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ความ
ทรงจำำาท่�เป็็น
“มงคล”
ไม่ม่วันส้ิ้�นสุิ้ด

หนัังสืือรวมบัันัทึึกความทึรงจำำาจำากเพืื่�อนัพ้ื่องนั้องพ่ื่�
ในวาระครบรอบ ๑ ปีี การจากไปีของนายแพทย์มงคล (๑๑ ธัันวาคม ๒๕๖๔ )

และวาระ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ครบ ๘๐ ปีี ชาตกาลนายแพทย์มงคล
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สารบััญ

ประวััติิ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

“มีีมีากกว่่านี้ี�ก็ไมี่ได้้ทำให้้มีีคว่ามีสุุขไปกว่่านี้ี�”

บัันทึก Facebook Live หมอมงคล ... เผชิิญวัาระสุดท้ายของชิีวัิติ

ครั้้�งที� 1 24 ก้นี้ยายนี้ 2563 ที�สุว่นี้รั้ถไฟ มีะเรั้็งไตกลั้บมีาเยือนี้
ครั้้�งที� 2 25 ก้นี้ยายนี้ 2563 ที�บ้านี้ ห้มีอมีงคลัแจ้้งข่าว่ด้่ว่นี้ 
ครั้้�งที� 3 4 ตุลัาคมี 2563 ที�โรั้งพยาบาลัรั้ามีาธิิบด้ี รั้้กษาโรั้คลัุกลัามี
ครั้้�งที� 4 10 ตุลัาคมี 2563 ที�บ้านี้โครั้าช สุลัะรั้่างกายเป็นี้อาจ้ารั้ย์ให้ญ่่

นี้พ.ว่ิช้ย โชคว่ิว่้ฒนี้ 1 ปีี 3 เดืือน 27 วััน กัับ 4 ผลงานเดื่น “หมอมงคล”

นี้พ.ศิิรั้ิว่้ฒนี้์ ทิพย์ธิรั้าด้ลั เล่าเรื่ื�องถึึง “หมอมงคล” 

นี้พ.อำพลั จ้ินี้ด้าว่้ฒนี้ะ บทกัลอน ส่่งพี่่�มงคล

นี้พ.สุมีศิ้กด้ิ� ชุณห้รั้้ศิมีิ� ผ้�ส่รื่�างส่รื่รื่ค์รื่ะบบสุ่ขภาพี่ไทยโดืยไม่ต้�องรื่อเปี็นใหญ่่

นี้พ.ศิ้กด้ิ�ช้ย กาญ่จ้นี้ว่้ฒนี้า ผลงานปีรื่ะจัักัษ์์ ดื้แลปีรื่ะชาชนเข�าถึึงกัารื่รื่ักัษ์า 

นี้พ.สุุรั้พงษ์ สุืบว่งศิ์ลั ีควัามทรื่งจัำท่�เปี็น “มงคล” ไม่ม่วัันส่้�นสุ่ดื

นี้พ.โกมีาตรั้ จ้ึงเสุถียรั้ทรั้้พย์ “ต้รื่าบเท่าท่�เรื่ายังม่แรื่งจัะทำ” 

รั้ศิ.ด้รั้.ภญ่.จ้ิรั้าพรั้ ลัิ�มีปานี้านี้นี้ท์ หมอมงคล ณ ส่งขลา ในควัามทรื่งจัำ

รั้ศิ.ด้รั้.ภก.ว่ิทยา กุลัสุมีบูรั้ณ์ จัุดืเรื่้�มต้�น “รื่ะบบจััดืหายารื่วัมท่�คุ�มค่า ม่คุณภาพี่”

สุารั้ี อ๋องสุมีห้ว่้ง แรื่งผลักัดืันส่้่ผลส่ำเรื่็จั “'ส่ภาองค์กัรื่ของผ้�บรื่้โภค'”

นี้ิมีิตรั้์ เทียนี้อุด้มี ย�อนมองนโยบายหลักัปีรื่ะกัันสุ่ขภาพี่ถึ�วันหน�า 

นี้พ.ปว่ิตรั้ ว่ณิชชานี้นี้ท์ อาจัารื่ย์มงคลท่�ผมรื่้�จัักั 

อาลัย...หมอมงคล จากเพ่�อนพ้องน้องพี�
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นี้พ.สุุภ้ทรั้ ฮาสุุว่รั้รั้ณกิจ้ อุดืมคต้้ส่ามัญ่ชน อุดืมกัารื่ณ์แพี่ทย์ชนบท 

ผศิ.ด้รั้.นี้พ.ว่ิชช์ เกษมีทรั้้พย์ แพี่ทย์นักัส่้�เพี่ื�อปีรื่ะชาชน

ทีมีงานี้ บรั้ิษ้ท ไลัอ้อนี้ (ปรั้ะเทศิไทย) จ้ำก้ด้ เส่�นทางสุ่ขภาพี่ดื่ในช่องปีากั

ทพญ่.สุขุจ้ติตรั้า ว่นี้าภริั้ก้ษ ์“หมอผ้�มค่วัามเมต้ต้า ไมด่ืด้ืายในควัามทกุัขย์ากัของผ้�คน”

สุำนี้้กงานี้ว่ิจ้้ยแลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพ   นพี่.มงคล ณ ส่งขลา 
กัับกัารื่ขับเคลื�อนเพี่ื�องานกัำลังคนดื�านสุ่ขภาพี่

นี้พ.เด้ชา แซ่่ห้ลัี นพี่.มงคล ณ ส่งขลา ผ้�ค้ดืและทำเพี่ื�อผ้�อื�นอย้่ต้ลอดืเวัลา
จันถึึงวัารื่ะสุ่ดืท�ายของช่วั้ต้

กรั้รั้ณิการั้์ กิจ้ติเว่ชกุลั 3 คำส่อน 

นี้ิชานี้้นี้ท์ นี้าไชย วั้�งออกักัำลังกัายไดื�ส่มาธิ้

กลัุ่มีคนี้รั้้กห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพ “ซี่แอล” เพี่้�มกัารื่เข�าถึึงยา รื่ักัษ์าช่วั้ต้ผ้�ปี่วัยทั�วัโลกั 
เครื่ือข่ายองค์กัรื่ปีรื่ะชาส่ังคมนานาชาต้้ Putting Health Before Trade: The 
importance of Political Leadership

FTA Watch หมอมงคล กับักัารื่ต่้อส่้�เพี่ื�อกัารื่เจัรื่จัากัารื่ค�ารื่ะหว่ัางปีรื่ะเทศท่�เปีน็ธิรื่รื่ม

จากส่�อมวัลชิน...มองย้อน หมอมงคล 

คารวัาลัย ท่านอาจารย์ นพ.มงคล ณ สงขลา 

Gossipสุาสุุข มงคล ณ ส่งขลา อ่กัหนึ�ง “แรื่งดืัน” ช่วัย “30 บาทรื่ักัษ์าทุกัโรื่ค”

The Coverage เรื่ื�องรื่าวัรื่ะหวั่างบรื่รื่ทัดื “นพี่.มงคล ณ ส่งขลา”
 ผ้�ปีรื่ะกัาศ “ซี่แอล” ส่ะเทือนโลกั 

The Active, ThaiPBS “นพี่.มงคล ณ ส่งขลา” ต้ำรื่าช่วั้ต้ข�ารื่าชกัารื่ 
อุปีส่รื่รื่คไม่ไดื�ม่ไวั�ให�ยอมจัำนน
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คำนำ

นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา ปูชนี้ียบุคคลัในี้ว่งการั้สุาธิารั้ณสุุขไทย ซ่ึ�งถือเป็นี้ห้นี้ึ�งในี้
ผูว้่างรั้ากฐานี้แลัะเป็นี้กำล้ังสุำคญ้่ในี้การั้ขบ้เคลัื�อนี้รั้ะบบสุขุภาพของปรั้ะเทศิไทย จ้นี้ทำให้้
ปรั้ะชาชนี้คนี้ไทย ชาว่บ้านี้คนี้เลั็กคนี้นี้้อย ผู้ยากไรั้้-ผู้ด้้อยโอกาสุ สุามีารั้ถเข้าถึงบรั้ิการั้
สุุขภาพที�ครั้อบคลัุมี เสุมีอห้นี้้า แลัะเป็นี้ธิรั้รั้มี

นี้ายแพทย์มีงคลัผู้เดี้ยว่ก้นี้นีี้� ย้งเป็นี้ผู้ที�มีีบทบาทสุำค้ญ่ต่อการั้สุร้ั้าง “รั้ะบบห้ล้ัก
ปรั้ะกน้ี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าของไทย” ซ่ึ�งปจั้จุ้บน้ี้ได้้รั้บ้การั้ยกยอ่งจ้ากนี้านี้าปรั้ะเทศิท้�ว่โลัก
ให้เ้ปน็ี้ “ตน้ี้แบบ” ของการั้แลักเปลัี�ยนี้เรั้ยีนี้รัู้ใ้นี้การั้ออกแบบรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะกน้ี้สุขุภาพ
ถ้ว่นี้ห้นี้้าในี้อีกห้ลัากห้ลัายปรั้ะเทศิ

มีากไปกว่่านี้้�นี้ นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา ย้งนี้้บเป็นี้ห้้ว่เรีั้�ยว่ห้้ว่แรั้งให้ญ่่ในี้การั้ 
“ว่างอิฐก้อนี้แรั้ก” ของรั้ะบบจ้้ด้ห้ายารั้ว่มี ที�นี้ำไปสูุ่การั้สุรั้้างอำนี้าจ้การั้ต่อรั้องให้้ก้บ
ปรั้ะเทศิไทยแลัะสุ่งเสุรั้ิมีให้้ปรั้ะชาชนี้เข้าถึงยาที�มีีคุณภาพได้้อย่างกว่้างขว่าง แลัะเป็นี้
ผู้ออกแรั้งผล้ักด้้นี้ให้้เกิด้ “สุภาองค์กรั้ผู้บรั้ิโภค” ที�ทำห้นี้้าที�พิท้กษ์ผลัปรั้ะโยชนี้์ให้้ก้บ
ผู้บรั้ิโภคทุกคนี้

ตลัอด้ชีวิ่ตการั้ทำงานี้ของนี้ายแพทย์มีงคลั ชื�อของท่านี้ถูกกล่ัาว่ขว่้ญ่ถึงในี้ฐานี้ะ 
“ผู้ให้้” มีาโด้ยตลัอด้ ท้�งในี้บทบาทของแพทย์ ผู้บรั้ิห้ารั้ห้น่ี้ว่ยงานี้ ตลัอด้จ้นี้องค์กรั้
สุาธิารั้ณปรั้ะโยชนี้์ คว่ามีกลั้าห้าญ่ทางจ้รั้ิยธิรั้รั้มีที�สุ่งผ่านี้การั้ต้ด้สุินี้ใจ้เชิงนี้โยบายห้ลัาก
ห้ลัายครั้้�ง ท้�งการั้ปรั้บ้เพิ�มีสุทิธิปิรั้ะโยชนี้ใ์ห้้กบ้ผูป้ว่่ยไตว่ายในี้รั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพ
แห้่งชาติ การั้ปรั้ะกาศิการั้ใช้สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยาต้านี้ไว่รั้้สุเอชไอว่ี ฯลัฯ ลั้ว่นี้แลั้ว่แต่มีี
สุ่ว่นี้สุำค้ญ่ที�ช่ว่ยรั้องรั้้บไมี่ให้้ใครั้ต้องรั้่ว่งห้ลั่นี้ห้รั้ือแตกสุลัาย

แนี้น่ี้อนี้ว่า่ ห้นี้า้กรั้ะด้าษแลัะตว้่ห้นี้ง้สุอืคงไมีสุ่ามีารั้ถจ้ำกด้้คว่ามีห้รั้อือธิบิายคณุปูการั้
ที�นี้ายแพทยม์ีงคลั ได้สุ้รั้รั้สุรั้า้งแลัะห้ว่า่นี้เมีลัด็้พน้ี้ธิุค์ว่ามีด้ไีว่ใ้นี้ผนืี้ด้นิี้แห้ง่มีาตุภมูีไิด้ห้้มีด้ 
แต่เนี้ื�องในี้ครั้บรั้อบ 1 ปีการั้จ้ากไปของ นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา ซ่ึ�งถึงแก่กรั้รั้มีด้้ว่ย
อาการั้อ้นี้สุงบจ้ากโรั้คมีะเรั้็งไต ณ โรั้งพยาบาลัรั้ามีาธิิบด้ี กลัางด้ึกของว้่นี้ศิุกรั้์ที� 11 
ธิ้นี้ว่าคมี 2563 เว่ลัา 22.52 นี้. 

เพื�อนี้พอ้งนี้อ้งพี�ของนี้ายแพทยม์ีงคลั ได้พ้ยายามีรั้ว่บรั้ว่มีบน้ี้ทกึคว่ามีทรั้งจ้ำเลัม่ีนี้ี�ขึ�นี้
มีาด้ว้่ยจ้ติคารั้ว่ะแลัะรั้ะลักึถึงคว่ามีด้งีามีที�งอกเงยขึ�นี้มีาจ้ากสุองมืีอของทา่นี้ โด้ยนี้ำเสุนี้อ
ผ่านี้ E-book “นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา คว่ามีทรั้งจ้ำที�เป็นี้ “มีงคลั” ไมี่มีีว่้นี้สุิ�นี้สุุด้” 

ขอเชิญ่ชว่นี้ทุกท่านี้พลัิกอ่านี้ไปทีลัะห้นี้้าด้้ว่ยจ้ิตใจ้ที�เบิกบานี้ เพื�อรั้้บพลั้งทางบว่ก
แลัะเพื�อมีงคลัของชีว่ิตที�ไมี่มีีว่้นี้สุิ�นี้สุุด้

     
     กองบัรรณาธิิการ
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เจ้้าของว่ลีัด้้งกล่ัาว่ผู้สุร้ั้างตำนี้านี้ชีว่ิตที�ย้งคงเชื�อม้ี�นี้แลัะศิรั้้ทธิาว่่า เกียรั้ติยศิที�สุูงสุ่งของการั้
เป็นี้ห้มีอไมี่ได้้อยู่ที�เมี็ด้เงินี้ผู้นี้ี� เกิด้เมีื�อ 16 มีกรั้าคมี 24๘5 แนี้่นี้อนี้ว่่าเป็นี้ชาว่สุงขลัาเช่นี้เด้ียว่ก้บ
พี�นี้้องอีก ๙ คนี้ของครั้อบครั้้ว่ โด้ยเจ้้าต้ว่เป็นี้ลัูกคนี้ที� 2 รั้องจ้ากพี�สุาว่คนี้โตของครั้อบครั้้ว่ที�ไมี่ได้้
รั้�ำรั้ว่ยอะไรั้มีากนี้้ก

โรั้งเรั้ียนี้ว่รั้นี้ารั้ีเฉลัิมีคือโรั้งเรั้ียนี้แห้่งแรั้ก ก่อนี้ไปเรั้ียนี้ต่อช้�นี้มี้ธิยมีที�โรั้งเรั้ียนี้ว่้ด้ในี้ต้ว่จ้้งห้ว่้ด้ 
ทำให้้ต้องอาศิ้ยอยู่ที�ว่้ด้เพื�อคว่ามีสุะด้ว่กในี้การั้เด้ินี้ทางที�ต้องอาศิ้ยเรั้ือไปเรั้ียนี้ห้นี้้งสุือ

เพรั้าะครั้อบคร้ั้ว่ไม่ีได้ม้ีเีงินี้ทองมีากมีาย ทำให้ชี้ว่ติของเด็้กว่ด้้ของห้มีอมีงคลัต้องอด้มีื�อกินี้มีื�อในี้
ยามีที�แมี่สุ่งเงินี้มีาให้้ไมี่ท้นี้ ไมี่เว่้นี้แมี้กรั้ะท้�งก้าว่เข้ามีาเป็นี้นี้้กเรั้ียนี้แพทย์ย่านี้ว่้งห้ลั้งก็ย้งต้องอาศิ้ย
นี้�ำเปลั่าปรั้ะท้งท้องในี้ยามีห้ิว่

“บางวัันม่ข�าวักั้น บางวัันกั็ไม่ม่” นั�นคือช่วังเวัลายากัลำบากัของช่วั้ต้ท่�จัำไดื�ไม่ลืม
เปลัี�ยนี้สุถานี้ภาพจ้ากนี้้กศึิกษามีาเป็นี้ “ห้มีอ” เต็มีต้ว่เมีื�อปี 2513 ด้้ว่ยดี้กรั้ีแพทยศิาสุตร์ั้

บ้ณฑิิต จ้ากคณะแพทยศิาสุตรั้์ศิิรั้ิรั้าชพยาบาลั
แลัะนี้้บจ้ากนี้้�นี้เป็นี้ต้นี้มีา ชีว่ิตที�โลัด้โผนี้ของห้มีอห้นีุ้่มีที�ชื�อ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ก็เรั้ิ�มีต้นี้ขึ�นี้

โด้ยมีฉีากชวี่ติสุว่่นี้ให้ญ่อ่ยูใ่นี้พื�นี้ที�ห้า่งไกลั บกุเบกิสุิ�งให้มี่ๆ ไปท้�ว่ทกุห้นี้แห้ง่ไมีว่่า่จ้ะเปน็ี้โรั้งพยาบาลั
พิมีาย จ้้งห้ว่้ด้นี้ครั้รั้าชสีุมีา แลัะสุำนี้้กงานี้สุ่งเสุริั้มีวิ่ชาการั้แลัะบริั้การั้สุาธิารั้ณสุุขจ้้งห้ว่้ด้บุรั้ีรั้้มีย์ 
ไปจ้นี้ถึง จ้้งห้ว่้ด้เชียงให้ม่ี แพรั้่ ลัำปาง ซ่ึ�งลั้ว่นี้ขาด้แคลันี้ทุกสุิ�งที�เป็นี้คว่ามีสุะด้ว่ก แลัะห้่างไกลั
ห้ลัายอย่างที�เรั้ียกว่่าคว่ามีสุบาย

ห้ากแต่ผู้อาวุ่โสุแลัะเพื�อนี้ร่ั้ว่มีสุายอาชีพต่างลืัอลั้�นี้ในี้ทุกย่างก้าว่ของห้มีอผู้นีี้�ว่่า “เสีุยสุลัะเพื�อ
คนี้ไข้อย่างแท้จ้รั้ิง” จ้นี้ได้้รั้้บรั้างว่้ลัเกียรั้ติยศิแห้่งชีว่ิตฐานี้ะ “แพทย์ชนี้บทด้ีเด้่นี้”ปรั้ะจ้ำปี 251๙

แลัะในี้ปี 2525 ก็ไปคว่้าด้ีกรั้ีสุาธิารั้ณสุุขศิาสุตรั้์ (M.P.H Netherland) Tropical Institute 
Amsterdam จ้ากปรั้ะเทศิเนี้เธิอร์ั้แลันี้ด์้ แต่กล้ับมีาถึงเมืีองไทยก็ยง้คงก้าว่เดิ้นี้ไปในี้เสุ้นี้ทางสุายเดิ้มี 
แลัะมีุ่งมี้�นี้เช่นี้เด้ิมี

แมี้จ้ะมีีคว่ามีสุุขก้บการั้ทำงานี้ในี้ชนี้บท แต่ก็ถึงเว่ลัาต้องเข้ามีาสุำแด้งเด้ชในี้กรัุ้งเทพมีห้านี้ครั้
เมีื�อต้องมีานี้้�งเก้าอี�รั้องเลัขาธิิการั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา(อย.) ในี้ปี 2534 แลัะขย้บขยายไป
สุูต่ำแห้น่ี้งอื�นี้ตามีมีา ไม่ีว่า่จ้ะเปน็ี้ผูท้รั้งคุณวุ่ฒดิ้า้นี้เว่ชกรั้รั้มีป้องกน้ี้ สุำนี้ก้ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข

ประวััติิ

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
“มีมีีากกว่ัานีี้�ก็ไม่ีได้้ทำำให้้มีคีวัามีสุขุไปกว่ัานีี้�”
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รั้องปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข อธิิบด้ีกรั้มีว่ิทยาศิาสุตรั้์การั้แพทย์ เลัขาธิิการั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา 
อธิิบดี้กรั้มีการั้แพทย์ ก่อนี้ที�จ้ะเกษียณอายุรั้าชการั้ในี้ปี 2544 ด้้ว่ยตำแห้นี้่งปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข 
โด้ยทิ�งตำนี้านี้ของการั้เป็นี้นี้้กสุู้ที�เสุียสุลัะ กลั้าห้าญ่แลัะสุมีถะ ให้้ผู้คนี้ในี้แว่ด้ว่งสุาธิารั้ณสุุขได้้จ้ด้จ้ำ

ปี 254๙ ชื�อของ “ห้มีอมีงคลั” กลั้บมีาโลัด้แลั่นี้ในี้แว่ด้ว่งสุาธิารั้ณสุุขอีกครั้้�งเมีื�อต้ด้สุินี้ใจ้ครั้้�งสุำค้ญ่
ด้้ว่ยการั้รั้้บตำแห้นี้่งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข โด้ยมีองว่่า “โอกาสุ” ของการั้ทำเพื�อปรั้ะโยชนี้์
ของคนี้ไทยท้�งชาติในี้เรั้ื�องที�เกี�ยว่ข้องก้บชีว่ิตแลัะสุุขภาพได้้มีาถึงแลั้ว่...แลัะได้้ลังมีือทำท้นี้ที

ในี้ฐานี้ะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ห้มีอมีงคลั ได้้ต้ด้สุินี้ใจ้เชิงนี้โยบายสุำค้ญ่ห้ลัากห้ลัาย
เรั้ื�อง ทุกการั้ต้ด้สิุนี้ใจ้เต็มีไปด้้ว่ยคว่ามีกล้ัาห้าญ่ทางจ้ริั้ยธิรั้รั้มี เกิด้เป็นี้อานิี้สุงส์ุแก่ปรั้ะชาชนี้แลัะผู้ป่ว่ย
จ้ำนี้ว่นี้มีาก ห้นี้ึ�งในี้นี้้�นี้คือ “กลัุ่มีผู้ป่ว่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้้ง”

ห้มีอมีงคลั ได้ใ้ห้ก้ารั้สุนี้บ้สุนี้นุี้ขอ้เสุนี้อของ นี้พ.สุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิ ์เลัขาธิกิารั้สุำนี้้กงานี้ห้ลั้กปรั้ะกน้ี้
สุขุภาพแห้ง่ชาต ิ(สุปสุช.) คนี้แรั้ก ที�จ้ะปรั้บ้เพิ�มีสิุทธิปิรั้ะโยชนี้ใ์ห้ก้บ้ผูป่้ว่ยไตว่ายในี้รั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพ
แห้ง่ชาต ิ(บต้รั้ทอง) ในี้ที�ปรั้ะชมุีคณะรั้ฐ้มีนี้ตรั้ ี(ครั้มี.) จ้นี้ที�สุดุ้แลัว้่ ครั้มี.ได้ม้ีมีีตเิห้น็ี้ชอบสุทิธิปิรั้ะโยชนี้ ์“ลัา้ง
ไตผ่านี้ช่องท้อง” สุ่งผลัให้้ผู้ป่ว่ยไตว่ายจ้ำนี้ว่นี้มีากในี้ปรั้ะเทศิไทย ไมี่ต้องลั้มีลัะลัายจ้ากค่ารั้้กษาพยาบาลั

นี้อกจ้ากนีี้� ห้มีอมีงคลั ในี้ฐานี้ะรั้้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ย้งได้้มีีคุณูปการั้ก้บผู้ติด้เชื�อ
เอชไอว่ีในี้ปรั้ะเทศิไทย ด้้ว่ยการั้ต้ด้สุินี้ใจ้ปรั้ะกาศิมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้ “สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยา” ห้รั้ือซ่ีแอลั 
ทำให้้ผู้ป่ว่ยสุามีารั้ถเข้าถึงยาได้้ในี้รั้าคาถูก แลัะนี้ำไปสุู่การั้ลัด้อ้ตรั้าการั้เสุียชีว่ิตให้้ต�ำลังอย่างมีีนี้้ยสุำค้ญ่

มีากไปกว่่านี้้�นี้ ห้มีอมีงคลั ย้งเป็นี้ผู้เสุนี้อแลัะผลั้กด้้นี้ พ.รั้.บ.คว่บคุมีเครั้ื�องด้ื�มีแอลักอฮอลั์ พ.ศิ. 2551 
ได้้สุำเรั้็จ้ แมี้ว่่าในี้ขณะนี้้�นี้ขบว่นี้การั้รั้ณรั้งค์เรั้ื�องสุุรั้าในี้ปรั้ะเทศิไทยย้งไมี่เข้มีแข็งก็ตามี

ห้ลั้งจ้ากรั้้ฐบาลั พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์ พ้นี้ว่ารั้ะ ห้มีอมีงคลัได้้กลั้บไปทำงานี้ด้้านี้สุาธิารั้ณปรั้ะโยชนี้์
ทางสุ้งคมี แลัะได้้กลัายมีาเป็นี้กำลั้งสุำค้ญ่ในี้การั้ข้บเคลัื�อนี้เรั้ื�อง “สุุขภาพช่องปาก” ในี้เด้็กแลัะผู้สุูงอายุ 
รั้่ว่มีก้บบรั้ิษ้ทไลัอ้อนี้ ปรั้ะเทศิไทย

ในี้ปี 2553 ในี้ฐานี้ะปรั้ะธิานี้ที�ปรั้ึกษาโครั้งการั้เพื�อชีว่ิตที�ด้ียิ�งกว่่า (Life's Better) ซ่ึ�งเป็นี้โครั้งการั้
ภายใต้การั้สุนี้้บสุนีุ้นี้ของโอสุถสุภา ห้มีอมีงคลัได้้รั้่ว่มีก้บ ด้รั้.นี้พ.โกมีาตรั้ จ้ึงเสุถียรั้ทรั้้พย์ แลัะคณะทำงานี้ 
ทำการั้ค้ด้เลืัอกโรั้งพยาบาลัในี้พื�นี้ที�ห้่างไกลั เพื�อสุรั้้างโมีเด้ลัการั้ช่ว่ยเห้ลืัอ อาทิ การั้ฟ้�นี้ฟูศิ้กยภาพคนี้
พิการั้ การั้ช่ว่ยเห้ลัือผู้ที�สุมีคว่รั้ได้้รั้้บการั้ช่ว่ยเห้ลัือ โด้ยขยายการั้สุนี้้บสุนีุ้นี้มีากถึง 12 จ้้งห้ว่้ด้ท้�ว่ปรั้ะเทศิ

ห้มีอมีงคลั ได้อ้ทุศิิตนี้เพื�อสุง้คมีในี้ทกุๆ ด้า้นี้จ้ว่บจ้นี้ว่ารั้ะสุดุ้ทา้ยของชวี่ติ แลัะถงึแมีว้่า่ในี้ชว่่งสุุด้ทา้ยของ
ชวี่ติ ห้มีอมีงคลัจ้ะตอ้งเผชญิ่กบ้โรั้ครั้า้ยอยา่งมีะเรั้ง็ แตท่า่นี้กม็ีคีว่ามีกลัา้ห้าญ่แลัะเด้ด็้เด้ี�ยว่ที�จ้ะเผชญิ่ห้นี้า้กบ้
โรั้คอยา่งตรั้งไปตรั้งมีา ห้มีอมีงคลัได้้ใชช้ว่่งเว่ลัาสุุด้ทา้ยของชีวิ่ตในี้การั้สุรั้า้งคว่ามีเข้าใจ้ที�ถูกตอ้งเกี�ยว่กบ้โรั้ค 
แลัะใช้รั้่างกายของต้ว่เองเป็นี้เครั้ื�องมีือในี้การั้สุื�อสุารั้ก้บสุ้งคมีเพื�อให้้เกิด้ท้ศินี้คติเชิงบว่กก้บ “การั้ตายด้ี”

คำสุ้�งเสีุยสุุด้ท้ายของ ห้มีอมีงคลัคือ “ให้้ศิพของผมีได้้ใช้ปรั้ะโยชน์ี้” โด้ยบริั้จ้าคร่ั้างกายเป็นี้อาจ้ารั้ย์
ให้ญ่่ให้้ก้บคณะแพทยศิาสุตรั้์ ศิิรั้ิรั้าชพยาบาลั มีห้าว่ิทยาลั้ยมีห้ิด้ลั พรั้้อมีท้�งกำช้บให้้จ้้ด้พิธีิศิพของท่านี้
เพียง 1 คืนี้เท่านี้้�นี้ ไมี่รั้้บด้อกไมี้-พว่งห้รั้ีด้ แต่ห้ากญ่าติมีิตรั้ต้องการั้ทำบุญ่ก็ให้้บรั้ิจ้าคแก่โรั้งพยาบาลัใด้ๆ 
ตามีสุะด้ว่ก 

หมายเหตุุ ข้้อมูลบางส่่วนจากหนังส่ือพิิมพิ์โพิส่ตุ์ทููเดย์ ฉบับวันอาทูิตุย์ทู่� 7 มกราคม 2550
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ครั�งที� 1 วัันที� 24 กันยายน 2563 

ที�สวันรถไฟ ...มะเร็งไติกลับัมาเย่อน

สุว่สุ้ดี้ทกุๆ ทา่นี้ครั้บ้ ผมีไม่ีได้ม้ีโีอกาสุมีาสุื�อสุารั้
ก้บท่านี้ท้�งห้ลัายเป็นี้เว่ลัานี้านี้พอสุมีคว่รั้ เลัยถือ
โอกาสุห้ลัง้จ้ากที�มีาออกกำล้ังกายเลัก็ๆนี้อ้ยๆ มีมุีตรั้ง
นี้ี�ก็เคยเป็นี้มีุมีเด้ิมีมีุมีห้นี้ึ�งที�เคยมีาพูด้คุย ก็อยาก
จ้ะเรีั้ยนี้คว่ามีก้าว่ห้น้ี้าของโรั้คมีะเร็ั้งที�ไตข้างซ้่าย
นี้ะครั้้บ ที�เอาออกไปแลั้ว่ปรั้ะมีาณซ่้กปีครั้ึ�ง ห้ลั้ง
จ้ากนี้้�นี้ก็มีีก้อนี้ขึ�นี้มีาให้มี่ ตรั้งฐานี้ของไตที�เอาออก
ไปนี้้�นี้แห้ลัะครั้้บ แลั้ว่เมีื�อเป็นี้ก้อนี้โตขึ�นี้ๆ แลั้ว่มี้นี้
ก็ไปกรั้ะจ้ายตามีที�ต่างๆ ไปที�ต้บเลั็กนี้้อย ไปที�ปอด้
เลั็กนี้้อย ไปที�กรั้ะดู้กเลั็กนี้้อย แลั้ว่ที�สุำค้ญ่ที�สุุด้คือ
ไปที�ลัำไสุ้แลัะเยื�อบุชอ่งทอ้ง ที�เป็นี้เรั้ื�องที�สุร้ั้างคว่ามี
ทุกข์ให้้เกิด้ขึ�นี้อย่างมีากมีาย 

ว่น้ี้นี้ี�ผมีอยากบอกทา่นี้ท้�งห้ลัายไว่ว้่า่อยา่ไปเศิรั้า้ 
ชวี่ติมีน้ี้ก็เปน็ี้อย่างนีี้�เอง ห้ลัง้จ้ากมีน้ี้ไปที�ลัำไสุ้ก็ทำให้้
มีีการั้อุด้ต้นี้บางสุ่ว่นี้ของลัำไสุ้ ทำให้้การั้ไห้ลัเวี่ยนี้
ขบ้อาห้ารั้ที�เรั้ากนิี้ออกมีายาก การั้ย่อยอาห้ารั้ก็ยาก 
เพรั้าะฉะนี้้�นี้อาห้ารั้ที�กินี้ในี้รั้อบเด้อืนี้ที�ผา่นี้มีาก็กินี้ได้้
แตที่�ม้ีนี้ออ่นี้ๆ เป็นี้นี้�ำๆ แล้ัว่การั้ขบ้ถ่ายกไ็มีเ่ปน็ี้ปกติ 
ตอนี้ห้ล้ังๆ ตอ้งใช้ยาถ่ายเพื�อจ้ะบรั้รั้เทา แต่มีน้ี้ก็ถา่ย
ออกไม่ีมีาก เพรั้าะว่่าเรั้ากินี้เป็นี้นี้�ำๆ เป็นี้ซุ่ปอะไรั้
ตา่งๆ เห้ลัา่นี้ี� เพรั้าะฉะนี้้�นี้การั้ขบ้ถา่ยกน็ี้อ้ยอยูแ่ลัว้่ 

