์ในการเปิิดหลักั สููตรแพทยศาสตร์์ศึกึ ษานานาชาติิ ในวัันที่่�หลายพื้้�นที่่ใ� นสัังคม
ไทยยัังคงมีีปัญห
ั าการขาดแคลนแพทย์์อยู่่� การเปิิดเวทีีระดมความเห็็นต่อ่ ร่่าง พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้�เสีียหายจาก
บริิการสาธารณสุุข ที่่�ในตอนนั้้�นกำลัังเป็็นประเด็็นร้้าวฉานระหว่่างผู้้�ป่่วยและแพทย์์
ก้้าวย่่างของคณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพภายใต้้การนำของคุุณหมอมงคล ทำให้้เกิิดการรัับรู้้�ร่วม
่
กัันในสัังคมว่่าปััญหากำลัังคนด้้านสุุขภาพเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทุุกคน ไม่่ใช่่เพีียงเฉพาะโรงเรีียนแพทย์์
หรืือกระทรวงสาธารณสุุขเท่่านั้้�น ทำให้้สัังคมเกิิดความตื่่�นตััวที่่�จะเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
กำลัังคนด้้านสุุขภาพไปพร้้อมๆ กััน
แผนแม่่บทชุุมชน ขัับเคลื่่�อนกำำลัังคนในระดัับพื้้�นที่่�

“แม้้ว่่ากระทรวงสาธารณสุุขจะได้้ดำเนิินการวางแผนและพััฒนากำลัังคนมาอย่่างยาวนาน แต่่ปััจจุุบััน
ปััญหากำลัังคนก็็ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายอยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการขาดแคลนกำลัังคนในชนบท การกระจายกำลััง
คนที่่�ไม่่เป็็นธรรม คนทำงานขาดขวััญและกำลัังใจ เป็็นต้้น สิ่่�งนี้้�บอกเหตุุว่่าการวางแผนกำลัังคนที่่�เคยรวม
ศููนย์์ที่่�ส่่วนกลางอาจจะไม่่สามารถแก้้ไขปััญหากำลัังคนในระดัับพื้้�นที่่�ได้้” ส่่วนหนึ่่�งของคำนำที่่�คุุณหมอ
มงคล เขีียนให้้กัับหนัังสืือ สร้้างสมดุุลคนสุุขภาพ บทเรีียนจากภาคอีีสาน (ดาวน์์โหลดได้้ที่่� https://hrdo.
org/wp-content/uploads/2018/12/บทเรีียนจากอีีสาน.pdf) ที่่�สำนัักงานวิิจััยและพััฒนากำลัังคน
ด้้านสุุขภาพ (สวค.) พิิมพ์์เผยแพร่่ในปีี 2552 เพื่่�อบอกเล่่าความพยายามของคณะกรรมการกำลัังคนด้้าน
สุุขภาพในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดรููปธรรมการบริิหารจััดการกำลัังคนด้้านสุุขภาพจากระดัับพื้้�นที่่�ขึ้้�นมา แทน
การจััดการจากส่่วนกลางลงไป
แนวคิิดในการสร้้าง “แผนแม่่บทชุุมชน” ของคณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิในยุุคนั้้�น
มีีฐานส่่วนหนึ่่�งมาจากการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างทางนโยบายของประเทศที่่�เน้้นสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ
ท้้องถิ่่�น และเป็็นช่่วงที่่�ภาคประชาสัังคมเข้้ามามีีบทบาทในการกำหนดทิิศทางพััฒนาประเทศมากขึ้้�น และ
ระบบบริิการสุุขภาพในภููมิภิ าคหลายแห่่งได้้สร้า้ งนวััตกรรมการบริิหารจััดการกำลัังคนของตััวเองขึ้้นม
� าเพราะ
แนวทางจากส่่วนกลางไม่่ตอบโจทย์์บริิบททางสัังคมและความต้้องการของพื้้�นที่่� เช่่น การสร้้างพยาบาล
ชุุมชนของ รพ.น้้ำพอง ในขอนแก่่น ที่่�ร่่วมมืือกัับแหล่่งผลิิตในพื้้�นที่่� คืือคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น โดยการสนัับสนุุนงบประมาณจาก อบต. เพื่่�อผลิิตพยาบาลใช้้เอง ใน รพ. และส่่งกระจายไปยััง
รพ.สต. ในพื้้�นที่่� หรืือการที่่� รพ. มหาราชนครราชสีีมา จััดระบบบริิหารบุุคลากรใหม่่ ดึึงนัักกายภาพบำบััด
มารัับผิิดชอบงานด้้านการฟื้้�นฟููสภาพและดููแลผู้้�สููงอายุุและผู้้�พิิการในระบบบริิการปฐมภููมิิ ไปจนถึึงการที่่�
สถานบริิการหลายแห่่งผลิิตกำลัังคนในระดัับที่่�ไม่่ใช่่วิิชาชีีพ เพื่่�อป้้อนสู่่�ระบบบริิการระดัับปฐมภููมิิ เช่่น การ
สร้้างโครงการผลิิตผู้้�ช่่วยพยาบาลและทัันตาภิิบาลของ สสจ. อุุบลราชธานีี หรืือการที่่� รพ. สมเด็็จพระยุุพราช
ด่่านซ้้าย แก้้ปัญห
ั าความต้้องการนัักกายภาพบำบััด แต่่ไม่่มีกี รอบอััตรากำลังั ด้้วยการใช้้เงิินบริิจาคจากชุุมชน
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ตััวอย่่างความสำเร็็จของหลายพื้้�นที่่ดัั� งกล่่าวทำให้้คณะกรรมการกำลัังคนด้้านสุุขภาพในยุุคนั้้นม
� องเห็็น
ว่่าการบริิหารและจััดการกำลัังด้้านสุุขภาพต้้องมีีความหลากหลายเพื่่�อตอบโจทย์์สัังคมพหุุลัักษณ์์ และการ
เปลี่่�ยนแปลงทางนโยบาย “แผนแม่่บทชุุมชน” เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบริิหารและจััดการกำลัังคนด้้านสุุขภาพ
ในมิิติิที่่�ชุุมชนและท้้องถิ่่�นเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในทุุกขั้้�นตอนจึึงเกิิดขึ้้�น เป็็นแผนแม่่บท ที่่�ไม่่มีีการจััดพิิมพ์์แผน
เป็็นตััวเล่่มให้้เป็็นตำราอ้้างอิิง หากเน้้นที่่�การพััฒนากระบวนการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ตรง
ของพื้้�นที่่�ที่่�มีีการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อแก้้ไขปััญหากำลัังคนด้้านสุุขภาพของตนเองมาแล้้ว มีีแผนการขัับเคลื่่�อน
ในทุุกภููมิิภาค โดยอีีสานเป็็นภููมิิภาคแรก แม้้หลัังจากการจััดเวทีีจุุดประกายการขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทกำลััง
คนด้้านสุุขภาพสู่่�การสร้้างสุุขภาพ ภาคอีีสาน ในเดืือนพฤศจิิกายน 2552 จะไม่่มีีการจััดเวทีีขัับเคลื่่�อนที่่�
เป็็นทางการมาอีีก แต่่บทเรีียนจากอีีสานในครั้้�งนั้้�นทำให้้แนวคิิดในการสร้้างและบริิการกำลัังคนโดยความ
ร่่วมมืือของ อปท. แหล่่งผลิิต และสถานบริิการ ในพื้้�นที่่�กระจายไปยัังภููมิิภาคอื่่�นๆ
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของรููปธรรมการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อแก้้ไขปััญหากำลัังคนด้้านสุุขภาพให้้กัับ
ประเทศ ของคุุณหมอมงคล ในช่่วงที่่�คุุณหมอดำรงตำแหน่่ง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข เราได้้
เห็็นความพยายามขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในระบบบริิการสุุขภาพอีีกหลายอย่่างที่่�หากทำสำเร็็จ
นอกจากจะนำสู่่�ระบบริิการสุุขภาพจะทั่่�วถึงึ และเป็็นธรรมมากขึ้้น� แล้้วยัังส่่งเสริิมให้้การบริิหารจััดการกำลังั
คนด้้านสุุขภาพมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับบริิบทที่่�หลากหลายมากขึ้้น� เช่่นการพยายามผลัักดัันให้้สถาน
บริิการที่่�มีีความพร้้อมออกนอกระบบให้้เป็็นองค์์กรมหาชนภายใต้้การกำกัับดููแลของกระทรวงสาธารณสุุข
อย่่าง รพ. บ้้านแพ้้ว โดยครั้้�งนั้้�น ได้้มีีการหยิิบ รพ.ป่่าตอง ซึ่่�งประสบกัับปััญหาวิิกฤติิทางการเงิินและการ
ขาดแคลนกำลัังคนอย่่างมาก ขณะที่่�บริิบททางสัังคมเอื้้�อต่่อการบริิหารจััดการนโยบายและงบประมาณ
ตััวเอง มาเป็็นเป้้าหมายการขัับเคลื่่�อน แต่่ก็็ถููกคััดค้้าน จนตกไป หรืือความพยายามผลัักดัันให้้เกิิดการ
ถ่่ายโอนสถานีีอนามััยไปสู่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นก็็พบว่่าหลัังจากการถ่่ายโอนชุุดแรกสมััยที่่�คุุณหมอ
เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขแล้้วก็็ไม่่มีีการถ่่ายโอนตามมาอีีก (อ่่านเพิ่่�มเติิม https://hrdo.
org/wp-content/uploads/2018/12/Butterfly_07.pdf)
แน่่นอนว่่าความสำเร็็จในการขัับเคลื่่�อนและวางระบบการบริิหารจััดการกำลัังคนด้้านสุุขภาพที่่�กล่่าว
มา ไม่่ใช่่ผลงานของคุุณหมอมงคลเพีียงคนเดีียว หากมีีบุุคคลอื่่�นอีีกมากมายเข้้ามามีีบทบาทนำร่่วมกััน แต่่
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ ความสนใจและการทุ่่�มเทแรงกาย แรงใจของคุุณหมอมงคลโดยเฉพาะ การใช้้อำนาจทางการ
บริิหารในช่่วงที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งแห่่งอำนาจทั้้ง� รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงสาธารณสุุขและประธานคณะกรรมการ
กำลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ เป็็นปััจจััยสำคััญ
ความทุ่่�มเทในการ “ทำ” เพื่่�อกำลังั คนด้้านสุุขภาพอยู่่�กัับอาจารย์์ตลอดจนช่่วงท้้ายสุุดของชีีวิติ หลายคนคง
ได้้เห็็นการ live ผ่่านเฟสบุ๊๊�คของอาจารย์์ตลอด 2 เดืือนของการรัักษาตััวในโรงพยาบาลก่่อนที่่�จะเสีียชีีวิิต
อาจารย์์บอกเล่่าอาการความเจ็็บป่่วยของร่่างกายตััวเอง ใช้้ความรู้้�ทางการแพทย์์วิิเคราะห์์อาการภายใน
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ร่่างกายตััวเอง ก่่อนและหลัังการรัักษา กลายเป็็นความรู้้�ที่่�ประเมิินค่่าไม่่ได้้ของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ อีีกทั้้�งยัังอุุทิิศร่่างกายตนเองเพื่่�อเป็็นครููให้้กัับนัักศึึกษาแพทย์์ในอนาคต
โดยตรง ปิิดฉากชีีวิิตของผู้้�ชายคนหนึ่่�งที่่�เข้้าสู่่�ระบบบริิการสุุขภาพในฐานะ “หมอใหญ่่”
ของคนไข้้ในชนบท และจากไปในฐานะ “อาจารย์์ใหญ่่” ของนัักศึึกษาแพทย์์ อย่่างงดงาม
ขอแสดงความคารวะอาจารย์์หมอมงคล ณ สงขลา มา ณ ที่่�นี้้�
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นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้้�คิิดและทำำเพื่่�อผู้้�อื่่�นอยู่่�ตลอดเวลา
จนถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
นพ.เดชา แซ่่หลีี
ผู้้�อำำนวยการโรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา

ผมได้้รัับการประสานจากรุ่่�นพี่่�ที่่�นัับถืือให้้เขีียนบทความเกี่่�ยวกัับอาจารย์์อาวุุโสที่่�เคารพรัักท่่านหนึ่่�ง
นั่่�นก็็คืืออาจารย์์มงคล ณ สงขลา ทำให้้ความคิิดในอดีีตที่่�ได้้ทำงานกัับอาจารย์์ประดัังเข้้ามามีีงานมากมาย
ที่่�ได้้ทำกัับอาจารย์์ ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นงานที่่�ทำแล้้วมีีความสุุข เป็็นงานที่่�มีีแรงบัันดาลใจต่่อชีีวิิตผมมาก ไม่่ว่่า
จะเป็็นงานในพื้้�นที่่� ที่่�ได้้ทำส้้วมให้้กัับชาวบ้้านกลุ่่�มเปราะบางที่่�อยู่่� จ.สงขลา ซึ่่�งผมเพิ่่�งไปเป็็นผู้้�อำนวยการ
โรงพยาบาลเทพาใหม่่ๆ ปีี พ. ศ. 2558
ก่่อนหน้้านี้้�อาจารย์์มงคลเคยลงพื้้�นที่่�ในอำเภอเทพา สงขลานานมากแล้้ว แต่่อาจารย์์ยัังนึึกถึึงคนกลุ่่�ม
นี้้� ซึ่่�งผมเห็็นความตั้้�งใจของอาจารย์์ที่่�คอยมองหาโอกาสที่่�จะช่่วยผู้้�คนอยู่่�ตลอดเวลา เมื่่�อมีีโอกาส ที่่�จะช่่วย
คนเหล่่านี้้�ได้้ ก็็จะช่่วยทัันทีี ปรากฏว่่า ที่่�หมู่่�บ้้านสุุริินทร์์ มีีครอบครััวที่่�ยัังไม่่มีีส้้วมใช้้อยู่่�ประมาณ 20 กว่่า
หลัังคาเรืือน ต้้องไปถ่่ายอุุจจาระอยู่่�ตามชายทะเล หลัังจากทำส้้วมมอบให้้ กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�รู้้�สึึกปลาบปลื้้�ม
และขอบคุุณที่่�ยัังมีีคนนึึกถึึงพวกเขาอยู่่�
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นึึกถึึง โครงการของบริิษััท โอสถสภา จำกััด ชื่่�อโครงการเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งกว่่าซึ่่�ง
อาจารย์์มงคลเป็็นโต้้โผใหญ่่ร่่วมกัับอาจารย์์โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์ ผมได้้รัับการ
ประสานจากทีีมของอาจารย์์มงคล โดยให้้ผมเป็็นผู้้�ประสานงานทีีมทำงานสาธารณสุุข
ของ 3 จัังหวััดชายแดนใต้้ ซึ่่�งขณะนั้้�นผมยัังทำงานอยู่่�โรงพยาบาลกะพ้้อ จัังหวััด
ปััตตานีี โครงการเพื่่�อชีีวิิตเป็็นโครงการที่่�ดีีที่่�ได้้เปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ในการทำงานของ
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขรวมทั้้�งผมด้้วย
กระบวนทััศน์์ที่่�อาจารย์์ทำให้้มุุมมองการช่่วยเหลืือผู้้�คนในพื้้�นที่่�ในสถานการณ์์
ความไม่่สงบ จนทำให้้เกิิดเรื่่อ� งราวดีีๆมากมายในพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดชายแดนใต้้ การสร้้าง
อาชีีพ จนทำให้้คุุณภาพชีีวิิตผู้้�คนดีีขึ้้�น ภายใต้้แนวคิิดมาร่่วมกัันสร้้างสัังคมที่่�ไม่่ดููดาย
ในความทุุกข์์ยากของผู้้�คน
แต่่อีีกโครงการที่่�ยิ่่�งใหญ่่กว่่าและควรถููกบัันทึึกเอาไว้้ในฐานะผลงานของอาจารย์์
มงคล คืือโครงการที่่�อาจารย์์ได้้ผลัักดัันนโยบายสำคััญในการแก้้ปััญหาความไม่่สงบ
จัังหวััดชายแดนใต้้ขณะที่่�เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข โดยมีีนโยบาย
ผลิิตพยาบาลเพิ่่�มจำนวน 3,000 คนโดยรัับสมััครภายในปีีเดีียว โดยคััดเลืือกมาจาก
คนในพื้้�นที่่� 5 จัังหวััดชายแดนใต้้ประกอบด้้วย นราธิิวาส ยะลา ปััตตานีี สตููล และ
4 อำเภอของจัังหวััดสงขลา และกระจายการเรีียนการสอนไปยัังวิิทยาลััยพยาบาล
บรมราชชนนีีทั่่�วประเทศ
ช่่วงเวลาก็็ผ่่านมาเกืือบจะ 10 ปีีนัับตั้้�งแต่่พยาบาล 3,000 คนจบและบรรจุุเป็็น
ข้้าราชการทำงานในพื้้�นที่่� นึึกย้้อนถึึงโครงการผลิิตพยาบาล 3,000 คนแค่่กระบวนการ
คิิดช่่วงแรก ก็็ต้้องยอมรัับว่่า มีีแรงต้้านจากบุุคลากรในส่่วนของสาธารณสุุขอย่่างมาก
แต่่ด้้วยกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่กระบวนการเปิิดรัับสมััคร การกระจาย
สถานที่่�ศึึกษาในวิิทยาลััยพยาบาลทั่่�วประเทศ การดููแลนัักศึึกษาขณะเรีียนพยาบาล
อย่่างใกล้้ชิดิ จนถึึงการเตรีียมสถานที่่�ปฏิิบััติงิ านให้้พร้้อมสำหรัับพยาบาลที่่�จะจบออก
มา ทำให้้พยาบาลที่่�จบออกมาสามารถมีีที่่�ยืืนในสัังคมได้้อย่่างภาคภููมิิ
แน่่นอนที่่�สุุดโครงการที่่�แรกเริ่่�มคนส่่วนใหญ่่มองว่่าไม่่มีีทางสำเร็็จ แต่่วัันนี้้�เราได้้
พยาบาลที่่�มีีศัักยภาพที่่�กลัับมาดููแลคนในบ้้านเกิิดตััวเอง พยาบาลที่่�กระจายถึึงชุุมชน
พยาบาลที่่�ยัังทำงานอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์ความไม่่สงบ ทำให้้คนในจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้เข้้าถึึงระบบบริิการสาธารณสุุขมากขึ้้�น นัับเป็็นคุุณููปการที่่�อาจารย์์มงคล ณ
สงขลา ได้้มอบให้้ไว้้กัับแผ่่นดิินนี้้�
จึึงสมควรกล่่าวได้้ว่า่ ท่่านเป็็นบิดิ าผู้้�ให้้กำเนิิดพยาบาล 3,000 คน บิิดาผู้้�ให้้ชีวิี ติ ใหม่่
ถึึง 3,000 คนแล้้ว และยัังส่่งผลให้้ชีวิี ติ ผู้้�คนอีีกนัับไม่่ถ้วน
้ ในพื้้�นที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น�
ถ้้าจะมีีใครสัักคนที่่�คิิดและทำเพื่่�อผู้้�อื่่�นอยู่่�ตลอดเวลา จนถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต
หนึ่่�งในนั้้�นก็็น่่าจะเป็็นอาจารย์์มงคล ณ สงขลา ด้้วยจิิตคารวะ
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3 คำำสอน
กรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล

อ.มงคล ณ สงขลา ที่่�ดิิฉัันเรีียกติิดปากว่่า ‘ลุุงหมอ’ จากไปครบรอบ 1 ปีี เป็็นครั้้�งแรกที่่�ดิิฉัันสามารถ
ตั้้�งหลัักเขีียนถึึงท่่านได้้ สำหรัับเรื่่�องงานและความมุ่่�งมั่่�นที่่�ท่่านทำเพื่่�อประชาชนคนเล็็กคนน้้อยและเพื่่�อ
ทำให้้สัังคมดีีขึ้้�น ข้้อเขีียนต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ในหนัังสืือที่่�ระลึึกนี้้� สามารถเป็็นภาพสะท้้อนบอกเล่่าเรื่่�องราวผ่่าน
ปากคำและความรู้้�สึึกของผู้้�คนที่่�ได้้สััมผััสกัับท่่านอย่่างดีี ดัังนั้้น� ดิิฉัันจึงึ เลืือกเขีียนคำสอนที่่�ลุงุ หมอย้้ำบ่่อยครั้้ง�
แม้้ในช่่วงท้้ายๆของชีีวิิต ซึ่่�งเชื่่�อว่่าจะเป็็นประโยชน์์กัับทุุกๆคน เพราะท่่านได้้สอนผ่่านชีีวิิตตััวเอง
ลุุงหมอเล่่าให้้ฟังั ว่่า ท่่านเป็็นนัักกีีฬาที่่�เอาจริิงเอาจัังมาแต่่ไหนแต่่ไร ทั้้ง� รัักบี้้� ต่่อยมวย พายเรืือ และเทนนิิส
จนเมื่่�อเข้้าอายุุ 50 อาการบาดเจ็็บจากการเล่่นกีีฬาในวััยหนุ่่�มได้้มาทำร้้ายจนกระทั่่�งเกืือบเดิินไม่่ได้้และได้้
รัับคำแนะนำให้้ผ่่าตััดที่่�หลััง แต่่อาจารย์์หมอที่่�นัับถืือกัันแนะนำว่่า อย่่าเข้้าผ่่าตััดเลย เพราะนั่่�นจะทำลาย
ชีีวิิตที่่�แอคทีีฟของคุุณหมอ แต่่ให้้อดทนสร้้างกล้้ามเนื้้�อด้้วยการวิ่่�ง เพราะถึึงที่่�สุุดแล้้ว กล้้ามเนื้้�อจะแข็็งแรง
กว่่ากระดููก จะคอยพยุุงกระดููกที่่�เสื่่�อมได้้ ลุุงหมอใช้้เวลาเป็็นปีีกว่่าจะวิ่่�งได้้และอีีกหลายปีีสู่่�การเสพติิด
การวิ่่�ง ไม่่ว่า่ จะเดิินทางไปไหนต่่อไหน รองเท้้าวิ่่ง� และชุุดออกกำลัังกายสำคััญที่่�สุดุ ทุุกเช้้ามืืดจะออกวิ่่ง� สำรวจ
บ้้านเมืืองต่่างถิ่่�นที่่�เดิินทางไป หลายครั้้�งต้้องคอยเตืือนตััวเองให้้เผื่่�อระยะทางวกกลัับมาเพราะวิ่่�งจนเพลิิน
และน่่าจะเป็็นเพราะ ดิิฉัันอ้้วน หายใจสั้้�นๆหอบๆ และมีีแนวโน้้มจะเป็็นผู้้�ป่่วยสารพััดโรค NCDs ใน
อนาคตอัันใกล้้ ลุุงหมอมัักพยายามโน้้มน้้าวให้้ลดการกิินและออกกำลัังกายอย่่างสม่่ำเสมอ เมื่่�อไม่่สามารถ
โน้้มน้า้ วเรื่่อ� งลดกิินได้้ ก็็ชวนไปวิ่่ง� ดิิฉัันยัังจำวัันแรกที่่�ไปหััดวิ่่�งได้้ ลุุงหมอบอกว่่า ช้้าแค่่ไหนก็็ได้้ แต่่ห้า้ มเดิิน
เพราะเดิินมัันเปิิดโอกาสให้้ย้้ายพุุง สบายเกิินไป แม้้ลุุงหมอจะวิ่่�งช้้าลงมากๆ แต่่ดิิฉัันก็็ยัังตามไม่่ค่่อยทััน
พยายามลััดสนามหญ้้าก็็ดัันไปเจอเนิินกัับที่่�ชื้้�นแฉะ จนต้้องวิ่่�งตามทางปกติิไปนั่่�นแหล่่ะจนกว่่าจะทัันกััน
ลุุงหมอใช้้ความอดทนอย่่างมากเป็็นเดืือนๆกว่่าจะเข็็นดิิฉัันให้้วิ่่�งพร้้อมกัันได้้อย่่างน้้อย 3-4 กิิโลเมตร
แต่่ลุุงหมอก็็ต้้องทำใจสำหรัับความเป็็นหมููแข็็งแรงของดิิฉััน ที่่�วิ่่�งจริิงจัังแต่่ลดกิินไม่่ได้้
นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

76

ช่่วงที่่�ลุุงหมอได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นมะเร็็งไต บางครั้้�งเคยบ่่น
ด้้วยน้้ำเสีียงน้้อยใจ “ออกกำลัังกายมาทั้้�งชีีวิิตก็็ยัังป่่วย” แต่่เมื่่�อ
ถููกถามว่่า ถ้้าย้้อนกลัับไปได้้จะไม่่ออกกำลัังกายแบบนี้้�หรืือ ลุุงหมอ
ก็็ยิ้้ม� อย่่างใจดีี “ออกซิิ ออกแบบนี้แ้� หล่่ะ” คำทัักทายที่่�ลุงุ หมอมัักจะมีี
แม้้ในช่่วงระยะท้้ายที่่�พัักรัักษาตััวอยู่่�ที่่� รพ. “กายัังไปวิ่่ง� ใช่่ไหม” รอย
ยิ้้�มกว้้างโยนกลัับให้้ทัันทีีเมื่่�อรายงานผลการวิ่่�งให้้ฟััง ยิ่่�งเล่่าว่่า ตอน
นี้้�พาม่่าม้้าป่่าป๊๊าไปออกกำลัังกายด้้วย มีีพััฒนาการอย่่างไรบ้้างแล้้ว
รอยยิ้้�มของลุุงหมอยิ่่�งกว้้างกว่่าเดิิม
นี่ก็คือค�ำสอนที่สองที่ลุงหมอเน้นย�้ำ คือ ดูแลคนในครอบครัว
ให้ดี ลุงหมอเล่าว่า สมัยก่อนท�ำงานหนัก อันที่จริงก็สนใจท�ำแต่งาน
ทั้งชีวติ ท�ำให้เวลาที่จะเอาใจใส่ดแู ลคนในครอบครัวอาจมีไม่มากนัก
“อย่าเอาอย่างลุงหมอ กาจะท�ำงานหนัก หรือจะไปเทีย่ ว จะไปท�ำงาน
ตบตีกบั ใครต่อใครเขาก็ได้ แต่ตอ้ งแบ่งเวลาดูแลคนในครอบครัวด้วย”
ถ้าย้อนเวลาได้ ดิฉันเชื่อว่า ลุงหมออยากกลับไปแก้ไขให้ดีกว่านี้
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับดิฉัน ค�ำสอนสุดท้ายส�ำคัญที่สุด นั่นคือ
การฝึกอาณาปานสติและฝึกมรณานุสติ
เราสองคนลุงหลานมีเรื่องคุยกันแทบทุกเรื่อง ตอนที่ลุงหมอเล่า
ให้ฟงั ว่าได้รับการวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งไต และต้องได้รับการผ่าตัดเอา
ไตออกข้างหนึง่ “อย่างทีก่ าบอกลุงหมอเสมอ เราสองคนท�ำงานร่วม
กันหลายเรื่อง แค่เฉพาะเรื่องประกาศ CL กับยาต้านไวรัสเอชไอวี/
เอดส์ ยารักษาลิ่มเลือดหัวใจ และยามะเร็ง ก็ช่วยคนได้ตั้งมากมาย
ประหยัดงบประมาณค่ายาได้ก็เอาไปเริ่มสิทธิประโยชน์ล้างไตให้ผู้
ป่วยโรคไตระยะท้ายได้อีก ท�ำขนาดนี้เราสองคนตายตาหลับได้แล้ว
แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต่อได้ ก็ถือเป็นก�ำไรให้ท�ำงานต่อไปอีกเรื่อยๆ” ลุง
หมอหัวเราะเสียงดังก่อนที่จะเขกหัวดิฉัน 1 ที ก่อนจะย�้ำว่า “แต่กา
ต้องเริ่มฝึกอาณาปานสติได้แล้วนะ ขนาดลุงหมอฝึกมาหลายสิบปี
ช่วงเวลาอย่างนี้ยังรู้สึกว่า ฝึกสติมาไม่พอ อยากให้กาฝึกตั้งแต่ตอน
นี้ เพราะถึงที่สุดแล้ว มันจ�ำเป็นจริงๆ ถ้าเราไม่ฝึกมา หรือฝึกมาไม่
มากพอ ไม่มีใครช่วยเราได้”
คิิดถึึงลุุงหมอเสมอ
กรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล
22 พฤศจิิกายน 2564
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"วิ่่�ง" ออกกำำลัังกายได้้ "สมาธิิ"
นิิชานัันท์์ นาไชย
นิิตยสารหมอชาวบ้้าน ฉบัับที่่� 395 มีีนาคม 2555

นายแพทย์์มงคล ณ สงขลา หรืือ "หมอขี่่�ม้้าแกลบ" อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงสาธารณสุุข เป็็นแพทย์์ที่่�ทำงานในชนบทมากว่่า 30 ปีี ด้้วยความ
ทุ่่�มเท ตรงไปตรงมา เอาจริิงเอาจััง และไม่่ยอมให้้ระเบีียบของราชการเป็็น
อุุปสรรคต่่อการช่่วยรัักษาผู้้�ป่่วย
หมอมงคล ได้้ฉายาว่่า "หมอขี่่ม้� า้ แกลบ" เพราะครั้้ง� แรกที่่�ไปทำงานนั้้น� ได้้ไป
ประจำที่่�อำเภอพิิมาย จัังหวััดนครราชสีีมา โดยใช้้ม้้าเป็็นพาหนะเดิินทางออก
เยี่่�ยมผู้้�ป่่วยซึ่่�งสะดวกและเข้้าถึึงชาวบ้้านได้้ง่่าย
ปััจจุบัันหม
ุ
อมงคล อายุุ 70 ปีีแล้้ว แต่่ยัังมีีสุขุ ภาพร่่างกายที่่�แข็็งแรง เพราะ
ทำกิิจกรรมเพื่่�อสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง และเล่่นกีีฬาอีีกหลายชนิิด
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เริ่่�มออกกำำลัังกายจริิงจัังตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่