คุุณหมอมงคุล ณ สงขลา อดีีตรััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งสาธารัณสุข เล่าถึึงว่ารัะสุดีท้าย
ของชีวี่ติทา่นกับอาการัเจ็บ็ป่ว่่ยดีว้่ยโรัคุมะเรัง็ที�ไตข้างซ้า้ย และการัแสดีงเจ็ตจ็ำนงที�จ็ะใหจ้็ดัีการั
กับรั่างกายและพิิธีศพิของท่านอย่างไรัเม่�อท่านเสียชีีว่ิต

https://www.facebook.com/631896666/posts/10158915658281667/

บัันทึก Facebook Live หมอมงคล ... 
เผชิิญวัาระสุดท้ายของชิีวัิติ



๘มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

เมีื�อเปน็ี้อยา่งนี้้�นี้จ้งึทำให้มี้ีลัมีในี้ลัำไสุ ้จ้ากที�ผมีไมีเ่คยพงุปอ่งอยา่งนี้ี�เลัย จ้นี้เด้ี�ยว่นี้ี�กางเกงที�ใสุไ่ปทำงานี้
ต้องขยายตะขอไมี่ง้�นี้ใสุ่ไมี่ได้้ กลัายเป็นี้ว่่าเห้มีือนี้ก้บคนี้ท้องปรั้ะมีาณ ๘ เด้ือนี้ แลั้ว่อึด้อ้ด้มีาก เว่ลัานี้อนี้
เว่ลัานี้้�ง อึด้อ้ด้เพรั้าะลัำไสุ้พยายามีจ้ะบีบเอาสุ่ว่นี้ที�มี้นี้อุด้ต้นี้ออก มี้นี้โป่งข้างบนี้แลัะพยายามีที�จ้ะข้บออก
ข้างลั่างแลั้ว่มี้นี้มีว่นี้ ลัองนี้ึกถึงตอนี้ที�เรั้าท้องเด้ินี้จ้ะเห้็นี้ว่่ามี้นี้มีว่นี้มีาก อ้นี้นี้ี�ก็เป็นี้คว่ามีทุกข์ที�คิด้ว่่ามี้นี้
จ้ะยาว่ ยาว่จ้นี้กว่่าจ้ะตายนี้ะครั้้บ 

แนี้่นี้อนี้ที�สุุด้ในี้การั้รั้้กษาของผมี ถึงได้้ผ่าต้ด้ไปแลั้ว่ปรั้ะมีาณ 1 ปี ก็เห้็นี้ถึงคว่ามีผิด้ปกติที�มี้นี้เกิด้ขึ�นี้ 
นี้่าจ้ะในี้เรั้ื�องการั้กรั้ะจ้ายของมีะเรั้็งของไตในี้ครั้้�งนี้ี� จ้นี้ไปตรั้ว่จ้อีกครั้้�งแลัะย้ายไปอยู่ก้บอาจ้ารั้ย์ที�ดู้แลัทาง
ด้้านี้มีะเรั้็ง เรั้ิ�มีต้นี้ด้้ว่ยการั้ทำ CT ทำอะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี� ก็ตกลังก้นี้ว่่าใช้ยา targeted therapy ก็มีีคว่ามี
ห้ว่้งว่่า targeted therapy จ้ะตอบสุนี้องได้้ แต่ปรั้ากฏว่่าใช้ targeted therapy เกือบเด้ือนี้ครั้ึ�ง CT อีกที 
ก้อนี้มี้นี้โตขึ�นี้ไปมีาก ก็แสุด้งว่่ายาต้ว่นี้้�นี้ไมี่ตอบสุนี้องนี้ะครั้้บ 

เมีื�อว่้นี้ศิุกรั้์ที�แลั้ว่ ผมีไปทำ CT แลั้ว่ก็เปลัี�ยนี้ยาเป็นี้กลัุ่มี Immunotherapy อ้นี้นี้ี�เป็นี้คว่ามีพยายามี
ของอาจ้ารั้ยท์ี�ด้แูลั ซ่ึ�งเป็นี้อาจ้ารั้ยท์ี�เชี�ยว่ชาญ่ทางด้า้นี้มีะเรั้ง็นี้ะครั้้บ ทนีี้ี�กไ็มีแ่นี้ใ่จ้ว่า่ Immuno ตว้่นี้ี�มีน้ี้จ้ะ 
sensitive ห้รั้ือไมี่ sensitive แต่มี้นี้ก็นี้่าจ้ะสุุด้ของมี้นี้แลั้ว่ ถ้าเผื�อต้ว่นี้ี�ย้งไมี่ได้้ผลัอีกก็นี้่าจ้ะห้มีด้ 

สุิ�งที�จ้ะสุร้ั้างคว่ามีทุกข์มีากๆ ก็คือท้องอืด้ กินี้ไม่ีได้้แล้ัว่ก็นี้อนี้ไม่ีค่อยห้ล้ับ จ้ะต้องกินี้ยานี้อนี้ห้ล้ับ 
จ้ะต้องกินี้ยาถ่าย เพื�อให้้ท้องมี้นี้ได้้ว่่างบ้าง อ้นี้นี้ี�ก็เป็นี้คว่ามีทุกข์อ้นี้ห้นี้ึ�ง 

ใจ้ผมีไมี่ห้่ว่งเรั้ื�องการั้ที�มี้นี้จ้ะกรั้ะจ้ายไปตรั้งไห้นี้บ้างนี้ะครั้้บ เพียงแต่ว่่าให้้มี้นี้ Ending ให้้มี้นี้ไมี่ทุกข์
จ้นี้เกินี้ไป อยากจ้ะให้้มีีการั้ผ่าต้ด้รั้่ว่มีด้้ว่ย โด้ยว่ิธิีการั้ทำ Jejunostomy ก็ได้้ ว่ิธิีการั้ทำอะไรั้ก็ได้้ เอาลัำไสุ้
ออกมีา ให้้มี้นี้ไมี่มีีการั้ปว่ด้มีว่นี้มีากแลั้ว่ก็ท้องอืด้จ้นี้กินี้ไมี่ได้้ นี้อนี้ไมี่ห้ลั้บนี้ะคร้ั้บ แลั้ว่ก้อนี้ที�มี้นี้อยู่ตามี
เยื�อบุลัำไสุ้ เยื�อบุช่องท้องอะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี�ก็ถ้าเผื�อว่่าค่อยๆ สุะกิด้เอามี้นี้ออกมีาได้้ 

แลัว้่กก็อ้นี้ที�มีน้ี้เกดิ้ขึ�นี้แทนี้ที�ไตขา้งซ่า้ยที�เอาออกไปนี้้�นี้น่ี้ะ ตรั้งนี้ี�ถา้เอาออกไป กจ็้ะทำให้ม้ีทีี�ว่า่งมีากขึ�นี้ 
ทำให้้การั้กรั้ะจ้ายเร็ั้ว่ ตายเรั้็ว่ อ้นี้นีี้�ผมีไม่ีข้ด้ข้อง เพรั้าะว่่าจ้ิตสุุด้ท้ายของเรั้าเนี้ี�ยมี้นี้คว่รั้จ้ะไปอย่างสุงบ 
ไมี่ใช่ไปด้้ว่ยคว่ามีเจ้็บปว่ด้ ไปด้้ว่ยคว่ามีทุกข์ทรั้มีานี้ เกิด้เว่ทนี้ามีากมีายนี้ะครั้้บ

แต่รัู้้สุึกว่่า อาจ้ารั้ย์ Cancer ไมี่ค่อยเห้็นี้ด้้ว่ยที�จ้ะลังทุนี้ผ่าต้ด้ถึงขนี้าด้นี้้�นี้ ว่้นี้ที� 2 ตุลัาคมี คงจ้ะไป 
Immuno ก็คือให้้ทางเสุ้นี้เลัือด้ 1 กรั้ะปุก นี้อนี้ที�โรั้งพยาบาลัครั้ึ�งว่้นี้เป็นี้ครั้้�งที� 2 แลั้ว่ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้ก็คงจ้ะ
ให้้อาทิตย์เว่้นี้อาทิตย์นี้ะครั้้บ ครั้้�งที� 3 นี้ี�นี้่าจ้ะ CT ดู้อีกทีห้นี้ึ�งว่่ามี้นี้ได้้ผลัห้รั้ือไมี่ได้้ผลันี้ะครั้้บ อ้นี้นี้ี�ก็เป็นี้
เรั้ื�องที�จ้ะเลั่าให้้ท่านี้ท้�งห้ลัายที�เป็นี้ห้่ว่งเป็นี้ใย ห้รั้ือท่านี้ที�ติด้ตามี

แตก่อ็ย่าไปห่้ว่งอะไรั้นี้ะครั้บ้ ผมีได้บ้ริั้จ้าครั้า่งกายให้ก้บ้ตึกกายวิ่ภาคศิาสุตรั้ ์ศิริิั้รั้าชมีานี้านี้แล้ัว่นี้ะครั้บ้ 
ก็เป็นี้ศิิษย์เก่า เคยไปนี้้�งอ่านี้ห้นี้้งสุือ จ้ึงคุ้นี้เคยใกลั้ชิด้ก้บอาจ้ารั้ย์ห้มีอสุุด้ แสุงว่ิเชียรั้ อย่างนี้้อย 3 ปี ๆ  ลัะ
ปรั้ะมีาณ 2 เด้ือนี้ ไปขุด้ของโบรั้าณก้นี้ที�ถ�ำสุามีเห้ลัี�ยมี เมีืองกาญ่ฯ อ้นี้นี้้�นี้ก็เป็นี้คว่ามีใกลั้ชิด้ก้บอาจ้ารั้ย์
ห้มีอสุุด้ อาจ้ารั้ย์ห้มีอเพทาย อาจ้ารั้ย์ห้มีอสุายใจ้เป็นี้อย่างด้ี แลั้ว่ผมีก็ไปตึกกายว่ิภาคศิาสุตรั้์ จ้นี้คุ้นี้เคย 

เพรั้าะฉะนี้้�นี้การั้ที�จ้ะเอารั้่างกายผมีไปไว่้ตรั้งนี้้�นี้จ้ึงเป็นี้คว่ามีสุุขที�อยากจ้ะได้้ แลั้ว่ผมีก็ได้้ปรั้ะสุานี้ไปที�
ผู้รั้้บผิด้ชอบที�กายว่ิภาคศิาสุตรั้์แลั้ว่นี้ะครั้้บ ถึงแมี้ว่่ารั้่างกายผมีไมี่สุมีบูรั้ณ์ เป็นี้อาจ้ารั้ย์ให้้นี้้กศิึกษาแพทย์
เรั้ียนี้ไมี่ได้้ เขาก็จ้ะเอาสุ่ว่นี้อื�นี้ของรั้่างกายที�มี้นี้ย้งด้ีอยู่ไปใช้ปรั้ะโยชนี้์ อ้นี้นี้ี�ผมีก็ยินี้ด้ีนี้ะครั้้บ เพรั้าะฉะนี้้�นี้
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เมีื�อผมีเสุียแลั้ว่ภายในี้ 3 ชมี. ห้ลั้งจ้ากแพทย์เก็บเอาไว่้จ้นี้แนี้่ใจ้ว่่าตายแนี้่ อ้นี้นี้ี�ตามีรั้ะเบียบนี้ะครั้้บ ก็แจ้้ง
ไปก่อนี้ พอครั้บ 3 ชมี. เขาก็จ้ะมีารั้้บรั้่างกายไป ทำคว่ามีสุะอาด้ เช็ด้ต้ว่ต่างๆ ให้้ด้ี นี้ำไปด้ำเนี้ินี้การั้ที�ตึก
กายว่ิภาคศิาสุตรั้์ ศิิรั้ิรั้าช 

เพรั้าะฉะนี้้�นี้ก็จ้ะไม่ีมีีการั้สุว่ด้ศิพที�ว่้ด้ แต่ผมีก็ได้้เตรีั้ยมีการั้เอาไว่้อีกเช่นี้เด้ียว่ก้นี้ครั้้บ ผมีจ้ะจ้้ด้ให้้มีี
การั้ทำบุญ่นี้ะครั้้บ ใครั้อยากที�จ้ะจ้้ด้สุว่ด้ก็ทำอย่างที�อาจ้ารั้ย์สุุด้ แสุงว่ิเชียรั้ ทำที�ว่้ด้ก้ลัยา คือ เอารั้่างกาย
ไปจ้้ด้การั้ที�ตึกกายว่ิภาคศิาสุตรั้์ แลัะก็เอารัู้ปไปสุว่ด้ 1 คืนี้ ห้รั้ือ 2 คืนี้ ของอาจ้ารั้ย์ห้มีอสุุด้กี�คืนี้ผมีจ้ำไมี่
ได้้ แตข่องผมีเมีื�อรั้า่งกายไปแลั้ว่นี้้�นี้ ไมี่ตอ้งมีีใครั้รั้้บรัู้้อะไรั้อีกแลัว้่นี้ะครั้บ้ เพรั้าะฉะนี้้�นี้ก็ขอให้ต้ิด้ตามีไปฟงั
สุว่ด้ ถ้าใครั้ที�สุนี้ใจ้ก็ขอให้้ไปรั้่ว่มีฟังสุว่ด้ที�ว่้ด้ทองบนี้ พรั้ะรั้ามี 3 ติด้ก้บบรั้ิษ้ทไลัอ้อนี้ เพรั้าะว่่าห้ลั้งจ้าก
เกษียณมีาแลั้ว่ ผมีมีีคว่ามีใกลั้ชิด้ก้บบรั้ิษ้ทไลัอ้อนี้ แลั้ว่ก็ใกลั้ชิด้ก้บผู้บรั้ิห้ารั้ ผู้ปฏิบ้ติงานี้ต่างๆ มีากกว่่า
สุ่ว่นี้รั้าชการั้อื�นี้ๆ ที�เคยอยู่มีาห้ลัายสุิบปี เพรั้าะคนี้ก็เปลัี�ยนี้ไปตามี generation ก็เป็นี้เรั้ื�องปกติไมี่ได้้ว่่า
อะไรั้ เลัยคิด้ว่่าทางนีี้�เขาคงจ้ะยินี้ด้ีที�จ้ะช่ว่ยผมีทำในี้สุิ�งที�ผมีต้องการั้ ก็คือเมีื�อไมี่มีีร่ั้างแล้ัว่ เอารูั้ปผมีมีา
ต้�งขาต้�ง มีีพรั้ะสุว่ด้สุ้กคืนี้ห้นึี้�ง คืนี้เดี้ยว่นี้ะครั้้บ เพรั้าะว่่าว่้ด้ทองบนี้ผมีเคยไปใสุ่บาตรั้ปีห้นี้ึ�งห้ลัายๆ ห้นี้ 
นี้ิมีนี้ต์พรั้ะมีาสุว่ด้ก็จ้บเลัย ว่้นี้รัุ้่งขึ�นี้ก็ทำบุญ่เลัี�ยงเพลัพรั้ะที�ว่้ด้ทองบนี้ เสุรั้็จ้ก็ขอให้้ ลัูกๆห้ลัานี้ๆ ผู้บรั้ิห้ารั้ 
ที�ขอรั้้องก้นี้เอาไว่้ก็คือว่่าให้้ช่ว่ยเอารัู้ปที�อยู่ในี้กรั้อบแกะออกมีาแลั้ว่ก็ไปเผาที�รั้ิมีแมี่นี้�ำเจ้้าพรั้ะยา เพรั้าะ
ว่้ด้ทองบนี้อยู่ติด้ก้บบริั้ษ้ทไลัอ้อนี้แลัะติด้ก้บแม่ีนี้�ำเจ้้าพรั้ะยา เมีื�อเผารูั้ปเสุร็ั้จ้ก็ให้้ขี�เถ้าอ้นี้น้ี้�นี้ลัอยไปตามี
นี้�ำเลัยเป็นี้อ้นี้จ้บ ชีว่ิตผมีก็เสุรั้็จ้สุิ�นี้ 

ใครั้อยู่ในี้พื�นี้ที�ไห้นี้ก็แลั้ว่แต่ อยากจ้ะทำบุญ่อุทิศิสุ่ว่นี้กุศิลัไปให้้ผมี ท่านี้ไมี่ต้องลัำบากอะไรั้ท้�งสุิ�นี้ ท่านี้
เอาเงนิี้บรั้จิ้าคอทุศิิสุว่่นี้กศุิลัให้ผ้มีให้ก้้บโรั้งพยาบาลัที�ท่านี้สุะด้ว่กที�สุดุ้ โรั้งพยาบาลัไห้นี้กไ็ด้น้ี้ะครั้บ้ ที�สุะด้ว่ก 
เอาเงินี้จ้ะบรั้ิจ้าคเท่าไห้รั้่ อ้นี้นี้้�นี้ก็เป็นี้การั้อุทิศิสุ่ว่นี้กุศิลัให้้ผมีแลั้ว่ ก็ต้องขอขอบคุณ ขออนีุ้โมีทนี้าสุาธิุ ในี้
คว่ามีผูกพ้นี้ท่านี้ท้�งห้ลัายที�มีีอยู่ ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้ครั้อบครั้้ว่ เพื�อนี้ฝููง ลัูกๆ ห้ลัานี้ๆ ห้รั้ือว่่าลัูกศิิษย์ลัูกห้า ใครั้ก็
แล้ัว่แตท่ี�จ้ะทำบญุ่ ไมีต่อ้งเอาเงนิี้มีาทำบญุ่ตอนี้ที�สุว่ด้รั้ปูอะไรั้กแ็ลัว้่แต ่เพยีงแตว่่า่ทำบุญ่ให้ก้บ้โรั้งพยาบาลั
ที�อยูใ่กลับ้า้นี้กไ็ด้ ้ห้รั้อืว่า่ตรั้งไห้นี้กไ็ด้ท้ี�สุะด้ว่ก ตอนี้นี้ี�นี้ี� เบอรั้บ์ญ้่ชีของโรั้งพยาบาลัมีทีกุแห้ง่ กโ็อนี้เขา้บญ้่ชี
ง่ายๆ อ้นี้นี้ี�ก็เป็นี้สุิ�งที�เลั่าให้้ฟังนี้ะครั้้บ 

เมีื�อเสุรั้็จ้พิธิีที�ว่้ด้ทองบนี้ว่้นี้ที� 2 เลัี�ยงพรั้ะแลั้ว่ เผารัู้ปแลั้ว่ ปลั่อยขี�เถ้าลัอยไปตามีแมี่นี้�ำเจ้้าพรั้ะยาแลั้ว่ 
ทุกอย่างจ้บสุิ�นี้ ไมี่มีีอะไรั้ก้งว่ลั ไมี่มีีอะไรั้นี้่าเป็นี้ห้่ว่งอีกแลั้ว่ สุิ�งที�มี้นี้เห้ลัืออยู่ของคนี้เรั้าก็คือคว่ามีด้ีแลัะ
คว่ามีไมี่ด้ีท้�งห้ลัาย บาปบุญ่แลัะสุ่ว่นี้กุศิลัท้�งห้ลัายก็ติด้ต้ว่ตามีไป 

สุิ�งที�เรั้าจ้ะอยากได้้ห้รั้ือไมี่อยากได้้ท้�งห้ลัาย มี้นี้ก็ตามีไป ไมี่เห้มีือนี้ก้บข้าว่ของเงินี้ทอง อ้นี้นี้ี�จ้ะติด้ต้ว่
เรั้าไป ด้ีก็ไป ไมี่ด้ีก็ไป ด้ีมีากไปก็ด้ี แต่ถ้าเผื�อไมี่ด้ีมีากไป เรั้าก็เกิด้คว่ามีเว่ทนี้าต่อไปในี้ภายภาคห้นี้้า อ้นี้นี้ี�
ก็เป็นี้สุิ�งที�ทุกคนี้ยอมีรั้้บก้นี้อยู่แลั้ว่ ไมี่มีีปัญ่ห้าอะไรั้ 

ผมีเรั้ยีนี้ท่านี้ท้�งห้ลัายว่่า ผมีอยากจ้ะ ending quality ด้ว้่ยชวี่ติที�มีน้ี้ด้ ีคอืว่่าอยา่ให้ท้้องอดื้ อยา่ให้ทุ้กข์
ทรั้มีานี้ แต่ถ้าเผื�อว่่าอาจ้ารั้ย์ที�ดู้แลัโรั้ค ไมี่เห้็นี้ด้้ว่ยที�จ้ะต้องผ่าต้ด้ ไมี่เห้็นี้ด้้ว่ยในี้การั้ที�จ้ะไปรั้ีลัีสุ ไมี่อยากที�
จ้ะเอาก้อนี้ออก ผมีก็โอเค เพรั้าะว่่าเมีื�อได้้เตรั้ียมีในี้การั้ที�จ้ะให้้ทีมีงานี้ที�เขาดู้เรั้ื�องมีะเรั้็ง ดู้แลัให้้แลั้ว่ คว่ามี
เห้็นี้เขาเป็นี้ย้งไง ผมีรั้้บได้้ห้มีด้ จ้ะเห้็นี้ด้้ว่ยห้รั้ือไมี่เห้็นี้ด้้ว่ย ผมีก็ยอมีที�จ้ะไมี่ทำให้้คนี้อื�นี้เด้ือด้รั้้อนี้นี้ะครั้้บ 
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ผมีอยากเลั่าให้้ท่านี้ท้�งห้ลัายฟังว่่าสุิ�งที�มี้นี้ทุกข์อยู่จ้นี้ขณะนี้ี�คือ เห้มีือนี้ท้องขนี้าด้ ๘ เด้ือนี้ แลั้ว่ก็ไมี่ได้้
ท้องเฉยๆ มี้นี้มีว่นี้ มี้นี้ปว่ด้ กินี้ไมี่ค่อยได้้ เพรั้าะท้องมี้นี้อืด้ ถ่ายก็ถ่ายได้้นี้้อย เพรั้าะฉะนี้้�นี้คว่ามีทุกข์ก็มีาก 
ว่้นี้นี้ี�มีาออกกำลั้งกาย ก็ว่ิ�งเห้ยาะๆ เห้มีือนี้ก้บคนี้พึ�งเรั้ิ�มีห้้ด้ว่ิ�งเมีื�อสุ้ก 40 – 50 ปีที�แลั้ว่ อย่างที�ห้มีออำพลั
บ้งค้บให้้ว่ิ�งเพื�อจ้ะเตรั้ียมีต้ว่ว่ิ�งรั้ณรั้งค์เรั้ื�องสุูบบุห้รั้ี� เห้มีือนี้ตอนี้นี้้�นี้เลัย ตอนี้นี้้�นี้ก็ย้งอ้ว่นี้ๆ อยู่ แต่พอว่ิ�งจ้าก
แพรั้ม่ีาที�ลัำปางได้ ้ว่ิ�งขึ�นี้เขา ลังเขาได้ ้ห้ลัง้จ้ากนี้้�นี้เรั้าเปลัี�ยนี้จ้ากเปน็ี้คนี้ห้นี้ึ�งที�ตื�นี้ขึ�นี้มีาแลัว้่ไมีสุ่ว่มีรั้องเทา้
ไปว่ิ�งแลัว้่ม้ีนี้จ้ะอยูไ่มีไ่ด้ ้กจ็้ะเห้น็ี้ว่า่ชวี่ติมีน้ี้มีจี้ดุ้ห้ก้เห้นี้ะครั้บ้ แลัะเมีื�อมีน้ี้ห้ก้ไปแลัว้่เนี้ี�ย มีน้ี้ห้ก้กลับ้ยาก แต่
ตอนี้นี้ี�ก็คงไมีม่ีอีะไรั้จ้ะห้ก้อีกแลัว้่ เพรั้าะมีน้ี้เป็นี้สุดุ้ท้ายของชวี่ติแล้ัว่ กอ็ยากจ้ะให้ท้กุๆ ทา่นี้มีีคว่ามีสุขุนี้ะครั้บ้ 

ถ้าเกิด้ว่่าเคยมีีกรั้รั้มีด้ี กรั้รั้มีไมี่ด้ีอะไรั้ต่างๆ ท้�งห้ลัายที�เคยทำให้้ท่านี้ไมี่พอใจ้ ห้รั้ือข้ด้ข้องใจ้อะไรั้ต่างๆ 
ก็ต้องขออภ้ยด้้ว่ยนี้ะครั้้บ แลัะก็นี้่าจ้ะเป็นี้ครั้้�งสุุด้ท้ายที�จ้ะมีานี้้�งไลัฟ์ก้นี้อย่างนี้ี� 

ท่านี้อย่าไปเศิรั้้าแลัะอย่าไปมีีคว่ามีรัู้้สุึกที�ไมี่ด้ี อ้นี้นี้ี�เป็นี้ชีว่ิตที�ผมีอยากจ้ะมีาเลั่าให้้ท่านี้ท้�งห้ลัายฟัง 
ขอบคุณทุกๆ ท่านี้ครั้้บ ห้ว่้งว่่าทุกๆคนี้คงจ้ะมีีคว่ามีสุุขในี้ชีว่ิตต่อไปนี้ะครั้้บ ขอบคุณมีากครั้้บ.

ครั�งที� 2 วัันที� 25 กันยายน 2563 ที�บั้านของคุณหมอมงคล... หมอมงคลแจ้งข่าวัด่วัน

สุว่้สุด้ีทุกๆ ท่านี้ครั้้บ เมีื�อว่านี้ผมีได้้ Facebook live บอกญ่าติพี�นี้้องทุกๆ คนี้ว่่า ท้องโตขึ�นี้ๆ เพรั้าะ
ว่่ามี้นี้อาจ้จ้ะมีีการั้อุด้ต้นี้ในี้ลัำไสุ้ แลัะก็มีีการั้เคลัื�อนี้ไปยึด้โน้ี้นี้ยึด้นีี้�ของต้ว่มีะเร็ั้งที�มี้นี้กรั้ะจ้ายไป ท้องมี้นี้
อืด้ขึ�นี้ๆ ทนี้ไมี่ไห้ว่ก็เลัยปรั้ะสุานี้งานี้ก้บอาจ้ารั้ย์ที�ดู้แลันี้ะครั้้บ ก็ตกลังว่่าว่้นี้นี้ี�จ้ะเข้าโรั้งพยาบาลัก่อนี้เที�ยง 
จ้ะผ่าต้ด้ว่้นี้ไห้นี้ก็ค่อยพิจ้ารั้ณาก้นี้อีกที 

อน้ี้นี้ี�ผมีอยากจ้ะบอกกลัา่ว่ทา่นี้ท้�งห้ลัายเพื�อคว่ามีสุบายใจ้เพื�อคว่ามีมี้�นี้ใจ้นี้ะครั้บ้ว่่าเกดิ้อะไรั้ขึ�นี้กแ็ลัว้่
แต่ รั้่างกายผมีจ้ะไปอยู่ที�ศิิรั้ิรั้าชแลั้ว่ครั้้บ สุ่ว่นี้การั้ที�จ้ะทำบุญ่นี้ี�อย่างที�ผมีเรั้ียนี้ว่่า จ้ะเอารัู้ปไปทำบุญ่ที�ว่้ด้ 
ให้้พรั้ะกรุั้ณาสุว่ด้ ให้้ศิีลั ให้้พรั้ ทำบุญ่ ก็เฉพาะรูั้ปที�เอาไปต้�งขาห้ย้�งเอาไว้่ แลั้ว่ว่้นี้รัุ้่งขึ�นี้เลัี�ยงเพลัเสุรั้็จ้ก็
แกะรัู้ปนี้้�นี้ก็มีาเผาลังแมี่นี้�ำเจ้้าพรั้ะยาไปก็จ้บสุิ�นี้นี้ะครั้้บ ก็ฝูากย�ำท่านี้ท้�งห้ลัายอีกทีห้นี้ึ�งว่่าอย่าสุ่งพว่งห้รั้ีด้
มีานี้ะครั้้บ แลั้ว่ก็ไมี่ต้องเอาซ่องมีาทำบุญ่ ท่านี้อยากจ้ะทำบุญ่ให้้ผมีด้้ว่ยคว่ามีกรัุ้ณาก็ขอให้้สุ่งเข้าบ้ญ่ชี
โรั้งพยาบาลัของรั้้ฐ โรั้งพยาบาลัไห้นี้ก็ได้้ที�ท่านี้ถนี้้ด้ อ้นี้นี้ี�ก็จ้ะเป็นี้พรั้ะคุณอย่างยิ�งนี้ะครั้้บ

แลั้ว่ตอ้งขออนี้ญุ่าตเรั้ยีนี้นี้ดิ้ห้นี้ึ�งว่า่ ครั้้�งที�แลั้ว่ผมีบอกว่า่ว่ด้้ที�จ้ะไปสุว่ด้รั้ปูเป็นี้ว่ด้้ทองบนี้ แตป่รั้ากฏว่า่
เมีื�อว่านี้ไปดู้แลั้ว่ว่้ด้ทองบนี้อาจ้จ้ะค้บแคบไปนี้ิด้ห้นี้ึ�ง ทางเข้าก็รั้ถสุว่นี้ก้นี้ไมี่ค่อยได้้ ก็เลัยขอเปลัี�ยนี้เป็นี้ว่้ด้
ปรั้วิ่าสุอยูถ่นี้นี้พรั้ะรั้ามี 3 เชน่ี้เด้ยีว่ก้นี้คร้ั้บ ตดิ้แมีน่ี้�ำเจ้า้พรั้ะยา อน้ี้นี้ี�กถ็า้เผื�อยง้ไงกค็อ่ยห้าขา่ว่ด้แูลัว้่กน้ี้ว่า่
ว่้นี้เว่ลัาไห้นี้ เมีื�อไห้รั้่ อะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี� แต่ว่้นี้นี้ี�ขอไปปรั้ะชุมีเสุรั้็จ้แลั้ว่ ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้ก็เข้าโรั้งพยาบาลัครั้้บ 
ผลัออกมีาย้งไงแลั้ว่ผมีจ้ะมีาเลั่าให้้ท่านี้ท้�งห้ลัายฟังอีกครั้้�งห้นี้ึ�งครั้้บ

ขอบคุณมีากครั้้บสุำห้รั้้บการั้แจ้้งข่าว่ด้่ว่นี้ในี้ว่้นี้นี้ี�ครั้้บ ขอบคุณมีากครั้้บ สุว่้สุด้ีครั้้บ
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ครั�งที� 3 วัันที� 4 ติุลาคม 2563 ที�โรงพยาบัาลรามาธิิบัดี... รักษาโรคลุกลาม

สุว่้สุด้ีทุกๆ ท่านี้ครั้้บ ตอนี้นี้ี�ผมีกำลั้งเลั่าอะไรั้ต่างๆ ให้้ท่านี้ท้�งห้ลัาย ลัูกห้ลัานี้ฟังจ้ากโรั้งพยาบาลันี้ะ
ครั้้บ คงจ้ะเห้็นี้บรั้ิเว่ณรั้อบๆ ที�นี้้�งอยู่นี้ี�นี้ะครั้้บ เป็นี้โรั้งพยาบาลั เข้ามีาอยู่โรั้งพยาบาลัต้�งแต่ว่้นี้ศิุกรั้์ที�แลั้ว่ 
ด้้ว่ยอาการั้ของ Ascites คือมีีนี้�ำในี้ช่องท้อง แลั้ว่ก็อึด้อ้ด้ กินี้ไมี่ได้้ นี้อนี้ไมี่ได้้ ก็เลัยมีาเข้าโรั้งพยาบาลั 

ผมีขออนีุ้ญ่าตถอด้เอา mask ออกนี้ะครั้้บ ไมี่ง้�นี้พูด้ก้นี้ไมี่ค่อยช้ด้ มีานี้อนี้โรั้งพยาบาลัก็มีีการั้เอานี้�ำ
ออกทางช่องท้อง ออกได้้ปรั้ะมีาณ 1,600 ซ่ีซ่ี ในี้ว่้นี้แรั้ก แลั้ว่ก็มีานี้อนี้อยู่โรั้งพยาบาลัต้�งแต่ว่้นี้นี้้�นี้ อีก
สุามีว่้นี้ต่อมีาก็ย้งมีีนี้�ำออกเห้มีือนี้เด้ิมี ออกมีาอีกครั้้�งห้นี้ึ�งได้้ปรั้ะมีาณ 2,000 ซ่ีซ่ี แลั้ว่ก็เมีื�อสุามีว่้นี้ที�แลั้ว่ 
แทปอีกครั้้�งห้นี้ึ�งก็ได้้ 2,000 ซ่ีซ่ีเช่นี้ก้นี้ ก็แสุด้งว่่า Ascites เกิด้จ้าก carcinoma นี้ี� ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้จ้ากก้อนี้ 
carcinoma ห้รั้ือเกิด้จ้ากโพลัี โทเนี้ียรั้์ ที�มี้นี้ metastasis(การั้แพรั้่กรั้ะจ้าย) ทำให้้เกิด้การั้อ้กเสุบ แลั้ว่ก็มีี
นี้�ำห้ยด้ติ�งๆ ออกมีา ผมีเข้าใจ้ว่่าอย่างนี้้�นี้นี้ะครั้้บ 

ทนีี้ี�พอมีาอยูโ่รั้งพยาบาลักมี็ีการั้ CT ห้ลัายครั้้�งนี้ะครั้บ้ อาจ้ารั้ยบ์อกว่า่ยาเด้มิีที�เปน็ี้Targeted therapy 
คงจ้ะไมี่ได้้ผลั ไมี่ respond ไมี่ sensitive ต่อ Sarcoma ไมี่ sensitive ต่อ carcinoma ต้ว่นี้ี�นี้ะครั้้บ 
(Carcinoma คือ มีะเรั้็งที�มีีจุ้ด้กำเนี้ิด้มีาจ้ากผิว่ห้นี้้ง ห้รืั้อเนี้ื�อเยื�อบุอว่้ยว่ะ Sarcoma คือ มีะเรั้็งที�มีีจุ้ด้
กำเนี้ิด้มีาจ้ากกรั้ะดู้ก กรั้ะดู้กอ่อนี้ ไขมี้นี้ กลั้ามีเนี้ื�อ ห้รั้ือเสุ้นี้เลัือด้) จ้ึงไปเปลัี�ยนี้ Targeted therapy ให้้คู่
ก้บ Immunotherapy ตกลังว่่าจ้ะให้้ 3 อาทิตย์ต่อครั้้�ง Targeted therapy เรั้ิ�มีต้นี้นี้้อยๆ ก่อนี้ คือจ้าก 2 
เมีด็้เชา้ 2 เมีด็้เยน็ี้ ทกุว่น้ี้ กไ็ด้ร้ั้บ้ยามีาตลัอด้ เรั้ิ�มีต้�งแตว่่น้ี้เขา้มีาว่น้ี้ศิกุรั้ ์(2 ต.ค.) เรั้ิ�มีต้�งแตว่่น้ี้เสุารั้ ์(3 ต.ค.) 
เรั้ิ�มีต้�งแต่ว่้นี้อาทิตย์ก็เรั้ิ�มีให้้ยา Targeted therapy เป็นี้ต้นี้มีา 