จริิงๆ แล้้วเป็็นคนออกกำลัังกายมาโดยตลอด เป็็นนัักกีีฬาที่่�เล่่นกีีฬาหลาย
ชนิิด ไม่่ว่่าจะเป็็นการแข่่งเรืือ รัักบี้้� ยููโด วิ่่�ง หรืือมวยไทย
การวิ่่�งออกกำลัังกายนั้้�นวิ่่�งจริิงๆ จัังๆ มาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2530 โดยเฉลี่่�ยวัันละ 5
กิิโลเมตร ก่่อนหน้้านั้้�นจะเล่่นกีีฬาหลายๆ อย่่างผสมผสานกัันไป
ด้้วยวััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น... ทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังวิ่่�ง 5 กิิโลเมตร อยู่่�เหมืือนเดิิม แต่่ก็็วิ่่�งช้้าลงตาม
อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน
ผลดีีจากการวิ่่�งอย่่างต่่อเนื่่�อง

การออกกำลัังกายอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2530 ส่่งผลดีีจนถึึงปััจจุุบััน
เพราะ... การวิ่่�งทำให้้สุขุ ภาพดีี ไม่่เคยเป็็นอะไรเลย ไม่่เคยป่่วยหนัักๆ จนต้้องหามเข้้า
โรงพยาบาล นอกจากร่่างกายไม่่เจ็็บป่่วยแล้้ว การออกกำลังั กายยัังทำให้้การทำงาน
อะไรต่่างๆ รู้้�สึึกโล่่ง จิิตใจก็็ผ่่องใสไม่่เครีียดมากเท่่าที่่�ควร ถึึงแม้้ว่่าจะมีีเหตุุการณ์์
อะไรต่่างๆ มารายล้้อมก็็ตาม
การออกกำลัังกายทำให้้ได้้ทั้้�งสุุขภาพกายและสุุขภาพใจ คืือร่่างกายได้้พลัังงาน
จากการออกกำลัังกาย กล้้ามเนื้้�อแข็็งแรง ขณะที่่�วิ่่�งสารเอนดอร์์ฟิินหลั่่�ง เหมืือนกัับ
มีีมอร์์ฟีีนของร่่างกายหล่่อเลี้้�ยง ทำให้้จิิตใจเราสงบ วิ่่�งไปวิ่่�งมา บางครั้้�งสามารถเข้้า
สมาธิิได้้
การวิ่งเหมือนกับการเดินจงกรมนั่นแหละ ซ้าย-ขวา ยก-ย่างหนอ เหมือนกัน
เลย วิ่งไปดูปลายเท้าของตัวเองไปสักประเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นคือการเข้า
สมาธิ จิตเราจะสงบ มีพลังกลับจากวิ่ง อาบน�้ำอาบท่าแล้ว ท�ำให้เราคิดอะไร คิดได้
อย่างสงบ โปร่ง โล่ง ชัดเจน
กิินแต่่พอดีี.... สร้้างสุุขภาพให้้แข็็งแรง

เรื่่�องอาหารการกิิน ต้้องไม่่ให้้มากหรืือน้้อยเกิินไป และก็็ไม่่ได้้เคร่่งครััดจนเกิิน
ไป สำคััญอยู่่�ที่่�การกิินแต่่พอดีี คืือกิินไม่่ให้้อิ่่�มจนเกิินไป
ของที่่�กินิ ไม่่เลืือกมาก และถ้้ามื้้อ� กิินอาหารมัันมากไปแล้้ว มื้้อ� ต่่อไปก็็ต้อ้ งลดมััน
ลงด้้วย จะได้้ไม่่ทำให้้ตััวเองรู้้�สึึกอึึดอััด นั่่�นคือื เฉลี่่ย� การกิิน ด้้วยการดููอย่่าให้้มากเกิิน
ไปในอาหารแต่่ละชนิิด
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ออกกำำลัังกายง่่ายนิิดเดีียว

การที่่�จะเดิินไปให้้ถึึงจุุดหมายปลายทางของการมีีสุุขภาพดีี จะต้้องลงมืือเดิินทาง
เอง... สมมติิว่่าเราบอกว่่าจะให้้มีีสุุขภาพดีี เราต้้องลงมืือเดี๋๋�ยวนี้้� เพีียง 2 อย่่างเท่่านั้้�น
คืือ อย่่าไปคิิดอย่่างอื่่�นมาก
หนึ่่�ง ออกกำลัังกาย การออกกำลัังจะทำให้้ได้้ทั้้�งกำลัังที่่�กายและกำลัังที่่�ใจ จิิตเรา
ก็็จะสงบระหว่่างที่่�ออกกำลัังกาย โดยเฉพาะการวิ่่�งที่่�เป็็นแอโรบิิก จะทำให้้จิิตสงบทำ
สมาธิิไปพร้้อมๆ กัันได้้ด้้วย เรีียกว่่าได้้ทั้้�งกาย ได้้ทั้้�งใจ
สอง การกิิน จะต้้องกิินอย่่างพอดีี หลัับก็็สนิิท การเคลื่่�อนไหว การทำงานอะไร
ต่่างๆ ก็็โล่่ง ปลอดโปร่่ง ถ้้ากิินมาก ท้้องเรายืืด ท้้องอืืด การทำงานเคลื่่�อนไหวอะไร
ต่่างๆ ก็็จะไม่่สะดวก และเวลานอนก็็อึึดอััด ฝัันร้้าย
เพราะฉะนั้้�น ทำ 2 อย่่าง คืือออกกำลัังกายและกิินที่่�พอดีี เหมาะสม จะได้้ไม่่ต้้อง
ไปเสีียเวลาตรวจสุุขภาพ ไม่่ต้้องเสีียเวลานอนโรงพยาบาล
ชีีวิติ คนเราก็็มีแี ค่่นี้้� ทุุกคนก็็รู้้�อยู่่�แล้้วว่่าการเกิิดมาพร้้อมกัับความตาย ไม่่มีใี ครหนีีพ้น้
เราต้้องการตายอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี ไม่่ใช่่ตายคาเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�เสีียบสารพััดสาย
เวลาจะไปขอให้้ไปอย่่างใบไม้้ร่่วง
กิินพอดีี อยู่่�พอดีี ออกกำลัังกายพอดีี เวลาหลุุดร่่วงจากขั้้�ว จะหลุุดไปโดยไม่่ต้้อง
มีีเพลี้้�ยหรืือหนอนมากิิน เป็็นชีีวิิตสุุขสงบ... หลุุดร่่วงตามธรรมชาติิ
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“ซีีแอล” เพิ่่�มการเข้้าถึึงยา
รัักษาชีีวิิตผู้้�ป่่วยทั่่�วโลก
กลุ่่�มคนรัักหลัักประกัันสุุขภาพ
16 ธัันวาคม 2563
(แปลจาก Putting Health Before Trade: The importance of Political Leadership)

https://www.facebook.com/133669246752882/posts/3685329961586775/

ขอไว้้อาลััยแด่่ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข ผู้้�ซึ่่�งกล้้าตััดสิินใจ
นำมาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิต่่อสิิทธิิบััตรยาเพื่่�อปกป้้องการสาธารณสุุขอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีใครกล้้ามาก่่อน เพื่่�อ
แก้้ปััญหาการขาดแคลนยาจำเป็็นที่่�มีีราคาสููงเกิินเอื้้�อม ซึ่่�งสามารถช่่วยให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีหลายแสนคน
และผู้้�ป่่วยที่่�กำลัังทนทุุกข์์ทรมานจากโรคมะเร็็งและโรคหลอดเลืือดสามารถเข้้าถึึงยาและมีีชีวิี ติ รอดต่่อไปได้้
สุุขภาพต้้องมาก่่อนการค้้า: ความสำำคััญของภาวะผู้้�นำำทางการเมืือง

ประเทศไทยได้้รัับการยอมรัับจากทั่่�วโลกว่่า เป็็นหนึ่่ง� ในกลุ่่�มประเทศที่่�ประสบความสำเร็็จในการต่่อกร
กัับการระบาดของโรคเอดส์์ และในการส่่งเสริิมสิทิ ธิิด้้านสุุขภาพผ่่านระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ซึ่่�ง
ให้้บริิการดููแลสุุขภาพอย่่างมีีคุุณภาพแก่่พลเมืืองไทยทุุกคน
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ปฏิิบััติิการที่่�มีีนััยสำคััญที่่�ส่่งผลนำไปสู่่�ความสำเร็็จของระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ เกิิดขึ้้�นช่่วง
ระหว่่างปีี พ.ศ.2549 – 2551 เมื่่�อ นพ.มงคล ณ สงขลา ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
สาธารณสุุขไทย ท่่านได้้สร้า้ งประวััติิศาสตร์์เป็็นคนแรก ที่่�ใช้้มาตรการปกป้้องการสาธารณสุุข ที่่�เรีียกว่่าการ
ใช้้สิิทธิิโดยรััฐ (government use of license) หรืือการบัังคัับใช้้สิิทธิิ (compulsory license: CL) เพื่่�อ
แก้้ปััญหาการเข้้าถึึงยาจำเป็็นช่่วยชีีวิิตที่่�มีีราคาสููงเกิินเอื้้�อม, ทำให้้สามารถช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีหลาย
แสนคนและผู้้�ป่่วยที่่�กำลัังทนทุุกข์์ด้้วยโรคมะเร็็งและโรคหลอดเลืือดอุุดตััน การเข้้าถึึงยาที่่�มีีราคาต่่ำลงมาก
อัันเป็็นผลมาจากการบัังคัับใช้้สิทิ ธิิต่อ่ สิิทธิิบััตรในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.2549, มกราคม พ.ศ.2550 และ
มกราคม พ.ศ.2551 ทำให้้ระบบประกัันสุุขภาพภาครััฐของไทยสามารถขยายการเข้้าถึึงการรัักษาและเกิิด
การปรัับปรุุงบริิการการดููแลสุุขภาพให้้ดีีขึ้้�นได้้ด้้วย
การติิดเชื้้อ� เอชไอวีี (HIV) และโรคเอดส์์นัับเป็็นหายนะทางสุุขภาพขั้้นวิ
� กิ ฤตที่่�มีอััี ตราตายสููงในประเทศไทย.
ประชากรไทยเกืือบ 600,000 คนตายด้้วยโรคนี้นัั้� บตั้้ง� แต่่มีกี ารระบาดในทศวรรษที่่� 1980s (พ.ศ.25232532) ยาต้้านไวรััสเรโทร (anti-retroviral drugs: ARVs) ซึ่่�งเป็็นยาช่่วยชีีวิิต (lifesaving drugs) นั้้�น ไม่่
สามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกคนที่่�จำเป็็นต้้องใช้้เพราะราคาสููงลิิบ ผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV หลายพัันคนไม่่มีีกำลัังทรััพย์์เพีียง
พอที่่�จะซื้้�อยาต้้านฯเหล่่านี้้� และรััฐบาลก็็มีีงบประมาณจำกััด ไม่่สามารถแจกจ่่ายยาเหล่่านี้้�ให้้กัับทุุกคนได้้
เครืือข่่ายผู้้�ติิดเชื้้�อฯ ได้้พยายามอย่่างต่่อเนื่่�องในการรณรงค์์ ผลัักดัันและเรีียกร้้องเพื่่�อให้้เกิิดการเข้้าถึึงการ
รัักษา และในที่่�สุดก็
ุ ป็ ระสบความสำเร็็จในเดืือนตุุลาคม พ.ศ.2548 เมื่่อ� องค์์การเภสััชกรรม (Government
Pharmaceutical Organization: GPO) สามารถผลิิตยาต้้านฯสููตรผสม 3 ชนิิด (triple cocktail of
ARVs) ที่่�มีีราคาต่่ำเนื่่�องจากอายุุสิิทธิิบััตรของยาทั้้�งสามสิ้้�นสุุดลงแล้้ว และรััฐบาลก็็ได้้ประกาศขยายสิิทธิิ
ประโยชน์์ของระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิให้้ครอบคลุุมการรัักษาด้้วยยาต้้านฯด้้วย
อย่่างไรก็็ตามยัังมีีผู้้�ติิดเชื้้�ออีีกเป็็นจำนวนมากที่่�เชื้้�อในร่่างกายนั้้�นได้้เริ่่�มดื้้�อต่่อยา หรืือผู้้�ติิดเชื้้�อนั้้�นไม่่
สามารถทนต่่อผลข้้างเคีียงของยาต้้านไวรััสเอชไอวีีสููตรพื้้�นฐานได้้ จำเป็็นต้้องพึ่่�งยาต้้านฯรุ่่�นใหม่่กว่่า ใน
เวลานั้้�น, Efavirenz (EFV) และ lopinavir/ritonavir (LPV/r) ได้้รัับความนิิยมให้้เป็็นยาต้้านฯสููตรขั้้�นที่่�
สอง (second-line ARVs) แต่่ราคาของ EFV และ LPV/r ที่่�วางตลาดในไทยโดยบริิษััทต้้นตำรัับสููงกว่่าราคา
ยาชื่่�อสามััญในประเทศอิินเดีียถึึงสองเท่่า
งบประมาณด้้านสุุขภาพที่่�จััดสรรโดยรััฐบาลไม่่เพีียงพอที่่�จะให้้บริิการยาสููตรขั้้�นที่่�สองแก่่ผู้้�ที่่�มีีความ
จำเป็็นทั้้�งประเทศได้้ งบประมาณสำหรัับผู้้�ติิดเชื้้�อฯ ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าในปีีงบประมาณ
2550 จำกััดเพดานอยู่่�ที่่� 3,855 ล้้านบาท (128 ล้้านเหรีียญสหรััฐ) สำหรัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีจำนวน
108,000 คน ดัังนั้้�นการผลิิตเองหรืือการนำเข้้ายาต้้านฯ ชื่่�อสามััญเข้้ามาในประเทศไทยเพื่่�อทดแทนยา
ต้้นตำรัับจะทำให้้ราคายาลดลงและเพิ่่�มจำนวนผู้้�ป่่วยที่่�สามารถเข้้าถึึงยาต้้านฯเหล่่านี้้�ได้้
นอกจากการติิดเชื้้�อเอชไอวีีและโรคเอดส์์แล้้ว โรคหััวใจขาดเลืือดและโรคเส้้นเลืือดสมองอุุดตัันก็็เป็็น
ภาระโรคสำคััญในประเทศไทยที่่�นำไปสู่่�ความตายหรืือความพิิการในอััตราสููง มีีอััตราตายอยู่่�ในสามอัันดัับ
แรกในแต่่ละปีี ทั้้�งสองโรคนี้้�เป็็นสาเหตุุสำคััญที่่�ทำให้้เกิิดการสููญเสีียปีีสุุขภาวะ (DALY loss) และติิดอัันดัับ
ในสิิบอัันดัับแรกในประเทศไทยทั้้�งสองเพศ ในด้้านความต้้องการยาในการรัักษานั้้�น ประมาณการได้้ว่่า
เฉพาะผู้้�มีีสิิทธิิในระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า (Universal Health Coverage scheme: UHC)
จำนวน 45 ล้้านคน มีีคนจำนวนหนึ่่�งที่่�จำเป็็นต้้องใช้้ยานี้้� 20.5 ล้้านเม็็ดต่่อปีี และด้้วยเหตุุที่่�บริิษััทยาต้้น
ตำรัับตั้้�งราคายานี้้�ไว้้สููง
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ประกอบกัับงบประมาณที่่�มีีจำกััด ทำให้้มีีคนไข้้สิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าเพีียง 20% เท่่านั้้�นที่่�
สามารถเข้้าถึึงยานี้เ้� พื่่�อรัักษาโรคหััวใจ ประมาณการได้้ว่า่ ถ้้าไม่่มีกี ารผููกขาดการจำหน่่ายยาโรคหััวใจที่่�มีสิี ทิ ธิิ
บััตรนี้้� และมีีการแข่่งขัันในตลาดด้้วยยาที่่�ผลิิตในประเทศหรืือมีีการนำเข้้ายาชื่่�อสามััญ ราคายาจะลดต่่ำลง
อย่่างฮวบฮาบและเพิ่่�มการเข้้าถึึงยาได้้ถึงึ 6 ถึึง 12 เท่่าตััว ซึ่่ง� เป็็นไปตามนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้า้
ทำนองเดีียวกัับโรคหััวใจ มะเร็็ง (โดยเฉพาะมะเร็็งปอดและมะเร็็งเต้้านม, มะเร็็งเม็็ดเลืือด (leukemia)
และมะเร็็งทางเดิินอาหาร (gastro-intestinal stromal tumour: GIST) ก็็ติดอัันดัั
ิ
บของการเป็็นสาเหตุุของ
ความตายในลำดัับต้้นๆ อย่่างต่่อเนื่่�องในประเทศไทย คนไข้้ต้อ้ งเผชิิญทั้ง้� ความทุุกข์์ทรมานจากความรุุนแรง
ของโรคและค่่ารัักษาที่่�มีรี าคาสููงมาก ทำให้้เป็็นภาระอย่่างมากต่่อคนไข้้และครอบครััว โดยเฉพาะภาระทาง
เศรษฐกิิจ ครอบครััวที่่�มีรี ายได้้น้อ้ ยและที่่�มีรี ายได้้ปานกลางจำนวนมากต้้องเผชิิญกัับหายนะทางการเงิินหรือื
แม้้กระทั่่�งถึึงขั้้�นล้้มละลายด้้วยสาเหตุุจากค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาโรคมะเร็็ง
ยาต้้นตำรัับที่่�จำเป็็นสำหรัับการรัักษาเอชไอวีี โรคหลอดเลืือดหััวใจและสมอง และโรคมะเร็็ง มีีราคา
แพงมากในประเทศไทยเพราะการคุ้้�มครองสิิทธิิบััตรยา ซึ่่ง� ทำให้้ผู้้�ทรงสิิทธิิบััตรผููกขาดตลาดได้้โดยปราศจาก
การแข่่งขััน ทั้้�ง GPO และผู้้�ผลิิตยารายอื่่�นๆ ไม่่สามารถดำเนิินการผลิิตในประเทศหรืือไม่่สามารถนำเข้้ายา
ชื่่�อสามััญมาเพื่่�อจำหน่่ายให้้มีีการใช้้ในประเทศไทยได้้
แม้้ว่า่ กระทรวงสาธารณสุุขจะมีีอำนาจที่่�จะใช้้สิทิ ธิิภายใต้้สิทิ ธิิบััตรได้้ทัันทีตี ามมาตรา 51 แห่่ง พ.ร.บ.สิิทธิิ
บััตร แต่่กระทรวงฯ ก็็ยัังสู้้�อุุตส่่าห์์ดำเนิินการต่่อรองก่่อนหลายเดืือนเพื่่�อให้้บริิษััทเจ้้าของสิิทธิิบััตรลดราคา
ให้้ แต่่การต่่อรองก็็ไม่่สามารถตกลงกัันได้้ แม้้ว่่าบริิษััทเจ้้าของสิิทธิิบััตรบางบริิษััทเสนอลดราคาให้้ แต่่ก็็
ยัังสููงกว่่าราคายาชื่่�อสามััญเป็็นอัันมาก นอกจากนี้้�เงื่่�อนไขที่่�มาพร้้อมกัับการลดราคายัังเป็็นอุุปสรรคหลาย
ประการต่่อระบบการบริิหารจััดการยา กระทรวงฯ มิิอาจปล่่อยให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อฯ ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและผู้้�ป่่วย
มะเร็็งภายใต้้ระบบหลักั ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิต้อ้ งรอยาที่่�มีรี าคาเหมาะสมโดยไม่่มีกี ำหนดเวลาที่่�แน่่ชััดได้้
ปฏิิญญาโดฮาว่่าด้้วยข้้อตกลงทริิปส์์กัับการสาธารณสุุข (The Doha Declaration on the TRIPs
Agreement and Public Health) ยืืนยัันว่่าประเทศสมาชิิกขององค์์การการค้้าโลกมีีสิิทธิิตามกฎหมาย
ที่่�จะใช้้มาตรการปกป้้องคุ้้�มครองการสาธารณสุุขที่่�ระบุุไว้้ในข้้อตกลงทริิปส์์ขององค์์การการค้้าโลกเพื่่�อแก้้
ปััญหาสาธารณสุุข โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเพื่่�อส่่งเสริิมการเข้้าถึึงยาอย่่างถ้้วนหน้้า ด้้วยเหตุุนี้้� พ.ร.บ.สิิทธิิบััตร
ของไทยจึึงให้้อำนาจแก่่ กระทรวง ทบวง กรม ในการใช้้สิิทธิิภายใต้้สิิทธิิบััตรใดๆโดยไม่่ต้้องรอให้้ผู้้�ทรงสิิทธิิ
อนุุญาตก่่อน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดบริิการและประโยชน์์ต่่อสาธารณะดัังกล่่าวแล้้ว
เพื่่�อแก้้ปััญหาวิิกฤตสาธารณสุุขที่่�กำลัังจะเกิิดขึ้้�นจากการขาดแคลนยาจำเป็็นในราคาที่่�สามารถจ่่ายได้้
นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.กระทรวงสาธารณสุุขแห่่งประเทศไทยระหว่่าง พ.ศ.2549 - 2551 ได้้แสดง
ความกล้้าหาญอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีใครทำมาก่่อน ด้้วยการประกาศใช้้สิิทธิิภายใต้้มาตรา 51 แห่่ง พ.ร.บ.สิิทธิิ
บััตรไทย บทบััญญััติิตามมาตรานี้้�เป็็นไปตามข้้อตกลงทริิปส์์และปฏิิญญาโดฮาที่่�ให้้อำนาจในการประกาศ
บัังคัับใช้้สิิทธิิในสิิทธิิบััตรใดๆ และสามารถนำเข้้ายาชื่่�อสามััญเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ที่่�มิิใช่่ในเชิิงการค้้า แต่่เป็็น
ไปเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ คืือเพื่่�อใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยทุุกคนในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
รายการยาที่่�มีีการบัังคัับใช้้สิิทธิิในครั้้�งนั้้�นประกอบด้้วยยาต้้านฯสองรายการคืือ efavirenz และ
lopinavir/ritonavir, ยาที่่�ใช้้ในโรคหลอดเลืือด 1 รายการคืือ clopidogrel, และยาต้้านมะเร็็ง 4 รายการ
คืือ docetaxel, letrozole, erlotinib และ imatinib.
83

นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

ผลจากการบัังคัับใช้้สิิทธิิทำให้้ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิสามารถจััดหายาชื่่�อสามััญของยา
เหล่่านั้้�นได้้ในราคาที่่�ลดลง 80% - 90% ต่่ำกว่่าราคายาต้้นตำรัับในประเทศไทย ราคาที่่�ลดลงส่่งผลให้้
สามารถเพิ่่�มการรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อฯได้้อีีก 25,000 รายเฉพาะยา efavirenz และอีีก 7,000 รายเฉพาะยา
lopinavir/ritonavir เป็็นเวลา 5 ปีี
ถึึงเดืือนตุุลาคม 2563 ผู้้�ติิดเชื้้�อฯมากกว่่า 500,000 ราย ในประเทศไทยสามารถเข้้าถึึงยาต้้านฯ
ภายใต้้โครงการหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้า้ คนไข้้ที่่�สามารถเข้้าถึึงยา clopidogrel เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างน้้อย
40,947 รายใน 5 ปีี สำหรัับยาต้้านมะเร็็งสี่่�ชนิิดนั้้�น ในช่่วง 5ปีีมีีผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างน้้อยที่่�สุุด
8,916 รายสำหรัับ letrozole, 10,813 รายสำหรัับ docetaxel, 1,846 รายสำหรัับ imatinib, และ
256 รายสำหรัับ erlotinib
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า (Universal Health Coverage: UHC) (หนึ่่�งในสามระบบหลััก
ประกัันสุุขภาพของรััฐ ครอบคลุุม 78% ของประชากรทั้้�งหมดในประเทศไทย) สามารถประหยััดเงิินได้้
มากกว่่า 6 พัันล้้านบาท (200 ล้้านเหรีียญสหรััฐ) ในช่่วงระหว่่าง พ.ศ.2552 - 2554 จากการบัังคัับ
ใช้้สิิทธิิ ประมาณการได้้ว่่าทุุกๆ 300 ล้้านบาท (10 ล้้านเหรีียญสหรััฐ) ที่่�ประหยััดได้้ จะมีีคนไข้้เข้้าถึึงยา
ต้้านฯ เพิ่่�มขึ้้�น 10,000 ราย นอกจากนี้้�ระบบ UHC ยัังสามารถจััดสรรเงิินที่่�ประหยััดได้้วงเงิิน 1,500
ล้้านบาท (50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ) ไปใช้้ในการปรัับปรุุงบริิการสุุขภาพสำหรัับผู้้�ป่่วยไตวาย
ผลกระทบจากการบัังคัับใช้้สิทิ ธิิที่่เ� ป็็นผลงานของ นพ.มงคล ณ สงขลา มิิเพีียงแต่่ส่ง่ ผลต่่อประชาชนคน
ไทยเท่่านั้้�น แต่่ยัังส่่งผลอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงยาจำเป็็นทั่่�วโลกด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การดัังกล่่าวมีีอิทิ ธิิพลอย่่างมากต่่อบรรษััทยาข้้ามชาติิ ผู้้�เป็็นเจ้้าของสิิทธิิบััตรยา efavirenz และ lopinavir/
ritonavir ในหลายๆประเทศ บรรษััทยาเหล่่านี้้�ได้้ประกาศลดราคาลงอย่่างมากสำหรัับยา efavirenz และ
lopinavir/ritonavir ทั่่�วโลกเมื่่�อมีีการบัังคัับใช้้สิิทธิิในประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังเป็็นแรงบัันดาลใจให้้รััฐบาล
บราซิิลก้้าวตามประเทศไทยด้้วยการบัังคัับใช้้สิิทธิิต่่อสิิทธิิบััตรยา efavirenz เพื่่�อแก้้ปััญหาการระบาดของ
เอชไอวีีในประเทศของตน
การตัดสินใจประกาศบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิบัตรโดย นพ.มงคล ณ สงขลา ยังเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับ
ประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆ ว่ามาตรการคุ้มครองการสาธารณสุขตามข้อตกลงทริปส์ไม่ได้จ�ำกัดการใช้อยู่ที่
การแก้ปญห
ั าเอชไอวีเท่านั้น ประเทศไทยได้ปฏิบตั ติ ามปฏิญญาโดฮาทีย่ นื ยันว่า ข้อตกลง ทริปส์มรี ะดับของ
ความยืดหยุน่ ทีอ่ นุญาตให้รัฐบาลพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการก�ำหนดเป็นข้อกฎหมายหรือนโยบายทีเ่ ป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองสิทธิบัตรกับการสาธารณสุข ที่รวมถึงการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิด้วย.
ภายหลังการบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิบัตรยาโรคหัวใจและยาโรคมะเร็งในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2549 2551 ส�ำนักงานสิทธิบัตรของอินเดียอนุมัติตามค�ำร้องของบริษัทยาชื่อสามัญที่ขอบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิ
บัตรยาต้านมะเร็งที่ชื่อ sorafenib tosylate, ในปีพ.ศ. 2554 และเมื่อ พ.ศ. 2560 รัฐบาลมาเลเซียก็
ประกาศบังคับใช้สิทธิต่อสิทธิบัตรยา sofosbuvir ยาที่ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ-ซี
การบัังคัับใช้้สิิทธิิที่่�มีีมามากกว่่าสิิบปีีก่่อผลกระทบแม้้กระทั่่�งในช่่วงที่่�โควิิด-19 ระบาด การบัังคัับใช้้
สิิทธิิต่่อสิิทธิิบััตรยา lopinavir/ritonavir (LPV/r) ทำให้้ประเทศไทยสามารถใช้้ยาชื่่�อสามััญสููตรนี้้�เป็็น
ทางเลืือกในการรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในช่่วงเริ่่มต้
� น้ ของการระบาด ในขณะที่่�หลายประเทศทั่่�วโลกขาดแคลน
ยานี้้� รััฐบาลอิิสราเอลตััดสิินใจประกาศบัังคัับใช้้สิิทธิิยาสููตร LPV/r เมื่่�อวัันที่่� 19 มีีนาคม พ.ศ. 2563
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เพื่่�อที่่�จะแก้้ปััญหาวิิกฤตโควิิด-19 บริิษััทยาเจ้้าของสิิทธิิบััตรยานี้้�ประกาศว่่าจะไม่่สงวนสิิทธิ์์�ต่่อสิิทธิิบััตรนี้้�
ทั่่�วโลกภายหลัังจากการบัังคัับใช้้สิิทธิิของอิิสราเอล
ประชาสัังคมโลก (Global civil society) รู้้�จััก นพ.มงคล ณ สงขลา มานานแล้้วในด้้านความกล้้าหาญ
กล้้าตััดสิินใจใช้้มาตรการคุ้้�มครองการสาธารณสุุขที่่�ถูกู กฎหมายเพื่่�อแก้้ปัญห
ั าความจำเป็็นในเรื่่อ� งสุุขภาพ มีี
การกล่่าวกัันในประเทศไทยว่่าเป็็นการใช้้ยุทุ ธวิิธีสี ามเหลี่่�ยมเขยื้้อ� นภููเขา สามเหลี่่�ยมคืือการสร้้างองค์์ความรู้้�
การเคลื่่�อนไหวทางสัังคมและความร่่วมมืือจากทางการเมืือง
นพ.มงคล ณ สงขลา และกระทรวงสาธารณสุุขภายใต้้การนำของเขาแสดงให้้เห็็นถึงึ ความสำคััญของความ
ร่่วมมือื จากทางการเมืืองและภาวะความเป็็นผู้้�นำที่่�ดีใี นการใช้้ข้อ้ ยืืดหยุ่่�นของทริิปส์์เพื่่�อคุ้้�มครองสุุขภาพ การ
ตััดสิินใจของเขาทำให้้ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิสามารถเพิ่่�มการเข้้าถึึงการรัักษาอย่่างมีีนััยสำคััญ
และสามารถปรัับปรุุงคุุณภาพบริิการสุุขภาพของประเทศด้้วย การกระทำของเขากลายเป็็นแรงบัันดาลใจ
แก่่ประเทศกำลัังพััฒนาต่่างๆ ในการใช้้การบัังคัับใช้้สิิทธิิเป็็นเครื่่�องมืือต่่อสู้้�กัับภััยคุุกคามด้้านสาธารณสุุข
อัันเนื่่�องมาจากกำแพงสิิทธิิบััตร
การบัังคัับใช้้สิทิ ธิิของไทยยัังคงเป็็นการใช้้ประโยชน์์อย่่างสำคััญมากที่่�สุดุ ของปฏิิญญาโดฮาที่่�ว่า่ ด้้วยทริิปส์์
กัับการสาธารณสุุขที่่�ยืืนยัันได้้ว่่า ประเทศสมาชิิกองค์์การการค้้าโลกมีีสิิทธิิตามกฎหมายที่่�จะใช้้มาตรการ
คุ้้�มครองการสาธารณสุุขและชููธงว่่า สุุขภาพของประชาชนต้้องมาก่่อนการค้้า
รายชื่อผู้ร่วมไว้อาลัย
องค์กร :
AIDS Access Foundation
APCASO
Delhi Network of Positive People (DNP+)
FTA Watch
Health Action International Asia Pacific (HAI AP)
Health GAP
People’s Health Movement (PHM) Korea
People’s Health Movement, South-East Asia and Pacific (PHM SEAP)
International Treatment Preparedness Coalition-South Asia (ITPC-South Asia)
Thai Network of People Living with HIV/AIDS (TNP+)
Third World Network (TWN)
Treatment Action Campaign (TAC)
บุคคล :
Brigitte Tenni, Australia
Kajal Bhardwaj, India
Karyn Kaplan, USA
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หมอมงคล กัับการต่่อสู้้�เพื่่�อการเจรจาการค้้า
ระหว่่างประเทศที่่�เป็็นธรรม
FTA Watch (กลุ่่�มศึึกษาข้้อตกลงเขตการค้้าเสรีีภาคประชาชน)
16 ธัันวาคม 2563
https://www.facebook.com/ftawatch/posts/3869505529726905