จ้าก Targeted therapy ที�ให้้แลั้ว่ก็ Immunotherapy ที�ให้้ด้รั้ิป 3 อาทิตย์ต่อครั้้�ง ในี้ว่้นี้แรั้กๆ รัู้้สุึก
เฉยๆ แต่เมีื�อว่านี้ก้บว่้นี้นี้ี� (ว่้นี้ที� 3 แลัะ 4 ตุลัาคมี) อาการั้ท้องอืด้ อาการั้ที�มีีนี้�ำในี้ช่องท้องเพิ�มีขึ�นี้อย่าง
รั้ว่ด้เรั้็ว่ เรั้ิ�มีจ้ะมีีการั้เปลัี�ยนี้แปลังให้้เห้็นี้ช้ด้เจ้นี้ว่่านี้่าจ้ะมีีการั้ตอบสุนี้อง ก็เป็นี้สุิ�งที�ให้้กำลั้งใจ้ว่่าการั้รั้้กษา
นี้่าจ้ะมีีสุ่ว่นี้ที�จ้ะทำให้้อาการั้ต่างๆ ด้ีขึ�นี้ ฉะนี้้�นี้ว่้นี้พรัุ้่งนี้ี�ว่้นี้จ้้นี้ทรั้์ (5 ตุลัาคมี) จ้ะมีีการั้ตรั้ว่จ้อะไรั้ต่างๆ ทีมี
อาจ้ารั้ย์ ทีมี residence ทีมีอะไรั้ต่างๆ มีาเยี�ยมีเยียนี้ดู้แลั ว่้นี้ห้นี้ึ�งห้ลัายๆ ยก ห้ลัายๆครั้้�ง แต่พรัุ้่งนี้ี�คิด้ว่่า
จ้ะกลั้บไปนี้อนี้บ้านี้ ถ้ามีีนี้�ำในี้ช่องท้องเพิ�มีขึ�นี้อึด้อ้ด้ก็ต้องขอเป็นี้ fast track ของอาจ้ารั้ย์ ซ่ึ�งมีีการั้ห้ารั้ือ
ก้นี้เอาไว่้ลั่ว่งห้นี้้าแลั้ว่ เพรั้าะฉะนี้้�นี้ก็คงจ้ะสุะด้ว่กในี้การั้จ้ะกลั้บไปพ้กที�บ้านี้ แลั้ว่ก็สุะด้ว่กที�จ้ะทำอะไรั้ต่อ
อะไรั้ต่างๆ มีากกว่่าที�โรั้งพยาบาลั ถ้าเผื�อจ้ำเป็นี้ขึ�นี้มีาก็สุามีารั้ถจ้ะปรั้ะสุานี้ก้บโรั้งพยาบาลั ให้้คว่ามีกรัุ้ณา
ในี้เรั้ื�องนี้ี�ตลัอด้เว่ลัา ไมี่ต้องเป็นี้ห้่ว่ง

อยา่งไรั้กแ็ลัว้่แตน่ี้ะครั้บ้ ว้่นี้ที� ๙ ตลุัาคมีนี้ี�ผมีต้�งใจ้ว่่าจ้ะเด้นิี้ทางไปโครั้าช ห้ลัายๆ คนี้ ลักูห้ลัานี้ที�โครั้าช 
ที�มีาเยี�ยมีเยยีนี้ ที�มีาห้ารืั้อ กพ็ยายามีที�จ้ะบอกว่า่จ้ะชว่่ยกน้ี้ทำบญุ่แทนี้ เพรั้าะว่่าสุว่่นี้ให้ญ่ค่นี้เห้ล่ัานี้ี�ทำงานี้
กน้ี้มีาเปน็ี้เว่ลัา 30-40 ป ีอยู่ด้้ว่ยก้นี้เห้มีอืนี้ก้บญ่าตเิห้มีอืนี้ก้บครั้อบคร้ั้ว่เด้ยีว่กน้ี้ จ้ะทำอะไรั้ก็ได้ ้แตอ่ยา่งไรั้
กแ็ล้ัว่แต่ผมีคิด้ว่า่อาจ้จ้ะเป็นี้การั้ไปทำบุญ่ที�บา้นี้เพรั้าะว่า่ทำมีาทุกปี เป็นี้ครั้้�งสุดุ้ท้ายก็ได้ ้กเ็ลัยคิด้ว่า่จ้ะต้อง
ไปให้้ได้้ว่้นี้ที� ๙ ตุลัาคมีแลั้ว่ก็ทำบุญ่ก้บพรั้ะว่้ด้เด้ิมี ว่้ด้ที�เคยทำบุญ่มีาตลัอด้ทุกๆ ปี คนี้ที�ไปในี้งานี้ทำบุญ่ก็
เปน็ี้ครั้อบคร้ั้ว่เด้ยีว่กน้ี้ท้�งน้ี้�นี้เลัยนี้ะครั้บ้ กเ็ปน็ี้คว่ามีอบอุน่ี้ที�ห้ายากเห้มีอืนี้กบ้เปน็ี้การั้รั้ว่มีญ่าตกิว็่า่ได้น้ี้ะครั้บ้ 
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มีบีางสิุ�งเกดิ้ขึ�นี้ที�ผมีอยากจ้ะเลัา่ให้ท้า่นี้ท้�งห้ลัายฟงั ว่น้ี้นี้ี�ผมีมีคีว่ามีรัู้สุ้กึว่า่ตว้่เบา แลัว้่ก็มีเีรั้ี�ยว่มีแีรั้งมีาก
ขึ�นี้กว่่าก่อนี้ห้นี้้านี้ี� เมีื�อสุามีสุี�ว่้นี้ก่อนี้ห้นี้้านี้ี�มี้นี้เห้มีือนี้ก้บห้มีด้เรั้ี�ยว่ห้มีด้แรั้งนี้ะครั้้บ แต่ตอนี้นี้ี�ด้ีขึ�นี้ถึงแมี้ว่่า
การั้กินี้ย้งไมี่ค่อยด้ีนี้้ก อาจ้เพรั้าะยาทำให้้เรั้าคลัื�นี้ไสุ้อาเจ้ียนี้ แต่ก็พยายามีกินี้เพื�อจ้ะให้้มีีพลั้งงานี้ ก็อยาก
จ้ะเรั้ียนี้ท่านี้ท้�งห้ลัายว่่าในี้ขณะนี้ี�นี้�ำห้นี้้กห้ายไปปรั้ะมีาณสุามีกิโลักว่่าๆ ในี้รั้ะยะเว่ลัาปรั้ะมีาณเด้ือนี้กว่่าๆ 
ก็เรั้็ว่พอสุมีคว่รั้นี้ะครั้้บ กลั้ามีเนี้ื�อแขนี้ที�เคยเป็นี้นี้้กกีฬา เป็นี้นี้้กกลั้ามี เป็นี้นี้้กเทนี้นี้ิสุ เป็นี้นี้้กกอลั์ฟ เป็นี้
อะไรั้ต่างๆ มีาก่อนี้ ตอนี้นี้ี�ไมี่มีีเห้ลัือสุภาพนี้้กกอลั์ฟ นี้้กเทนี้นี้ิสุ สุภาพคนี้เลั่นี้กีฬายูโด้อะไรั้ต่างๆ มีาก่อนี้
เลัยนี้ะครั้้บ กลั้ามีเนี้ื�อที�ห้ายไป มี้นี้ห้ายไปไห้นี้ 

กลั้ามีเนืี้�อถ้าเรั้าดู้ให้้ดี้มี้นี้ก็เห้มืีอนี้ก้บดิ้นี้ที�พรั้ะพุทธิเจ้้าได้้ให้้โอว่าทสุาว่กท้�งห้ลัายเอาไว้่ กล้ัามีเนี้ื�อ
กรั้ะดู้กห้นี้้ง ขนี้ ผมี เลั็บ อะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี�เป็นี้ด้ินี้ ตอนี้นี้ี�ด้ินี้มี้นี้ห้ายไปแลั้ว่ สุามีกิโลักว่่านี้ะครั้้บ ก็แสุด้ง
ว่่า ด้ินี้มี้นี้ตายไปแลั้ว่สุามีกิโลักว่่า 

แลัว้่ขณะนี้ี�นี้�ำที�มีอียูใ่นี้รั้า่งกาย เมีื�อกินี้นี้�ำได้น้ี้อ้ยท้�งที�พยายามีกนิี้นี้ะคร้ั้บ แตป่รั้ากฏว่า่เรั้ากนิี้ได้ไ้มีม่ีาก 
กินี้มีากจ้ะรู้ั้สุึกคลัื�นี้ไสุ้ เพรั้าะฉะนี้้�นี้เมีื�อกินี้นี้�ำได้้นี้้อยเสุมีห้ะที�ออกมีาม้ีนี้จ้ะเป็นี้เสุมีห้ะเห้นี้ียว่ๆ นี้ะคร้ั้บ 
นี้�ำมีูกมี้นี้ก็ออกมีาเป็นี้นี้�ำมีูกเห้นี้ียว่ๆ ท้�งๆ ที�ไมี่มีีการั้ติด้เชื�อใด้ๆ ท้�งสุิ�นี้ 

เรั้ากนิี้นี้�ำเขา้ไปนี้อ้ยนี้�ำในี้รั้า่งกายมีน้ี้นี้อ้ยนี้ะครั้บ้ แลัว้่เสุน้ี้เลัอืด้ที�ห้มีนุี้เว่ยีนี้ในี้รั้า่งกายกล็ัด้ลัง แสุด้งว่า่
ด้ินี้ก็ลัด้ลังไปแลั้ว่ ตามีทางของพุทธิศิาสุนี้า นี้�ำก็ลัด้ลังไปแลั้ว่นี้ะครั้้บ 

แลั้ว่ก็ลัมี ลัมีห้ายใจ้ที�ห้ายใจ้อยู่ ทุกว่้นี้ๆ ท่านี้ลัองคิด้ดู้ ผมีอยากจ้ะให้้นี้ึกภาพ diaphragm ที�ภาษาไทย
เรั้าเรั้ยีกว่า่ กรั้ะบง้ลัมี เมีื�อทอ้งมีน้ี้อดื้ทอ้งมีน้ี้ปอ่งนี้ะครั้บ้ มีน้ี้กด้็้นี้ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งกอ้นี้มีะเรั้ง็ที�อยูใ่นี้ช่อง
ท้องมี้นี้ช่ว่ยก้นี้ด้้นี้กรั้ะบ้งลัมีของเรั้าให้้สุูงขึ�นี้ บางครั้้�งการั้ห้ายใจ้เนี้ี�ย ห้ายใจ้ออกลัึกๆ มี้นี้ก็ไมี่ค่อยได้้เต็มีที� 
เนี้ื�องจ้ากกรั้ะบ้งลัมีมี้นี้ด้้นี้อยู่ ทำให้้ลัมีที�จ้ะเข้าไปสุู่ปอด้ เมีื�อเรั้าห้ายใจ้เข้ามี้นี้ได้้ไมี่เต็มีที� เมีื�อเรั้าห้ายใจ้เข้า
ในี้สุว่่นี้ที�เห้ลัอืของปอด้ ที�จ้ะให้ล้ัมีเขา้มีามีน้ี้กม็ีทีี�ลัด้นี้อ้ยลัง เนี้ื�องจ้ากมีน้ี้ถดู้เบยีด้บง้ด้ว้่ยแรั้งด้น้ี้ของกรั้ะบง้
ลัมีที�ด้้นี้ช่องท้องด้้นี้ขึ�นี้ไป ลัมีก็นี้้อยลัง เมีื�อลัมีนี้้อยลังมี้นี้เห้มีือนี้ก้บออกซ่ิเจ้นี้ในี้รั้่างกายเรั้าเนี้ี�ยมี้นี้ขาด้ไป
ไมี่นี้้อยกว่่าสุามีสุิบสุี�สุิบเปอรั้์เซ่็นี้ต์ การั้เผาผลัาญ่ในี้รั้่างกาย เรั้ากินี้อาห้ารั้เข้าไปห้รั้ือเรั้าอะไรั้ต่างๆ เข้าไป 
การั้ที�จ้ะเผาผลัาญ่ออกมีาเป็นี้พลั้งงานี้มี้นี้ก็ลัด้ลัง 

ด้ินี้ห้ายไปแลั้ว่ นี้�ำห้ายไปแลั้ว่ ลัมีห้ายไปแลั้ว่ ไฟลั่ะครั้้บ ไฟเนี้ี�ยเรั้ากินี้อาห้ารั้นี้้อยลังพลั้งงานี้นี้้อยลัง 
ออกกำลั้งกายเกือบจ้ะไมี่มีี เพรั้าะฉะนี้้�นี้พลั้งงานี้ในี้รั้่างกายมี้นี้ก็ลัด้ลัง สุรัุ้ปสุ้�นี้ๆ ง่ายๆ ก็คือ ด้ินี้ นี้�ำ ลัมี ไฟ 
ของผมีในี้ขณะนี้ี� มี้นี้ตายไปแลั้ว่สุามีสุิบกว่่าเปอรั้์เซ่็นี้ต์ ทำให้้เรั้าอ่อนี้เพลัีย ทำให้้เรั้าห้ายใจ้ไมี่อิ�มี ทำให้้เรั้า
กินี้อาห้ารั้ไมี่ได้้ ทำให้้เรั้ารัู้้สุึกว่่า มี้นี้รั้้อนี้ๆ ห้นี้าว่ๆ เพรั้าะว่่า combustion ในี้รั้่างกายไมี่คงที�

เพรั้าะฉะน้ี้�นี้ที�พรั้ะพทุธิเจ้า้ พรั้ะบรั้มีศิาสุด้าของเรั้ากล่ัาว่ว่า่ ตายก่อนี้ตาย ตอนี้นีี้�มีน้ี้ชด้้เจ้นี้ ว่า่มีน้ี้มีกีารั้
ตายกอ่นี้ตายให้เ้รั้าเห้น็ี้นี้ะครั้บ้ ชด้้เจ้นี้ว่า่กายนี้ี�ไมีใ่ชข่องเรั้า มีน้ี้ไมีค่งที� แลัว้่ม้ีนี้กไ็ม่ีได้เ้ปน็ี้ตว้่เปน็ี้ตนี้อะไรั้ท้�งสุิ�นี้

ในี้ขณะที�ก้อนี้ในี้บางคร้ั้�งบางครั้าว่มีน้ี้ก็เจ้บ็จี้�ด้ๆ ขึ�นี้มีา เรั้าบอกเอ่อมีน้ี้เจ็้บห้นี้อ แล้ัว่เรั้าก็ด้ไูปสุก้ปรั้ะเด้ี�ยว่
มีน้ี้ก็ห้ายไป แล้ัว่สุก้พก้มีน้ี้เจ็้บขึ�นี้มีาอีก เรั้าก็บอกเอ่อมีน้ี้เจ็้บห้นี้อ แล้ัว่เรั้าก็ไม่ีคอ่ยเอาใจ้ไปสุนี้ใจ้เท่าไห้ร่ั้นี้ก้ 
แต่พอถ้าเผื�อม้ีนี้ถี�ขึ�นี้มีากขึ�นี้ บางทีจ้ิตคุมีไม่ีอยู่ ต้องเรีั้ยนี้ท่านี้ว่่า ที�เคยคุยนี้้กคุยห้นี้าว่่าเรั้าสุามีารั้ถที�จ้ะ
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แยกตรั้งนี้ี�ออกไปได้้ จ้รั้ิงๆ มี้นี้ไมี่ใช่ เรั้าย้งไปไมี่ถึง แต่เรั้าคิด้ว่่าเรั้าไปถึง ถ้าเกิด้เรั้าไปถึงแลั้ว่จ้รั้ิงๆ นี้ี�ห้้นี้มีา
ดู้ปรั้ะสุบการั้ณ์ที�ผ่านี้มีา มี้นี้จ้ะต้องเห้็นี้พว่กนี้ี�แลัะแยกแยะออกได้้ เพรั้าะฉะนี้้�นี้เรั้าอย่าไปคุยก่อนี้ที�เรั้าจ้ะ
ผ่านี้ตรั้งนี้ี�ไปช้ด้เจ้นี้ 

แลัว้่กก็ลับ้ไปด้สูุิ�งที�เรั้าผา่นี้มีามีน้ี้คอืของจ้รั้งิ เพยีงแตร่ัู้เ้พยีงแตฟ่งั เพยีงแต ่สุตุตมียปญั่ญ่า (คว่ามีรัู้จ้้าก
การั้ฟัง การั้อ่านี้) จ้ินี้ตมียปัญ่ญ่า (คว่ามีรัู้้จ้ากการั้นี้ึก การั้คิด้ การั้ค้นี้คว่้าว่ิจ้้ยต่างๆ) มี้นี้ไมี่เพียงพอ ต้อง
ภาว่นี้าให้้เห้็นี้ช้ด้เจ้นี้ (ภาว่นี้ามียปัญ่ญ่า เป็นี้คว่ามีรัู้้เกี�ยว่ก้บการั้สุ้มีผ้สุทางด้้านี้จ้ิตว่ิญ่ญ่าณ เป็นี้การั้ฝูึกสุติ 
ฝูึกการั้กำห้นี้ด้รัู้้ลัมีห้ายใจ้เข้าออกขณะปฏิบ้ติสุมีาธิิภาว่นี้า อ้นี้จ้ะนี้ำไปสุู่คว่ามีรัู้้แจ้้งเห้็นี้จ้รั้ิง) เพรั้าะฉะนี้้�นี้
การั้ปว่ด้ที�เกิด้ขึ�นี้ เรั้าก็บอกว่่ามี้นี้ไมี่เกี�ยว่ก้บเรั้านี้ะ มี้นี้ไมี่ใช่ของเรั้านี้ะ เด้ี�ยว่มี้นี้ก็ห้ายไปนี้ะ เพรั้าะมี้นี้เป็นี้
ไมีม่ีตีว้่ตนี้ มีน้ี้เป็นี้อนี้ิจ้จ้ง้ มีน้ี้เป็นี้อนี้้ตตา สุิ�งเห้ลัา่นี้ี�เรั้าทำได้เ้มีื�อมีน้ี้ไมีร่ัุ้นี้แรั้ง เมีื�อรัุ้นี้แรั้งขึ�นี้มีาเป็นี้ลั้กษณะ
ที�เรั้าไมี่สุามีารั้ถจ้ะคุมีได้้

บางครั้้�งบางครั้าว่แลัว้่เด้อืด้รั้อ้นี้ พอเรั้าคมุีไม่ีได้ม้้ีนี้ก็เด้อืด้รั้อ้นี้ขึ�นี้ไปตอ่อกี เพรั้าะการั้ที�เรั้าไปรั้บ้รัู้ค้ว่ามี
เจ้็บคว่ามีปว่ด้ เป็นี้เว่ทนี้าสุ้งขารั้ พอมี้นี้เกิด้เว่ทนี้าสุ้งขารั้ขึ�นี้มีา ต้ว่จ้้บคว่ามีเว่ทนี้าสุ้งขารั้ต้ว่นี้ี�ที�มี้นี้สุ้มีผ้สุ
ก้บคว่ามีเจ้็บปว่ด้ เกิด้เว่ทนี้าขึ�นี้มีา ต้ว่ที�มีาจ้้บตรั้งนี้ี�ก็คือว่ิญ่ญ่าณ คือองค์คว่ามีรัู้้ เข้ามีาจ้้บเลัยว่่าเรั้าเจ้็บ
นี้ะ เรั้าปว่ด้นี้ะ ในี้ขณะเด้ียว่ก้นี้สุ้งขารั้ข้นี้ธิ์ ก็คือต้ว่ปรัุ้งแต่ง เรั้าเรั้ิ�มีแลั้ว่ เอ๊ะทำไมีมี้นี้ต้องมีาเจ้็บก้บเรั้า เอ๊ะ
ทำไมีเรั้าไมีสุ่ามีารั้ถจ้ะแกไ้ขตรั้งนีี้�ได้ ้เอะ๊ ทำไมีมีน้ี้ต้องทำให้เ้รั้าลัำบากลัำบนี้ถึงขนี้าด้นีี้�นี้อ้ คดิ้ไปตา่งๆนี้านี้า 
เป็นี้เรั้ื�องของการั้ปรัุ้งแต่ง แลั้ว่ก็เปรั้ียบเทียบก้บการั้เจ้็บการั้ป่ว่ยเมีื�อครั้้�งที�แลั้ว่ อะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี�จ้ะทำให้้
เรั้าเพ้อเจ้้อ ปรัุ้งแต่ง ไปอีกมีากมีายท้�งเว่ทนี้า สุ้ญ่ญ่า สุ้งขารั้ แลั้ว่ในี้ขณะเด้ียว่ก้นี้ว่ิญ่ญ่าณเข้ามีารั้้บผลัของ
การั้สุ้มีผ้สุสุิ�งเห้ลั่านี้ี�ขึ�นี้มีาด้้ว่ยนี้ะครั้้บ 

อ้นี้นี้ี�เป็นี้สุิ�งซ่ึ�งเป็นี้ธิรั้รั้มีะลั้ว่นี้ๆ เป็นี้ธิรั้รั้มีะที�เรั้าได้้ยินี้ได้้ฟังพรั้ะท่านี้เทศินี้์ เป็นี้ธิรั้รั้มีะที�เรั้าได้้อ่านี้ เรั้า
ได้้พบได้้เห้็นี้ แต่ถ้าเรั้าไมี่ได้้สุ้มีผ้สุจ้รั้ิงๆ การั้ที�จ้ะมีองย้อนี้ไปเปรั้ียบเทียบว่่าสุิ�งที�เรั้ารัู้้มีาก้บสุิ�งที�เรั้าเห้็นี้นี้้�นี้
มี้นี้จ้ะเกิด้ขึ�นี้ ต้�งอยู่ แลั้ว่ก็ด้้บไป เห้มีือนี้ที�พรั้ะพุทธิเจ้้าสุอนี้ อ้นี้นี้ี�คือคว่ามีจ้รั้ิงแท้ 

ตอนี้นีี้�กเ็ห้มีอืนี้กน้ี้ก่อนี้ห้นี้า้นี้ี�เรั้าบอกสุามีารั้ถที�จ้ะสุูก้บ้สุิ�งเห้ล่ัานี้ี�ได้แ้นี้่ๆ  แต่เรั้ายง้ไมีไ่ด้สุ้ม้ีผสุ้กบ้สุิ�งเห้ลัา่
นี้้�นี้ เรั้าเพียงแต่คิด้ว่่าเรั้านี้่าจ้ะทำได้้ก้บสุิ�งที�มี้นี้เป็นี้ อนี้ิจ้จ้้ง ทุกข้ง อนี้้ตตา เห้ลั่านี้้�นี้ พอมี้นี้เกิด้ขึ�นี้จ้รั้ิงๆ 
เรั้าไมี่สุามีารั้ถจ้ะสุลัายจ้ิตตรั้งนี้ี�ออกไปได้้ กาย ด้ินี้ นี้�ำ ลัมี ไฟ ที�มี้นี้ค่อยๆ ตายไป ค่อยๆ เห้ี�ยว่ไป ค่อยๆ 
ลัด้ไป ค่อยๆ ห้ายไป เรั้านี้้�งดู้มี้นี้ โอเคเรั้ายอมีรั้้บได้้เป็นี้อนี้ิจ้จ้้ง ทุกข้ง อนี้้ตตา มี้นี้ค่อยๆ ห้ายไป แต่จ้ิตของ
เรั้าที�มีารั้้บคว่ามีเจ้็บคว่ามีปว่ด้ คว่ามีอึด้อ้ด้ คว่ามีไมี่สุะด้ว่ก คว่ามีไมี่สุบายท้�งห้ลัาย ต้ว่จ้ิตนี้ี�แห้ลัะเป็นี้ต้ว่
สุำค้ญ่ จ้ิตที�ไมีสุ่ามีารั้ถทำให้ม้ี้นี้จ้ติว่่างได้้ จ้ะเป็นี้จ้ติที�จ้ะเกิด้ต่อไปๆ ในี้ภาว่ะที�เป็นี้ผลัจ้ากการั้ที�มีน้ี้สุรั้า้งสุมี
พฤติกรั้รั้มีต่างๆ เห้ลั่านี้ี�มีา ซ่ึ�งตรั้งนี้ี�ผมีย้งไมี่ได้้ผ่านี้ไปถึงจุ้ด้นี้้�นี้ ก็คงจ้ะไมี่สุามีารั้ถที�จ้ะบอกรั้ายลัะเอียด้ได้้ 
แต่ก็พอเรั้ียนี้รัู้้ว่่าถ้าจ้ิตเรั้าไมี่ว่่าง เรั้าอาจ้จ้ะแย่ก็ได้้จ้ะไปในี้สุิ�งที�ด้ีก็ได้้นี้ะครั้้บ 

เพรั้าะฉะนี้้�นี้ถ้าจ้ะไปให้้ด้ีต้องทำให้้จ้ิตไมี่มีีอาสุว่ะ ไมี่มีีอนีุ้สุ้ย อะไรั้ต่างๆ ติด้ก้นี้ไป ซ่ึ�งตรั้งนี้ี�คงจ้ะไมี่ใช่
ง่ายน้ี้ก ซ่ึ�งต่อไปนีี้�ก็คิด้ว่่าจ้ะพยายามีฝึูกในี้ขณะที�เรั้าป่ว่ย เป็นี้การั้ฝึูกที�ด้ีที�สุุด้นี้ะครั้้บ แล้ัว่สุิ�งที�คาด้ห้ว่้ง
ห้ลั้งจ้ากไปทำบุญ่ที�โครั้าช ว่้นี้ที�10 ตุลัาคมี ถ้าเผื�อสุามีารั้ถไปได้้นี้ะ ก็คาด้ว่่าย้งไปได้้ จ้ะพยายามีไปให้้ได้้ 
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ไปเจ้อลัูกเจ้อห้ลัานี้เจ้อพรั้รั้คพว่กเพื�อนี้ฝููง ที�ทำงานี้ก้นี้มีาสุี�สุิบห้้าสุิบปี เสุรั้็จ้แลั้ว่ก็กลั้บมีาที�กรัุ้งเทพฯ แลั้ว่
ถ้าเผื�อว่่าโชคด้ี ก็จ้ะมีีโอกาสุได้้ทำงานี้ในี้สุิ�งที�ต้ว่เองรั้้กต่อไป 

อ้นี้นี้ี�ก็เปน็ี้สิุ�งที�อยากจ้ะเลัา่คว่ามีคบืห้นี้า้ของการั้เจ้บ็ไขไ้ด้ป้ว่่ย ห้ว่ง้เปน็ี้อย่างยิ�งว่า่ท่านี้ท้�งห้ลัายฟงัแลัว้่
นี้่าจ้ะได้้ปรั้ะโยชนี้์อะไรั้บ้างนี้ะครั้้บ สุิ�งที�อยากจ้ะขอเห้มีือนี้เด้ิมีก็คือไมี่ต้องมีาเยี�ยมีนี้ะครั้้บ เพรั้าะว่่าแมี้แต่
เยี�ยมีคนี้ลัะสุองสุามีนี้าทีจ้ะทำคนี้ป่ว่ยไมี่มีีโอกาสุได้้พ้กผ่อนี้นี้ะครั้้บ สุ่งไลันี้์ สุ่งเป็นี้ว่ีด้ีโอมีา เห้มีือนี้ IHPP 
ทมีีงานี้สุง่เปน็ี้ว่ดี้โีอมีา โอโ้ห้ ! ผมีว่า่นี้้�นี้เปน็ี้ว่ธิิกีารั้เยี�ยมีคนี้ไขท้ี�เยี�ยมียอด้ ตอ้งขอขอบคณุลักูห้ลัานี้ท้�งห้ลัาย
ของ IHPP แบบนี้้�นี้ทำให้้เกิด้คว่ามีสุงบใจ้ชื�นี้ใจ้นี้ะครั้้บ แลั้ว่ก็ไมี่ต้องเสุียเว่ลัาด้้ว่ยแลัะรั้ถติด้มีากนี้ะครั้้บ 

ในี้โอกาสุนี้ี�ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านี้ที�ได้้ฟังเฟสุบุ๊กไลัฟ์ของผมีมีาต้�งแต่ต้นี้นี้ะครั้้บ แลั้ว่ฟังต่อๆ ไป ตรั้าบ
ใด้ที�ผมียง้มีีเรั้ี�ยว่มีแีรั้งจ้ะคยุกบ้ท่านี้ท้�งห้ลัายอยูน่ี้ะครั้บ้ กจ็้ะแจ้้งให้้ท่านี้ทรั้าบเป็นี้รั้ะยะๆ ไม่ีจ้�าเป็นี้ต้องเด้นิี้
ทางมีาเยี�ยมีที�โรั้งพยาบาลั ห้รั้อืที�ไห้นี้กแ็ล้ัว่แต่นี้ะครั้บ้ เพรั้าะว่่าเรั้าได้้สุื�อสุารั้กน้ี้อย่างใกล้ัชดิ้ตลัอด้เว่ลัา ว่น้ี้
นี้ี�ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านี้ที�รั้้บฟังอีกครั้้�งห้นี้ึ�งครั้้บ ขอบคุณมีากๆ ครั้้บ

ครั�งที� 4 วัันที� 10 ติุลาคม 2563 ที�บั้านโคราชิ... สละร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่

สุว่้สุด้ีทุกๆ ท่านี้ ว่้นี้นี้ี�ผมีมีาอยู่ที�บ้านี้โครั้าชครั้้บ เนี้ื�องจ้ากทุกๆ ปี จ้ะมีีการั้เชิญ่ชว่นี้ลัูกๆ ห้ลัานี้ๆ ที�
อยู่ในี้บริั้เว่ณโครั้าชมีาทำบุญ่ที�บ้านี้แลัะก็มีีโอกาสุได้้สุ้งสุรั้รั้ค์ คนี้เก่าคนี้แก่ ที�อยู่ก้นี้มีาต้�งแต่สุมี้ยอำเภอ
พิมีายนี้ะครั้้บ สุมี้ยไห้นี้ๆ ก็แลั้ว่แต่ ก็จ้ะเอาข้าว่ห้มี้อแกงห้มี้อมีาทำบุญ่แลั้ว่ก็มีาทานี้อาห้ารั้รั้่ว่มีก้นี้ ได้้พูด้
คุยห้ารั้ือก้นี้นี้ะครั้้บ ห้ลัายๆ ปีที�มีารั้่ว่มีก้นี้มีาจ้ากจ้้งห้ว่้ด้อื�นี้ก็มีี ปีนี้ี�ที�รัู้้ว่่ามีีจ้้งห้ว่้ด้แพรั้่ เมีื�อคืนี้นี้ี�ก็มีาแลั้ว่ 
คงจ้ะมีารั้่ว่มีทำบุญ่ด้้ว่ย 

ที�นี้ี�ปีนี้ี�ไมี่เห้มีือนี้ปีก่อนี้ๆ เพรั้าะว่่าผมีไมี่มีีแรั้ง เนี้ื�องจ้ากกินี้อาห้ารั้ไมี่ได้้ targeted ก้บ Immuno ที�ท้�ง
ด้ื�มีท้�งกนิี้ มีน้ี้ทำให้เ้บื�ออาห้ารั้ชนี้ดิ้ที�ไม่ีสุามีารั้ถจ้ะเอาจ้ติตรั้งไห้นี้ไปบง้คบ้มีน้ี้เลัย มีน้ี้ออกมีาจ้ากภายในี้ กนิี้
ได้้แต่นี้�ำๆ กินี้ได้้แต่นี้มี ก็เรั้ิ�มีเบื�อแลั้ว่ เพรั้าะฉะนี้้�นี้ energy ที�กินี้แต่ลัะว่้นี้มี้นี้ไมี่พอ ตอนี้นี้ี�รัู้้เลัยว่่าต้ว่เอง 
energy กำลั้งไมี่มีี 

เมีื�อสุ้ปด้าห้์ที�แลั้ว่ ผมีไปนี้อนี้ที�โรั้งพยาบาลั 1 อาทิตย์ เพื�อที�จ้ะ investigate เช็คนี้้�นี้เช็คนี้ี� ก็ช้ด้เจ้นี้ว่่า
ยาชุด้แรั้กไมี่ได้้ผลั เลัยต้องเปลัี�ยนี้เป็นี้ชุด้ให้มี่ ก็อาจ้จ้ะรัุ้นี้แรั้งในี้เรั้ื�องของผลัข้างเคียงมีากกว่่าเด้ิมีนี้ะครั้้บ 
ในี้เมืี�ออาจ้ารั้ย์แนี้ะนี้ำอย่างนี้้�นี้ก็ทำก้นี้ไป ไม่ีมีีปัญ่ห้าอะไรั้นี้ะครั้้บ ว่้นี้นี้ี�ว่้นี้เสุาร์ั้ ออกจ้ากโรั้งพยาบาลัว่้นี้
พฤห้้สุฯ เด้ินี้ทางมีานี้ี�ว่้นี้ศิุกรั้์-เมีื�อว่านี้ ว่้นี้นี้ี�ว่้นี้เสุารั้์ก็เลัยมีาทำบุญ่นี้ะครั้้บ 