สำหรัับกลุ่่�มศึึกษาข้้อตกลงเขตการค้้าเสรีีภาคประชาชน (FTA Watch) ผศ.ภญ.
สำลีี ใจดีี เป็็นผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� และเป็็นประธานกลุ่่�มถาวรตลอดกาล ก็็ต้อ้ งกล่่าวควบกัันไปว่่า
คุุณหมอมงคล ณ สงขลา เป็็นผู้้�สนัับสนุุนหลัักอย่่างไม่่เป็็นทางการ
การเจรจาเอฟทีีเอไทย-สหรััฐ ต้้นปีี 2549 สหรััฐฯได้้ยื่่�นข้้อบทว่่าด้้วยทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาที่่�สููงที่่�สุุดเท่่าที่่�สหรััฐเคยทำเอฟทีีเอกัับประเทศต่่างๆ
วิิฑููรย์์ เลี่่�ยนจำรููญ ผอ.ไบโอไทย ให้้คำจำกััดความข้้อเรีียกร้้องว่่า ด้้วยเรื่่�อง
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของสหรััฐว่่า "น่่าเกลีียดมากๆ" ถึึงขนาดที่่�คณะเจรจาฝั่่ง� กระทรวง
สาธารณสุุขต้้องควัันออกหููกัับข้้อเรีียกร้้องที่่�สหรััฐระบุุไว้้อย่่างมากมายก่่ายกอง ราวกัับ
ดููถููกสติิปััญญาของคณะเจรจาไทยและประชาชนไทย
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รศ.ดร.ภญ.จิิราพร ลิ้้�มปานานนท์์ อาจารย์์จากคณะเภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่�ศึึกษา
เรื่่�องสิิทธิิบััตรยามากว่่า 30 ปีี บอกว่่า เห็็นเอกสารนี้้�แล้้วตกใจมาก
"เนื้้�อหามัันแย่่ที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยเห็็นมาเลย ทั้้�งที่่�เรื่่�องนี้้�มัันเกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตมนุุษย์์โดยตรง"
ทั้้�งการจดสิิทธิิบััตรพัันธุ์์�พืืชพัันธุ์์�สััตว์์ ขยายอายุุสิิทธิิบััตรให้้ยาวนานออกไป ผููกขาดข้้อมููลทางยาเพื่่�อ
กีีดกัันยาชื่่�อสามััญเข้้าสู่่�ตลาด และจำกััดการใช้้กลไกยืืดหยุ่่�นตามความตกลงทริิปส์์ที่่�เป็็นช่่องหายใจของ
ประเทศต่่างๆ รวมถึึงจำกััดการใช้้ซีีแอลด้้วย
จากร่่างข้้อบทที่่�สหรััฐฯยื่่น� ครั้้ง� นั้้น� ทำให้้กลุ่่�มนัักวิิชาการด้้านยาและภาคประชาสัังคมเพื่่�อการเข้้าถึึงยา
ทำงานร่่วมกัับคุุณหมอสงวน นิิตยารััมพงศ์์ และทีีมสำนัักงานหลักั ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิผลักั ดัันให้้เกิิดการ
ประกาศบัังคัับใช้้สิทิ ธิิเหนืือสิิทธิิบััตร (ประกาศซีีแอล) ในยาเอชไอวีีเอดส์์ ทั้้ง� เพื่่�อแก้้ปัญห
ั าการเข้้าถึึงยาต้้าน
ไวรััสราคาแพงในขณะนั้้�น พร้้อมกัับทดสอบคุุณประโยชน์์ของกลไกที่่�สหรััฐฯหมายจะตััดทิ้้�ง
การทำงานด้้านข้้อมููลอย่่างเข้้มแข็็งร่่วมกัับทีีมงานของคุุณหมอมงคล ทั้้�งในกระทรวงสาธารณสุุข และ
สปสช. รวมทั้้�งการที่่�เครืือข่่ายประชาชน องค์์กรผู้้�ป่่วย ผู้้�ติิดเชื้้�อฯทั้้�งไทยและทั่่�วโลก เป็็นหลัังอิิงที่่�แข็็งแกร่่ง
ให้้คุุณหมอมงคล สามารถยืืนหยััดการประกาศซีีแอลกัับยาเอดส์์ 2 รายการ และยาหััวใจ 1 รายการและ
ยามะเร็็งอีีก 4 รายการในเวลาต่่อมา สามารถช่่วยคนไข้้เข้้าถึึงยาเพิ่่�มขึ้้�นได้้มหาศาล และในที่่�สุุดบริิษััทยา
ก็็ยอมลดราคายาเหล่่านั้้�นทั่่�วโลก เป็็นแรงบัันดาลใจให้้รััฐบาลอีีกหลายประเทศดำเนิินรอยตามท้้าทายการ
แสวงหากำไรอย่่างบ้้าคลั่่�งของอุุตสาหกรรมยาข้้ามชาติิ
ดัังนั้้น� ทุุกครั้้ง� ที่่�จะมีีการเจรจาเอฟทีีเอไม่่ว่า่ ฉบัับใดกัับประเทศใหญ่่ๆ ทั้้ง� สหรััฐ สหภาพยุุโรป หรืือ กรณีี
ของ CPTPP ที่่�มีเี นื้้�อหากระทบต่่อการเข้้าถึึงยา การเข้้าถึึงการรัักษา ส่่งเสริิมทุนุ ใหญ่่จนส่ง่ ผลกระทบทางลบ
ต่่อคนเล็็กคนน้้อย จำกััดสิิทธิิเกษตรกรในการเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์� จำกััดการออกนโยบายสาธารณะเพื่่�อประชาชน
เราจะเห็็นคุุณหมอมงคลออกมาเป็็นแนวหน้้าเตืือนสติิรััฐบาลอย่่างหนัักแน่่นทุุกครั้้�ง แม้้ในยามที่่�ท่่านเจ็็บ
ป่่วยก็็ตาม
คุุณหมอมงคลไม่่เพีียงออกมาเตืือนสติิรััฐบาล ในฐานะผู้้�อาวุุโสของสัังคมยามไม่่มีีตำแหน่่ง แต่่เมื่่�อยาม
ที่่�รััฐบาลของ พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์ กำลัังจะดำเนิินนโยบายผิิดพลาด ทำความตกลงหุ้้�นส่่วนเศรษฐกิิจ
ไทย-ญี่่�ปุ่่�น (JTEPA) เมื่่�อปีี 2550 คุุณหมอมงคลสวมหััวโขนรััฐมนตรีีร่่วมรััฐบาลขิิงแก่่ ก็็ยัังดำรงความกล้้า
หาญทางจริิยธรรม คััดค้้านการลงนามความตกลงนี้้�
ด้้วยห่่วงใยว่่า ความตกลง JTEPA อนุุญาตให้้จดสิิทธิิบััตรจุุลชีีพ เปิิดทางให้้มีีการนำเข้้าขยะของเสีีย
อัันตรายมาทิ้้�งที่่�ประเทศไทย คุ้้�มครองนัักลงทุุนต่่างชาติิอย่่างเกิินเลยจนอาจนำไปสู่่�การฟ้้องร้้องรััฐบาล
ไทยเพื่่�อล้้มนโยบายสาธารณะ และเรีียกร้้องค่่าชดเชยจากภาษีีประชาชน การคััดค้้านในคณะรััฐมนตรีีอย่่าง
จริิงจัังและหนัักแน่่นด้้วยข้้อมููล
แม้้ในที่่�สุุด คุุณหมอมงคลไม่่สามารถหยุุดยั้้�งการลงนามความตกลงฯ ได้้ มีีผลกระทบที่่�ตามมาจากการ
อนุุญาตนำเข้้าขยะอัันตรายนัับจากความตกลงฯ มีีผลบัังคัับใช้้ปีี 2551 แต่่อย่่างน้้อย รััฐบาลในขณะนั้้�น
สั่่�งให้้กระทรวงการต่่างประเทศ จััดทำ Side Letter กัับรััฐบาลญี่่�ปุ่่�นที่่�จะไม่่แก้้กฎหมายสิิทธิิบััตรของไทย
เพื่่�ออนุุญาตให้้มีีการรัับจดสิิทธิิบััตรจุุลชีีพ
กราบคารวะคุุณหมอด้้วยดวงใจ
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จากสื่่�อมวลชน... มองย้้อน หมอมงคล
มงคล ณ สงขลา
อีีกหนึ่่�ง “แรงดััน” ช่่วย “30 บาทรัักษาทุุกโรค”
Gossipสาสุุข 21 ธัันวาคม 2563