ในี้ 1 อาทิตย์ที�อยู่โรั้งพยาบาลั โอ้โห้ มี้นี้ทรั้มีานี้น่ี้าดู้ มีีคว่ามีรัู้้สุึกว่่าเรั้าถูกรั้บกว่นี้ด้้ว่ยสุิ�งแว่ด้ลั้อมี
มีากมีาย แลั้ว่ก็จ้ิตไมี่อยู่ก้บที� ไมี่สุามีารั้ถจ้ะทำสุมีาธิิทำอะไรั้ต่าง ๆได้้เลัย แลัะเมีื�อมี้นี้เจ้็บขึ�นี้มีาเรั้าก็ไมี่มีี
อะไรั้ข่มี เพรั้าะว่่าอยู่ในี้สุถานี้ที�ที�ไมี่เห้มีาะสุมีจ้ะทำสุมีาธิิ การั้เจ้็บการั้ปว่ด้ก็เป็นี้ของมี้นี้ เนี้ื�องจ้ากปัญ่ห้า
ก้อนี้มีะเรั้็งที�มี้นี้มีาแทนี้ที�ก้อนี้ไตที�ต้ด้ออกไปแลั้ว่มี้นี้โตขึ�นี้ๆ ไมี่สุำค้ญ่เท่าก้บลัำไสุ้เนี้ื�องจ้ากมีะเรั้็งกรั้ะจ้าย
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ไปที�ลัำไสุ้ แลั้ว่ทำให้้การั้เคลัื�อนี้ไห้ว่ลัำไสุ้นี้้อยลัง ทำให้้ลัำไสุ้บว่มี ที�เรั้ียกว่่า Irritable bowel พอลัำไสุ้บว่มี
ก็จ้ะแนี้่นี้ ปว่ด้ มีว่นี้ สุิ�งเห้ลั่านี้ี�เกิด้ขึ�นี้ตลัอด้รั้ะยะเว่ลัาที�อยู่โรั้งพยาบาลั การั้แก้ไข Irritable bowel ก็ทำได้้
ยาก นี้อกจ้ากต้องทำให้้ metastasis ของมีะเรั้็งลัด้นี้้อยลัง อาจ้ารั้ย์ก็ให้้ยากินี้ targeted therapy แลัะ
ก็ไป Drip ยา Immuno เป็นี้รั้ะยะๆ แต่ปัญ่ห้าเรั้าไมี่มีีแรั้งนี้ะครั้้บ ผมีก็พยายามีบอกท่านี้ท้�งห้ลัายว่่า จ้ะ
เลั่าเรั้ื�องอะไรั้ต่างๆให้้ฟังเยอะแยะเลัย แต่ไมี่มีีแรั้ง ไมี่มีีพลั้งที�จ้ะเลั่าให้้มี้นี้มีากมีาย 

แต่รัู้้ว่่าเมีื�อมี้นี้เจ้็บ เจ้็บที�กาย ต้ว่ที�ไปรั้้บคว่ามีเจ้็บนี้ี�คือจ้ิตท้�งนี้้�นี้เลัย ก็คือต้ว่เว่ทนี้า ที�เป็นี้ข้นี้ธิ์ห้นี้ึ�ง ที�
อยู่ในี้จ้ิต เว่ทนี้านี้ี�มี้นี้ไปรั้้บการั้เจ้็บการั้ป่ว่ย ถ้าเกิด้เว่ทนี้าไมี่ไปรั้้บ กายเจ้็บก็เจ้็บไปมี้นี้ไมี่กรั้ะทบกรั้ะเทือนี้
อะไรั้เรั้าห้รั้อก แตพ่อจ้ติไปรั้บ้ ตว้่เว่ทนี้าไปรั้บ้ว่า่ตอนี้นี้ี�เจ้บ็ห้นี้อๆ มีน้ี้กอ็ยูก่บ้คว่ามีเจ้บ็ของมีน้ี้ไปเรั้ื�อยๆ ตว้่
สุ้ญ่ญ่า ไปร้ั้บว่่าฉ้นี้จ้ำได้้นี้ะ ว่่าที�มี้นี้เจ้็บนี้ี�เกิด้จ้ากการั้ที�ลัำไสุ้มีีปัญ่ห้าแลัะมี้นี้ก็รั้้บก้นี้ไปอย่างต่อเนืี้�อง ต้ว่
ว่ิญ่ญ่าณก็มีารั้้บรัู้้ จ้ากการั้สุ้มีผ้สุของคว่ามีเจ้็บ รั้้บรัู้้การั้สุ้มีผ้สุของการั้จ้ำได้้ ก็คือต้ว่ว่ิญ่ญ่าณ นี้้�นี้แห้ลัะมีา
รั้้บรัู้้ เสุรั้็จ้แลั้ว่ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้ต้ว่ที�เลัว่รั้้ายที�สุุด้ก็คือสุ้งขารั้ข้นี้ธิ์ จ้ะมีาปรัุ้งแต่ง จ้ะมีียาสุ้กต้ว่ห้นี้ึ�งที�จ้ะไมี่ทำให้้
ลัำไสุ้บว่มี เรั้าคว่รั้จ้ะมีียาอะไรั้สุ้กอ้นี้ห้นี้ึ�งที�จ้ะทำให้้ก้อนี้นี้ี�มี้นี้ค่อยๆ เลั็กลัง คว่รั้จ้ะมีีอย่างโนี้้นี้อย่างนี้ี� ทำไมี
ไมี่มีีอย่างนีู้้นี้อย่างนี้ี� อ้นี้นี้ี�คือต้ว่สุ้งขารั้ มี้นี้ช้กแมี่นี้�ำท้�ง 5 ไปเรั้ื�อย ไปท้�ว่บ้านี้ท้�ว่เมีือง 

ผมีก็พยายามีจ้ะสุู้ก้บมี้นี้นี้ะครั้้บ ก็คือว่่า ฉ้นี้ไมี่เอาก้บกาย กายจ้ะเป็นี้อะไรั้ช่างห้้ว่มี้นี้ แลั้ว่ตอนี้นี้ี�ก็
จ้ะพยายามีไมี่ยุ่งก้บจ้ิต จ้ิตมี้นี้จ้ะเป็นี้ย้งไง ไมี่ว่่าเว่ทนี้าข้นี้ธิ์ ไปรั้้บรัู้้คว่ามีเจ้็บ สุ้ญ่ญ่าไปจ้ำว่่ามี้นี้เจ้็บย้งไง 
สุ้งขารั้ไปปรัุ้งแต่งว่่ามี้นี้คว่รั้จ้ะมีีว่ิธิีการั้จ้้ด้การั้ก้บมี้นี้ย้งไง แลั้ว่วิ่ญ่ญ่าณไปรั้้บทุกสุิ�งทุกอย่างที�เกิด้ขึ�นี้ในี้
กายเรั้า พยายามีลัืมีท้�งกายท้�งจ้ิต 

แต่ผมีอยากจ้ะเรั้ียนี้ว่่า ไมี่ง่าย ที�เคยคิด้ว่่าเรั้าก็ฝูึกแลั้ว่พอสุมีคว่รั้นี้ะ ไอ้การั้ทำใจ้ให้้มี้นี้ว่่าง คือด้ีที�สุุด้
ก็การั้ทำอย่าให้้มีีใจ้ เห้มีือนี้ก้บเรั้านี้ี�ไมี่มีีใจ้ ใจ้ไมี่เอา กายไมี่เอา แลั้ว่ให้้มี้นี้อยู่ในี้คว่ามีว่่างเฉยๆ มี้นี้ถึงจ้ะ
พ้นี้จ้ากสุิ�งเห้ลั่านี้ี�ไปได้้

ทำได้้เป็นี้ช่ว่งๆ ทำได้เ้ปน็ี้บางเว่ลัา มีน้ี้เปน็ี้อยา่งน้ี้�นี้จ้ริั้งๆ เพรั้าะเรั้าย้งเปน็ี้ปุถุชนี้ธิรั้รั้มีด้า ย้งศิกึษามีาย้ง
ไมี่ด้ีพอ มี้นี้ถึงได้้มีีคว่ามีทุกข์ในี้ขณะนี้ี� ว่้นี้นี้ี�ตื�นี้ขึ�นี้มีาก็ย้งมีีคว่ามีปว่ด้ท้อง ถ่ายไมี่ออก ที�ถ่ายไมี่ออกเพรั้าะ
ว่่ากินี้ได้้นี้ิด้เด้ียว่ มี้นี้ก็ไมี่มีีกาก มี้นี้มีีแต่ลัำไสุ้ ที�มี้นี้บว่มีอยู่ ก็รัู้้อยู่ไมี่จ้ำเป็นี้จ้ะต้องถ่ายก้นี้ ก็โอเคไมี่ว่่าก้นี้

ว่้นี้นี้ี�ก็จ้ะนี้้�งเป็นี้มี้คนี้ายก ทุกๆ ปีที�ทำบุญ่ผมีจ้ะเป็นี้มี้คนี้ายกเอง แลั้ว่ก็นี้ำกลั่าว่อารั้าธินี้าศิีลั อารั้าธินี้า
ธิรั้รั้มี อะไรั้ต่างๆ เห้ลั่านี้ี� อารั้าธินี้าพรั้ะปรั้ิตรั้ แลั้ว่ก็ถว่ายสุ้งฆทานี้ ไปตามีปกติ เป็นี้สุิ�งที�ชอบในี้ทางนี้ี�อยู่
แลั้ว่ ว่้นี้นี้ี�ก็คิด้ว่่าก็เห้มีือนี้ในี้ทุกๆ ปี ต่างคนี้ก็ต่างนี้ำอาห้ารั้มีาคนี้ลัะอย่าง เสุรั้็จ้แลั้ว่ก็มีาว่าง เอาไว่้เลัี�ยง
พรั้ะด้้ว่ย เลัี�ยงคนี้ด้้ว่ย มี้นี้เห้ลัือพอทุกปี เสุรั้็จ้แลั้ว่ก็เสุรั้็จ้จ้ากงานี้ทุกคนี้ก็ต้กใสุ่กลั่องของต้ว่เองกลั้บไปกินี้
ที�บ้านี้ต่อ ของต้ว่เองให้้คนี้อื�นี้ต้กไป ของคนี้อื�นี้อรั้่อยก็เอากลั้บบ้านี้ 

งานี้นี้ี�เป็นี้เห้มีือนี้ก้บการั้ทำบุญ่พบปะในี้ครั้อบครั้้ว่จ้รั้ิงๆ นี้่าชื�นี้ใจ้ แลั้ว่ตอนี้นี้ี�ก็มีาก้นี้เยอะแลั้ว่ พรั้ะย้ง
ไมี่มีา พรั้ะมีาสุ้ก ๙ โมีงกว่่าๆ ปรั้ากฏว่่าลัูกๆ ห้ลัานี้ๆ ต้�งแต่เด้ินี้ได้้ 3-4 ขว่บ มีาก้นี้ห้มีด้ในี้ว่้นี้นี้ี� อ้นี้นี้ี�ก็
เป็นี้ธิรั้รั้มีเนี้ยีมีที�ทำกน้ี้มีาตลัอด้ เพรั้าะเรั้าตอ้งการั้ให้ล้ักูห้ลัานี้ของครั้อบคร้ั้ว่ตา่งๆ ท้�งห้ลัายที�เปน็ี้ญ่าติมิีตรั้
ก้นี้ มีาทำคว่ามีรัู้้จ้้กก้นี้ด้้ว่ย แลั้ว่จ้ะได้้มีีโอกาสุในี้การั้ไปเรั้ียนี้ห้นี้้งสุือในี้โรั้งเรั้ียนี้เด้ียว่ก้นี้ อะไรั้ต่าง ๆ ในี้
อนี้าคต ในี้โครั้าชห้รั้ือในี้ที�อื�นี้ ๆ ว่้นี้นี้ี�ก็มีาก้นี้แลั้ว่ก็มีาสุนี้ทนี้าปรั้าศิรั้้ย มีาพูด้มีาคุย มีาห้ารั้ือ รั้ื�อถึงเรั้ื�อง
เก่าๆ มี้�ง เรั้ื�องให้มี่ๆ มี้�ง
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เสุรั้็จ้จ้ากการั้ทำบุญ่ในี้ว่้นี้นี้ี� พรัุ้่งนี้ี�ผมีก็จ้ะกลั้บกรัุ้งเทพนี้ะครั้้บ กลั้บไปลัาด้พรั้้าว่ เพื�อจ้ะทำกิจ้กรั้รั้มี
อื�นี้ๆ ตามีที�กำห้นี้ด้ไว่้ ตอนี้นี้ี�ก็ถึงเว่ลัาที�จ้ะทานี้ยา targeted ต้องทานี้ตรั้งเว่ลัาเป๊ะๆ เลัย เช้า ๘ โมีง เย็นี้ 
6 โมีง อ้นี้นี้ี�ก็ให้้เห็้นี้ข้อเท็จ้จ้ริั้งว่่าเป็นี้ภารั้ะอ้นี้ห้นี้ึ�ง แลัะม้ีนี้เป็นี้สุารั้พิษ เมืี�อเรั้ากินี้เสุร็ั้จ้ ท้�งฟรั้อยด์้ ท้�ง
อะไรั้ต่างๆเรั้าต้องเก็บไปคืนี้โรั้งพยาบาลั เพรั้าะไมี่ต้องการั้ให้้เอาไปทิ�งตามีขยะท้�ว่ไป อ้นี้นี้ี�ก็เป็นี้สุิ�งที�ด้ีนี้ะ
ครั้้บ เรั้าก็ปฏิบ้ติตามีทุกสุิ�งทุกอย่างเพื�อให้้มี้นี้เกิด้คว่ามีปลัอด้ภ้ยก้บทุกคนี้นี้ะครั้้บ 

ผมีเรั้ียนี้ท่านี้ท้�งห้ลัายว่่า สุิ�งที�มี้นี้เป็นี้ทุกข์อยู่ในี้ขณะนี้ี� เป็นี้อย่างนี้ี�ของมี้นี้จ้รั้ิงๆ ผมีก็ไมี่แนี้่ใจ้ว่่า มี้นี้จ้ะ
บรั้รั้เทาลังเมีื�อไห้รั้่ คือถ้าเผื�อผมีอยู่กรัุ้งเทพ ผมีก็จ้ะไปโรั้งพยาบาลัง่ายขึ�นี้ เพรั้าะว่่าต้�งต้นี้ปรั้ะว่้ติอยู่ตรั้ง
นี้้�นี้ ถ้ามีาเรั้ิ�มีโรั้งพยาบาลัที�โครั้าช ก็อาจ้จ้ะต้องเรั้ิ�มีก้นี้ให้ม่ี ซ่ึ�งอาจ้จ้ะไม่ีสุะด้ว่ก ก็ดู้ก้นี้ไปก่อนี้ ว่่ามี้นี้จ้ะ
ข้บเคลัื�อนี้ไปย้งไง ก็แลั้ว่แต่บุญ่แต่กรั้รั้มี ไมี่ได้้ ซ่ีเรั้ียสุเรั้ื�องนี้ี�มีากมีายนี้้กนี้ะครั้้บ 

แลัว้่ก็จ้ะไลัฟ์สุด้ให้ท้า่นี้ท้�งห้ลัายได้ท้รั้าบ ได้ติ้ด้ตามีนี้ะคร้ั้บ อย่างที�ผมีได้เ้รีั้ยนี้ไว่แ้ลัว้่ ชว่่งสุดุ้ท้ายของชีว่ติ
คนี้เรั้าตอ้งยอมีรั้บ้ เรั้าจ้ะปรั้ะมีาทไมีไ่ด้ ้ผมีกไ็ด้ป้รั้ะสุานี้กบ้โรั้งพยาบาลัศิริั้ริั้าช ภาคว่ชิากายว่ภิาคศิาสุตรั้ ์ที�
จ้ะมีารั้้บรั้่างผมีไปใช้ปรั้ะโยชนี้์ ถึงแมี้จ้ะไมี่ครั้บเครั้ื�องก็ตามี ก็ใช้ปรั้ะโยชนี้์ได้้นี้ะครั้้บ ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้ให้้ศิิรั้ิรั้าช
ด้ำเนี้ินี้การั้ตามีปกติ ไมี่ต้องมีาเสุียเว่ลัาอย่างอื�นี้อีกเลัย 

การั้ทำบุญ่ของผมีก็นี้้ด้ก้นี้เอาไว่้ห้มีด้แลั้ว่ว่่าจ้ะไปทำที�ว่้ด้ปรั้ิว่าสุ พรั้ะรั้ามี 3 ไมี่เอาศิพไปว่างทำบุญ่ที�
ว่้ด้นี้ะครั้้บ เอาแต่รัู้ป ผมีเอาอย่างอาจ้ารั้ย์ห้มีอสุุด้ อาจ้ารั้ย์ที�ผมีเคารั้พที�สุุด้คนี้ห้นี้ึ�ง พรั้ะสุว่ด้แต่รัู้ป เสุรั้็จ้
แลั้ว่ว่้นี้รัุ้่งขึ�นี้ถว่ายเพลัพรั้ะ แลั้ว่ก็เอารัู้ปที�ไปสุว่ด้นี้้�นี้แห้ลัะ ไปเผารั้ิมีนี้�ำ แลัะเอาเถ้าถ่านี้ลัอยไปก้บแมี่นี้�ำ
เจ้้าพรั้ะยา เป็นี้อ้นี้ว่่าจ้บชีว่ิตนี้ี� อ้นี้นี้ี�เป็นี้สุิ�งที�ได้้ต้�งเป้าห้มีายเอาไว่้ว่่าจ้ะทำแค่นี้ี� ที�เห้ลัือจ้ากนี้้�นี้ก็เป็นี้เรั้ื�อง
ของลัูก เป็นี้เรั้ื�องของคนี้ข้างห้ลั้ง ที�จ้ะต้องรั้้บผิด้ชอบดู้แลัอะไรั้ต่างๆก้นี้ต่อไป 

แตผ่มีก็ไมีไ่ด้้ทำภารั้ะอะไรั้ไว้่ให้เ้ขาต้องรั้บ้ผิด้ชอบนี้ะครั้บ้ สุิ�งที�ผมีทำมีาน้ี้�นี้เปน็ี้สุิ�งที�ทำแล้ัว่เสุร็ั้จ้ ไม่ีเปน็ี้
ภารั้ะก้บคนี้ห้นี้ึ�งคนี้ใด้นี้ะครั้้บ ทุกสุิ�งทุกอย่างเป็นี้ไปด้้ว่ยคว่ามีเรั้ียบรั้้อย ถ้าเผื�อว่่าผมีมีีโอกาสุ ผมีจ้ะมีาเลั่า
ให้้ท่านี้ท้�งห้ลัายได้้ฟังต่อๆไป ตามีที�จ้ะเลั่าได้้ แต่ถ้าเผื�อมี้นี้ห้มีด้โอกาสุก่อนี้ ก็ต้องขออภ้ย 
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อ้นี้นี้ี�เห้็นี้ไห้มี บ้านี้ที�พยายามีสุรั้้างมีาต้�งแต่ปี 2535 นี้ะครั้้บ แลั้ว่ก็ไมี่เคยได้้มีาอยู่ปรั้ะจ้ำเลัยนี้ะครั้้บ
บ้านี้ห้ลั้งนี้ี� ที�ทำตอนี้นี้้�นี้คือพยายามีที�จ้ะให้้เป็นี้สุว่นี้ป่า แลั้ว่มี้นี้ก็เป็นี้สุว่นี้ป่าจ้รั้ิงๆ ตอนี้นี้ี�ก็เอาเต็นี้ท์มีากาง 
กลั้ว่ว่่าว่้นี้นี้ี�ฝูนี้ตก คนี้ที�มีาจ้ะไมี่มีีที�จ้ะนี้้�งคุยก้นี้นี้ะครั้้บ ในี้บ้านี้ก็จ้ะไมี่พอ ก็เลัยเอาเต็นี้ท์มีากางเพื�อจ้ะมีา
นี้้�ง มีาคุย เห้็นี้ไห้มีครั้้บว่่าบ้านี้เนี้ี�ยมีีแต่ป่า อ้นี้นี้ี�ต้นี้ข่อย อ้นี้นี้ี�มีะมี่ว่ง ข่อยกิ�งมี้นี้เยอะ ใบมี้นี้เยอะมีาก ต้นี้
สุีไมี่เห้มีือนี้ชาว่บ้านี้เขา ไมี้ให้ญ่่ต้นี้นี้ี�คือต้นี้ห้ว่้า 

เป็นี้สุว่นี้ป่าจ้รั้ิงๆ แต่เป็นี้ที�นี้่าเสุียด้าย เพรั้าะคนี้ทำชื�นี้ใจ้ได้้ไมี่นี้านี้ แต่ก็ไมี่เป็นี้ไรั้ คนี้รัุ้่นี้ห้ลั้งเขาคงจ้ะ
ได้ใ้ช้ปรั้ะโยชน์ี้กน้ี้ต่อไป ไม่ีรู้ั้จ้ะเป็นี้ปรั้ะโยชน์ี้ทางด้า้นี้ไห้นี้ ถา้เกิด้ว่า่เขาเห็้นี้ว่า่มีน้ี้ไม่ีเป็นี้ปรั้ะโยชน์ี้เขาก็อาจ้
จ้ะต้ด้ทิ�งไป เรั้าก็ว่่าอะไรั้ไมี่ได้้ แลั้ว่แต่ว่่าเว่ลัานี้้�นี้สุถานี้การั้ณ์มี้นี้จ้ะเป็นี้อย่างไรั้ ตอนี้ที�ผมีทำตรั้งนี้ี�เป็นี้ทุ่ง
ไมี่มีีอะไรั้ เคยเป็นี้สุว่นี้มีะพรั้้าว่มีาก่อนี้แลั้ว่ตอนี้ห้ลั้งเขาต้ด้ทิ�งห้มีด้ ไมี่มีีต้นี้ไมี้ แลั้ว่มี้นี้รั้้อนี้มีาก ห้นี้้าแลั้งนี้ี�
รั้้อนี้มีาก สุิ�งที�อยู่ในี้ใจ้ของผมีก็คือ สุรั้้างป่าขึ�นี้มีาให้้ได้้ แลัะแต่ก่อนี้มี้นี้อยู่นี้อกเทศิบาลั เมีื�อปรั้ะมีาณ 6-๗ 
ปีที�แลั้ว่ เทศิบาลัขยายออกมีาครั้อบคลัุมีพื�นี้ที�นี้ี� 

เลั่ามีายาว่พอสุมีคว่รั้ ว่้นี้นี้ี�ก็ขออนีุ้ญ่าตเพียงแค่นี้ี� ขอให้้ทุกท่านี้มีีคว่ามีสุุข ปรั้ะสุบแต่คว่ามีสุมีห้ว่้งในี้
ชีว่ิตทุกปรั้ะการั้ครั้้บ ขอบคุณมีากครั้้บ สุว่้สุด้ีครั้้บ

ทีมไลอ้อน ถึอดีคุว่าม 

ว่ีรัะศักดีิ� จ็ันทรั์ส่งแสง เรัียบเรัียง

มิก เคุรั่อข่ายพิุทธิกา ป่รัะสานงาน

นพ.มงคล ณ สงขลา เสียชิีวัิติอย่างสงบัด้วัยวััย 79 ปี

เม่�อชี่ว่งคุำ�าว่ันเสารั์ที� 11 ธันว่าคุม 2563

ขอบัคุณ
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นพ.วัิชิัย โชิควัิวััฒน

The Coverage 

17 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/423468831068790/posts/3515642538518055/

อาลัย...หมอมงคล จากเพ่�อนพ้องน้องพี�
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นายแพทย์มงคล ถึงแก่กรรมด้วัยอาการอันสงบั จากโรคมะเร็งไติที�ลุกลาม ที�โรงพยาบัาล

รามาธิิบัดี เม่�อค่นวัันศุุกร์ที� 11 ธิันวัาคม 2563 เวัลา 22.52 น.

นี้ายแพทย์มีงคลั เป็นี้ผู้มีีสุ่ว่นี้สุำค้ญ่ในี้การั้ทำซ่ีแอลัยา ห้รั้ือการั้ใช้สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยาเอด้สุ์ 2 ชนี้ิด้ 
ยาห้้ว่ใจ้ 1 ชนี้ิด้ แลัะยามีะเรั้็ง 4 ชนี้ิด้ เมีื�อปลัายปี พ.ศิ. 254๙ ถึงต้นี้ปี 2551 ทำให้้ผู้ป่ว่ยจ้ำนี้ว่นี้มีาก
สุามีารั้ถเข้าถึงยารั้าคาแพงเห้ล่ัานี้ี�ได้อ้ย่างกว้่างขว่าง โด้ยปรั้ะเทศิชาติสุามีารั้ถปรั้ะห้ยด้้เงินี้ได้ห้้ลัายห้มีื�นี้ล้ัานี้

รั้ะบบสุิทธิิบ้ตรั้เป็นี้รั้ะบบที�มีีห้ลั้กการั้แลัะเห้ตุผลัที�ด้ี เพรั้าะสุ่งเสุริั้มีให้้เกิด้แรั้งจู้งใจ้ในี้การั้ว่ิจ้้ยแลัะ
พ้ฒนี้าด้้านี้ว่ิทยาศิาสุตรั้์แลัะเทคโนี้โลัยีเพื�อปรั้ะโยชนี้์สุุขของมีนีุ้ษยชาติ แต่โด้ยที�ยาเป็นี้ “สุินี้ค้าคุณธิรั้รั้มี” 
ที�ปรั้ะชาชนี้ไมีว่่า่ยากด้มีีจี้นี้คว่รั้สุามีารั้ถเขา้ถึงได้้ตามีคว่ามีจ้ำเปน็ี้แลัะเห้มีาะสุมี จ้งึตอ้งมีรีั้ะบบที�สุร้ั้างสุมีด้ลุั
รั้ะห้ว่่างกำไรั้ของธิุรั้กิจ้ก้บปรั้ะโยชนี้์สุาธิารั้ณะ ห้รั้ือการั้ใช้เพื�อปรั้ะโยชนี้์สุาธิารั้ณะ (Public use) 

อนี้ึ�งคำว่า่ “สุาธิารั้ณะ” ในี้ภาษาไทย พจ้นี้านุี้กรั้มีฉบบ้รั้าชบณ้ฑิติยสุถานี้ พ.ศิ. 2554 ซ่ึ�งเปน็ี้ฉบ้บลัา่สุดุ้ 
ให้้คว่ามีห้มีายว่่า “เพื�อปรั้ะชาชนี้ท้�ว่ไป” ปรั้ะโยชนี้์สุาธิารั้ณะ จ้ึงแปลัว่่า “ปรั้ะโยชนี้์ของปรั้ะชาชนี้ท้�ว่ไป”

ด้้ว่ยห้ลั้กการั้ด้้งกลั่าว่ ผู้กำห้นี้ด้กติกาการั้ค้าของโลัก ซ่ึ�งเด้ิมีคือแกตสุ์ (GATTs) ห้รั้ือ คว่ามีตกลังท้�ว่ไป
ว่่าด้้ว่ยภาษีศิุลักากรั้แลัะการั้ค้า (General Agreement on Tariff and Trades) ปัจ้จุ้บ้นี้คือองค์การั้การั้
ค้าโลัก (World Trade Organization : WTO) จ้ึงนี้อกจ้ากจ้ะมีีการั้กำห้นี้ด้คว่ามีตกลังว่่าด้้ว่ย ทรั้้พย์สุินี้
ทางปัญ่ญ่าที�เกี�ยว่ก้บการั้ค้า (Agreement on Trade-Related Intellectual Properties ห้รั้ือ TRIPs 
Agreement) แลัว้่ คว่ามีตกลังด้ง้กลัา่ว่ยง้กำห้นี้ด้ให้ม้ี ีขอ้ยดื้ห้ยุน่ี้ตา่งๆ (TRIPs Flexibilities) เพื�อมีใิห้เ้กดิ้การั้
ผกูขาด้ เกนิี้คว่ามีจ้ำเปน็ี้ ห้รั้อืเกนิี้สุมีคว่รั้ คว่ามียดื้ห้ยุน่ี้ของคว่ามีตกลังทรั้ปิสุท์ำให้ธ้ิรุั้กจิ้ห้รั้อืปรั้ะเทศิตา่งๆ 
สุามีารั้ถทำซ่ีแอลั (CL) : ห้รั้ือการั้ใช้สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ (Compulsory Licensing) ได้้ตามีคว่ามีเห้มีาะสุมี

อย่างไรั้ก็ด้ี ปรั้ะเทศิกำลั้งพ้ฒนี้าต่างๆ มี้กไมี่กลั้า ห้รั้ือไมี่สุามีารั้ถใช้สุิทธิิด้้งกลั่าว่ เพรั้าะธิุรั้กิจ้ข้ามีชาติ
มีีกลัไกมีากมีายที�จ้ะใช้ตอบโต้ ด้้งกรั้ณีปรั้ะเทศิไทยผู้ป่ว่ยเอด้ส์ุเคยมีีการั้ชุมีนุี้มีเรีั้ยกร้ั้องให้้ทำซี่แอลัก้บยา
เอด้สุ์ชนี้ิด้ห้นี้ึ�งเมีื�อ พ.ศิ. 2542 แต่รั้้ฐบาลัสุมี้ยนี้้�นี้ก็ไมี่ด้ำเนี้ินี้การั้

การั้ที�นี้ายแพทย์มีงคลั ในี้ฐานี้ะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขในี้รั้้ฐบาลั พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์ 
ซ่ึ�งเป็นี้รั้้ฐบาลัที�มีาจ้ากการั้รั้้ฐปรั้ะห้ารั้ จ้ึงมีีคว่ามี “อ่อนี้แอ” ห้รั้ือ “เปรั้าะบาง” ในี้สุายตานี้านี้าชาติอยู่
โด้ยพื�นี้ฐานี้ แต่สุามีารั้ถทำซ่ีแอลัก้บยาท้�งสุิ�นี้ถึง ๗ ชนี้ิด้ได้้สุำเรั้็จ้ นี้อกจ้ากต้องใช้คว่ามีกลั้าห้าญ่อย่างมีาก
แลัว้่ ยง้ตอ้งใช้สุตปิญั่ญ่าแลัะทีมีงานี้ที�แข็งแกร่ั้งมีาก ด้ง้ปรั้ากฏการั้ถูกตอบโต้อยา่งรั้นุี้แรั้งจ้ากองค์กรั้ที�เรั้ยีก
ต้ว่เองว่่า USA for Innovation เข้ามีาซ่ื�อห้นี้้าโฆษณาเต็มีห้นี้้าในี้ห้นี้้งสุือพิมีพ์ไทยท้�งภาษาไทย แลัะภาษา
อ้งกฤษโจ้มีตีเรั้ื�องนี้ี�อย่างรัุ้นี้แรั้ง รั้ว่มีท้�งสุื�อบางฉบ้บในี้สุห้รั้้ฐ เช่นี้ ห้นี้้งสุือพิมีพ์เด้อะว่อลัสุตรั้ีท เจ้อรั้์นี้้ลั มีี
บทคว่ามีโจ้มีตเีรืั้�องนี้ี�อยา่งตอ่เนี้ื�อง แลัะแมีแ้ตผู่อ้ำนี้ว่ยการั้ให้ญ่อ่งคก์ารั้อนี้าม้ียโลัก กใ็ห้สุ้ม้ีภาษณ ์เชงิตำห้นี้ิ
การั้ด้ำเนี้ินี้การั้ของกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขไทยด้้ว่ยในี้ช่ว่งแรั้ก

แด่...นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีติรัฐมนติรีวั่าการกระทรวังสาธิารณสุข

1 ปี 3 เดอ่น 27 วััน กบัั 4 ผลงานเด่น “หมอมงคล”
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แต่ภายใต้การั้นี้ำอย่างเข้มีแข็งแลัะยืนี้ห้ย้ด้ในี้ปรั้ะโยชน์ี้สุาธิารั้ณะ รั้ว่มีท้�งการั้ยึด้ถือกฎห้มีายรั้ะห้ว่่าง
ปรั้ะเทศิแลัะในี้ปรั้ะเทศิของนี้ายแพทย์มีงคลั โด้ยการั้สุนี้้บสุนีุ้นี้ของทีมีงานี้อ้นี้แข็งแกรั้่ง แลัะแรั้งห้นีุ้นี้อ้นี้
แข็งข้นี้ของภาคปรั้ะชาชนี้แลัะสุื�อมีว่ลัชนี้ในี้ปรั้ะเทศิ ทำให้้ปรั้ะเทศิไทยสุามีารั้ถทำซี่แอลัได้้สุำเร็ั้จ้อย่าง
งด้งามี เรั้ิ�มีต้นี้จ้ากยาเอด้สุ์ 2 ชนี้ิด้ แลั้ว่ขยายไปทำก้บยาห้้ว่ใจ้ 1 ชนี้ิด้ แลัะยามีะเรั้็งอีก 4 ชนี้ิด้