www.facebook.com/345328789343543/posts/843036369572780/

มรณกรรมของ นพ.มงคล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สร้างความอาลัย
อย่างมากให้กบั คนในแวดวงสาธารณสุข เพราะย้อนกลับไป 19 ปีทีแ่ ล้ว “หมอมงคล” คือ
ผูท้ ี่มสี วนส
่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการสร้างระบบ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ ” ให้เริ่มต้นได้จรงิ
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หลัังการเลืือกตั้้�งใหญ่่ ในวัันที่่� 6 มกราคม 2544 ที่่�พรรคไทยรัักไทยชนะการเลืือกตั้้�ง
ถล่่มทลาย นโยบาย 30 บาทรัักษาทุุกโรค ต้้องรีีบเคลื่่อ� นอย่่างรวดเร็็ว ในเวลานั้้น� ไม่่มีใี ครรู้้�ว่่า
ฝ่่าย “ข้้าราชการประจำ” จะคิิดอย่่างไร จะเดิินหน้า้ ต่่อหรืือไม่่ หรืือจะ “ขวาง” ไม่่ให้้ไปต่่อ..
เพราะหากคิิดด้้วยฐานของข้้าราชการประจำ 30 บาทรัักษาทุุกโรค น่่าจะเป็็นเรื่่อ� ง “เพ้้อ
ฝััน” ระบบงบประมาณของประเทศ ไม่่มีีทางที่่�จะ “อุ้้�ม” โครงการนี้้�ได้้พอ ทั้้�งระบบราชการ
ยัังเป็็นแบบ “บนลงล่่าง” หมอ – พยาบาลในกระทรวงจำนวนมากออกมาแต่่งชุุดดำประท้้วง
เพราะเห็็นว่่าระบบ 30 บาทรัักษาทุุกโรค จะทำให้้ภาระงานหนััก โรงพยาบาลติิดหนี้้บัั� กโกรก
และถึึงอย่่างไร เงิินเหมาจ่่ายรายหััว ที่่�ตั้้�งต้้นไว้้ 1,200 บาทต่่อคนต่่อปีี ก็็ไม่่มีีทางพอ
แต่่หมอมงคล ปลััดกระทรวงสาธารณสุุขในขณะนั้้�น คืือผู้้�ที่่�เชื่่�อในความเป็็นไปได้้ แม้้จะ
ถููกตั้้�งเป็็นปลััดฯ ในรััฐบาลชวน หลีีกภััย 2 ของพรรคประชาธิิปััตย์์ แต่่เมื่่�อคุุณหญิิงสุุดารััตน์์
เกยุุราพัันธุ์์� รัับตำแหน่่ง รมว.สาธารณสุุข และหมอเลี๊๊�ยบ นพ.สุุรพงษ์์ สืืบวงศ์์ลีี รัับตำแหน่่ง
รมช.สาธารณสุุข วัันแรก หมอมงคล ก็็บอกทัันทีีว่่า “พร้้อม” สนัับสนุุนนโยบายนี้้�เต็็มที่่� และ
จะทำให้้เป็็นไปได้้จริิงรวดเร็็วขึ้้�น
จากค�ำบอกเล่าของหมอเลี๊ยบ เดิมทีพรรคไทยรักไทยตั้งเป้าไว้ว่าจะท�ำให้โครงการนี้
“ตั้งไข่” ให้ได้ภายใน 1 ปี กล่าวคือ ต้องใช้เวลาถึงปี 2545 จึงจะสามารถน�ำร่องได้ใน
หลายจังหวัด เนื่องจากต้องเปลี่ยนระบบงบประมาณใหม่ทั้งหมด ระบบ 30 บาทรักษาทุก
โรค ไม่สามารถใช้ระบบงบประมาณปกติได้อีกแล้ว แต่ต้องเป็นระบบ “เหมาจ่ายรายหัว”
คือคิดตามจ�ำนวนประชากรในพื้นที่ และต้องสร้างระบบเครือข่ายหน่วยบริการ เพื่อจ�ำกัด
วงว่าประชากรในแต่ละเขต แต่ละจังหวัด ลงไปถึงแต่ละต�ำบลนั้นมีจ�ำนวนเท่าไหร่ และจะ
ใช้หน่วยบริการไหน
แน่นอน นั่นเป็นเรื่องยาก ส�ำหรับปี 2544 ที่ระบบทะเบียนราษฎร ข้อมูลพื้นฐาน แทบ
จะเป็น 0 แม้แต่การแจ้งตาย บางคนก็ยงั ไม่ได้แจ้ง ไม่ตอ้ งพูดถึงการเคลือ่ นย้ายของประชากร
ไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งรัฐ แทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย..
แต่่หมอมงคล บอกว่่าโครงการนี้้�สามารถเริ่่�มต้้นได้้ทัันทีีในวัันที่่� 1 เมษายน 2544 ใน
6 จัังหวััดคืือ สมุุทรสาคร ปทุุมธานีี ยโสธร นครสวรรค์์ พะเยา และ ยะลา เพื่่�อเป็็น Pilot
Project ว่่าโครงการนี้้� จะมีีปััญหาอะไรบ้้าง และเป็็นไปได้้จริิงหรืือไม่่
ที่เหลือจากนั้นคือประวัติศาสตร์ มีการระดมข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุขมานั่ง
รวมกันใน “วอร์รูม” โดยมี นพ.มงคล เป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายข้าราชการประจ�ำ คอยติดตาม
ความคืบหน้าของการ “ปฏิวัติ” วงการสาธารณสุข กระทั่ง “หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า” ขยับไปถึงเฟส 2 เพิ่มอีก 15 จังหวัดในเดือนมิถุนายนปีนั้น และตามเสียงเรียกร้อง
จาก สส.ทั่วประเทศ 30 บาทรักษาทุกโรค กลายเป็นนโยบายระดับชาติ สามารถใช้งานได้
จริงทั่วประเทศก็ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ใช้เวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น หลังจากที่
ไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง..
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1 ตุุลาคม 2544 หลัังจากหมอมงคลเกษีียณอายุุ ปลััดกระทรวง
สาธารณสุุขคนถััดๆ มา หลายคนกลัับกลายเป็็น “ตััวขวาง” โครงการนี้้�
เพราะรู้้�ดีีว่า่ หากยิ่่ง� ทำต่่อไป อำนาจการบริิหารจััดการของกระทรวงจะลดลง
ไปเรื่่อ� ยๆ งบประมาณจะหายไปอยู่่�ที่่ส� ำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
(สปสช.) แทน และตามหลัักการที่่�ควรจะเป็็น “กระทรวงสาธารณสุุข” ไม่่
ควรจะบริิหารโรงพยาบาล ไม่่ควรจะได้้รัับงบประมาณก้้อนใหญ่่โตอีีกต่่อไป
งบประมาณการรัักษา จะหายไปอยู่่�ที่่� สปสช. ซึ่่ง� หลัังจากหมอมงคลเกษีียณ
“ความขััดแย้้ง” ระหว่่างกระทรวงสาธารณสุุข และ สปสช. ก็็มากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
โดยปกติิ นพ.มงคล ถููกตีีตราว่่าเป็็นพวก “แพทย์์ชนบท” เลืือกข้้าง
สปสช. อยู่่�ในฝัักฝ่่ายเดีียวกัับพวก “ตระกููล ส.” ซึ่่�งเดิินคนละสายกัับปลััด
กระทรวงส่่วนใหญ่่ ที่่�มัักจะมาจากนายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััด (สสจ.) ซึ่่ง�
สมาทานแนวคิิด “กระทรวงเป็็นใหญ่่”
สุุดท้้าย หมอมงคล กลัับมาเป็็นใหญ่่อีีกครั้้�ง รอบนี้้�รัับตำแหน่่ง รมว.
สาธารณสุุข ในรััฐบาล พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์ หลัังการรััฐประหาร 19
กัันยายน 2549
ในเวลานั้้�น 30 บาทรัักษาทุุกโรค ติิด “คอขวด” เรื่่�องการจััดการยา
โดยเฉพาะยาเอดส์์ ซึ่่�งมีีราคาแพงมาก และผู้้�ป่่วยเอดส์์เรีียกร้้องให้้ทำสิิทธิิ
เหนืือสิิทธิิบััตรยา (Compulsory Licensing) เพื่่�อปลดล็็อกยาราคาแพง
ซึ่่�งติิดสิิทธิิบััตร ให้้สามารถนำยาอื่่�นที่่�มีีราคาถููกลงมาใช้้ สำหรัับยาเอดส์์
ได้้แก่่ยาเอฟฟาไวเรนซ์์ ยาสููตรพื้้�นฐานที่่�ใช้้รัักษาการติิดเชื้้อ� เอชไอวีี และยา
ผสมระหว่่างโลพิินาเวีียร์์ และริิโทนาเวีียร์์ รวมถึึงยาโคลพิิโดเกรล สำหรัับ
ละลายลิ่่�มเลืือด
ขณะเดีียวกััน ยัังช่่วยปลดล็็อกให้้ผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้าย
สามารถเข้้าสู่่� “สิิทธิิบััตรทอง” ได้้สำเร็็จ รวมถึึงผลัักดัันการล้้างไตผ่่านช่่อง
ท้้อง การฟอกไต ยาวไปจนถึึงการปลููกถ่่ายไต ซึ่่�งเรื่่�องพวกนี้้� ล้้วนมีีราคา
แพง และต้้องดัันเงิินเข้้าสู่่�ระบบบััตรทองมหาศาล ซึ่่�ง นพ.มงคล ตััดสิินใจ
ผลัักดัันสำเร็็จในช่่วงปลายรััฐบาล พล.อ.สุุรยุุทธ์์ จนสามารถช่่วยผู้้�ป่่วยไต
วายเรื้้�อรัังได้้จำนวนมาก
อาจกล่่าวได้้ว่า่ ด้้วย “แรงดััน” ของหมอมงคล เป็็นส่วนส
่ ำคััญตั้้ง� แต่่เป็็น
ฝ่่ายสนัับสนุุน ตั้้ง� แต่่การตั้้ง� ไข่่ระบบ 30 บาทรัักษาทุุกโรค ไปจนถึึงการผลััก
ระบบบััตรทอง จากการรัักษาธรรมดา ให้้ครอบคลุุมโรคที่่�ราคาแพงอย่่าง
เอดส์์ และโรคที่่�ยาก – ซัับซ้้อน อย่่างโรคไตจนประสบความสำเร็็จ กลาย
เป็็นที่่�พููดถึึงทั้้�งในไทย และเป็็นนโยบายที่่�ถููกพููดถึึงทั่่�วโลก
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เรื่่�องราวระหว่่างบรรทััด 'นพ.มงคล ณ สงขลา'
ผู้้�ประกาศ 'ซีีแอล' สะเทืือนโลก

The Coverage
12 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/thecoverage.info/posts/3502721553143487
ก่อนปี 2550 ผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยเสียชีวิตราวกับใบไม้ร่วง
สาเหตุหลักคือ “ยาต้านไวรัสเอชไอวี” มีราคาแพงจนผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึง
แม้้ว่่าประเทศไทยจะมีีระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (บััตรทอง) มาตั้้�งแต่่ปีี 2545 ทว่่าใน
ช่่วงแรกระบบก็็ยัังไม่่รองรัับการจ่่ายยาต้้านไวรััสฯ ให้้กัับผู้้�มีีสิิทธิิ
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แน่่นอนว่่า ก็็เพราะยาดัังกล่่าวแพงหููฉี่่�ชนิิดที่่�ระบบแบกรัับค่่าใช้้จ่่ายไม่่ไหว
ภาพที่่�เกิิดขึ้้�นในขณะนั้้�น คืือผู้้�ป่่วยเอดส์์จำนวนมากต้้องดิ้้�นรนหาเงิินเพื่่�อรัักษา ก่่อหนี้้� ล้้มละลาย ขาย
ทุุกอย่่างแม้้แต่่ลููกสาว
จนเมื่่�อเดิินมาถึึงทางตััน ทางเลืือกสุุดท้้ายที่่�หลงเหลืือก็็คืือการกลัับไปจบชีีวิิตลงที่่�บ้้าน
เพื่่�อหยุุดยั้้�งการล่่มสลายและการล้้มละลายของผู้้�คน “นพ.มงคล ณ สงขลา” ซึ่่�งอยู่่�ในตำแหน่่ง รมว.
สาธารณสุุข จึึงตััดสิินใจประกาศมาตรการบัังคัับใช้้ “สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรยา” หรืือซีีแอล (Compulsory
Licensing: CL)
การดำเนิินนโยบายดัังกล่่าว สร้้างแรงสั่่�นสะเทืือนออกไปทั่่�วทั้้�งโลก
แม้้ในมุุมหนึ่่ง� จะถููกโจมตีีว่า่ ประเทศแห่่งนี้เ้� พิิกเฉยต่่อการคุ้้�มครองทรััพย์์สินิ ทางปััญญา แต่่อีกี มุุมหนึ่่ง� ได้้
จุุดประกายความหวัังให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะกัับประเทศที่่�ยากจนแร้้นแค้้น
ความกล้้าหาญทางจริิยธรรมครั้้�งนั้้�น ทำให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึงยาได้้ในราคาที่่�ถููกลง นำไปสู่่�อััตราการ
เสีียชีีวิิตที่่�ต่่ำลง
เวลา 22.52 น. ของวัันที่่� 11 ธ.ค. 2563 “นพ.มงคล” ออกเดิินทางไกลแล้้ว ร่่างกายบริิจาคให้้เป็็น
อาจารย์์ใหญ่่แก่่คณะแพทยศาสตร์์ ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล ตามความประสงค์์
“The Coverage” ขอแสดงความอาลััย และขอบัันทึึกวีีรกรรมบางช่่วงบางตอนของท่่านไว้้เพื่่�อสดุุดีี
บรรทััดถััดหลัังจากนี้้�คืือเรื่่�องราวและบทสััมภาษณ์์ของ “นพ.มงคล” ก่่อนที่่�ท่่านจะเข้้าโรงพยาบาล
รัักษาตััวด้้วยโรคมะเร็็งที่่�ไต
--- ‘ซีีแอล’ สะเทืือนโลก ---

แม้้ประเทศไทยถููกโจมตีีว่่าเพิิกเฉยต่่อการคุ้้�มครองทรััพย์์สิินทางปััญญา แต่่ก็็เป็็นเพราะเงื่่�อนไขของ
บริิษััทยาเองที่่�ทำให้้การประกาศมาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิกลายเป็็น “หนทางเดีียว” ที่่�จะช่่วยชีีวิิตผู้้�คนได้้
ตั้้ง� แต่่มีกี ารทำนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้า้ ในปีี 2544 เรื่่อ� ยมาจนมีี พ.ร.บ.หลักั ประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ข้้อเท็็จจริิงที่่�พบก็็คืืองบประมาณที่่�มีีอยู่่�ในขณะนั้้�นไม่่สามารถซื้้�อยาให้้ครอบคลุุมผู้้�
ป่่วยโรคเรื้้�อรัังและร้้ายแรงได้้
นโยบาย 30 บาทจึึงยัังไม่่สามารถรัักษาทุุกโรคได้้จริิงอย่่างที่่�ประกาศไว้้
“เราพยายามต่่อรองมา 10 ปีี แต่่ไม่่ได้้ผล” นพ.มงคล หมายถึึง “การต่่อรองราคาต้้านไวรััส”
ก่่อนที่่� นพ.มงคล ซึ่่�งขณะนั้้�นอยู่่�ในตำแหน่่ง รมว.สาธารณสุุข จะตััดสิินใจประกาศซีีแอลยาราคาแพง มีี
การเชื้้�อเชิิญบริิษััทยาเจ้้าของสิิทธิิบััตรเข้้ามาพููดคุุยเพื่่�อเจรจาต่่อรองราคายาเป็็นครั้้�งสุุดท้้าย
การพููดคุยุ ในครั้้ง� นั้้น� “นพ.มงคล” ได้้นำรายการยาที่่� “นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์” เลขาธิิการสำนัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) ในขณะนั้้�น คััดเลืือกมาแล้้วว่่ามีีความจำเป็็นต่่อผู้้�ป่่วยจำนวนมาก
พร้้อมกัับราคาที่่� สปสช.จ่่ายไหวมาเป็็นฐานในการเจรจา
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แต่่สุุดท้้ายเจรจาไม่่เป็็นผล นพ.มงคลคว้้าน้้ำเหลว
“บริิษััทยาไม่่สนใจข้้อมููล เขาไม่่ลดแม้้แต่่บาทเดีียว” นพ.มงคล บอกว่่า สาเหตุุที่่�บริิษััทยาไม่่ยอมลด
ราคาเนื่่�องจากมองว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศเล็็ก หากลดให้้ประเทศไทยก็็จะทำให้้ประเทศที่่�มีีขนาดใหญ่่
กว่่าขอลดราคาด้้วย
ไม่่ใช่่แค่่บริิษััทยาที่่�ไม่่เคยลดราวาศอก แต่่ รมว.สาธารณสุุข ก่่อนหน้้านั้้�นหลายต่่อหลายคนก็็ไม่่กล้้า
พอที่่�จะประกาศมาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิ เพราะนั่่�นหมายถึึงผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
และเศรษฐกิิจการค้้าของไทย
ทว่่า สำหรัับ “นพ.มงคล” แล้้ว คงไม่่อาจปล่่อยให้้การล่่มสลายและการล้้มละลายของผู้้�คนดำเนิินต่อ่ ไปได้้
เดืือนพฤศจิิกายน 2549 รััฐบาลไทยจึึงได้้สร้า้ งความสั่่�นสะเทืือนเลืือนลั่่�นไปทั่่�วทั้ง้� โลก ด้้วยการประกาศ
มาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิเหนืือสิิทธิิบััตรเป็็นครั้้�งแรกในประวััติิศาสตร์์ โดยอาศััยอำนาจตามมาตรา 51 ของ
พ.ร.บ.สิิทธิิบััตร พ.ศ. 2522
ยาที่่�ถููกทลายกำแพงราคา คืือเอฟฟาไวเรนซ์์ (Effavirenz) ชื่่�อทางการค้้าคืือ Stocrin เป็็นยาต้้านไวรััส
สููตรพื้้�นฐานที่่�ใช้้รัักษาการติิดเชื้้�อเอชไอวีี ช่่วยลดปริิมาณเชื้้�อเอชไอวีีในร่่างกายและทำให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกััน
ทำงานดีีขึ้้�น
ถััดมาอีีกไม่่ถึึง 2 เดืือน คืือมกราคม 2550 รััฐบาลไทยประกาศเพิ่่�มอีีก ได้้แก่่ ยาโคลพิิโดเกรล
(Clopidogrel) ชื่่�อทางการค้้าคืือ Plavix เป็็นยาละลายลิ่่�มเลืือดใช้้รัักษาและป้้องกัันการอุุดตัันในเส้้นเลืือด
แดงที่่�ไปเลี้้ย� งสมองและหััวใจ และยาสููตรผสมระหว่่างโลพิินาเวีียร์์และริิโทนาเวีียร์์ (Lopinavir & Ritonavir)
ชื่่�อทางการค้้าคืือ Kaletra ยาสำหรัับผู้้�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีและผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์ที่่�ดื้้�อยาสููตรพื้้�นฐาน
“พอยาเอฟฟาไวเรนซ์์เข้้ามา โรคเอดส์์ที่่เ� คยตายกัันปีีหนึ่่ง� สี่่แ� สนห้้าแสนคนกลับั เหลืือไม่่ถึงึ แสน ที่่�ตายก็็
เพราะป่่วยระยะสุุดท้า้ ยแล้้ว แต่่หลัังจากนั้้น� เกืือบพููดได้้ว่า่ จนถึึงวัันนี้้ไ� ม่่มีใี ครตายจากโรคเอดส์์อีกี ” นพ.มงคล
เล่่าถึึงดอกผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดสิินใจ
--- แรงปะทะ ---