นี้อกจ้ากผลังานี้ที�โด้ง่ด้ง้รั้ะด้้บโลักอยา่งเรืั้�องซ่แีอลัแลัว้่ รั้ะห้ว่า่งด้ำรั้งตำแห้นี้ง่รั้ฐ้มีนี้ตรั้วี่า่การั้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุข นี้ายแพทย์มีงคลัย้งสุรั้้างผลังานี้สุำค้ญ่อีก 4 ชิ�นี้

ผลังานี้ชิ�นี้แรั้ก คือ การั้ผล้ักด้้นี้จ้นี้กรั้ะท้�งรั้้ฐสุภาพิจ้ารั้ณาเห็้นี้ชอบ พรั้ะรั้าชบ้ญ่ญ่้ติสุุขภาพแห่้งชาติ 
พ.ศิ. 2550 ซ่ึ�งห้้ว่ใจ้สุำค้ญ่คือการั้สุรั้้างกลัไกให้้มีีการั้สุรั้้างนี้โยบายสุาธิารั้ณะเพื�อสุุขภาพอย่างมีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มี
บนี้พื�นี้ฐานี้ทางปญั่ญ่า (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW) ทำให้้มีกีลัไก
สุำค้ญ่ ได้้แก่ (1) สุมี้ชชาสุุขภาพแห้่งชาติ สุมี้ชชาสุุขภาพเฉพาะพื�นี้ที� แลัะสุมี้ชชาสุุขภาพเฉพาะปรั้ะเด้็นี้ 
(2) ธิรั้รั้มีนีู้ญ่ว่่าด้้ว่ยรั้ะบบสุุขภาพแห้่งชาติ (3) สุิทธิิแลัะห้นี้้าที�ด้้านี้สุุขภาพ แลัะ (4) ข้อกำห้นี้ด้เรั้ื�องการั้
ทำการั้ศิึกษาผลักรั้ะทบด้้านี้สุุขภาพนี้อกเห้นี้ือจ้ากข้อกำห้นี้ด้เรั้ื�องการั้ศิึกษาผลักรั้ะทบด้้านี้สุิ�งแว่ด้ลั้อมี ซ่ึ�ง
นี้บ้เปน็ี้คว่ามีกา้ว่ห้นี้า้มีาก โด้ยเฉพาะเรืั้�องกรั้ะบว่นี้การั้สุมีช้ชา ซ่ึ�งด้ำเนี้นิี้การั้ตามีรั้ปูแบบสุากลั คอื สุมีช้ชา
อนี้ามี้ยโลัก แต่ก้าว่ห้นี้้าไปอีกห้นี้ึ�งข้�นี้ คือ ภาคีที�เข้ารั้่ว่มีนี้อกจ้าก ต้ว่แทนี้ปรั้ะเทศิสุมีาชิก (ซ่ึ�งคือต้ว่แทนี้
ภาครั้้ฐเท่านี้้�นี้) สุมี้ชชาสุุขภาพของไทยมีีภาคว่ิชาการั้/ว่ิชาชีพ แลัะภาคปรั้ะชาสุ้งคมี/ภาคปรั้ะชาชนี้ เข้า
รั้่ว่มีอย่างแข็งข้นี้ด้้ว่ย

กฎห้มีายฉบบ้นี้ี� เด้มิีคาด้ว่า่จ้ะใชเ้ว่ลัาผลัก้ด้น้ี้ได้แ้ลัว้่เสุรั้จ็้ในี้เว่ลัาเพยีง 2 ป ีแตเ่นี้ิ�นี้ชา้ออกไปกลัายเปน็ี้ 
๗ ปีเศิษ แลัะคลัอด้ออกมีาเป็นี้พรั้ะรั้าชบ้ญ่ญ่้ติฉบ้บแรั้กของสุภานี้ิติบ้ญ่ญ่้ติชุด้นี้้�นี้ แนี้่นี้อนี้ว่่านี้อกจ้ากทีมี
งานี้ที�แข็งแกรั้่งแลั้ว่ ก็คือการั้นี้ำอ้นี้เข้มีแข็งของนี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา

ผลังานี้ชิ�นี้ที�สุอง คอืการั้เพิ�มีสิุทธิปิรั้ะโยชน์ี้เรั้ื�องการั้บำบด้้ทด้แทนี้ไตให้แ้ก่ผูป่้ว่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้ง้รั้ะยะสุดุ้ท้าย 
ซ่ึ�งเด้ิมีเป็นี้ “ห้นี้ามีตำใจ้” ห้รั้ือ “คว่ามีเห้ลัื�อมีลั�ำ” ในี้รั้ะบบปรั้ะก้นี้สุุขภาพของไทย เพรั้าะข้ารั้าชการั้รั้าว่ 
5 ลั้านี้คนี้ แลัะปรั้ะก้นี้สุ้งคมีรั้าว่ 10 ลั้านี้คนี้เว่ลัานี้้�นี้ มีีสุิทธิิ� แต่ปรั้ะชาชนี้บ้ตรั้ทองรั้าว่ 4๗ ลั้านี้คนี้ ไมี่มีี
สุิทธิิ� ด้้ว่ยเห้ตุผลัสุำค้ญ่เพรั้าะคนี้กลัุ่มีนี้ี�เป็นี้คนี้กลัุ่มีให้ญ่่ที�สุุด้ แต่เสุียงด้้งนี้้อยที�สุุด้ ทว่่าด้้ว่ยการั้เตรั้ียมีการั้
อย่างเป็นี้รั้ะบบโด้ยทีมีงานี้ที�เข้มีแข็ง ในี้ที�สุุด้รั้้ฐบาลัก็ต้ด้สุินี้ใจ้ให้้สุิทธิิแก่ปรั้ะชาชนี้กลัุ่มีนีี้� โด้ยพ้ฒนี้าให้้
ก้าว่ห้นี้้ากว่่ารั้ะบบเด้ิมีที�ทำก้นี้อยู่แลั้ว่ด้้ว่ย 

กลั่าว่คือ (1) ด้้ว่ยตรั้ะห้นี้้กด้ีว่่าภารั้ะงบปรั้ะมีาณเพื�อสุิทธิิปรั้ะโยชนี้์เรั้ื�องนี้ี�สุูงมีาก แลัะผูกพ้นี้รั้ะยะยาว่ 
จ้ึงได้้มีีการั้ศิึกษาอย่างรั้อบคอบ คาด้การั้ณ์ภารั้ะงบปรั้ะมีาณรั้ะยะยาว่อย่างช้ด้เจ้นี้ ผ่านี้การั้พิจ้ารั้ณาของ
คณะทำงานี้ คณะอนีุ้กรั้รั้มีการั้ แลัะคณะกรั้รั้มีการั้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติ แลั้ว่เสุนี้อให้้คณะรั้้ฐมีนี้ตรั้ี
เป็นี้ผู้ต้ด้สิุนี้ใจ้ ซ่ึ�งคณะรั้้ฐมีนี้ตรีั้ก็เห็้นี้ชอบแลัะด้ำเนิี้นี้การั้มีาด้้ว่ยดี้จ้นี้ทุกว่้นี้นีี้� โด้ยใช้เงินี้น้ี้อยกว่่าที�คาด้
การั้ณ์ไว่้กว่่ารั้้อยลัะ 20 (2) จ้ากเด้ิมีเป็นี้การั้ฟอกเลัือด้ในี้โรั้งพยาบาลั แต่โครั้งการั้นี้ี�สุนี้้บสุนีุ้นี้ให้้ลั้างไต
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ทางช่องท้อง ให้้คนี้ไข้ทำเองที�บ้านี้โด้ยจ้้ด้สุ่งนี้�ำยาลั้างไตให้้ถึงบ้านี้คนี้ไข้ทุกคนี้ ทำให้้คนี้ไข้ไมี่ต้องมีีภารั้ะ
แลัะค่าใช้จ้่ายในี้การั้เด้ินี้ทางไปลั้างไตในี้โรั้งพยาบาลัสุ้ปด้าห้์ลัะ 3 ครั้้�ง ซ่ึ�งช่ว่งที�เกิด้นี้�ำท่ว่มีให้ญ่่เมีื�อ พ.ศิ. 
2554 โรั้งพยาบาลับางแห้่งนี้�ำท่ว่มี ไมี่สุามีารั้ถให้้บรั้ิการั้ได้้ แลัะคนี้ไข้สุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งไมี่สุามีารั้ถฝู่าเสุ้นี้ทางที�
ถูกนี้�ำท่ว่มีเด้ินี้ทางไปรั้้บบรั้ิการั้ได้้ ทำให้้เสุียชีว่ิตไปห้ลัายคนี้ ขณะที�ผู้ป่ว่ยที�ลั้างไตเองที�บ้านี้ไมี่มีีใครั้เสุีย
ชีว่ิตจ้ากเห้ตุเพรั้าะนี้�ำท่ว่มีเลัย 

เมีื�อเด้ือนี้มีกรั้าคมีปี พ.ศิ. 2561 ผู้อำนี้ว่ยการั้ให้ญ่่องค์การั้อนี้ามี้ยโลักเด้ินี้ทางมีาปรั้ะชุมีนี้านี้าชาติ
รั้างว่้ลัสุมีเด้็จ้เจ้้าฟ้ามีหิ้ด้ลัในี้ปรั้ะเทศิไทย ได้้มีีโอกาสุไปเยี�ยมีคนี้ไข้ที�ลั้างไตที�บ้านี้ในี้ชุมีชนี้แออ้ด้แห้่งห้นี้ึ�ง 
มีีข้อสุงสุ้ยว่่าเรั้าคงจ้ะทำไว่้โชว่์แบบ “ผ้กชีโรั้ยห้นี้้า” แลัะคงมีีผู้รั้้บบรั้ิการั้ไมี่กี�คนี้ แต่ต้องถึงก้บตะลัึงที�ได้้
คำตอบว่่า เรั้ามีีผู้ป่ว่ยกลัุ่มีนี้ี�อยู่กว่่า 3 ห้มีื�นี้รั้ายท้�ว่ปรั้ะเทศิ

งานี้นี้ี�ปรั้ะสุบคว่ามีสุำเรั้็จ้สุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งด้้ว่ยภาว่ะผู้นี้ำของนี้ายแพทย์มีงคลั แลัะต้องชื�นี้ชมี พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ 
จุ้ลัานี้นี้ท์ นี้ายกรั้้ฐมีนี้ตรั้ี ที�เห้็นี้ชอบโครั้งการั้นี้ี� เพรั้าะห้้ว่งเว่ลัานี้้�นี้ เป็นี้ช่ว่งปลัายของรั้้ฐบาลั แลัะรั้้ฐบาลั
ได้้ปรั้ะกาศิจ้ะไมี่อนีุ้มี้ติโครั้งการั้ที�มีีผลัผูกพ้นี้งบปรั้ะมีาณรั้ะยะยาว่แลั้ว่ เคยมีีผู้สุอบถามี พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ ว่่า
ทำไมีจ้ึงอนีุ้มี้ติ ได้้คำตอบคือ “เมีื�อคนี้มีีเงินี้มีีสุิทธิิ�ที�จ้ะยืด้ต่ออายุได้้ รั้้ฐบาลัไมี่สุามีารั้ถปลั่อยให้้คนี้จ้นี้ต้อง
ลั้มีลัะลัายเพื�อต่อชีว่ิต ซ่ึ�งสุุด้ท้ายก็ต่อไมี่ได้้นี้านี้ เมีื�อห้มีด้เงินี้”

อกีคนี้ห้นี้ึ�งที�ตอ้งจ้ารั้กึชื�อไว่ ้คอื ทา่นี้รั้องนี้ายกรั้ฐ้มีนี้ตรีั้ไพบลูัย ์ว่ฒ้นี้ศิริิั้ธิรั้รั้มี ซ่ึ�งพื�นี้เพมีาจ้ากลูักชาว่นี้า
แลัะเป็นี้คนี้สุำค้ญ่ที�ต้ด้สุินี้ใจ้อย่างมีุ่งมี้�นี้แลัะแนี้่ว่แนี้่ให้้เสุนี้อเรั้ื�องนี้ี�ให้้คณะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีพิจ้ารั้ณา โด้ยเป็นี้รั้อง
นี้ายกรั้้ฐมีนี้ตรั้ีที�เป็นี้ผู้ผลั้กด้้นี้คนี้สุำค้ญ่ให้้เกิด้สุถานี้ีโทรั้ท้ศินี้์ไทยพีบีเอสุ แลัะเป็นี้ผู้เสุนี้อโครั้งการั้สุรั้้าง
โรั้งงานี้ว่้คซ่ีนี้ไข้ห้ว่้ด้ให้ญ่่ขององค์การั้เภสุ้ชกรั้รั้มีด้้ว่ย

ผลังานี้ชิ�นี้ที�สุามี รั้ะบบบ้ตรั้ทองเป็นี้รั้ะบบที�กรั้ะทบผลัปรั้ะโยชนี้์ของคนี้ห้ลัายกลัุ่มี จ้ึงมีีคว่ามีพยายามี
อยูเ่ปน็ี้รั้ะยะๆ ที�จ้ะทำลัายรั้ะบบนี้ี� ชว่่งที�นี้ายแพทยส์ุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิ ์ด้ำรั้งตำแห้นี้ง่เลัขาธิิการั้สุำนี้ก้งานี้
ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห่้งชาติ (สุปสุช.) ครั้บว่ารั้ะแรั้ก แลัะมีีการั้สุรั้รั้ห้าคนี้ไปทำห้น้ี้าที�ต่อ ซ่ึ�งไมี่มีีใครั้
เห้มีาะสุมีเท่านี้ายแพทย์สุงว่นี้ แต่มีีการั้ลั็อบบี�กรั้รั้มีการั้บางคนี้ในี้คณะกรั้รั้มีการั้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่ง
ชาติเพื�อให้้นี้ายแพทย์สุงว่นี้พ้นี้จ้ากห้นี้้าที� ทำให้้คะแนี้นี้ออกมีาเท่าก้นี้ โชคด้ีของปรั้ะเทศิไทยที�เว่ลัานี้้�นี้ 
นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีสุาธิารั้ณสุุขแลัะเป็นี้ปรั้ะธิานี้คณะกรั้รั้มีการั้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพ
แห้่งชาติโด้ยตำแห้นี้่ง ได้้ออกเสุียงชี�ขาด้ให้้นี้ายแพทย์สุงว่นี้ เป็นี้เลัขาธิิการั้สุำนี้้กงานี้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพ
แห้่งชาติ (สุปสุช.) ต่อไปอีกว่ารั้ะห้นี้ึ�ง

ถ้าปรั้ะธิานี้ขณะนี้้�นี้ไมี่ใช่นี้ายแพทย์มีงคลั แลัะนี้ายแพทย์สุงว่นี้ไมี่ได้้ทำห้นี้้าที�เลัขาธิิการั้ สุปสุช. ต่อมีา 
รั้ะบบบต้รั้ทองอาจ้ถูกบ่อนี้เซ่าะ แลัะปรั้ะเทศิไทยคงจ้ะไม่ีได้ร้ั้บ้คว่ามีชื�นี้ชมีจ้ากนี้านี้าปรั้ะเทศิ แลัะองค์การั้
รั้ะด้้บโลัก เช่นี้ องค์การั้อนี้ามี้ยโลัก สุห้ปรั้ะชาชาติ ธินี้าคารั้โลัก ฯลัฯ อย่างที�ปรั้ากฏ

นี้ายแพทยม์ีงคลั ไมีเ่พยีงเปน็ี้ผูธ้ิำรั้งร้ั้กษาแลัะพฒ้นี้ารั้ะบบบต้รั้ทองเพื�อปรั้ะโยชนี้ส์ุขุของปรั้ะชาชนี้ชาว่
ไทยเท่านี้้�นี้ แต่ยง้มีส่ีุว่นี้สุำค้ญ่ในี้การั้กอ่รั้า่งสุรั้า้งตว้่ของรั้ะบบนี้ี�ด้ว้่ย เพรั้าะรั้ะบบนี้ี�ถอืกำเนี้ดิ้ขึ�นี้ในี้ชว่่งที�นี้าย
แพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา เปน็ี้ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ ซ่ึ�งเป็นี้การั้ด้ำรั้งตำแห้นี้ง่เพยีงปีเด้ยีว่ในี้ปสีุดุ้ทา้ยของ
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ชีว่ิตรั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ แต่ด้้ว่ยภาว่ะผู้นี้ำที�เข้มีแข็ง จ้นี้ได้้ฉายาว่่า “ไมี่มีีเกียรั้์ถอยห้ลั้ง” ทำให้้รั้ะบบบ้ตรั้ทองที�
เรั้ิ�มีด้ำเนี้ินี้เมีื�อเด้ือนี้เมีษายนี้ 2544 ในี้ 6 จ้้งห้ว่้ด้ขยายเป็นี้ 15 จ้้งห้ว่้ด้ ในี้ 2 เด้ือนี้ต่อมีา แลัะครั้อบคลัุมี
สุ่ว่นี้ภูมีิภาคท้�งปรั้ะเทศิในี้ว่้นี้ที� 1 ตุลัาคมี พ.ศิ. 2544 ใช้เว่ลัาด้ำเนี้ินี้การั้จ้นี้ครั้อบคลัุมีเกือบท้�งปรั้ะเทศิ
ในี้เว่ลัาเพียง 6 เด้ือนี้เท่านี้้�นี้ ขณะที�อ้งกฤษใช้เว่ลัาด้ำเนี้ินี้การั้ครั้อบคลัุมีท้�งปรั้ะเทศิในี้เว่ลัาปรั้ะมีาณ 3 ปี 
แลัะต่อมีาก็ครั้อบคลัุมีกรัุ้งเทพมีห้านี้ครั้เมีื�อเด้ือนี้มีกรั้าคมี 2545 แมี้จ้ะมีีปัญ่ห้ามีากมีาย แต่นี้ายแพทย์
มีงคลั ถือห้ลั้ก “ปัญ่ห้ามีีไว่้แก้” แลัะ “ปรั้ะโยชนี้์สุุขของปรั้ะชาชนี้ต้องมีาก่อนี้” งานี้นี้ี�จ้ึงมีี “โมีเมีนี้ต้มี” 
แรั้งจ้นี้ใครั้ก็ฉุด้ไมี่อยู่แลัะสุำเรั้็จ้ครั้อบคลัุมีท้�ว่ปรั้ะเทศิในี้เว่ลัาเพียง ๙ เด้ือนี้เท่านี้้�นี้

ผลังานี้ชิ�นี้ที�สุี� คือการั้เสุนี้อแลัะผลั้กด้้นี้พรั้ะรั้าชบ้ญ่ญ่้ติคว่บคุมีเครั้ื�องด้ื�มีแอลักอฮอลั์ พ.ศิ. 2551 จ้นี้
สุำเรั้็จ้ โด้ยเป็นี้พรั้ะรั้าชบ้ญ่ญ่้ติฉบ้บสุุด้ท้ายที�ผ่านี้สุภานี้ิติบ้ญ่ญ่้ติชุด้นี้้�นี้

การั้รั้ณรั้งค์เรั้ื�องสุุรั้ามีีมีายาว่นี้านี้ต้�งแต่ครั้้�งพุทธิกาลั โด้ยพรั้ะพุทธิศิาสุนี้าบ้ญ่ญ่้ติเป็นี้ศิีลัข้อ 5 สุำห้รั้้บ
ปรั้ะชาชนี้ แลัะมีีพรั้ะอรั้รั้ถกถาจ้ารั้ย์จ้ำนี้ว่นี้ไมี่นี้้อยถือศิีลัข้อนี้ี�เป็นี้ข้อสุำค้ญ่ที�สุุด้ในี้บรั้รั้ด้าศิีลัท้�ง 5 ข้อ 
เพรั้าะห้ากผิด้ศิีลัข้อนี้ี�แลั้ว่ ก็เป็นี้ห้นี้ทางสุู่อบาย คือ “อบายมีุข” ทำให้้ผิด้ศิีลัได้้ทุกข้อ ทุกสุ้งคมีเห้็นี้โทษ
ของสุรุั้าแลัะห้ามีาตรั้การั้คว่บคุมี แตม่ี้กเอาชนี้ะไมีไ่ด้้ ในี้ปรั้ะเทศิไทย ขบว่นี้การั้รั้ณรั้งคเ์รั้ื�องสุรุั้าไมีเ่ข้มีแขง็ 
แลัะไมีเ่ขม้ีข้นี้เทา่การั้รั้ณรั้งคเ์รั้ื�องบหุ้รั้ี� ซ่ึ�งเปา้ห้มีายให้ญ่อ่ยูท่ี�การั้ตอ่สุูก้บ้บรั้ษิท้ขา้มีชาต ิจ้งึสุามีารั้ถใชเ้รั้ื�อง
ชาตนิี้ยิมีมีาเป็นี้เครั้ื�องมีอืได้ม้ีาก ขณะที�เรั้ื�องเห้ล้ัาผูเ้สีุยผลัปรั้ะโยชน์ี้ห้ลัก้เป็นี้นี้ายทุนี้ชาติ ซึ่�งมีีคว่ามีเชื�อมีโยง
ก้บผู้มีีอำนี้าจ้แลัะคนี้ช้�นี้สุูงในี้ปรั้ะเทศิมีาก การั้ผลั้กด้้นี้กฎห้มีายนี้ี�ผ่านี้สุภาจ้ึงต้องเผชิญ่แรั้งต้านี้อย่างห้นี้้ก 

นี้ายแพทย์มีงคลั แลัะทีมีงานี้ “อ่านี้เกมี” เรั้ื�องนี้ี� “ขาด้” จ้ึงยอมีถอยในี้เรั้ื�องสุำค้ญ่ 2 เรั้ื�อง คือ (1) 
ต้ด้เรั้ื�องกองทุนี้แบบกองทุนี้สุนี้้บสุนีุ้นี้การั้สุรั้้างเสุรั้ิมีสุุขภาพออก แลัะ (2) ยอมี “ถอย” เรั้ื�องการั้คว่บคุมี
โฆษณา ยอมีให้ไ้มีเ่ขม้ีขน้ี้เทา่การั้ห้า้มีโฆษณายาสุบู นี้อกจ้ากนีี้�ยง้ตด้้ใจ้ไมีเ่สุนี้อแกไ้ขเพิ�มีเตมิีกฎห้มีายคว่บคมุี
ผลัติภณ้ฑ์ิแลัะการั้บรั้โิภคยาสุบูที�มีกีลัุม่ีผลัก้ด้น้ี้จ้ะให้เ้สุนี้อเขา้สุูสุ่ภาด้ว้่ย แตน่ี้ายแพทยม์ีงคลัแลัะทมีีงานี้ไมี่ 
“รั้บ้ลักู” เพรั้าะเกรั้งว่า่จ้ะฉดุ้ให้ก้ฎห้มีายเรั้ื�องสุรุั้า “พง้พาบ” ไปด้ว้่ย ทำให้้กฎห้มีายฉบบ้นี้ี�ผา่นี้สุภาออกมีา
ได้้สุำเรั้็จ้ เปิด้ทางให้้สุามีารั้ถคว่บคุมีการั้ด้ื�มี การั้จ้ำก้ด้สุถานี้ที�ด้ื�มี การั้จ้ำห้นี้่าย การั้ซ่ื�อสุุรั้า แลัะการั้รั้ณรั้งค์ 
“ให้้เห้ลั้าเท่าก้บแช่ง” ได้้อย่างมีีชีว่ิตชีว่า แลัะได้้ผลัด้ีอย่างกว่้างขว่างสุืบต่อมีา

นี้ายแพทยม์ีงคลั นี้ามีสุกลุั ณ สุงขลัา แตน่ี้ายแพทยม์ีงคลัมีาจ้ากครั้อบครั้ว้่ยากจ้นี้ แลัะอยูใ่นี้พว่กไมีล่ัมืี 
“กำพดื้” ของตว้่เอง ขณะเรั้ยีนี้แพทยท์ี�ศิริั้ริั้าช นี้ายแพทยม์ีงคลัเปน็ี้นี้ก้ศิกึษาแพทยจ์้ำนี้ว่นี้นี้อ้ยมีากที�เลัอืก 
“รั้บ้ทนุี้กรั้มีอนี้ามีย้” ซ่ึ�งให้ท้นุี้เลัา่เรั้ยีนี้เด้อืนี้ลัะ 500 บาท เพื�อผกูพน้ี้ให้ต้อ้งไปเปน็ี้ “ห้มีออนี้ามีย้” ในี้ชนี้บท
โด้ยแพทยจ์้บให้มีสุ่มีย้นี้้�นี้สุว่่นี้ให้ญ่ท่ี�เขา้ร้ั้บรั้าชการั้ในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุจ้ะเลัอืกไปทำงานี้ในี้โรั้งพยาบาลั
จ้้งห้ว่้ด้ ซ่ึ�งสุ้งก้ด้กรั้มีการั้แพทย์ เพรั้าะได้้ทำงานี้ในี้โรั้งพยาบาลัที�มีีเครั้ื�องมีือแพทย์แลัะทีมีงานี้ที�พรั้้อมีกว่่า
มีาก ขณะที� “ห้มีออนี้ามี้ย” แทบรั้้อยลัะรั้้อยต้องไปเป็นี้ห้มีอคนี้เด้ียว่อยู่ในี้ “สุถานี้ีอนี้ามี้ยช้�นี้ห้นี้ึ�ง” มีีงบ
ปรั้ะมีาณคา่ยาเพยีงปลีัะ 1 ห้มีื�นี้บาทเท่าน้ี้�นี้ แลัะตอ้งไปเป็นี้ผูบ้รั้หิ้ารั้ต้�งแตร่ั้บ้รั้าชการั้ว่น้ี้แรั้กด้ว้่ย จ้งึมีนีี้อ้ย
คนี้ที�จ้ะเลัือกไปเป็นี้ห้มีออนี้ามี้ยแมี้จ้ะได้้ทุนี้รั้ะห้ว่่างเรั้ียนี้เด้ือนี้ลัะ 500 บาท



23 มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

นี้ายแพทย์มีงคลั มีุ่งมี้�นี้ ทุ่มีเททำงานี้อย่าง “กลั้าห้าญ่” มีาโด้ยตลัอด้ จ้นี้ได้้ด้ำรั้งตำแห้นี้่งรั้ะด้้บอธิิบด้ี
ครั้้�งแรั้ก คือ อธิิบด้ีกรั้มีว่ิทยาศิาสุตรั้์การั้แพทย์ แลัะต่อมีาเป็นี้เลัขาธิิการั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา ซ่ึ�ง
นี้ายแพทยม์ีงคลัทนี้เห้น็ี้การั้พจิ้ารั้ณาตำรั้บ้ยาแลัะผลัติภณ้ฑิอ์ื�นี้ๆ อยา่งเชื�องช้าไมีไ่ด้ ้จ้งึสุรั้า้งรั้ะบบ “เรั้ง่รั้ด้้” 
ที� “ลั่อแห้ลัมี” ต่อการั้ผิด้รั้ะเบียบจ้นี้ถูก “รั้้องเรั้ียนี้” แลัะสุอบสุว่นี้โด้ย ป.ป.ป. ทำให้้เป็นี้ “ชนี้้ก” ติด้ห้ลั้ง
อยู่นี้านี้ห้ลัายปี

โชคด้ขีองปรั้ะเทศิไทยที�คณุกรั้ ทพ้พะรั้ง้สุ ีรั้ฐ้มีนี้ตรั้สีุาธิารั้ณสุขุขณะนี้้�นี้ตด้้สุนิี้ใจ้แต่งต้�งนี้ายแพทย์มีงคลั
เป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขท้�งๆ ที�ย้งมีีชนี้้กติด้ห้ลั้งอยู่ ท�าให้้นี้ายแพทย์มีงคลัได้้รั้่ว่มีท�าเรั้ื�องบ้ตรั้ทองในี้
ช่ว่งเรั้ิ�มีต้นี้ แลัะท�างานี้สุ�าค้ญ่ๆ อื�นี้ๆ อีกห้ลัายชิ�นี้

นี้ายแพทย์มีงคลัด้�ารั้งต�าแห้น่ี้งรั้ฐ้มีนี้ตรั้ว่ี่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุช่ว่งเว่ลัาไม่ีนี้านี้ เพยีง 1 ปี 3 เด้อืนี้ 
2๗ ว่้นี้ (๙ ตุลัาคมี 254๙ – 6 กุมีภาพ้นี้ธิ์ 2551) แต่ในี้บรั้รั้ด้ารั้้ฐมีนี้ตรั้ีสุาธิารั้ณสุุข นี้้บต้�งแต่ต้�งกรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุขในี้ปี พ.ศิ. 24๘5 เป็นี้ต้นี้มีา นี้ายแพทย์มีงคลัเป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีสุาธิารั้ณสุุขที�มีีผลังานี้โด้ด้เด้่นี้ เป็นี้
รั้องก็แต่ศิาสุตรั้าจ้ารั้ย์นี้ายแพทย์เสุมี พรั้ิ�งพว่งแก้ว่ เท่านี้้�นี้ 

ขอใหด้วังวัญิญาณของนายแพทยม์งคล ณ สงขลา จงไป

ส่สุ่คติใินสรวังสวัรรค ์เป็นเทพเจ้าที�คอยปกปอ้งคุม้ครอง

ประเทศุชิาติแิละประชิาชินชิาวัไทยให้พ้นภััยพาล และเจรญิ

วััฒนาสถาพรติลอดไป ...



24มงคล ณ สงขลา
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เล่าเร่�องถึง “หมอมงคล”

นพ.ศุิริวััฒน์ ทิพย์ธิราดล

ติอนที� 1 Siriwat Tiptaradol 13 ธิันวัาคม 2563 
https://www.facebook.com/siriwat.tiptaradol/posts/3949679485065563

(เล่าเร่�องพี�มงคลกับัผม ติอนที� 1) นายที�รักและปกป้องล่กน้อง 

ปรั้ะมีาณปี 2543 ที�สุำนี้้กงานี้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา (อย.) เมีื�อผมีถูกบรั้ิษ้ทเครั้ื�องด้ื�มียี�ห้้อด้้ง 
(ขอไมี่รั้ะบุชื�อ) ฟ้องอาญ่ามีาตรั้า 15๗ ข้อห้าลัะเว่้นี้การั้ปฏิบ้ติห้นี้้าที� ทำให้้ผู้ฟ้องเสุียห้ายเพรั้าะไมี่ได้้ด้้งที�
ต้องการั้ พี�มีงคลั (นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา) ห้่ว่งว่่าผมีคงได้้ติด้คุกแนี้่ ท่านี้จ้ึงไปพบเจ้้าของบรั้ิษ้ทนี้้�นี้พรั้้อมีก้บ
อด้ีตเลัขาธิิการั้ อย.อาวุ่โสุท่านี้ห้นี้ึ�งเพื�อขอให้้ถอนี้ฟ้องผมี ปรั้ากฎว่่าเจ้้าของบรั้ิษ้ทนี้้�นี้ปฏิเสุธิที�จ้ะถอนี้ฟ้อง
แลัะแสุด้งมีารั้ยาทห้ยาบคาย ท้�งสุองท่านี้จ้ึงกลั้บท้นี้ที 

พี�มีงคลัไมีเ่คยเลัา่เรั้ื�องนี้ี�ให้ผ้มีฟงัเลัย แตผ่มีได้้ทรั้าบจ้ากอด้ตีเลัขาธิกิารั้ อย. อาว่โุสุที�รั้ว่่มีไปกบ้ทา่นี้ ผมี
มีาว่ิเครั้าะห้์ภายห้ลั้ง อนีุ้มีาณว่่าบรั้ิษ้ทนี้ี�คงเคยได้้อภิสุิทธิิ�เห้นี้ือบรั้ิษ้ทคู่แข่งอื�นี้ๆ ในี้บางผลัิตภ้ณฑิ์ แต่ไมี่ได้้
ด้้งใจ้ในี้ยุคที�ผมีเป็นี้รั้องเลัขาธิิการั้ อย. เขาจ้ึงไมี่พอใจ้ผมีมีาก 



25 มงคล ณ สงขลา
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ติอนที� 2 Siriwat Tiptaradol 14 ธิันวัาคม 2563 
https://www.facebook.com/siriwat.tiptaradol/posts/3953246841375494

(เล่าเร่�อง พี�มงคล ติอนที� 2) 

อาจ้ารั้ย์ผู้ให้ญ่่ท่านี้ห้นี้ึ�งเคยเล่ัาว่่า พี�มีงคลัสุมี้ยทำงานี้อยู่โรั้งพยาบาลัพิมีาย ท่านี้เคยใช้เงินี้บำรัุ้ง
โรั้งพยาบาลัไปซ่ื�อห้ินี้ กรั้ว่ด้ แลัะทรั้ายมีาถมีถนี้นี้ทางเข้าโรั้งพยาบาลั เพรั้าะถนี้นี้เฉอะแฉะ ชาว่บ้านี้เด้ินี้
ทางเข้าโรั้งพยาบาลัไมี่สุะด้ว่ก แต่สุำน้ี้กงานี้ตรั้ว่จ้เงินี้แผ่นี้ด้ินี้ (สุตง.) บอกว่่าผิด้รั้ะเบียบ พี�มีงคลับอกว่่า 
"ถ้า สุตง. มีาอีกจ้ะเอาป้นี้ไลั่ยิงกลั้บไป"

เมีื�อท่านี้มีาด้ำรั้งตำแห้นี้่งเลัขาธิิการั้ อย. ปี 2540 พบว่่ามีียารั้อขึ�นี้ทะเบียนี้ติด้ค้างอยู่ห้ลัายรั้้อยตำรั้้บ 
เนืี้�องจ้ากเอกสุารั้ท้�งห้มีด้เป็นี้ภาษาอง้กฤษ สุว่่นี้มีากต้องอาศิย้แพทย์แลัะเภสุช้กรั้จ้ากสุถาบน้ี้การั้ศึิกษาช่ว่ย
อ่านี้ทบทว่นี้ ทำให้้ต้องใช้เว่ลัานี้านี้ ท้�งค่าตอบแทนี้การั้อ่านี้ตามีรั้ะเบียบรั้าชการั้นี้้อยมีาก ไมี่จู้งใจ้ให้้ขย้นี้
อ่านี้ พี�มีงคลัจ้ึงปรั้้บรั้ะบบให้มี่ให้้เก็บเงินี้จ้ากบรั้ิษ้ทยาเป็นี้ค่าตอบแทนี้การั้อ่านี้ทบทว่นี้ตำรั้้บยา ซ่ึ�งบรั้ิษ้ท
ยาสุ่ว่นี้ให้ญ่่ยินี้ด้ีจ้่าย เพื�อให้้ยาได้้รั้้บการั้ขึ�นี้ทะเบียนี้เรั้็ว่ขึ�นี้ โด้ยเฉพาะยาชื�อสุามี้ญ่ ซ่ึ�งจ้ะทำให้้ยามีีรั้าคา
ถูกลัง ไมี่ถูกผูกขาด้จ้ากยาต้นี้แบบที�มีีรั้าคาแพงมีาก เรั้ื�องนี้ี�ทำให้้ท่านี้ถูกกลั่าว่ห้าว่่าทุจ้รั้ิต ท้�งที�มีีการั้ออก
ใบเสุรั้็จ้ ทำบ้ญ่ชีอย่างโปรั้่งใสุตรั้ว่จ้สุอบได้้ 

เรั้ื�องนี้ี�แมีว้่า่ สุตง. ตรั้ว่จ้สุอบแลัว้่ไม่ีมีกีารั้ทจุ้ริั้ต แตก่ไ็มีม่ีรีั้ะเบยีบรั้องรั้บ้ ซ่ึ�งตามีกฎห้มีายเด้มิีเงนิี้รั้ายได้้
จ้ากการั้ขึ�นี้ทะเบียนี้ตำรั้บ้ทุกผลิัตภณ้ฑ์ิของ อย. ท้�งห้มีด้ต้องสุ่งเข้าเป็นี้รั้ายได้แ้ผ่นี้ดิ้นี้ อย.จึ้งไม่ีมีเีงินี้บำรุั้งไว้่
บรั้หิ้ารั้งานี้แตอ่ยา่งใด้ (คอื พ.รั้.บ. แลัะรั้ะเบยีบลัา้สุมีย้มีาก) เรั้ื�องนี้ี�ทำให้ท้า่นี้ถกูย้ายไปกรั้มีการั้แพทย ์แลัะ
เสุยีโอกาสุได้เ้ปน็ี้ปลัด้้กรั้ะทรั้ว่งชา้ไป1ป ีแลัะห้ลัายปทีี�ผา่นี้มีารั้ฐ้บาลัของทา่นี้นี้ายกร้ั้ฐมีนี้ตรั้ ีพลั.อ.ปรั้ะยทุธ์ิ 
จ้้นี้ทรั้์โอชา ได้้ใช้ มี.44 แก้ปัญ่ห้าเรั้ื�องนี้ี� ท้�งให้้งบปรั้ะมีาณในี้การั้จ้้างบุคลัากรั้เพิ�มีขึ�นี้
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ติอนที� 3 Siriwat Tiptaradol 20 ธิันวัาคม 2563
https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3968350706531774/

เล่าเร่�อง พี�หมอมงคล ณ สงขลา (ติอนที� 3) ประกาศุซีีแอลยา

การั้ปรั้ะกาศิซี่แอลัยาต้านี้ไว่รั้้สุนี้้�นี้ มีีการั้กลั่าว่ถึงพี�ห้มีอมีงคลัมีามีากมีายจ้ากห้ลัากห้ลัายกรั้ะแสุสุื�อแลั้ว่ ซ่ึ�ง
ก่อนี้ห้นี้้าไทยก็มีีปรั้ะเทศิบรั้าซ่ิลั อินี้เด้ียฯลัฯ ปรั้ะกาศิใช้สุิทธิินี้ี�มีาก่อนี้ห้นี้้าไทยห้ลัายปี แต่รั้้ฐบาลัไทย ไมี่มีีใครั้กลั้า 
เพรั้าะกลั้ว่มีะก้นี้แลัะสุห้ภาพยุโรั้ปจ้ะตอบโต้ โด้ยการั้ต้ด้ GSP สุินี้ค้าสุ่งออกอื�นี้ๆ ของไทย 

ทำให้้บริั้ษ้ทยาย้กษ์ให้ญ่่ท้�ว่โลักตกใจ้มีากขึ�นี้คือ ร้ั้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขของไทย นี้พ.มีงคลั ณ 
สุงขลัา ได้้ปรั้ะกาศิ CL ยารั้้กษาโรั้คห้้ว่ใจ้แลัะยารั้้กษาโรั้คมีะเรั้็งห้ลัายขนี้านี้ ซ่ึ�งเป็นี้ยาที�มีีรั้าคาแพงมีากๆ ในี้ตอนี้
นี้ี�ผมีขอเลั่าเฉพาะเรั้ื�องยา Clopidogrel ชื�อการั้ค้าว่่า PLAVIX ก่อนี้ ยานี้ี�ใช้รั้้กษาคนี้ที�เป็นี้ห้ลัอด้เลัือด้ห้้ว่ใจ้อุด้ต้นี้
ที�ต้องใสุ่ขด้ลัว่ด้เพื�อถ่างเสุ้นี้เลัือด้ คนี้ไข้กลัุ่มีนี้ี�แลัะคนี้ไข้โรั้คห้ลัอด้เลัือด้สุมีอง ต้องกินี้ยานี้ี�เพื�อป้องก้นี้เลัือด้เกาะต้ว่
เป็นี้ก้อนี้แข็งในี้เสุ้นี้เลัือด้ 

อด้ีตเลัขาธิิการั้ ปปสุ. ท่านี้ห้นี้ึ�งบอกผมีเมีื�อปี 2550 ว่่าท่านี้ต้องทานี้ยานี้ี� ถ้าเป็นี้โรั้งพยาบาลัรั้้ฐบาลัเมี็ด้ลัะ๗0 
บาท ถ้าเป็นี้โรั้งพยาบาลัเอกชนี้ 120 บาท ปรั้ะเทศิไทยต้องใช้ยานี้ี�ปีลัะ3ลั้านี้เมี็ด้ อายุรั้แพทย์ห้ลัายท่านี้ชี�เป้าผ่านี้
สุำนี้้กงานี้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติ (สุปสุช.) มีาให้้คณะกรั้รั้มีการั้เจ้รั้จ้าต่อรั้องรั้าคาที�ผมีเป็นี้ปรั้ะธิานี้ เรั้าเชิญ่ 
CEO บรั้ิษ้ทนี้ี�มีาต่อรั้องรั้าคาสุองครั้้�งว่่าอยากให้้เขาลัด้มีาเห้ลัือสุ้ก 40 บาท เพื�อไมี่ต้องปรั้ะกาศิซ่ีแอลั เขาปฏิเสุธิ
แต่ขอเป็นี้ซ่ื�อ 1 แถมี 1 ห้รั้ือแถมี 2 แทนี้ 

เมีื�อตกลังก้นี้ไมี่ได้้พี�มีงคลัจ้ึงลังนี้ามีปรั้ะกาศิใช้สุิทธิิซ่ีแอลั แลัะให้้องค์การั้เภสุ้ชกรั้รั้มี (อภ.) ปรั้ะมีูลัซ่ื�อว่้ตถุด้ิบ
จ้ากอินี้เด้ียมีาผลัิต แลัะทำการั้ทด้สุอบชีว่สุมีมีูลั (Bioequivalence) เพื�อให้้มี้�นี้ใจ้ว่่าเทียบเท่ายาต้นี้แบบ ต้�งรั้าคา 
แบบไมี่เอากำไรั้ที�เมี็ด้ลัะ 3 บาท (ปัจ้จุ้บ้นี้มีีเอกชนี้ห้ลัายรั้ายผลัิตขายได้้ในี้รั้าคาเมี็ด้ลัะ 25-35 บาท) ปรั้ากฏว่่า
ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้ไมี่นี้านี้ CEO บรั้ิษ้ทนี้้�นี้ (ซ่ึ�งเคยพาภรั้รั้ยาไป “DINNER ห้้ว่ลัะ 1 ลั้านี้บาท" รั้่ว่มีก้บเศิรั้ษฐีนี้้กธิุรั้กิจ้แลัะ
นี้้กการั้เมีืองบางคนี้ที�โรั้งแรั้มี The Tower ถ.สุีลัมี, ภาพจ้าก นี้สุพ Bangkok post) ถูกย้ายไปเกาห้ลัีใต้ 

สุ่ว่นี้ผมีนี้้�นี้ (เมีื�อเปลัี�ยนี้รั้้ฐบาลัมีีนี้ายสุมี้ครั้ สุุนี้ทรั้เว่ช เป็นี้นี้ายกรั้้ฐมีนี้ตรั้ี แลัะนี้ายไชยา สุะสุมีทรั้้พย์ มีาเป็นี้ 
รั้มีต.สุธิ.) กถ็กูยา้ยมี้�งจ้ากเลัขาธิกิารั้ อ.ย. ไปเปน็ี้ผูต้รั้ว่จ้รั้าชการั้ฯ ในี้เด้อืนี้กมุีภาพน้ี้ธิ ์2551 นี้ายไชยา ให้สุ้้มีภาษณ์
สุื�อว่่าจ้ะยกเลัิกซ่ีแอลัแลัะบอกผู้ติด้เชื�อ HIV ว่่า ถ้าไมี่มีียาก็ให้้กินี้ด้อกไมี้จ้้นี้ทนี้์แทนี้ (จ้บตอนี้ที� 3 ครั้้บ) ขอบคุณ
ภาพจ้ากห้นี้้งสุือ "อีกก้าว่ที�กลั้าของห้มีอขี�มี้าแกลับ" ของคุณกรั้รั้ณิการั้์ กิจ้ติเว่ชกุลั
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ติอนที� 4 Siriwat Tiptaradol 27 ธิันวัาคม 2563 
https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3985861321447379/

(เล่าเร่�อง รมติ.นพ.มงคล ณ สงขลา ติอนที� 4) "กดยารักษาโรคมะเร็งให้ถ่กลง"

ห้ลั้งจ้ากปรั้ะกาศิ CL ยาต้านี้ไว่รั้้สุแลัะยารั้้กษาโรั้คห้้ว่ใจ้ให้้ถูกลังแลั้ว่ ก็ถึงคิว่ยาร้ั้กษาโรั้คมีะเรั้็งของ
อว่้ยว่ะต่างๆ ชนี้ิด้มีุ่งเป้า (Targeted therapy) ที�มีีรั้าคาแพงมีากชนี้ิด้ที�คนี้ท้�ว่ไปยากที�จ้ะเข้าถึง ได้้แก่ 
มีะเรั้็งปอด้ มีะเรั้็งเต้านี้มี มีะเรั้็งเมี็ด้เลัือด้ขาว่ มีะเรั้็งทางเด้ินี้อาห้ารั้ เป็นี้ต้นี้ 

แนี้่นี้อนี้ว่่าบรั้ิษ้ทเจ้้าของสุิทธิิบ้ตรั้รีั้บมีาเจ้รั้จ้ายินี้ดี้ลัด้รั้าคาแลัะห้รืั้อแถมี ลังมีากกว่่า50% เพรั้าะรัู้้
ว่่า ท่านี้มีงคลัเอาจ้รั้ิง (เชือด้ไก่มีาแลั้ว่ห้ลัายบรั้ิษ้ท) แต่รั้าคาที�ลัด้มีาแลั้ว่ย้งไมี่เป็นี้ที�นี้่าพอใจ้ เพรั้าะเรั้าสุืบ
มีาก่อนี้ห้นี้้านี้ี�แลั้ว่ว่่า อินี้เด้ียมีียารั้้กษามีะเรั้็งห้ลัายขนี้านี้มีานี้านี้แลั้ว่ (รั้้ฐบาลัอินี้เด้ียนี้้�นี้ฉลัาด้ที�ไมี่รั้ีบรั้้อนี้
เข้าเป็นี้สุมีาชิกองค์การั้การั้ค้าโลัก เขาปูพื�นี้ฐานี้ด้้านี้ว่ิจ้้ยแลัะพ้ฒนี้ายาให้้เข้มีแข็งก่อนี้ แลัะคงรัู้้พิษสุงของ
ปรั้ะเทศิตะว่้นี้ตก คืออ้งกฤษที�เคยครั้อบครั้องกด้ขี�อินี้เด้ียมีาเป็นี้รั้้อยปี) แลัะรั้าคาถูกกว่่าที�บรั้ิษ้ทยาฝูรั้้�งที�
แมี้จ้ะลัด้รั้าคามีาแลั้ว่ 

ท่านี้มีงคลัแลัะคณะจ้ึงบินี้ไปอินี้เด้ียเจ้รั้จ้าก้บบรั้ิษ้ท Dabur ที�ผลิัตยาต้านี้มีะเรั้็งโด้ยเฉพาะ แลัะให้้
องค์การั้เภสุ้ชกรั้รั้มีด้ำเนี้ินี้การั้จ้้ด้ซ่ื�อต่อไป ช่ว่งปลัายปี 2550 ร้ั้ฐบาลัท่านี้นี้ายกรั้้ฐมีนี้ตรั้ีสุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัา
นี้นี้ท์ ใกลั้ครั้บว่ารั้ะ ผมีจ้ึงต้องรั้ีบจ้้ด้ทำปรั้ะกาศิ CL ให้้ท่านี้ลังนี้ามีให้้ท้นี้ แมี้จ้ะเป็นี้ว่้นี้ห้ยุด้รั้าชการั้ ท่านี้
มีงคลัไปออกกำลั้งกายที�ไห้นี้ก็ต้องตามีต้ว่ท่านี้ให้้เจ้อครั้้บ ท่านี้ลังนี้ามีไป4 ฉบ้บ ว่้นี้ที� 4 แลัะ 25 มีกรั้าคมี 
2551 ก่อนี้ที� ครั้มี. ท่านี้สุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์ จ้ะห้มีด้ว่ารั้ะในี้ว่้นี้ที� 2๙ มีกรั้าคมี 2551 ท่านี้สุามีารั้ถอ่านี้
รั้ายลัะเอียด้ยารั้้กษาโรั้คมีะเรั้็งตามีลัิงค์ข้างลั่าง (ห้นี้้า5๗) ครั้้บ
https://web.facebook.com/100000706523257/posts/3985861321447379/?_rdc=1&_rdr
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ติอนที� 5 Siriwat Tiptaradol 30 ธิันวัาคม 2563
https://www.facebook.com/100000706523257/posts/3993258817374296/

เล่าเร่�องพี�มงคล ติอนที� 5 นายใจถึงพึ�งได้ ใจกวั้าง เคารพการติัดสินใจ 

ผมีมีาเป็นี้รั้องเลัขาธิกิารั้ อย.ปลัายป ี2540 (ปีว่กิฤติต้มียำกุง้) ทา่นี้เป็นี้เลัขาธิกิารั้ อย. 253๙-2542 
ช่ว่งปี 2543-44 ที�ผมีถูกบรั้ิษ้ทกรั้ะทิงแด้งฟ้องอาญ่า มี.15๗กรั้ณีไมี่ได้้เพิ�มีปรั้ิมีาณกาเฟอีนี้อีก 30 มีก. 
ในี้เครั้ื�องด้ื�มีปรั้ะเภทนี้ี� 

เมีื�อท่านี้ได้้เป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งเด้ือนี้ตุลัาคมี ปี 2543 ก็มีีสุ้ญ่ญ่าณจ้ากผู้มีีอำนี้าจ้ให้้ย้ายผมีไปจ้าก อย. 
แต่ท่านี้ก็ปรั้ะว่ิงเว่ลัาจ้นี้ผู้มีีอำนี้าจ้พ้นี้ว่ารั้ะไป แต่เมีื�อท่านี้เกษียณอายุรั้าชการั้ในี้ตำแห้น่ี้งปล้ัด้ฯ ผมีก็ถูก
ปลั้ด้ฯ คนี้ให้มี่ย้ายไปเป็นี้รั้องอธิิบด้ีกรั้มีว่ิทยาศิาสุตรั้์การั้แพทย์อีก 3 ปี 

ช่ว่งผมีอยู่ อย.รั้อบที� 2 มีีการั้จ้้บสุินี้ค้าแลัะบรั้ิการั้ของคลัินี้ิกเสุรั้ิมีคว่ามีงามีชื�อด้้ง ท้�ง 2รั้าย ที�มีีสุาขา
มีากมีายในี้ไทยแลัะปรั้ะเทศิข้างเคียง รั้ายแรั้กลั้กลัอบฉีด้ยา "กลัูต้าไธิโอนี้" ให้้ลัูกค้าสุตรั้ีที�ผิว่คลั�ำแต่อยาก
ให้้ผิว่ขาว่ (เคยมีีข่าว่ห้มีอเถื�อนี้ฉีด้ยานี้ี�ให้้นี้้กศิึกษาในี้รั้ถเรั้่ฉีด้แลั้ว่เกิด้แพ้ยาเสุียชีว่ิต) ทีมี อย. เรั้า ว่างแผนี้
ให้้ จ้นี้ท.สุตรั้ีของ อย. ไปลั่อซ่ื�อบรั้ิการั้นี้ี� คลัินี้ิกนี้ี�จ้ะเก็บยาไว่้ที�อื�นี้ เมีื�อมีีลัูกค้าจ้ึงจ้ะนี้ำมีาฉีด้ (เพรั้าะยานี้ี�
ผิด้กฎห้มีาย, ไมี่มีีข้อบ่งใช้ในี้ทางแพทย์ว่่าฉีด้ให้้ผิว่ขาว่ขึ�นี้) อย. แลัะเจ้้าห้นี้้าที�กองการั้ปรั้ะกอบโรั้คศิิลัปะ
รั้่ว่มีก้นี้จ้้บกุมีด้ำเนี้ินี้คด้ีเมีื�อห้ลั้กฐานี้ครั้บ 

สุ่ว่นี้อีกคลัินี้ิกห้นี้ึ�งโฆษณาว่่ามีีลัูกกลัิ�งสุเต็มีเซ่ลั (ช่ว่งนี้้�นี้สุเต็มีเซ่ลักำลั้งฮิต) เมีื�อใช้ลัูกกลัิ�งรั้้กษาแลั้ว่จ้ะ
ช่ว่ยให้้ผลั้ด้เซ่ลัห้นี้้าเต่งตึง คิด้ค่าบรั้ิการั้ห้ลัายพ้นี้บาท เมีื�อสุารั้ว่้ตรั้ อย. ไปตรั้ว่จ้จ้้บ พบว่่าเป็นี้เพียงลัูกกลัิ�ง
พลัาสุติกเลั็กๆ ใสุ่ในี้ซ่องจ้ากจ้ีนี้แด้ง (รั้าคาไมี่นี้่าจ้ะเกินี้ 5 บาท) ไมี่มีีสุเต็มีเซ่ลับ้าบอด้้งที�โฆษณา รั้ายนี้ี�เมีื�อ
ถูก อย. จ้้บก็ว่ิ�งเต้นี้ห้ลัายทางจ้นี้มีาถึงท่านี้มีงคลั ท่านี้ถามีผมีว่่ารั้ายนี้ี�ผ่อนี้ผ้นี้ได้้ไห้มี (ช่ว่งนี้้�นี้ท่านี้มีาเป็นี้ 
รั้มีว่.สุธิ. แลั้ว่ แลัะท่านี้ด้ึงผมีกลั้บมีาเป็นี้เลัขาธิิการั้ อย.) ผมีตอบท่านี้ว่่ามี้นี้ห้ลัอกลัว่งปรั้ะชาชนี้ห้นี้้าด้้านี้ๆ 
เอากำไรั้มีห้าศิาลั ต้องลังโทษตามีกฎห้มีายครั้้บ ท่านี้ก็พย้กห้นี้้าแลัะไมี่เคยพูด้เรั้ื�องนี้ี�อีกเลัย.
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ส่งพี�มงคล “ส่่...สุคติิ บันชิั�นฟ้า
 นพ.อำพล จินดาวััฒนะ 

12 ธัันวาคม 2563

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

ส่งพี�มงคล

“สุู่...สุุคติ บนี้ช้�นี้ฟ้า
มีงคลั ณ สุงขลัา ลัากลั้บ
เกิด้มีา ทำคว่ามีด้ี คณานี้้บ
ถึงเว่ลัา แตกด้้บ ลั้บลัา
คือคนี้จ้รั้ิง คนี้ด้ี ที�เคารั้พ
ขอนี้้อมีนี้พ พี�มีงคลั ณ สุงขลัา
จ้ารั้ึกไว่้ เห้นี้ือพื�นี้ พสุุธิา
จ้รั้้สุจ้้า เสุว่ยสุุข ช้�ว่นี้ิรั้้นี้ด้รั้์”

9 ควัามทรงจำ มงคล ณ สงขลา 

1) งานี้เพื�อสุาธิารั้ณะคือลัมีห้ายใจ้ 
2) ทำงานี้รั้กุไปขา้งห้นี้า้ ไมีม่ีเีกยีรั้ถ์อยห้ลัง้
3) กลั้าห้าญ่ กลั้าทำในี้สุิ�งที�ถูกต้อง
4) ชีว่ิตเรั้ียบง่าย ติด้ด้ินี้ ไมี่ถือยศิศิ้กด้ิ�
5) ใจ้ด้ี มีีเมีตตา กรัุ้ณา ชอบช่ว่ยเห้ลัือ
6) ขย้นี้ห้มี้�นี้เพียรั้ เรั้ียนี้รัู้้ มีีว่ิชา มีีปัญ่ญ่า
๗) เข้าถึงธิรั้รั้มี เข้าใจ้ชีว่ิต
๘) พึ�งตนี้เอง ด้แูลัตนี้เอง ไมีเ่บยีด้เบยีนี้ใครั้
๙) เป็นี้แบบอย่างที�ด้ี
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หมอมงคล ณ สงขลา
ผู้้้สรั้างสรัรัคุ์รัะบบสุขภาพิไทยโดียไม่ต้องรัอเป่็นใหญ่่

นพ.สมศุักดิ� ชิุณหรัศุมิ� 
16 ธัันวาคม 2563
https://www.the101.world/mongkol-na-songkhla/

ไม่ติิดกรอบั – ไม่กลัวัเร่�องยาก

ว่้นี้พุธิที� 16 ธิ้นี้ว่าคมี 2563 จ้ะมีีงานี้ฌาปนี้กิจ้บุคคลัสุำค้ญ่ในี้ว่งการั้สุาธิารั้ณสุุขไทยท่านี้ห้นี้ึ�ง 
คุณห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา นี้อกเห้นี้ือจ้ากคว่ามีเสุียใจ้แลัะคว่ามีเสุียด้าย ห้ลัายท่านี้นี้่าจ้ะได้้ปรั้ะจ้้กษ์ในี้

คณุสุมีบต้สิุำคญ้่อยา่งห้นี้ึ�งของคณุห้มีอมีงคลัในี้โอกาสุที�ได้เ้ขา้รั้ว่่มีงานี้ฌาปนี้กจิ้ คอืการั้เปน็ี้คนี้ไมีต่ดิ้กรั้อบ 
คณุห้มีอได้สุ้้�งเสุยีไว่ก้อ่นี้เสุยีชวี่ติว่า่ เมีื�อทา่นี้เสุยีชวี่ติให้น้ี้ำรั้า่งกายบรั้จิ้าคศิริิั้รั้าชเพื�อให้น้ี้ก้ศิกึษาแพทย์

ได้้ใช้ปรั้ะโยชนี้์ แลั้ว่เอารัู้ปถ่ายมีาต้�งสุว่ด้แค่คืนี้เด้ียว่พอ ว่้นี้รัุ้่งขึ�นี้ก็เอารัู้ปมีาเผารั้ิมีแมี่นี้�ำให้้ขี�เถ้าลัอยไปก้บ
นี้�ำ เป็นี้อ้นี้จ้บพิธิี

นี้อกจ้ากนี้้�นี้ คุณสุมีบ้ติของคุณห้มีออีกข้อห้นี้ึ�งที�สุรั้้างคุณูปการั้ก้บรั้ะบบสุุขภาพไทย คือการั้เป็นี้คนี้ไมี่
กลั้ว่เรั้ื�องยาก ในี้ปี 2020 โคว่ิด้-1๙ ทำให้้ผู้คนี้ท้�งโลักรัู้้จ้้กศิ้กยภาพของรั้ะบบสุาธิารั้ณสุุขไทย แต่ที�สุำค้ญ่
กว่่า คือทำให้้คนี้ไทยห้้นี้มีาทำคว่ามีรัู้้จ้้กรั้ะบบสุาธิารั้ณสุุขไทยอย่างจ้รั้ิงจ้้งมีากขึ�นี้

ว่้นี้ที� 2 มีิถุนี้ายนี้ ที�ผ่านี้มีา เรั้าสุูญ่เสุียคุณห้มีออมีรั้ นี้นี้ทสุุต ผู้รั้ิเรั้ิ�มีแลัะว่างรั้ากฐานี้งานี้สุาธิารั้ณสุุข
มีูลัฐานี้ ด้้ว่ยรูั้ปธิรั้รั้มีสุำค้ญ่คือ รั้ะบบอาสุาสุมี้ครั้สุาธิารั้ณสุุข (อสุมี.) ซ่ึ�งเรั้ิ�มีด้้ว่ยคำถามี แลัะข้อว่ิพากษ์
จ้ากรั้อบข้าง แต่ในี้ว่้นี้นี้ี�กลั้บกลัายเป็นี้สุิ�งที�ถูกพูด้ถึงท้�ว่โลักว่่า ช่ว่ยให้้ไทยปลัอด้ภ้ยจ้ากโคว่ิด้-1๙ แมี้อาจ้
จ้ะมีากกว่่าที�เป็นี้จ้รั้ิง แต่ปฎิเสุธิไมี่ได้้ว่่ามีีสุ่ว่นี้สุำค้ญ่ไมี่นี้้อย
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พูด้ถึงจุ้ด้เด้่นี้ของรั้ะบบสุุขภาพไทย อีกเรั้ื�องห้นี้ึ�งที�เป็นี้ที�พูด้ถึงแลัะยอมีรั้้บในี้รั้ะด้้บนี้านี้าชาติมีาก่อนี้มีี
โคว่ดิ้-1๙ คอืรั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะก้นี้สุขุภาพถว้่นี้ห้นี้า้ ที�คณุห้มีอสุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิ ์มีุง่มี้�นี้ บากบ้�นี้ คดิ้ แลัะนี้ำ
เสุนี้อ จ้นี้เกิด้เป็นี้นี้โยบายเมีื�อเกือบ 20 ปทีี�แลัว้่ แต่ห้ากไม่ีใชเ่พรั้าะได้คุ้ณห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา ห้รั้อืที�ผมีขอ
เรั้ยีกในี้บทคว่ามีว่า่ ‘พี�มีงคลั’ ตามีที�เคยเรั้ยีกเปน็ี้ปกตเิมีื�อทา่นี้ยง้มีชีวี่ติอยู ่เปน็ี้ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุในี้
ชว่่งเว่ลัานี้้�นี้ กเ็ชื�อว่า่รั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพของไทยกอ็าจ้พบอปุสุรั้รั้คแลัะคว่ามียากลัำบากห้ลัายปรั้ะการั้

อาจ้เห้มีือนี้เด้็กนี้�ำห้นี้้กนี้้อยต้�งแต่แรั้กคลัอด้ จ้นี้ต้องกรั้ะเสุือกกรั้ะสุนี้ในี้การั้เอาชีว่ิตรั้อด้
 

พลังแห่งการนำนโยบัายส่่การปฏิิบััติิ
 นี้โยบายที�ด้ีต้องมีี 3 สุ่ว่นี้ปรั้ะกอบก้นี้ นี้โยบายห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าของไทยนี้้บเป็นี้ต้ว่อย่างที�

นี้า่สุนี้ใจ้ มีสีุามีสุ่ว่นี้ครั้บถ้ว่นี้ ต้�งแตก่ารั้ออกแบบที�มีาจ้ากการั้ว่ิจ้ย้ แลัะการั้เรั้ยีนี้รัู้จ้้ากสุารั้พ้ด้ปรั้ะสุบการั้ณ์
ท้�งในี้แลัะต่างปรั้ะเทศิ โด้ยมีีคุณห้มีอสุงว่นี้เป็นี้กำลั้งสุำค้ญ่ ต่อมีาคือการั้ต้ด้สุินี้ใจ้ของผู้มีีอำนี้าจ้ ซ่ึ�งเป็นี้ผลั
จ้ากการั้พยายามีสุื�อสุารั้ทำคว่ามีเขา้ใจ้ โด้ยคณุห้มีอสุงว่นี้แลัะทมีีงานี้เชน่ี้เด้ยีว่กน้ี้ ตามีด้ว้่ยการั้นี้ำนี้โยบาย
ไปสุู่การั้ปฎิบ้ติ ซ่ึ�งอยู่ในี้คว่ามีดู้แลัของข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ

พี�มีงคลัขึ�นี้เป็นี้ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุในี้เดื้อนี้ตุลัาคมี 2543 ห้ลัง้จ้ากน้ี้�นี้ในี้เดื้อนี้พฤศิจิ้กายนี้มีีการั้
ยุบสุภา เลัือกต้�งท้�ว่ไปได้้รั้้ฐบาลัให้มี่ในี้เด้ือนี้มีกรั้าคมี 2544 เป็นี้พรั้รั้คไทยรั้้กไทยที�ชูนี้โยบายห้ลั้กปรั้ะก้นี้
สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้ามีาต้�งแต่ช่ว่งห้าเสุียง แมี้ในี้รั้ายลัะเอียด้จ้ะแกว่่งไปแกว่่งมีาในี้ปรั้ะเด้็นี้การั้เก็บเบี�ยปรั้ะก้นี้ 
แต่ปฏิเสุธิไมี่ได้้ว่่าไอเด้ียแลัะการั้ออกแบบรั้ะบบมีาจ้ากคุณห้มีอสุงว่นี้แลัะคณะ

เมีื�อถึงเว่ลัาลังมีือปฏิบ้ติ ปรั้ากฏว่่าพี�มีงคลักลัายเป็นี้บุคคลัแรั้กที�คิด้ว่างแผนี้ต้�งแต่รัู้้ผลัการั้เลัือกต้�ง ไมี่
ได้ร้ั้อให้ร้ั้ฐ้มีนี้ตรั้มีีาสุ้�งการั้ ด้ว้่ยการั้เชญิ่ผู้เกี�ยว่ข้องท้�งฝู่ายว่ชิาการั้ที�มีสีุว่่นี้รั้ว่่มีในี้การั้ออกแบบแลัะทมีีงานี้ในี้
กรั้ะทรั้ว่ง มีาคุยก้นี้ว่่าจ้ะทำอย่างไรั้ให้้นี้โยบายห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าเกิด้ผลัแลัะว่างรั้ะบบได้้อย่างด้ี

สุว่่นี้ห้นี้ึ�งเพรั้าะพี�มีงคลัเห้น็ี้ว่า่นี้ี�เปน็ี้นี้โยบายที�ด้ ีแตอ่กีด้า้นี้ห้นี้ึ�งเพรั้าะพี�มีงคลัมีเีว่ลัาเปน็ี้ปลัด้้เพยีงปเีด้ยีว่ 
โด้ยจ้ะเกษียณในี้เด้ือนี้ก้นี้ยายนี้ 2544 มีีรั้ะยะเว่ลัาทำงานี้เพียงไมี่ถึง ๙ เด้ือนี้นี้้บจ้ากว่้นี้ได้้รั้้ฐบาลัให้มี่