ทัันทีีที่่�รััฐบาลประกาศมาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิ บริิษััทยาต่่างประเทศได้้ออกข่่าวโจมตีีและร้้องเรีียน
ต่่อกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์ กล่่าวอ้้างว่่ากระทรวงสาธารณสุุขของไทยไม่่ได้้ทำตามขั้้�น
ตอนในกฎหมายสิิทธิิบััตร
เพราะไม่่ได้้เจรจากัับบริิษััทยาอย่่างถึึงที่่�สุุดก่่อน แต่่กลัับประกาศใช้้มาตรการบัังคัับใช้้สิิทธิิโดยลำพััง
แน่่นอนว่่า อาการเหล่่านี้้�เป็็นปฏิิกิิริิยาปกติิที่่� นพ.มงคล รู้้�ดีีว่่าจะต้้องเกิิดขึ้้�นอย่่างแน่่นอน
“มีีการโจมตีีเยอะแยะเลย โดนทั้้�งรััฐบาลและตััวบุุคคล เรื่่�องส่่วนตััวก็็มีีบ้้าง เป็็นเรื่่�องธรรมดา แต่่ผม
ได้้คุุยกัับท่่านนายกฯ (พลเอกสุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์) ไว้้ก่่อนหน้้านั้้�นแล้้วว่่าถ้้าประกาศซีีแอลจะลดคนตายใน
บ้้านเราได้้ไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 5 แสนราย จากโรคมะเร็็ง โรคเอดส์์ และการล้้มละลายจากการรัักษาจะหมด
ไป ท่่านนายกฯ ก็็โอเค”
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ทัันทีีที่่�ประกาศซีีแอล ประเทศไทยถููกตั้้�งคำถามจากนานาประเทศอย่่างไม่่ไว้้หน้้า
ทีีมที่่�มีีส่่วนช่่วยในการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงในเวทีีโลกก็็คืือ ทีีมคณะทููตของไทยในเวลานั้้�น
ที่่�ประกอบด้้วย กฤษณ์์ กาญจนกุุญชร เอกอััครราชทููต ณ กรุุงวอชิิงตััน สหรััฐอเมริิกา
และ วีีรชััย พลาศรััย อธิิบดีี (นัักบริิหาร 10) กรมสนธิิสััญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่่างประเทศ
สิ่่ง� ที่่�ทีมี คณะทููตของไทยยืืนยัันหนัักแน่่นมาโดยตลอดคืือ ประเทศไทยทำถููกต้้องตาม
กฎหมายทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ และยัังเป็็นไปตามกฎหมายขององค์์การการค้้าโลก
มีีอยู่่�ครั้้�งหนึ่่�ง นพ.มงคล พร้้อมคณะ ได้้รัับเชิิญให้้ไปตอบคำถาม พร้้อมทีีมคณะทููต
ของไทย ณ หน่่วยงานด้้านการค้้าระหว่่างประเทศของสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเมื่่�อคณะของ
ประเทศไทยเดิินเข้้าไปในห้้องก็็ถููกชี้้�หน้้าตำหนิิ
“You are the bad guy.” ผู้้�บริิหารท่่านหนึ่่�งจากหน่่วยงานด้้านการค้้าระหว่่าง
ประเทศ (Commerce for International Trade) ของสหรััฐอเมริิกาในตอนนั้้�น เปิิด
ฉายทัักทายคณะของประเทศไทยด้้วยประโยคนี้้�
นพ.มงคล โค้้งรัับ
ผู้้�แทนจากหน่่วยงานด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ ขณะนั้้�น ยืืนกรานว่่าสิ่่�งที่่�รััฐบาล
ไทยทำผิิดกฎหมาย ทีีมทูตู ของไทยในเวลานั้้น� จึึงแจกแจงกฎหมายต่่างประเทศ กฎหมาย
องค์์การการค้้าโลก และกฎหมายไทย สรุุปแล้้วประเทศไทยทำถููกต้้องทั้้�ง 3 ฉบัับ และ
ตอบคำถามได้้ทุุกประเด็็น ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�องค์์การการค้้าโลกที่่�ร่่วมคณะไปด้้วยกัันก็็ยืืนยััน
ความถููกต้้องนี้้�
“ใครยัังมีีข้้อข้้องใจเรื่่�องการทำซีีแอลของไทยอีีกบ้้าง” ทีีมไทยถาม ถึึงตอนนั้้�นไม่่มีี
ใครแสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมอีีกแล้้ว
ก่่อนจะแยกย้้าย นพ.มงคล เดิินกลัับไปหาคนของหน่่วยงานด้้านการค้้าระหว่่าง
ประเทศท่่านนั้้�นพร้้อมชี้้�หน้้า
“You are the real bad guy.”
แล้้วผู้้�แทนสองคณะก็็ลาจากกััน
The Coverage ขอแสดงความอาลััย และขอให้้ดวงวิิญญาณของ นพ.มงคล ณ สงขลา
ไปสู่่�สุุคติิ ในสััมปรายภพ ณ แดนสรวงสวรรค์์ ด้้วยเทอญ

นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

94

‘นพ.มงคล ณ สงขลา’
ตำำราชีีวิิตข้้าราชการ อุุปสรรคไม่่ได้้มีีไว้้ให้้ยอมจำำนน

พงศ์์เมธ ล่่องเซ่่ง The Active, ThaiPBS
14 ธัันวาคม 2563

https://theactive.net/read/mongkol-na-songkhla/

วงการสาธารณสุุขไทย สููญเสีียบุุคคลสำคััญ นพ.มงคล ณ สงขลา หลัังใช้้วาระสุุดท้้ายรัับมืือกัับโรค
มะเร็็งมานานประมาณ 1 ปีี
นพ.มงคล เป็็นข้้าราชการกระทรวงสาธารณสุุข ที่่�เริ่่�มต้้นจากการเป็็นหมอในชนบท ก่่อนรัับตำแหน่่ง
ผู้้�บริิหารหลายหน่่วยงานในกระทรวงสาธารณสุุข เช่่น อธิิบดีีกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ เลขาธิิการคณะ
กรรมการอาหารและยา อธิิบดีีกรมการแพทย์์ ปลััดกระทรวงฯ และรัับตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
สาธารณสุุข
ในช่่วงเวลาสำคััญที่่�ดำเนิินนโยบายสิิทธิิบััตรยา ในวาระสุุดท้า้ ยของชีีวิติ นพ.มงคล ได้้มอบประสบการณ์์
การเผชิิญความตายอย่่างสงบไว้้เป็็นบทเรีียนต่่อคนรุ่่�นหลััง โดยเตรีียมตััวและสั่่�งเสีียให้้จััดการพิิธีีศพอย่่าง
เรีียบง่่าย พร้้อมอุุทิิศร่่างให้้เป็็นอาจารย์์ใหญ่่เพื่่�อประโยชน์์ในการศึึกษาของบุุคลากรที่่�จะไปเป็็นหมอของ
ประชาชนต่่อไป
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บ่่ายวัันที่่� 12 ธ.ค. 2563 ก่่อนการส่่งมอบร่่างตามเจตนารมณ์์ พิิธีีรดน้้ำศพถููกจััดขึ้้�นอย่่างเรีียบง่่ายที่่�
ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ ศิิริิราชพยาบาล มีีบุุคคลใกล้้ชิิด อดีีตผู้้�บริิหารและข้้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุุข กลุ่่�มแพทย์์ นัักวิิชาการ ตััวแทนภาคเอกชน รวมถึึงตััวแทนเครืือข่่ายภาคประชาสัังคม
มาร่่วมกัันไว้้อาลััย และรำลึึกถึึงคุุณงามความดีีที่่�ได้้มอบไว้้ให้้กัับสัังคม
ผลัักดัันสิิทธิ์์� 30 บาท ปฏิิวััติิระบบสุุขภาพไทย
สิ่่�งที่่� นพ.มงคล หรืือที่่�รู้้�จัักและเรีียกกัันติิดปากว่่า หมอมงคล ได้้เริ่่�มต้้นวางรากฐานให้้กัับวงการ
สาธารณสุุขไทยจนกลายเป็็นนโยบายสำคััญหลายเรื่่�อง ได้้ถููกสะท้้อนผ่่านคำบอกเล่่าของบุุคคลที่่�มีีโอกาส
ทำงานใกล้้ชิิด หนึ่่�งในนั้้�น คืือ นพ.พิิพััฒน์์ ยิ่่�งเสรีี อดีีตเลขาธิิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล่่า
ย้้อนถึึงการทำงานร่่วมกัับหมอมงคล เพื่่�อผลัักดัันนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า หรืือ บััตรทอง 30
บาท ที่่�ช่ว่ ยให้้คนไทยเข้้าถึึงสิิทธิิสวััสดิกิ ารการรัักษาพยาบาลอย่่างทั่่�วถึงึ ช่่วยให้้ครอบครััวผู้้�ป่่วยไม่่ต้อ้ งเป็็น
หนี้้เ� พีียงเพราะการรัักษาพยาบาลที่่�มีรี าคาแพง แต่่ทำให้้คนตััวเล็็ก ตััวน้้อย ผู้้�ยากไร้้ สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิการ
รัักษาพยาบาลได้้อย่่างเท่่าเทีียม
ถ้้าเปรีียบให้้ นพ.สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ เป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม� แนวคิิด เป็็นหััวหน้า้ ทีีมเรื่่อ� งนี้้� หมอมงคลก็็ไม่่ต่า่ งจาก
ผู้้�วางทิิศทางการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งตนเองในฐานะผู้้�ปฏิิบััติิ เป็็นฝ่่ายจััดการดููแลเรื่่�องการจััดสรรงบประมาณคิิด
คำนวนค่่าใช้้จ่า่ ย ก็็ต้อ้ งร่่วมกัันคิดิ เพื่่�อให้้เกิิดงบประมาณรายหััวที่่�ทั่่วถึ
� งึ รััดกุุม ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่� นพ.มงคล เน้้นย้้ำ
เมื่่�อทุุกฝ่่ายช่่วยกััน มีีปััญหาก็็ร่่วมกัันแก้้ นโยบาย 30 บาทจึึงถููกวางระบบให้้เป็็นรููปเป็็นร่่างมาจนทุุกวัันนี้้�
“พี่่�มงคล มองทะลุุ มองเห็็นอนาคตชััดเจน อยากเห็็นอะไรที่่�รวดเร็็ว แม้้บางคนจะบอกว่่าใจร้้อน แต่่
จริิง ๆ ที่่�ใจร้้อนเพราะพี่่�มงคลมองเห็็นแล้้วว่่ามัันทำได้้ และเป็็นไปได้้จึึงไม่่ควรชัักช้้า ต้้องเร่่งรััดให้้เกิิดผล
โดยเร็็ว แต่่ต้้องช่่วยกัันดููให้้รอบคอบรััดกุุม เพราะการเข้้าถึึงการรัักษาของชาวบ้้านบางครั้้�งรอไม่่ได้้”
สอดคล้้องกัับ นพ.โกมาตร จึึงเสถีียรทรััพย์์ ผู้้�อำนวยการศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริินธร (องค์์การมหาชน)
ย้้อนเรื่่�องราวที่่�สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการทำงานของหมอมงคล ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ในยุุคที่่�คุุณหมอรัับ
ราชการอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบท เมื่่�อได้้เห็็นความยากลำบากของชาวบ้้านที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล
ทำให้้เรื่่�องหลัักประกัันสุุขภาพเป็็นสิ่่�งที่่�เมืืองไทยต้้องมีี และต้้องเร่่งผลัักดัันให้้สำเร็็จโดยเร็็ว
“คุุณหมอมงคลไม่่มีเี กีียร์์ถอย แม้้รู้้�ทั้ง้� รู้้�ว่า่ การผลัักดัันเรื่่อ� ง 30 บาท ถืือเป็็นความท้้าทายสำคััญของเมืือง
ไทยที่่�ต้อ้ งเดิินหน้้านโยบายให้้ได้้พร้้อมกัันทั่่�วประเทศ ท่่ามกลางอุุปสรรคทั้้ง� การปรัับตััวของระบบ และการ
อาศััยความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วน แต่่สำหรัับคุุณหมอแล้้วอุุปสรรคว่่ากัันทีีหลััง ค่่อย ๆ แก้้กัันไป การ
ทำงานภายใต้้การนำของผู้้�นำแบบนี้้� ทำให้้คนทำงานมุ่่�งมั่่�นตามไปด้้วย เพราะเรื่่�องที่่�ทำถููกพุ่่�งเป้้าให้้เห็็นว่่า
ประโยชน์์ต้้องตกอยู่่�กัับประชาชนโดยตรง”
นพ.โกมาตร ยัังเห็็นว่่า ชีีวิติ ของหมอมงคลเปรีียบได้้กัับตำราเล่่มใหญ่่ ที่่�ไม่่ใช่่แค่่บุคุ ลากรทางการแพทย์์
รุ่่�นหลััง ๆ จะได้้เรีียนรู้้� แต่่หมายถึึงคนทุุกอาชีีพ ควรต้้องยึึดมาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ โดยเฉพาะการทุ่่�มเท
แรงกาย แรงใจ ทำงานให้้กัับชาวบ้้าน เพื่่�อที่่�จะได้้เข้้าใจความเดืือดร้้อน นำไปสู่่�การแก้้ปััญหาให้้ชาวบ้้าน
ได้้ประโยชน์์มากที่่�สุุด
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บทเรีียนจากสิ่่�งที่่�หมอมงคลทำไว้้ จึึงสรุุปได้้ 3 เรื่่�องสำคััญ คืือ 1. ต้้องไม่่ยอมจำนนต่่ออุุปสรรค ถ้้ามีี
ปััญหาที่่�ระบบก็็ต้้องแก้้ไข 2. ทำงานต้้องเน้้นให้้รู้้�ซึ้้�งถึึงปััญหาของประชาชน ตั้้�งคำถามอยู่่�ตลอดว่่าที่่�ทำไป
แล้้วชาวบ้้านจะได้้ประโยชน์์อะไร ใช้้งบฯ ไปแล้้วจะคุ้้�มค่่าหรืือไม่่ ถ้้าไม่่เกิิดประโยชน์์ ไม่่ยั่่�งยืืน ไม่่ถึึงชาว
บ้้านก็็ไม่่ต้้องไปเสีียเวลาทำ 3. ต้้องทำงานสร้้างประโยชน์์จนนาทีีสุุดท้้ายของชีีวิิต

ประกาศ CL ยา “ความกล้้า” เพื่่�อผู้้�ป่่วย
อีีกเรื่่�องที่่�หมอมงคลได้้เข้้าไปมีีบทบาทจนเรีียกได้้ว่่า ช่่วยพลิิกวิิกฤตด้้านสุุขภาพให้้กัับเมืืองไทย คืือ
การประกาศสิิทธิ์์�เหนืือสิิทธิิบััตรยา หรืือ การประกาศทำ CL นี่่�คืืออีีกผลงานชิ้้�นสำคััญที่่�หมอมงคลทำไว้้
ให้้ และยัังเป็็นเรื่่�องราวที่่� เฉลิิมศัักดิ์์� กิิตติิตระกููล เครืือข่่ายภาคประชาชนที่่�ขัับเคลื่่�อนการเข้้าถึึงยาให้้กัับ
ผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV ให้้คำจำกััดความว่่า “ถ้้าไม่่มีีหมอมงคล ก็็ไม่่รู้้�ว่่าจะมีีนัักการเมืืองคนไหนที่่�เข้้าใจและกล้้าทำ
เรื่่�องสำคััญแบบนี้้�”
เพราะถ้้าย้้อนกลัับไปเมื่่อ� เกืือบ 20 ปีีก่อ่ น โรคเอดส์์ คืือ ภััยคุุกคามด้้านสุุขภาพที่่�กระทบต่่อประเทศไทย
เป็็นวิิกฤตที่่�พบผู้้�ติิดเชื้้�อ HIV ในสััดส่่วนที่่�สููงมาก ตอนนั้้�นสิ่่�งที่่�ทำได้้คืือผู้้�ป่่วยหลายคนต่่างก็็รอความตาย
เพราะการจะเข้้าถึึงการรัักษาถืือว่่าห่่างไกลมาก รู้้�ทั้้�งรู้้�ว่่ามีียาแต่่ยาก็็มีีราคาสููง มีีสิิทธิิบััตรของบริิษััทผู้้�ผลิิต
ยาข้้ามชาติิในประเทศมหาอำนาจ
แม้ช่วงนั้นทั้งกลุ่มนักวิชาการ และภาคประชาชน พยายามชี้ให้เห็นว่า ระดับนโยบายอย่างกระทรวง
สาธารณสุขสามารถประกาศท�ำ CL ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ที่ท�ำได้ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หาก
เกิดกรณีที่มีวิกฤตรุนแรงด้านสุขภาพในประเทศที่ต้องเข้าถึงยาจ�ำเป็น หลายฝ่ายพยายามกดดันให้ท�ำ แต่
กลับเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองในยุคนั้นปฏิเสธ ไม่กล้าท�ำ เกรงกลัวการถูกกดดันจากชาติมหาอ�ำนาจเจ้าของ
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สิทธิบตั รยา จนมาถึงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่หมอมงคล เข้ารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้แสดงความกล้าหาญประกาศท�ำ CL กับยา 7 รายการ ส�ำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง หลอดเลือดหัวใจ และ มะเร็ง ท�ำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ราคาถูกลงหลายเท่าตัว
“หมอมงคลทำงานใกล้้ชิดกัั
ิ บชาวบ้้าน เห็็นชีวิี ติ เห็็นความทุุกข์์ของผู้้�ป่่วย เข้้าใจประเด็็น เข้้าใจอุุปสรรค
การเข้้าไม่่ถึงึ ยาราคาแพง เมื่่�อหลายเสีียงสนัับสนุุน และมีีช่อ่ งทางตามกฎหมายที่่�พอแก้้ปัญห
ั าการเข้้าถึึงยา
ให้้ราคาถููกลงได้้ คุุณหมอก็็ไม่่รอช้้า และทำให้้ด้ว้ ยความกล้้าหาญ แม้้จะต้้องเจอการกดดัันอย่่างมากในตอน
นั้้�น แต่่ต้้องบอกว่่าการที่่�ไทยประกาศทำ CL ยิ่่�งทำให้้บริิษััทยาข้้ามชาติิต้้องปรัับตััว นำไปสู่่�การประกาศลด
ราคายาลงทั่่�วโลก เห็็นได้้ชััดว่่าการประกาศ CL ได้้เปลี่่�ยนความเข้้าใจผู้้�นำในหลายประเทศทั่่�วโลก ให้้เล็็ง
เห็็นความสำคััญของการเข้้าถึึงยาของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ไทยเดิินหน้้าทำให้้เห็็น และได้้รัับการยกย่่องอย่่าง
มากจากนานาประเทศ”
จัับทุุจริิต(ยา) คลี่่�ปััญหาใต้้พรมระบบราชการ
ไม่่เพีียงแค่่การสร้้างและวางรากฐานให้้กัับระบบหลักั ประกัันสุุขภาพ ช่่วยให้้คนไทยเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ
ที่่�มีีคุุณภาพเท่่านั้้�น หลาย ๆ ปมปััญหาในแวดวงสาธารณสุุข ก็็ได้้เห็็นการเข้้ามามีีบทบาทที่่�สำคััญของหมอ
มงคลด้้วย ชััดเจนที่่�สุุด คืือ การออกมาเปิิดโปงปััญหาทุุจริิตยา 1,400 ล้้านบาทของกระทรวงสาธารณสุุข
นี่่�คืือบทบาทของข้้าราชการในฝัันที่่� รสนา โตสิิตระกููล อดีีตสมาชิิกวุุฒิิสภา ในฐานะของภาคประชาชน
ที่่�เคยต่่อสู้้�เรื่่�องนี้้�มั่่�นใจ เพราะที่่�ผ่่านมาถืือเป็็นเรื่่�องยากที่่�ข้้าราชการระดัับสููงในแต่่ละกระทรวงฯ จะออก
มารัับลููกข้้อร้้องเรีียนจากข้้าราชการ จนนำไปสู่่�การเอาผิิดกัับขบวนการทุุจริิต และสาวไปถึึงการเอาผิิด
นัักการเมืือง ถ้้าย้้อนไปที่่�ปัญห
ั าทุุจริติ ยาซึ่่ง� กลุ่่�มแพทย์์ชนบทเปิิดประเด็็น แต่่เป็็นสิ่่ง� ที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
กระทรวงสาธารณสุุขออกมาสนัับสนุุน โดยเฉพาะหมอมงคล ในฐานะเลขาธิิการ อย. ในช่่วงเวลานั้้�นก็็ช่่วย
ให้้กระบวนการต่่อจากนั้้�นหลายเรื่่�องขัับเคลื่่�อนไปได้้
“ปััญหาทุุจริิตยาเกิิดขึ้้�นหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง เพราะในช่่วงนั้้�นที่่�เกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจงบฯ แต่่ละกระทรวง
ถููกตััดหมด พอเริ่่�มกลัับมาฟื้้�นฟูู เริ่่�มมีีเงิินกู้้�เข้้ามา เงิินที่่�โดนตััดหลายเรื่่�องก็็ถููกโอนกลัับคืืนสู่่�กระทรวง ก็็เลย
เป็็นช่อ่ งทางให้้เกิิดขบวนการทุุจริติ เรื่่อ� งนี้้� แต่่ที่่น่� า่ สะเทืือนใจคืือการทุุจริติ กัับงบฯ การจััดซื้้�อยาที่่�ไว้้สำหรัับ
ช่่วยเหลืือประชาชน คนยากจน การทำงานขุุดคุ้้�ยของภาคประชาชน ร่่วมกัับสื่่�อมวลชนในเวลานั้้�นเกิิดขึ้้�น
ได้้ก็็เพราะการออกมารัับลููกของข้้าราชการระดัับสููงของกระทรวงฯ อย่่างหมอมงคล ที่่�เกาะติิดจนสร้้าง
แรงกระเพื่่�อมมีีผลให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขประกาศลาออก เพราะคิิดว่่าเรื่่�องจะเงีียบลง แต่่
เรื่่อ� งกลัับไม่่เงีียบยัังถููกขุุดคุ้้�ยต่่อ นี่่�คือื สิ่่ง� ที่่�สะท้้อนชััดเจนว่่าถ้้าไม่่มีหม
ี อผู้้�ใหญ่่ออกมาเล่่นด้้วย ไม่่ออกมาพููด
เปิิดโปง ทุุจริิตเรื่่�องนี้้�ก็็คงไม่่มีีจุุดจบ เพราะที่่�ผ่่านมาผู้้�ใหญ่่แต่่ละกระทรวง รู้้� ๆ กัันอยู่่�ว่่าเรื่่�องที่่�ไม่่ดีี ๆ ก็็เอา
ไปซุุกไว้้ใต้้พรม กลััวว่่ากระทรวงจะเสีียชื่่�อ แต่่หมอมงคล มีีอุุดมการณ์์ที่่�ต้้องการทำเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม
และทำให้้องค์์กรที่่�สัังกััดอยู่่�ปลอดจากทุุจริิต เรื่่�องนี้้�จึึงเดิินหน้้าจนสำเร็็จ”

นายแพทย์์

มงคล ณ สงขลา

98

รสนา ยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่า เรื่่�องทุุจริิตยา เป็็นกรณีีศึึกษาสำคััญที่่�ได้้เห็็นบทบาทของภาคประชาชนในช่่วง
เปลี่่�ยนผ่่านสัังคมที่่�ได้้ใช้้รััฐธรรมนููญ ปีี 2540 ซึ่่�งถืือเป็็นการเปิิดศัักราชใหม่่ให้้มีีกลไกภาคประชาชนตาม
รััฐธรรมนููญสามารถเข้้าชื่่�อ ตรวจสอบ ถอดถอนนัักการเมืืองได้้ ซึ่่�งกรณีีทุุจริิตยา เป็็นคดีีแรก ๆ ที่่�หาก
ปราศจากแรงสนัับสนุุนจากหมอมงคล เรื่่�องนี้้�ก็็อาจไม่่ง่่าย เพราะทุุกคนรู้้�ว่่าเป็็นเรื่่�องภายใน แต่่พอเปิิดโปง
ออกมาก็็สามารถโยงใยไปถึึงรััฐมนตรีี
“ทุุกคนเชื่่�ออยู่่�แล้้วว่่านัักการเมืืองมีีเอี่่�ยวทุุจริิต นี่่�จึึงเป็็นกรณีีแรกที่่�เราสามารถจัับทุุจริิตของรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขได้้ จนนำไปสู่่�การยึึดทรััพย์์ ได้้รัับโทษทางอาญาข้้อหารัับสิินบน และถููกตััด
สิิทธิ์์�ทางการเมืือง เป็็นคดีีสำคััญที่่�เปิิดให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมตรวจสอบแทบทุุกขั้้�นตอน กรณีีเรื่่�องทุุจริิต
ยาจึึงเห็็นชััดเจนว่่า หมอมงคลคืือฟัันเฟืืองสำคััญที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการตรวจสอบในแวดวงราชการจน
ประสบความสำเร็็จ”
แง่่มุุมตลอดชีีวิิตการทำงานของ หมอมงคล ถููกรัับรู้้�และจดจำในฐานะของผู้้�ที่่�ไม่่ยอมจำนนต่่อปััญหา
อุุปสรรค และพร้้อมที่่�ก้้าวผ่่านเพื่่�อจุุดมุ่่�งหวัังให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่่วนรวม ซึ่่�งพิิธีีรดน้้ำศพ ดำเนิินไปอย่่าง
สงบ และเรีียบง่่าย ตามที่่�หมอมงคลสั่่�งเสีียเอาไว้้
หลัังจากนำร่่างเข้้าสู่่�กระบวนการเป็็นอาจารย์์ใหญ่่แล้้ว ครอบครััวจะนำรููปถ่่ายของหมอมงคล ไปประกอบ
พิิธีีสวดพระอภิิธรรม ที่่�วััดปริิวาส ถ.พระราม 3 กรุุงเทพมหานคร ในวัันที่่� 15 ธ.ค. 2563 เป็็นเวลา 1 คืืน
จากนั้้�นวัันรุ่่�งขึ้้�น จะประกอบพิิธีีฌาปนกิิจด้้วยรููปถ่่าย สำหรัับผู้้�มาร่่วมงานหมอมงคลแสดงเจตจำนงชััดเจน
ว่่าขอให้้มาตััวเปล่่า หากต้้องการร่่วมทำบุุญ ขอให้้บริิจาคกัับโรงพยาบาลที่่�ขาดแคลนได้้ทุุกแห่่ง ถืือว่่าเป็็น
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คารวาลััย ท่่านอาจารย์์ นพ.มงคล ณ สงขลา
มงคล ต่่อวงศ์์ ณ สงขลา
มงคล ต่่อประชาชนสยาม
มงคล ต่่อชาติิไทยเรืืองนาม
มงคล ต่่อโลกงามคุุณความดีี
ยามชีีพคงส่่งเสริิมสร้้างสุุขประชา
ยามชราป่่วยชี้้�ธรรมล้ำำ��วิิถีี
ยามวาระสุุดท้้ายมอบกายพลีี
ทุุกยามนี้้�เป็็นผู้้�ให้้ตลอดกาล
ขอกราบลาท่่านอาจารย์์หมอมงคล
ขอกุุศลผลบุุญมหาศาล
ส่่งดวงวิิญญาณท่่านสู่่�ทิิพย์์วิิมาน
สุุขสราญกัับกััลยาณมิิตรนิิจนิิรัันดร์์.
ด้้วยความเคารพรัักยิ่่�ง
สภาเภสััชกรรม
ประพัันธ์์โดย ภญ.ดร.ยุุภาพรรณ มัันกระโทก
ในนามสภาเภสััชกรรม
๑๑ ธ.ค.๒๕๖๓

https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil/posts/4711963315540351
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E-book
“ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำ�ที่เป็น “มงคล” ไม่มีวันสิ้นสุด ”
หนัังสืือรวมบัันทึึกความทรงจำำจากเพื่่�อนพ้้องน้้องพี่่�
ในวาระครบรอบ 1 ปีี การจากไปของนายแพทย์์มงคล (11 ธัันวาคม 2564)
และวาระ 16 มกราคม 2565 ครบ 80 ปีีชาตกาลนายแพทย์์มงคล

มกราคม 2565
จััดทำำโดย
สำำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
เลขที่่� 120 หมู่่� 3 ชั้้�น 4 อาคาร B ศููนย์์ราชการฯ ถ.แจ้้งวััฒนะ
แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร10210
โทร. 02-1414000
E-mail: saraban@nhso.go.th
บรรณาธิิการ กรรณิิการ์์ กิิจติิเวชกุุล
กองบรรณาธิิการ สุุภาพร นิิภานนท์์ ศิิรประภาว์์ ผลิิสิินเอี่่�ยม ดวงกมล อิิทธิิสารนััย
ศิิลปกรรม พัันศัักดิ์์� เต็็งประเสริิฐ สหรััฐ สมสกุุล
ภาพ พีีรััช อาชามาส
พิิสููจน์์อัักษร สุุกััญญา ศรีีประวรรณ
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