 เป็นี้ที�ทรั้าบกน้ี้แลัว้่ว่า่ ในี้ที�สุดุ้นี้โยบายนี้ี�กเ็รั้ิ�มีลังมีอืได้ใ้นี้เด้อืนี้เมีษายนี้ ในี้จ้ง้ห้ว้่ด้จ้ำนี้ว่นี้ห้นี้ึ�งที�พี�มีงคลั
ปรั้ะเมีินี้ว่่าจ้ะเรั้ิ�มีได้้โด้ยมีีคว่ามีพรั้้อมีพอสุมีคว่รั้ ผมีมี้กเลั่าให้้เพื�อนี้ๆ ต่างปรั้ะเทศิที�สุนี้ใจ้นี้โยบายนี้ี�ฟังว่่า 
การั้เลัือกจ้้งห้ว้่ด้เรั้ิ�มีต้นี้ไมี่ได้้ใช้การั้ต้�งเกณฑิ์อย่างเป็นี้รั้ะบบ เอาข้อมีูลัมีาปรั้ะมีว่ลั แลั้ว่เลัือกว่่าที�ไห้นี้ได้้
คะแนี้นี้สุูงสุุด้ แต่เป็นี้การั้ใช้ ‘ปัญ่ญ่าปฏิบ้ติ’ (tacit knowledge) พรั้้อมีเลั่าแถมีว่่า ผมีเองย้งปรั้ะเมีินี้ว่่า
นี้่าจ้ะมีีเพียงไมี่กี�จ้้งห้ว่้ด้ที�พรั้้อมี แลัะนี้่าจ้ะขยายได้้ช้ามีากๆ ในี้ช่ว่งแรั้ก แลัะฝู่ายการั้เมีืองเองก็มีีท่าทีลั้งเลั 
ไมีแ่นี้ใ่จ้ว่า่จ้ะโด้นี้ปฏกิริั้ยิาจ้ากฝูา่ยที�ไมีเ่ห้น็ี้ด้ว้่ยโจ้มีตจี้นี้เสุยีคะแนี้นี้ห้รั้อืไมี ่เพรั้าะฝูา่ยที�ไมีเ่ห้น็ี้ด้้ว่ยในี้เว่ลัา
นี้้�นี้ก็มีีมีาก แลัะมีีพลั้งในี้การั้สุรั้้างแรั้งต้านี้ได้้ไมี่นี้้อย

แต่ด้้ว่ยคว่ามีมีุ่งมี้�นี้แลัะคว่ามีสุามีารั้ถในี้การั้เป็นี้ผู้นี้ำของพี�มีงคลั ที�นี้อกจ้ากจ้ะกลั้าต้ด้สุินี้ใจ้แลั้ว่ ย้ง
ให้้คว่ามีสุำค้ญ่ก้บการั้สุื�อสุารั้ทำคว่ามีเข้าใจ้แลัะรั้้บฟังปัญ่ห้า ท้�งก้บฝู่ายปฏิบ้ติแลัะฝู่ายการั้เมีือง ทุกอย่าง
ก็เด้ินี้ห้นี้้าผ่านี้ไปได้้ ที�สุำค้ญ่คือ พี�มีงคลัใช้การั้ปรั้ะเมีินี้แลัะต้ด้สุินี้ใจ้ทำในี้สุิ�งที�ตนี้เองเชื�อมี้�นี้ว่่าถูกต้องแลัะ
คว่รั้เป็นี้คนี้ทำงานี้แลัะฟังข้อมีูลัมีากกว่่ารั้อฟังคำสุ้�งห้รั้ือข้อสุ้�งการั้จ้ากฝู่ายการั้เมีือง
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เสุียงบ่นี้ห้รั้ือปัญ่ห้าที�สุะท้อนี้จ้ากฝู่ายปฏิบ้ติก็ได้้รั้้บการั้เอาใจ้ใสุ่แก้ปัญ่ห้า
แน่ี้นี้อนี้ว่า่ ท้�งห้มีด้นี้ี�ได้อ้กี 2 แรั้งแขง็ขน้ี้ คอืคณุห้มีอสุงว่นี้แลัะทมีีงานี้ ซ่ึ�งในี้ตอนี้แรั้กยง้ไมีไ่ด้จ้้ด้้ต้�งเปน็ี้

สุำนี้ก้งานี้ห้ลัก้ปรั้ะก้นี้สุขุภาพแห้ง่ชาต ิ(สุปสุช.) แลัะคณุห้มีอสุรุั้พงษ ์สุบืว่งศิลี์ั ในี้ฐานี้ะรั้ฐ้มีนี้ตรั้ชีว่่ยว่า่การั้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ที�ลังมีาช่ว่ยกำก้บถึงรั้ะด้้บปฏิบ้ติ โด้ยเฉพาะห้ลั้งจ้ากที�พี�มีงคลัพ้นี้จ้ากตำแห้นี้่งปลั้ด้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขไปตามีอายุรั้าชการั้ ในี้ขณะที�นี้โยบายเพิ�งเรั้ิ�มีได้้เพียงไมี่ถึง 6 เด้ือนี้

 คำถามีห้นี้ึ�งที�ผมีถามีต้ว่เองเป็นี้รั้ะยะคือ ถ้าปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งในี้ตอนี้เรั้ิ�มีต้นี้ไมี่ใช่พี�มีงคลั จ้ะเกิด้อะไรั้ขึ�นี้
ก้บรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้า คำตอบที�ได้้คือ คุณห้มีอสุงว่นี้คงเห้นี้ื�อยก้บการั้ใช้ว่าทศิิลัป์ เกลัี�ย
กลั่อมีเจ้รั้จ้าก้บฝู่ายข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ เพรั้าะแม้ีจ้ะเป็นี้เลัขาธิิการั้ สุปสุช. ก็ไม่ีได้้มีีอำนี้าจ้ในี้การั้สุ้�งการั้
กลัไกของรั้ะบบบรั้ิการั้ภาครั้้ฐ ซ่ึ�งเป็นี้กำลั้งสุำค้ญ่ในี้การั้นี้ำบรั้ิการั้ แลัะทำให้้ปรั้ะชาชนี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่ได้้ใช้สุิทธิิ
ตามีนี้โยบายที�เนี้้นี้คว่ามีถ้ว่นี้ห้นี้้า

สุ่ว่นี้คนี้ในี้รั้ะบบบริั้การั้ที�มีีจ้ำนี้ว่นี้ไม่ีน้ี้อยแลัะเห็้นี้คุณค่าของนี้โยบายนีี้� อาจ้ไม่ีต่างจ้ากที�พี�มีงคลัเห็้นี้ 
แลัะอยากให้้เกิด้ขึ�นี้จ้รั้ิง ก็อาจ้ไมี่มีีพลั้งที�จ้ะทำในี้สุิ�งที�คว่รั้ทำแลัะอยากทำ เพรั้าะอย่างไรั้เสีุยก็ต้องรั้อฟัง
คำสุ้�งผู้บ้งค้บบ้ญ่ชาโด้ยตรั้ง

 
บัริหารระบับัซีับัซี้อน สร้างสมดุลเพ่�อรวัมพลัง

 อาจ้มีีคนี้ต้�งคำถามีว่่าที�เขียนี้แบบนี้ี� ให้้เครั้ด้ิตฝู่ายข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้ำมีากไปห้นี้่อยห้รั้ือไมี่ เพรั้าะเมืี�อ
เป็นี้นี้โยบาย ฝู่ายการั้เมีืองก็ต้องรั้้บผิด้ชอบ แลัะเมีื�อทำได้้ด้ี ก็ต้องถือเป็นี้คว่ามีสุามีารั้ถของฝู่ายการั้เมีือง

ถือเป็นี้คำถามีที�สุมีคว่รั้ช่ว่ยก้นี้ห้าข้อมีูลัแลัะข้อเท็จ้จ้รั้ิงนี้ำมีาปรั้ะกอบก้นี้ แต่สุำห้ร้ั้บผมีพี�มีงคลัเป็นี้
กุญ่แจ้สุำค้ญ่ของคว่ามีสุำเรั้็จ้ เพรั้าะใช้อำนี้าจ้ห้นี้้าที�ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งทำให้้นี้โยบายด้ีๆ เกิด้การั้ปฏิบ้ติอย่าง
จ้รั้ิงจ้้งแลัะเป็นี้ปรั้ะโยชนี้์ต่อสุ่ว่นี้รั้ว่มี อ้นี้เป็นี้ห้นี้้าที�ห้ลั้กของผู้บรั้ิห้ารั้รั้ะด้้บสุูงในี้กลัไกข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ

ไมี่ใช่เพรั้าะห้ว่้งลัาภยศิสุรั้รั้เสุรั้ิญ่ ห้รั้ืออยากเอาใจ้ฝู่ายการั้เมีือง ห้ากเพรั้าะเห้็นี้โอกาสุที�จ้ะทำให้้เรั้ื�อง
ด้ีๆ เกิด้ขึ�นี้ เป็นี้ปรั้ะโยชนี้์ก้บคนี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่ เป็นี้โอกาสุที�ข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ ทำให้้เกิด้ขึ�นี้ด้้ว่ยต้ว่เองไมี่ได้้

แต่ใช้โอกาสุที�เกิด้ขึ�นี้ ทำให้้เกิด้เรั้ื�องด้ีๆ ได้้ ถือเป็นี้ผู้ที�ช่ว่ยให้้ฝู่ายนี้โยบายได้้เครั้ด้ิต โด้ยใช้ห้ลั้ก equal 
partnership ไมี่ไปแย่งเครั้ด้ิตห้รั้ือด้ิสุเครั้ด้ิตฝู่ายการั้เมีือง แต่ก็ไมี่ได้้รั้อฟังคำสุ้�ง แลัะในี้บางครั้้�งก็ย้งท้ว่งติง
ห้รั้ือช่ว่ยปกป้องฝู่ายคนี้ทำงานี้

 ในี้ช่ว่งแรั้กๆ ของการั้ปฏิบ้ติตามีนี้โยบาย ฝู่ายการั้เมีืองใช้สุโลัแกนี้ว่่า “30 บาท รั้้กษาทุกโรั้ค”
ผลัข้างเคียงที�ไมี่ได้้ต้�งใจ้ (unintended consequences) คือชาว่บ้านี้ตีคว่ามีว่่าโรั้งพยาบาลัเก็บเงินี้

จ้ากชาว่บา้นี้เกนิี้ 30 บาทไมีไ่ด้้ ไมีว่่า่จ้ะปว่่ยด้้ว่ยโรั้คใด้ ห้รืั้อใชย้าอะไรั้ ซ่ึ�งในี้คว่ามีเปน็ี้จ้รั้งิไมีไ่ด้เ้ปน็ี้เชน่ี้นี้้�นี้
ชาว่บ้านี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่เข้าใจ้ด้ี แลัะยอมีรั้้บเงื�อนี้ไขที�โรั้งพยาบาลัต่างๆ ‘ตีคว่ามี’ แลัะอาจ้มีีการั้เรั้ียกเก็บค่า

รั้ก้ษาบา้ง (ไมีเ่ห้มีอืนี้กอ่นี้ห้นี้า้นี้โยบายนี้ี� ที�โรั้งพยาบาลัรั้ฐ้สุามีารั้ถเรั้ยีกเกบ็คา่บรั้กิารั้สุว่่นี้ให้ญ่ไ่ด้ใ้นี้รั้าคาที�
รั้้ฐกำห้นี้ด้ แลัะยกเว่้นี้บางสุ่ว่นี้ได้้ตามีแต่กำลั้งคว่ามีสุามีารั้ถของโรั้งพยาบาลัแต่ลัะแห้่ง)

คนี้ที�คิด้ว่่าจ้่าย 30 บาทแล้ัว่ก็ต้องทำได้้ทุกอย่างโด้ยไม่ีมีีเงื�อนี้ไข ก็มี้กเป็นี้คนี้ที�ไม่ียอมีอยู่เฉย เมีื�อ
ถูกลัะเมีิด้สุิทธิิที�คิด้ว่่าพึงได้้ จ้ึงไปฟ้องนี้้กการั้เมีือง นี้ำมีาซ่ึ�งการั้สุ้�งการั้ห้รั้ือการั้ ‘สุอบห้าข้อเท็จ้จ้รั้ิง’ จ้นี้
กรั้ะทบถึงคว่ามีรัู้้สุึก ห้รั้ือบางครั้้�งก็สุรั้้างคว่ามีไมี่พอใจ้ให้้ก้บคนี้ทำงานี้ห้นี้้างานี้ แบบนี้ี�ต้องอาศิ้ย ‘ผู้ให้ญ่่
ในี้กรั้ะทรั้ว่ง’ ที�เข้าใจ้แลัะมีีคว่ามีสุามีารั้ถ มีาเป็นี้ต้ว่กลัางห้าทางแก้ปัญ่ห้าให้้ก้บทุกฝู่าย ไมี่ใช่ฉว่ยโอกาสุ
ห้าเสุียงก้บฝู่ายใด้ฝู่ายห้นี้ึ�ง ห้รั้ือที�แย่กว่่าคือโยนี้คว่ามีผิด้ให้้ก้บชาว่บ้านี้ที�มีารั้้บบรั้ิการั้
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พี�มีงคลัเป็นี้ต้ว่อย่างของบุคคลัที�ทำเช่นี้นี้้�นี้ แมี้จ้ะรัู้้ว่่ายาก แต่เพรั้าะรัู้้ว่่าเรั้ื�องด้ีๆ กว่่าจ้ะเกิด้ได้้มี้นี้ยาก 
คนี้ที�มีีอิทธิิพลั (influences) ในี้การั้ทำให้้รั้ะบบข้บเคลัื�อนี้ไปในี้ทางที�ด้ี ก็ต้องไมี่กลั้ว่เรั้ื�องยาก กลั้บต้องว่ิ�ง
เข้าใสุ่ นี้ี�เป็นี้นี้ิสุ้ยปกติของพี�มีงคลั ที�ไมี่เคยห้นี้ีเรั้ื�องยากๆ ถ้าเป็นี้เรั้ื�องด้ีๆ ที�เป็นี้ปรั้ะโยชนี้์

 
ทุกรั้ะบบในี้สุ้งคมี ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้รั้ะบบการั้ศิึกษา รั้ะบบสุุขภาพ รั้ะบบยุติธิรั้รั้มี รั้ะบบแรั้งงานี้ รั้ะบบ

เกษตรั้ ไปจ้นี้ถึงรั้ะบบเศิรั้ษฐกิจ้ ลั้ว่นี้ซ่้บซ่้อนี้ มีีผู้คนี้แลัะรั้ะบบย่อยๆ เกี�ยว่ข้องมีากมีาย ถ้าใช้ห้ลั้กการั้
ท�างานี้เป็นี้ ‘เครั้ือข่าย’ (network) ก็ต้องมีี ‘ข้อต่อ’ (node) กลัไกรั้าชการั้ปรั้ะจ้�า เป็นี้ node สุ�าค้ญ่ในี้
ทุกรั้ะบบ มีากนี้้อยแตกต่างก้นี้ไปตามีธิรั้รั้มีชาติของแต่ลัะรั้ะบบ

พี�มีงคลัท�าให้้เห้็นี้ว่่า กลัไกรั้าชการั้ ถ้ามีีการั้นี้�าที�ถูกต้อง มีีคว่ามีกลั้าห้าญ่ในี้การั้ลังมีือท�าด้้ว่ยห้ลั้กการั้ 
โด้ยยึด้เป้าห้มีายที�ปรั้ะโยชนี้์ของคนี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่ ย่อมีสุ่งผลัต่อสุ่ว่นี้อื�นี้ๆ ในี้เครั้ือข่าย สุามีารั้ถข้บเคลัื�อนี้ไปสุู่
ผลัสุุด้ท้ายที�เป็นี้ปรั้ะโยชนี้์รั้่ว่มีก้นี้ ถ้าท�าโด้ยไมี่ยึด้ปรั้ะโยชนี้์สุ่ว่นี้ต้ว่ห้รั้ือมีุ่งเอาใจ้ผู้มีีอ�านี้าจ้ แต่ท�าโด้ยมีอง
ที�ปรั้ะโยชนี้์ที�จ้ะเกิด้ก้บสุ่ว่นี้รั้ว่มี ด้้ว่ยคว่ามีกลั้าห้าญ่

ไมี่ใช่กลั้าห้าญ่ที�จ้ะท�าทุกอย่างตามีที�ต้ว่เองเชื�อ แลัะพรั้้อมีแอ่นี้อกรั้้บผิด้ชอบในี้ผลัที�ตามีมีา แต่กลั้า
ห้าญ่ที�จ้ะยึด้มี้�นี้ในี้เป้าห้มีายที�ถูกต้อง รั้้บฟังด้้ว่ยคว่ามีเข้าใจ้ในี้ฝู่ายต่างๆ ไมี่ว่่าจ้ะเห้็นี้ตรั้งห้รั้ือเห้็นี้ต่าง

แลัะที�สุ�าค้ญ่ คอืกล้ัาห้าญ่ที�จ้ะเลืัอกท�าในี้สิุ�งที�เดิ้มีอาจ้ไม่ีเห็้นี้ด้้ว่ย ห้รั้อืปรั้บ้แก้เมืี�อได้้รั้บ้ฟังเพิ�มีเตมิีในี้สิุ�ง
ที�เป็นี้ปรั้ะโยชน์ี้ พร้ั้อมีจ้ะสืุ�อสุารั้เพื�อให้้ทกุฝู่ายเห็้นี้ว่่า ท้�งห้มีด้นีี้�เป็นี้ชะตากรั้รั้มีร่ั้ว่มีก้นี้ที�ไม่ีมีใีครั้สุามีารั้ถจ้ะ
แยกต้ว่ออกมีาได้้ แต่ต้องช่ว่ยก้นี้ห้าห้นี้ทางที�ด้ีกว่่า เพรั้าะแต่ลัะก้าว่ที�ผ่านี้ไปไมี่ได้้มีีแต่คว่ามีสุ�าเรั้็จ้ เพรั้าะ
ไมี่มีีใครั้รัู้้ค�าตอบสุุด้ท้าย 

ไมี่ว่่าจ้ะมีีอ�านี้าจ้แค่ไห้นี้ ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งห้รืั้อร้ั้ฐมีนี้ตรีั้ ต้องมีีการั้รั้้อยเรีั้ยง ปรั้ะสุานี้คว่ามี
คิด้แลัะคว่ามีเชื�อที�ห้ลัากห้ลัายแตกต่าง ให้้เด้ินี้ไปในี้เสุ้นี้ทางที�คว่รั้จ้ะเป็นี้ แลัะรั้่ว่มีแก้ปัญ่ห้าไปพรั้้อมีก้นี้

 
สร้างประโยชิน์ สร้างระบับั ใชิ่ทำได้เพียงเม่�อมีติำแหน่งใหญ่โติ

 บทคว่ามีนี้ี�เขียนี้ขึ�นี้ในี้โอกาสุที�พี�มีงคลัเสุียชีว่ิตในี้ว่้ย ๗๙ ปี เลั่าเฉพาะสุิ�งที�พี�มีงคลัทำให้้ก้บสุ่ว่นี้รั้ว่มี
ในี้โอกาสุที�มีีตำแห้นี้่งเป็นี้ถึงปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่ง แต่ใช่ว่่าชีว่ิตคนี้คนี้ห้นี้ึ�งจ้ะทำเรั้ื�องด้ีๆ ให้้แก่ผู้อื�นี้ เพียงเมีื�อมีี
ตำแห้นี้่งรั้ะด้้บสุูง ชีว่ิตพี�มีงคลับอกผมีแบบนี้้�นี้ เพรั้าะพี�ทำเรั้ื�องด้ีๆ ให้้ก้บคนี้อื�นี้ พรั้้อมีพ้ฒนี้ารั้ะบบบรั้ิการั้
ในี้พื�นี้ที�รั้้บผิด้ชอบของต้ว่เองอย่างเต็มีที�แลัะจ้รั้ิงจ้้ง โด้ยไม่ีรั้อถามีห้รืั้อขออนีุ้ญ่าตผู้ให้ญ่่ในี้กรั้ะทรั้ว่งห้รืั้อ
ในี้จ้้งห้ว่้ด้มีาต้�งแต่เรั้ิ�มีทำงานี้

ชาว่อำเภอพิมีายได้้ปรั้ะโยชนี้์มีากมีาย คนี้ทำงานี้ในี้โรั้งพยาบาลัชุมีชนี้พิมีายรัุ้่นี้ต่อๆ มีาก็ได้้ปรั้ะโยชนี้์ 
จ้้งห้ว่้ด้นี้ครั้รั้าชสุีมีาก็ได้้ปรั้ะโยชนี้์ เพรั้าะมีีต้ว่อย่างด้ีๆ สุรั้้างแรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้ให้้นี้้องให้มี่ๆ ว่่าทำโรั้งพยาบาลั
ให้ด้้ไีด้อ้ยา่งไรั้ ว่า่ไปแลัว้่ รั้ะบบสุุขภาพของปรั้ะเทศิกไ็ด้ป้รั้ะโยชนี้ ์เพรั้าะโรั้งพยาบาลัอำเภอพมิีายเปน็ี้ห้นี้ึ�ง
ในี้ตว้่อยา่งที�ถกูพดู้ถงึ แลัะเปน็ี้แรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้ให้น้ี้อ้งให้มีที่�เรั้ิ�มีทำงานี้ ไมีเ่พยีงในี้จ้ง้ห้ว่ด้้นี้ครั้รั้าชสุมีีาเทา่นี้้�นี้

ก่อนี้จ้ะได้้เป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข พี�มีงคลัผ่านี้ตำแห้นี้่งบรั้ิห้ารั้อีกห้ลัายตำแห้นี้่ง ท้�งในี้รั้ะด้้บ
จ้้งห้ว่้ด้แลัะรั้ะด้้บกรั้มี ในี้แต่ลัะบทบาทมีีเรั้ื�องเลั่ามีากมีายถึงคว่ามีไมี่อยู่นี้ิ�ง ไมี่ติด้กรั้อบ คิด้ค้นี้ท้�งงานี้แลัะ
รั้ะบบงานี้ให้มี่ๆ จ้นี้กลัายเป็นี้แบบอย่างกว่้างไกลั

บางครั้้�งคว่ามีคิด้นี้อกกรั้อบ แมี้จ้ะอยู่ในี้ตำแห้นี้่งให้ญ่่ ก็นี้ำคว่ามีลัำบากมีาให้้ อย่างที�พี�มีงคลัพยายามี
สุรั้า้งกองทุนี้เพื�อช่ว่ยให้ก้ารั้ทำงานี้พิจ้ารั้ณาคำขอขึ�นี้ทะเบียนี้ยารั้ว่ด้เร็ั้ว่ขึ�นี้ เมีื�อครั้้�งมีตีำแห้น่ี้งเป็นี้เลัขาธิกิารั้
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คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา เมีื�อครั้้�งเปน็ี้รั้ฐ้มีนี้ตรั้ว่ี่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุกป็รั้ะกาศิใชม้ีาตรั้การั้บง้คบ้
ใช้สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยา ห้รั้ือ CL (Compulsory Licensing) เพื�อให้้มีียารั้าคาถูกมีาใช้ก้บคนี้ไข้จ้ำนี้ว่นี้
มีากขึ�นี้ ภายใต้ว่งเงินี้ที�มีีอยู่จ้ำก้ด้ แมี้จ้ะเป็นี้ข้อตกลังนี้านี้าชาติที�ปรั้ะเทศิต่างๆ มีีสุิทธิิใช้ได้้ แลัะแมี้เป็นี้ถึง
รั้้ฐมีนี้ตรั้ี แต่พี�มีงคลัก็ต้องสุู้ก้บแรั้งต้านี้มีากมีาย ปรั้ะเทศิไทยกลัายเป็นี้เป้ากด้ด้้นี้จ้ากปรั้ะเทศิมีห้าอำนี้าจ้
ที�ห้นีุ้นี้ธิุรั้กิจ้ยาในี้ปรั้ะเทศิของตนี้ มีิห้นี้ำซ่�ำ พี�มีงคลัย้งต้องคอยตอบคำถามีชี�แจ้งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีรั้่ว่มีรั้้ฐบาลัด้้ว่ย
ก้นี้เองที�ห้ว่้�นี้เกรั้งผลักรั้ะทบต่างๆ

ใช่ว่่ามีีอำนี้าจ้ ทำเรั้ื�องด้ีๆ จ้ะง่ายเห้มีือนี้ที�ห้ลัายคนี้เข้าใจ้
ใช่ว่่าคนี้มีีอ�านี้าจ้ จ้ะท�าเรั้ื�องด้ีๆ ให้้แก่สุ่ว่นี้รั้ว่มีเสุมีอไป
พี�มีงคลัเป็นี้อกีคนี้ห้นี้ึ�งที�ช่ว่ยสุร้ั้างคว่ามีเข้มีแข็งของรั้ะบบสุขุภาพไทย ท�าให้้เรั้ื�องให้ม่ีๆ เรั้ื�องด้ีๆ  เกดิ้ขึ�นี้

มีากมีาย ด้้ว่ยคว่ามีกลั้า ท้�งกลั้าคิด้นี้อกกรั้อบ กลั้าต้ด้สุินี้ใจ้ กลั้าเห้็นี้ด้้ว่ยก้บคนี้ที�เห้็นี้ต่าง กลั้าปกป้องคนี้
ท�างานี้จ้รั้ิง แลัะกลั้ายืนี้ห้ย้ด้ในี้เรั้ื�องที�ถูกต้อง เมีื�อเห้็นี้ว่่าเป็นี้ปรั้ะโยชนี้์แก่สุ่ว่นี้รั้ว่มี
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ผลงานประจักษ์ ด่แลประชิาชินเข้าถึงการรักษา

นพ.ศุักดิ�ชิัย กาญจนวััฒนา
 14 ธัันวาคม 2563

https://www.nhso.go.th/news/2964

นพ.มงคล ณ สงขลา นับัเป็นป่ชินียบัคุคลติอ่ระบับัสาธิารณสขุของประเทศุไทยอยา่งยิ�ง

นี้อกจ้ากเป็นี้ห้นี้ึ�งในี้คณะบุคคลัที�ได้้รั้่ว่มีผลั้กด้้นี้ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติ (สุิทธิิบ้ตรั้ทอง) ย้งเป็นี้
ผูด้้ำเนิี้นี้การั้ผล้ักด้้นี้ห้ลัายนี้โยบายที�สุำคญ้่ของรั้ะบบบต้รั้ทองในี้ช่ว่งด้ำรั้งตำแห้น่ี้งรั้ฐ้มีนี้ตรีั้ว่า่การั้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุขจ้นี้ปรั้ะสุบผลัสุำเรั้็จ้อย่างที�ปรั้ากฎในี้ปัจ้จุ้บ้นี้ ทำให้้ผู้ป่ว่ยจ้ำนี้ว่นี้มีากได้้รั้้บการั้ดู้แลัแลัะเข้าถึง
การั้รั้้กษาตามีมีาตรั้ฐานี้ได้้อย่างครั้อบคลัุมีแลัะท้�ว่ถึง ช่ว่ยลัด้อ้ตรั้าการั้เสุียชีว่ิตอย่างมีาก แลัะที�สุำค้ญ่ช่ว่ย
ลัด้ภาว่ะลั้มีลัะลัายของครั้้ว่เรั้ือนี้จ้ากภารั้ะห้นี้ี�สุินี้ค่ารั้้กษาพยาบาลั โด้ยเฉพาะจ้ากโรั้คค่าใช้จ้่ายสุูง

ผลังานี้ชิ�นี้สุำค้ญ่ของ นี้พ.มีงคลั ไมี่กลั่าว่ถึงคงไมี่ได้้ คือการั้ช่ว่ยให้้ผู้ป่ว่ยเข้าถึงยาที�จ้ำเป็นี้จ้ากนี้โยบาย
ปรั้ะกาศิสุิทธิิบ้ตรั้เห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยา (CL) ปี 254๙ เรั้ิ�มีจ้ากยาเอฟฟาไว่เรั้นี้ซ่์ (Effavirenz) ยาต้านี้ไว่รั้้สุ
สุูตรั้พื�นี้ฐานี้ที�ใช้รั้้กษาการั้ติด้เชื�อเอชไอว่ี ช่ว่ยลัด้ปรั้ิมีาณเชื�อเอชไอว่ีในี้รั้่างกายต่อมีาช่ว่งต้นี้ปี 2550 ได้้
ปรั้ะกาศิ CL ยาเพิ�มีเติมีอีก 2 รั้ายการั้ คือ ยาโคลัพิโด้เกรั้ลั (Clopidogrel) ยาลัะลัายลัิ�มีเลัือด้ใช้รั้้กษา 
แลัะ ป้องก้นี้การั้อุด้ต้นี้ในี้เสุ้นี้เลัือด้แด้งที�ไปเลัี�ยงสุมีองแลัะห้้ว่ใจ้ แลัะยาสุูตรั้ผสุมีรั้ะห้ว่่างโลัพินี้าเว่ียรั้์แลัะ
รั้ิโทนี้าเว่ียรั้์ (Lopinavir & Ritonavir) ยาสุำห้รั้้บผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ีแลัะผู้ป่ว่ยโรั้คเอด้สุ์ที�ด้ื�อยาสุูตรั้พื�นี้ฐานี้ 
นี้อกจ้ากนีี้�ต่อมีาย้งมีีการั้ปรั้ะกาศิ CL ยามีะเร็ั้งเป็นี้ที�รู้ั้ก้นี้ดี้ว่่าเป็นี้ยาที�แพงมีาก ทำให้้ผู้ป่ว่ยมีะเร็ั้งเข้าถึง
การั้รั้้กษา

ขณะที�โรั้คไตว่ายเรืั้�อร้ั้งรั้ะยะสุดุ้ทา้ย เปน็ี้อกีห้นี้ึ�งผลังานี้เด้น่ี้ชด้้เจ้นี้ ในี้อด้ตีเรั้ามีผีูป้ว่่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้ง้จ้ำนี้ว่นี้
ไม่ีน้ี้อยที�ต้องเสุยีชวี่ติลัง ด้้ว่ยค่าฟอกไตที�ต้องเข้าบำบด้้ 2-3 ครั้้�งต่อสุ้ปด้าห์้ อย่างต่อเนี้ื�องตลัอด้ชีว่ติ ปรั้ะมีาณ
ครั้้�งลัะ 2,000 - 3,000 บาท ขณะเดี้ยว่ก้นี้ห้ลัายครั้อบคร้ั้ว่ต้องลั้มีลัะลัายจ้ากการั้กู้ห้นีี้�ยืมีสุินี้นี้ี� ต้�งแต่
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ช่ว่งปลัายปี 2550 จ้ากที� นี้พ.มีงคลั ได้้ผลั้กด้้นี้ให้้การั้ดู้แลัผู้ป่ว่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้้ง
รั้ะยะสุุด้ท้ายบรั้รั้จุ้เป็นี้สุิทธิิปรั้ะโยชนี้์บ้ตรั้ทองสุำเร็ั้จ้ ครั้อบคลัุมีท้�งการั้ลั้าง
ไตผ่านี้ช่องท้อง การั้ฟอกไต แลัะการั้ผ่าต้ด้ปลัูกถ่ายไต เป็นี้ต้นี้ โด้ยได้้รั้้บการั้
อนี้มุีติ้จ้ากคณะรั้ฐ้มีนี้ตรั้แีมีว้่า่จ้ะมีีขอ้ทก้ทว้่งในี้ปรั้ะเด้น็ี้คว่ามีกง้ว่ลัตอ่ภารั้ะงบ
ปรั้ะมีาณปรั้ะเทศิก็ตามี สุ่งผลัขณะนี้ี�มีีผู้ป่ว่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้้งกว่่า 6 ห้มีื�นี้คนี้ เข้า
ถึงการั้บำบ้ด้รั้้กษา 

นี้อกจ้ากนี้ี� นี้พ.มีงคลั ย้งได้้ด้ำเนี้ินี้การั้ยกเลัิกการั้จ้้ด้เก็บ 30 บาท ในี้การั้
เข้ารั้้บบริั้การั้ในี้รั้ะบบบ้ตรั้ทอง ด้้ว่ยมีองว่่าแม้ีเป็นี้เงินี้จ้ำนี้ว่นี้น้ี้อยแต่ก็เป็นี้
อุปสุรั้รั้คที�ทำให้้คนี้สุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งที�มีีรั้ายได้้น้ี้อยเข้าไมี่ถึงการั้รั้้กษา ขณะที�เงินี้ที�ได้้
จ้ากการั้จ้้ด้เก็บด้้งกลั่าว่รั้ว่มีเป็นี้เมี็ด้เงินี้ที�ไมี่มีาก โด้ยโรั้งพยาบาลัต่างได้้รั้้บงบ
ปรั้ะมีาณจ้ากบต้รั้ทองอยูแ่ล้ัว่จึ้งเห็้นี้คว่รั้ให้ม้ีกีารั้ยกเลิักเก็บเงินี้ผู้ป่ว่ยในี้สุ่ว่นี้นีี้�ไป 

“ชาว่ สุปสุช. ขอรั้่ว่มีรั้ำลัึกคุณงามีคว่ามีด้ีของ นี้พ.มีงคลั ผลังานี้ข้างต้นี้นี้ี�
เป็นี้เพียงต้ว่อย่างห้นี้ึ�ง คุณปรั้ะโยชนี้์ต่างๆ ที�ท่านี้ได้้ทำไว่้นี้้บเป็นี้คุณูปการั้ต่อ
รั้ะบบสุาธิารั้ณสุุข ต่อรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติ ห้ลัายนี้โยบายที�ท่านี้
ได้้สุรั้้างไว่้ ว่้นี้นี้ี�ได้้ออกด้อกผลัิบานี้แลั้ว่ ทำให้้ปรั้ะชาชนี้เข้าถึงการั้รั้้กษาอย่าง
ครั้อบคลัุมีแลัะท้�ว่ถึง”



3๗ มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

ควัามทรงจำที�เป็น "มงคล" ไม่มีวัันสิ�นสุด
นพ.สุรพงษ์ ส่บัวังศุ์ลี 
14 ธัันวาคม 2563
www.facebook.com/100002802810387/posts/2969585656478166/

อาจารยม์งคล ณ สงขลา เสยีชิวีัติิเม่�อเวัลา 22.52 น.ของวัันศุกุรท์ี� 11 ธินัวัาคม 2563

ผมีทรั้าบข่าว่การั้จ้ากไปของอาจ้ารั้ย์มีงคลัเมีื�อเช้าว่้นี้เสุาร์ั้ด้้ว่ยคว่ามีอาล้ัย แลัะห้ว่นี้รั้ำลึักถึงว่้นี้คืนี้ที�
เคยรั้่ว่มีงานี้ก้นี้

สุรั้รั้พนี้ามีที�ผมีใช้เรั้ียกอาจ้ารั้ย์มีงคลัมีีห้ลัายอย่าง แลั้ว่แต่ว่่าใช้ในี้กาลัเทศิะใด้ ต้�งแต่พี� อาจ้ารั้ย์ ท่านี้
ปลั้ด้ฯ แลัะท่านี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีฯ แต่ผมีชอบใช้สุรั้รั้พนี้ามี "อาจ้ารั้ย์" เรั้ียกขานี้ท่านี้มีากที�สุุด้

เรั้าพบก้นี้ครั้้�งแรั้กเมีื�อครั้้�งอาจ้ารั้ย์มีงคลัมีาสุาธิิตการั้ผ่าต้ด้ทำห้มี้นี้ห้ญ่ิงด้้ว่ยเทคนี้ิคให้มี่ซ่ึ�งเปิด้แผลั
ห้นี้้าท้องเลั็กมีาก (เรั้ียกว่่า Blind Technique) ที�โรั้งพยาบาลัลัำปลัายมีาศิ จ้้งห้ว่้ด้บุรั้ีรั้้มีย์ ซ่ึ�งผมีทำงานี้
อยู่เมีื�อปี 2524

บ่ายว่้นี้น้ี้�นี้ห้ลั้งออกจ้ากห้้องผ่าต้ด้ ผมีเดิ้นี้เคียงข้างรั้่างสุูงให้ญ่่ของอาจ้ารั้ย์มีาน้ี้�งพ้กแลัะฟังเสุียงทุ้มี
ก้งว่านี้เลั่าเรั้ื�องปรั้ะสุบการั้ณ์ห้มีอชนี้บทที�อำเภอพิมีายของอาจ้ารั้ย์ด้้ว่ยคว่ามีสุนีุ้กสุนี้านี้ เช่นี้ การั้ขี�ม้ีา
เข้าไปตรั้ว่จ้รั้้กษาชาว่บ้านี้ในี้ห้มีู่บ้านี้

ห้ล้ังจ้ากว่น้ี้น้ี้�นี้ เรั้าไม่ีได้พ้บกน้ี้ตว้่เป็นี้ๆ อกีเลัยยาว่นี้านี้ถึง 20 ป ีผมีได้้แต่ติด้ตามีข่าว่ครั้าว่ของอาจ้ารั้ย์
มีงคลัที�เลัื�อนี้คว่ามีรั้้บผิด้ชอบในี้ตำแห้นี้่งต่างๆ สุูงขึ�นี้ จ้นี้เป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข
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เสุน้ี้ทางชีว่ติเรั้าคงไม่ีได้้มีาบรั้รั้จ้บก้นี้อีก ถา้ผมีไม่ีได้ก้ลับ้ไปเยือนี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุในี้ฐานี้ะรั้ฐ้มีนี้ตรีั้
ช่ว่ยว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข เมีื�อเด้ือนี้กุมีภาพ้นี้ธิ์ 2544

ผมีก้าว่เข้าไปในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขด้้ว่ยภารั้ะที�แบกไว่้ห้นี้้กอึ�ง ด้้ว่ยรัู้้อยู่แก่ใจ้ว่่า นี้โยบาย "30 บาท
รั้้กษาทุกโรั้ค" ที�ขอฉ้นี้ทานีุ้มี้ติมีาจ้ากปรั้ะชาชนี้ผ่านี้การั้เลัือกต้�งในี้ปีนี้้�นี้ เป็นี้คว่ามีท้าทายเกินี้กว่่าที�คนี้ในี้
ว่งการั้สุาธิารั้ณสุุขไทยแลัะองค์การั้อนี้ามี้ยโลักจ้ินี้ตนี้าการั้ไปถึงแลัะทำใจ้ให้้ยอมีรั้้บได้้

นี้ายแพทยส์ุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิบ์อกผมีห้ลัง้ทรั้าบผลัการั้เลัอืกต้�งเมีื�อว่น้ี้ที� 6 มีกรั้าคมี 2544 ซ่ึ�งพรั้รั้ค
ไทยรั้้กไทยชนี้ะถลั่มีทลัายว่่า "เรั้ื�องห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าต้องค่อยๆใช้เว่ลัาด้ำเนี้ินี้การั้ กว่่าทุกอย่าง
จ้ะพรั้้อมี ต้องใช้เว่ลัาปรั้ะมีาณ 2 ปี"

ผมีตอบกลั้บพี�สุงว่นี้ว่่า "เป็นี้ไปไมี่ได้้ เว่ลัา 2 ปีนี้านี้เกินี้ไป ปรั้ะชาชนี้เฝู้ารั้อนี้โยบายนี้ี�ที�เรั้าปรั้ะกาศิไว่้ 
แลัะผมีเชื�อว่่าถ้าเรั้าทำช้า แรั้งเสุียด้ทานี้ทางการั้เมีืองอาจ้ห้นี้้กจ้นี้ต้านี้ทานี้ไมี่ไห้ว่ ผมีขอใช้เว่ลัาเพียง 1 ปี 
แลัะเรั้าต้องช่ว่ยก้นี้เรั้่งรั้้ด้ให้้เรั้็ว่ที�สุุด้"

พูด้ตรั้งๆ ผมีบอกพี�สุงว่นี้ไปอย่างนี้้�นี้ แต่ลัึกๆในี้ใจ้ ผมีได้้แต่ปลัอบใจ้ตนี้เองว่่า ทำให้้เต็มีที�เถอะ สุำเรั้็จ้
ห้รั้ือไมี่อยู่ที�โชคชะตา

เช้าว่้นี้ที� 2๘ กุมีภาพ้นี้ธิ์ 2544 เมีื�อการั้แถลังนี้โยบายของรั้้ฐบาลัในี้รั้้ฐสุภาสุิ�นี้สุุด้ ผมีเข้าทำงานี้ในี้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขได้้อย่างมีีอำนี้าจ้เต็มีตามีรั้้ฐธิรั้รั้มีนีู้ญ่

ห้ล้ังพิธิกีารั้สุก้การั้ะพรั้ะพทุธิรั้ปูปรั้ะจ้ำกรั้ะทรั้ว่ง อาจ้ารั้ยม์ีงคลัเอย่ปากขอคยุเปน็ี้การั้สุว่่นี้ตว้่ในี้ห้อ้งทำงานี้
ของปลัด้้กรั้ะทรั้ว่ง ทน้ี้ททีี�เรั้ิ�มีคยุกน้ี้อาจ้ารั้ยม์ีงคลัห้ยบิกรั้ะด้าษจ้ากกรั้ะเปา๋เสุื�อขึ�นี้มีาห้นี้ึ�งแผ่นี้แลั้ว่บอกว่า่

"ผมีสุนี้้บสุนุี้นี้นี้โยบาย 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้คของรั้้ฐบาลัอย่างเต็มีที� แลัะจ้ะผล้ักด้้นี้นี้โยบายนีี้�อย่าง
เอาจ้รั้ิงเอาจ้้ง...."

อาจ้ารั้ย์มีงคลัเว่้นี้รั้ะยะสุ้กครัู้่ ก่อนี้เอ่ยต่อว่่า
"ผมีเตรั้ยีมีนี้ำร่ั้องนี้โยบาย 30 บาทรั้ก้ษาทกุโรั้คในี้ 6 จ้ง้ห้ว่ด้้คอื สุมีทุรั้สุาครั้ ปทุมีธิานี้ ียโสุธิรั้ นี้ครั้สุว่รั้รั้ค์ 

พะเยา ยะลัา...แลัะพรั้้อมีเรั้ิ�มีเลัยในี้ว่้นี้ที� 1 เมีษายนี้"
1 เมีษายนี้....ผมีรั้้องตะโกนี้ด้้งๆในี้ใจ้ จ้นี้แทบไมี่ได้้ฟังเสุียงพูด้ของอาจ้ารั้ย์มีงคลัที�ตามีมีาห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้
พี�สุงว่นี้บอกไว้่ 2 ปี ผมีก้ด้ฟันี้ขอเรั้่งเว่ลัาเป็นี้ 1 ปี แต่ท่านี้ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งที�นี้้�งอยู่ข้างห้นี้้าผมีกำล้ัง

บอกว่่า ท่านี้ขอใช้เว่ลัาเพียง 1 เด้ือนี้เพื�อเรั้ิ�มีต้นี้นี้โยบาย 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้ค
ห้รั้ือนี้ี�คือ โชคชะตา
ว่้นี้นี้้�นี้ผมีเด้ินี้ออกจ้ากห้้องปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งด้้ว่ยคว่ามีลัิงโลัด้ ถ้ารั้้องไชโยเสุียงด้้งๆ ได้้โด้ยไมี่เสุียแนี้ว่

ปฏิบ้ติก็คงทำไปแลั้ว่
ห้ลัง้จ้ากว่น้ี้นี้้�นี้ผมีได้ป้รั้ะจ้้กษก์บ้ตาตว้่เองว่า่ รั้ะบบรั้าชการั้ที�เขารั้�ำลัอืกน้ี้ว่า่ ห้ยอ่นี้ยานี้ ไรั้ป้รั้ะสุทิธิภิาพ 

ทำงานี้เช้าชามีเย็นี้ชามี ไมี่จ้รั้ิงเสุมีอไป
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ที�กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ รั้ะห้ว่า่งเด้อืนี้มีีนี้าคมีถึงเด้อืนี้ก้นี้ยายนี้ 2544 รั้ะบบรั้าชการั้กลัายเป็นี้เครั้ื�องจ้ก้รั้
ที�ทรั้งพลั้ง ทำงานี้ไมี่รัู้้จ้้กเห้นี้็ด้เห้นี้ื�อย บุกตะลัุย ตะลัุมีบอนี้ไปข้างห้นี้้าไมี่คิด้ชีว่ิต ภายใต้การั้นี้ำของปลั้ด้
กรั้ะทรั้ว่งที�ชื�อ นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา

โอ.้.ภาว่ะผูน้ี้ำของผูบ้รั้หิ้ารั้สูุงสุดุ้ฝูา่ยขา้รั้าชการั้..เมีื�อมีคีว่ามีมีุง่มี้�นี้ถึงขดี้สุดุ้แลัว้่ เปี�ยมีพลัง้จ้รั้งิๆอย่างนีี้�เอง

ห้ลั้งจ้ากนี้�ารั้่อง 6 จ้้งห้ว่้ด้ในี้ว่้นี้ที� 1 เมีษายนี้ผ่านี้ไป เรั้านี้�ารั้่องรั้ะยะที� 2 ต่ออีก 15 จ้้งห้ว่้ด้ในี้ว่้นี้ที� 
15 มีิถุนี้ายนี้ 2544 แลัะปรั้ะกาศิใช้นี้โยบาย 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้คครั้บท้�งปรั้ะเทศิในี้ว่้นี้ที� 1 ตุลัาคมี 
2544 ...ใช้เว่ลัาเพียง ๗ เด้ือนี้ !

ว่้นี้ที� 1 ตุลัาคมี 2544 คือว่้นี้ที�อาจ้ารั้ย์มีงคลัเกษียณอายุรั้าชการั้พอด้ี ตลัอด้ ๗ เด้ือนี้ก่อนี้เกษียณ
อายุ อาจ้ารั้ย์มีงคลัใช้คว่ามีเด้็ด้เด้ี�ยว่สุ้�งการั้ให้้ผู้ใต้บ้งค้บบ้ญ่ชาทุกคนี้ อธิิบด้ีทุกกรั้มี ผู้ตรั้ว่จ้รั้าชการั้ทุกเขต 
โรั้งพยาบาลัทุกแห้่ง ปรั้้บภารั้กิจ้ครั้้�งให้ญ่่..."Zero In" เรั้ื�อง 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้คเป็นี้ห้ลั้ก

แรั้งเสุียด้ทานี้เกิด้ขึ�นี้มีากมีายท้�งภายในี้แลัะภายนี้อกกรั้ะทรั้ว่ง ท้�งจ้ากฝู่ายค้านี้แลัะบรั้ิษ้ทยา แต่ก็ไมี่
สุามีารั้ถต้านี้การั้รั้ว่มีพลั้งของร้ั้ฐมีนี้ตรั้ีผู้ก�าห้นี้ด้นี้โยบาย ก้บ ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่งแลัะข้ารั้าชการั้ทุกรั้ะด้้บของ
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขได้้

ถ้าปี 2544 ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งไมี่ได้้ชื�อ "นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา" การั้ข้บเคลัื�อนี้นี้โยบาย 30 บาท
ร้ั้กษาทุกโรั้คย่อมียากเย็นี้แสุนี้เข็ญ่ เห้นี้ื�อยจ้นี้เลัือด้ตาแทบกรั้ะเด้็นี้ แลัะอาจ้ไมี่สุามีารั้ถปักห้ล้ักม้ี�นี้คงจ้นี้
เป็นี้ "คว่ามีทะเยอทะยานี้ครั้้�งสุ�าค้ญ่ของมีนีุ้ษย์" อย่างที�ชื�นี้ชมีก้นี้ไว่้

ปีรื่ะวััต้้ศาส่ต้รื่์ของกัารื่ส่รื่�างหลักัปีรื่ะกัันสุ่ขภาพี่ถึ�วันหน�าในปีรื่ะเทศไทย จัึงไม่ไดื�เปี็นเพี่่ยงผลงาน
ของ ดืรื่.ทักัษ์้ณ ช้นวััต้รื่ อดื่ต้นายกัรื่ัฐมนต้รื่่ และนายแพี่ทย์ส่งวัน น้ต้ยารื่ัมภ์พี่งศ์ เท่านั�น แต้่ส่มควัรื่
จัารื่ึกัไวั�วั่า นายแพี่ทย์มงคล ณ ส่งขลา ม่ส่่วันส่ำคัญ่ไม่ย้�งหย่อนกัวั่ากััน

คนบัางคน แม้ยังมีชิีวัิติอย่่ แติ่เหม่อนจากไปแล้วั

คนบัางคน แมจ้ากไปแล้วั แติย่งัอย่ใ่นควัามทรงจำไมม่วัีันสิ�นสดุ
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“ติราบัเท่าที�เรายังมีแรงจะทำ” 

นพ.โกมาติร จึงเสถียรทรัพย์ 
12 ธัันวาคม 2563 
ติอนที� 1
https://www.facebook.com/Komatr/posts/4114552851908037

ปีนี้้�นี้ พ.ศิ. 252๘ การั้เด้ินี้ทางไปตำบลักรั้ะเบื�องนี้อกเป็นี้เรั้ื�องยากลัำบาก นี้อกจ้ากรั้ะยะทางจ้ะไกลั
จ้ากต้ว่อำเภอชุมีพว่ง จ้้งห้ว่้ด้นี้ครั้รั้าชสุีมีาแลั้ว่ เสุ้นี้ทางลัูกรั้้งย้งคด้เคี�ยว่เป็นี้ห้ลัุมีเป็นี้บ่อ ที�นี้ี�จ้ึงมีีโอกาสุรั้้บ
บรั้ิการั้จ้ากห้นี้่ว่ยแพทย์เคลัื�อนี้ที�ไมี่บ่อยนี้้ก 
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ที�ห้มีูบ้่านี้ ผมีได้พ้บกบ้แม่ีเฒา่คนี้ห้นี้ึ�ง คณุยายร่ั้างเล็ัก ผมีขาว่โพนี้ ห้ลัง้โค้งค่อมี
ตามีว่ย้ พดู้เสีุยงอูอ้ี�ผา่นี้ฟนัี้ฟางที�เห้ลัอือยู่ไมีม่ีากนี้ก้ “ห้มีอให้ญ่ม่ีา ห้มีอให้ญ่ใ่ช่ไห้มี” 

ผมียิ�มี ชาว่บ้านี้ที�นี้ี�ม้ีกจ้ะเรีั้ยกห้มีอจ้ากโรั้งพยาบาลัว่่า “ห้มีอให้ญ่่” แลัะ
เรั้ียกห้มีอที�สุถานี้ีอนี้ามี้ยว่่า “ห้มีออนี้ามี้ย” แต่สุำห้รั้้บผมีแลั้ว่ คว่ามีรั้้บผิด้ชอบ
ของห้มีออนี้ามี้ยที�มีีต่อชีว่ิตของผู้คนี้แถว่นี้ี�มี้นี้ยิ�งให้ญ่่กว่่า “ห้มีอให้ญ่่” ที�มีาเยี�ยมี
ชุมีชนี้เป็นี้ครั้้�งครั้าว่มีากนี้้ก

“ครั้บ้ คณุยาย คณุยายเคยเจ้อห้มีอให้ญ่ไ่ห้มีครั้บ้” ผมีถามีแบบไม่ีได้ค้าด้ห้ว่ง้
คำตอบอะไรั้ แคอ่ยากชว่นี้คณุยายพดู้คยุ แตค่ำตอบของแกทำให้้ผมีปรั้ะห้ลัาด้ใจ้ 
“เคยยุ เคยเห้็นี้ห้มีอให้ญ่่ โด้นี้เติบ (นี้านี้มีาก) แลั้ว่ ห้มีอให้ญ่่... ห้มีอมีงคลั”

ผมีไมี่รัู้้จ้้ก “ห้มีอมีงคลั” มีาก่อนี้ ว่่าใครั้คือ ห้มีอมีงคลั แกมีาที�นี้ี�ทำไมี แลั้ว่
มีาอย่างไรั้ มีานี้านี้แค่ไห้นี้แลั้ว่ 

พอสุอบถามีต่อจ้งึได้ท้รั้าบว่า่ ห้มีอที�แมีเ่ฒา่พดู้ถงึนี้้�นี้ คอื ห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา 
ที�เคยเป็นี้แพทย์ปรั้ะจ้ำที�ศูินี้ย์การั้แพทย์แลัะอนี้ามี้ยที�อำเภอพิมีาย ในี้สุมี้ยน้ี้�นี้ 
อำเภอชุมีพว่ง (รั้ว่มีท้�งอำเภอปรั้ะทายด้้ว่ย) เป็นี้สุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งของอำเภอพิมีาย ห้มีอ
มีงคลัจ้ึงต้องดู้แลัรั้้บผิด้ชอบพื�นี้ที�ท้�งห้มีด้ 
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ชาว่บ้านี้บอกว่่า ห้มีอมีงคลัขี�มี้ามีาออกห้นี้่ว่ย ท่านี้ขี�มี้าเก่งแลัะย้งทำงานี้เก่ง ใกลั้ชิด้ก้บชุมีชนี้ 
ผมีจ้ด้จ้ำชื�อนี้ี�ได้้ต้�งแต่ว่้นี้นี้้�นี้ แต่ก็ไมี่มีีโอกาสุได้้พบห้รั้ือได้้รัู้้จ้้กท่านี้ จ้นี้กรั้ะท้�งเมีื�อผมีย้ายเข้ามีาทำงานี้

ที�กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข
ในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขในี้ช่ว่ง 30 ปีที�ผ่านี้มีา ผมีคิด้ว่่าเรั้าโชคด้ีที�มีี “ห้มีอสุงว่นี้” ก้บ “อาจ้ารั้ย์ห้มีอ

มีงคลั” เป็นี้ปูชนี้ียบุคคลัที�นี้อกจ้ากจ้ะมีีผลังานี้โด้ด้เด้่นี้แลั้ว่ ย้งเป็นี้ “พี�” ที�ทุ่มีเทชีว่ิตเพื�อปรั้ะชาชนี้ เป็นี้
คนี้ที�เรั้ายกมีือไห้ว่้ได้้อย่างสุนี้ิทใจ้ 

ผมีไม่ีมีีโอกาสุได้้ทำงานี้ใกล้ัชิด้ก้บอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัมีากนี้้กในี้รั้ะห้ว่่างที�ท่านี้มีีตำแห้น่ี้งในี้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุข แต่ก็ติด้ตามีแลัะชื�นี้ชมีในี้งานี้ยากๆ ที�ท่านี้ทำจ้นี้สุำเรั้็จ้ 

ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้การั้ปฏิรัู้ปกรั้ะบว่นี้การั้ทำงานี้ของ อย. (องค์การั้อาห้ารั้แลัะยา) โครั้งการั้ห้ล้ักปรั้ะก้นี้
สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้า (ถ้าห้มีอสุงว่นี้เป็นี้คนี้คิด้ ห้มีอมีงคลัก็คือคนี้ที�ทำโครั้งการั้นี้ี�ให้้เป็นี้จ้รั้ิง) รั้ว่มีท้�งการั้ทำ CL 
ยาครั้้�งปรั้ะว่้ติศิาสุตรั้์ที�ทำให้้เรั้าสุามีารั้ถจ้้ด้ห้ายาสุำห้รั้้บรั้้กษาผู้ป่ว่ย HIV รั้้กษาโรั้คมีะเรั้็งแลัะโรั้คเลัือด้ในี้
รั้าคาที�ถูกลังเพื�อรั้้กษาโรั้คผู้ป่ว่ยได้้ท้�ว่ถึงมีากขึ�นี้ รั้ว่มีท้�งโครั้งการั้ผลัิตพยาบาลั 3,000 คนี้เพื�อไปปรั้ะจ้ำ
ในี้จ้้งห้ว่้ด้ชายแด้นี้ใต้ที�ขาด้แคลันี้บุคลัากรั้อย่างห้นี้้ก

นี้อกจ้ากผลังานี้มีากมีายแลั้ว่ สุิ�งห้นี้ึ�งที�ผมีชื�นี้ชมีอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัเป็นี้พิเศิษ คือ คว่ามีกลั้าห้าญ่ทาง
จ้รั้ิยธิรั้รั้มีที�ท่านี้แสุด้งให้้เห้็นี้อย่างเสุมีอต้นี้เสุมีอปลัาย 

ห้ากมีีเห้ตุการั้ณ์ในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ห้รืั้อการั้ใช้อำนี้าจ้ที�ไม่ีชอบธิรั้รั้มีในี้ทางการั้เมืีอง ท่านี้ก็จ้ะ
ออกมีาท้กท้ว่ง แสุด้งคว่ามีคิด้เห้็นี้ ห้รั้ือผลั้กด้้นี้ให้้เกิด้การั้เปลัี�ยนี้แปลัง

แลัะเมีื�อการั้ต้ด้สุินี้ใจ้บางปรั้ะการั้ผิด้พลัาด้ไป ท่านี้ก็มีีคว่ามีกลั้าห้าญ่พอที�จ้ะออกมีาขอโทษ
ผมีรัู้สึุ้กเสุมีอมีาว่า่ สุิ�งตา่งๆ ที�อาจ้ารั้ยห์้มีอมีงคลัคดิ้แลัะได้้ผลัก้ด้น้ี้นี้้�นี้เปน็ี้ไปเพื�อปรั้ะโยชนี้ข์องสุาธิารั้ณชนี้ 

โด้ยเฉพาะคนี้ยากคนี้จ้นี้แลัะผู้ด้้อยโอกาสุ 
คว่ามีรัู้้สุึกนี้ี�ยิ�งได้้รั้้บการั้ตอกย�ำ เมืี�อผมีได้้มีาร่ั้ว่มีงานี้ก้บอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัห้ล้ังจ้ากที�ท่านี้ได้้เกษียณ

รั้าชการั้แลั้ว่
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ติอนที� 2
https://www.facebook.com/Komatr/posts/4115475851815737

“โกมาติร มาชิ่วัยพี�ทำงานหน่อยสิ มีคนเขาจะให้ทุนชิ่วัยเหล่อผ่้ป่วัยและผ่้พิการ 

 โกมาติรมาชิ่วัยพี�หน่อยนะ”

คว่ามีจ้รั้ิงผมีเคยได้้รั้้บโทรั้ศิ้พท์จ้ากอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัแบบนี้ี�มีาก่อนี้แลั้ว่ แต่งานี้ต่างๆ ที�ปรั้ะเด้ปรั้ะด้้ง
เข้ามีา จ้นี้แลั้ว่จ้นี้รั้อด้ก็ไมี่ได้้ไปช่ว่ยอะไรั้อาจ้ารั้ย์เลัย อาจ้ารั้ย์เองก็ดู้จ้ะไมี่ท้อถอยในี้การั้โทรั้มีาชว่นี้ 

ครั้้�งนี้ี� ผมีจ้ึงตด้้สุนิี้ใจ้ไปปรั้ะชุมีเพื�อห้ารั้อืกน้ี้ ทำให้ไ้ด้ท้รั้าบว่า่ ผู้บรั้ิห้ารั้บรั้ิษ้ทโอสุถสุภา จ้ำกด้้ ซ่ึ�งกอ่ต้�ง
มีาครั้บ 120 ปี มีีคว่ามีคิด้ว่่าอยากตอบแทนี้ให้้ก้บสุ้งคมี โด้ยได้้จ้้ด้งบปรั้ะมีาณจ้ำนี้ว่นี้ 20 ลั้านี้บาท เป็นี้
เว่ลัาต่อเนี้ื�องก้นี้ 5 ปี เพื�อที�จ้ะช่ว่ยเห้ลัือคนี้ทุกข์ยากห้รั้ือด้้อยโอกาสุทางสุ้งคมี 

โครั้งการั้ที�ว่่านี้ี�ต่อมีามีีชื�อว่่า โครั้งการั้ “โอสุถสุภา เพื�อชีว่ิตที�ด้ี...ยิ�งกว่่า”
เรั้าเรั้ิ�มีต้นี้จ้ากเครั้ือข่ายโรั้งพยาบาลัชุมีชนี้แลัะสุถานี้ีอนี้ามี้ยจ้ำนี้ว่นี้ห้นี้ึ�ง โด้ยอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัได้้ให้้

ห้ลั้กการั้ว่่า ข้�นี้แรั้กขอให้้ได้้คนี้ที�มีีใจ้อยากทำจ้รั้ิงๆ ไมี่ใช่พว่กที�อยากได้้ทุนี้ แต่ไมี่ทำงานี้ ที�สุำค้ญ่ ต้องห้า
ว่ิธิีทำงานี้ให้มี่ๆ ที�ก้าว่พ้นี้ข้อจ้ำก้ด้ของรั้ะบบสุาธิารั้ณสุุขเดิ้มี คือ ต้องเป็นี้งานี้ที�รั้ะบบงานี้ปกติไมี่ค่อยได้้
ให้้การั้สุนี้้บสุนีุ้นี้

สุำห้รั้้บผมีแล้ัว่ มี้นี้เป็นี้สิุ�งที�ด้ีงามีมีาก ปรั้ะสุบการั้ณ์การั้ทำงานี้ชุมีชนี้ทำให้้ผมีทรั้าบว่่า เจ้้าห้น้ี้าที�
สุาธิารั้ณสุุขชุมีชนี้ทำงานี้ด้้ว่ยข้อจ้ำก้ด้มีากมีาย งานี้ต้�งรั้้บในี้สุถานี้พยาบาลัก็มีากอยู่แล้ัว่ การั้จ้ะทำงานี้
เชิงรัุ้กที�ออกไปดู้แลัผู้ป่ว่ยเรั้ื�อรั้้งถึงในี้ชุมีชนี้ ฟ้�นี้ฟูผู้พิการั้ในี้บ้านี้ เห้มีือนี้เป็นี้ภารั้ะที�เพิ�มีขึ�นี้ จ้ึงจ้ำเป็นี้ต้อง
มีีรั้ะบบสุนี้้บสุนีุ้นี้
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เจ้้าห้นี้้าที�บางคนี้ออกไปเยี�ยมีคนี้พิการั้ คนี้ทุกข์คนี้ยาก กลั้บมีานี้้�งรั้้องไห้้เพรั้าะไมี่รัู้้จ้ะช่ว่ยอะไรั้เขาได้้ 
ขอรั้ถเข็นี้ห้รืั้ออุปกรั้ณ์ช่ว่ยเห้ลัือต่างๆ ก็ต้องผ่านี้ข้�นี้ตอนี้ทางรั้าชการั้มีากมีาย ยิ�งการั้ช่ว่ยเห้ลัือเรั้ื�องการั้
ปรั้ะกอบอาชีพด้้ว่ยแลั้ว่ก็ยิ�งไมี่มีีช่องทาง เพรั้าะมี้นี้ถูกมีองว่่าไมี่ใช่งานี้สุาธิารั้ณสุุข 

พอไปเยี�ยมี 2-3 ครั้้�ง ย้งช่ว่ยอะไรั้เขาไมี่ได้้ ก็ไมี่อยากไปเยี�ยมีอีก เพรั้าะห้มีด้ปัญ่ญ่าแลัะรัู้้สุึกผิด้
ห้มีอมีงคลับอกว่่า เรั้าจ้ะไปช่ว่ยให้้เขาทำงานี้ให้้ง่ายขึ�นี้ แลัะให้้ผมีเรั้ิ�มีจ้ากเครั้ือข่ายที�ผมีรัู้้จ้้กด้ีจ้ำนี้ว่นี้ 

12 เครั้ือข่าย
ผมีเคยทำโครั้งการั้มีามีาก แต่โครั้งการั้นี้ี�มี้นี้แปลักแลัะแตกต่างจ้ากโครั้งการั้อื�นี้ๆ อย่างแรั้กก็คือ โอสุถ

สุภาไมี่เคยมีาเรั้ียกรั้้องให้้เรั้าปรั้ะชาสุ้มีพ้นี้ธ์ิห้รืั้อโฆษณาสุินี้ค้าอะไรั้ในี้กิจ้กรั้รั้มีที�เรั้าทำก้บชุมีชนี้เลัย ท้�งที�
โอสุถสุภาเป็นี้องค์กรั้ภาคธิุรั้กิจ้ งานี้แบบนี้ี�มี้กถูกเรั้ียกว่่า CSR ขององค์กรั้ ซ่ึ�งม้ีกจ้ะต้องแฝูงการั้โฆษณา
ห้รั้ือการั้สุรั้้างภาพลั้กษณ์ขององค์กรั้ไปด้้ว่ย

แต่อาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลับอกว่่า เรั้าจ้ะไมี่เรั้ียกโครั้งการั้นี้ี�ว่่า CSR จ้ะไมี่โฆษณาห้รั้ือสุรั้้างภาพ ถ้าผลังานี้
ออกมีาแลั้ว่ด้ี ก็ให้้คนี้รัู้้สุึกด้ีไปตามีผลังานี้ของเรั้าจ้ะด้ีกว่่าการั้สุรั้้างภาพ

เรั้าทำงานี้นี้ี�อยู่ 5 ปี ขยายเครั้ือข่ายจ้าก 12 ไปเป็นี้ 50 กว่่าเครั้ือข่าย จ้ากการั้ช่ว่ยเห้ลัือผู้ป่ว่ย คนี้
พิการั้ แลัะผู้สุูงอายุ ขยายไปเป็นี้การั้สุ่งเสุรั้ิมีว่ิสุาห้กิจ้ชุมีชนี้ มีีกองทุนี้สุ่งเสุรั้ิมีผลัิตภ้ณฑิ์ชุมีชนี้ห้ลัากห้ลัาย
ชนี้ดิ้ สุร้ั้างศินูี้ยฟ์้�นี้ฟผููพ้กิารั้ห้ลัายแห้ง่ ท้�งฟ้�นี้ฟดู้า้นี้กายภาพบำบด้้แลัะการั้สุ่งเสุรั้มิีอาชพี มีเีครืั้อขา่ยเกษตรั้
ปลัอด้สุารั้แลัะตลัาด้สุีเขียว่เกิด้ขึ�นี้ในี้ห้ลัายอำเภอ เกิด้นี้ว่้ตกรั้รั้มีทางการั้เกษตรั้ เช่นี้ การั้ก่อต้�งกองทุนี้
ธินี้าคารั้ปดู้ำ เพื�อเพาะแลัะขยายพ้นี้ธิุ์ปูแลัะสุ่งเสุรั้ิมีการั้ท่องเที�ยว่เชิงนี้ิเว่ศินี้์ที�เกาะลัิด้ี อุทยานี้แห้ง่ชาติ ห้มีู่
เกาะเภตรั้า เพื�อสุรั้้างรั้ายได้้ให้้ชาว่บ้านี้ ชาว่ปรั้ะมีงได้้อย่างย้�งยืนี้อีกด้้ว่ย

ผมีสุ้งเกตว่่า อาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัจ้ะคิด้แลัะผลั้กด้้นี้ให้้เรั้าทำอะไรั้เพิ�มีขึ�นี้ตลัอด้เว่ลัา แต่อาจ้ารั้ย์จ้ะต่าง
จ้ากผู้บรั้ิห้ารั้คนี้อื�นี้ๆ ที�มี้กจ้ะสุ้�งอย่างเด้ียว่ เพรั้าะอาจ้ารั้ย์จ้ะลังพื�นี้ที�ติด้ตามีงานี้อยู่ตลัอด้เว่ลัา แต่ลัะเด้ือนี้
จ้ะต้องมีีการั้ไปเยี�ยมีพื�นี้ที�แลัะสุรัุ้ปบทเรั้ียนี้ก้นี้ 

ผมีเคยถามีว่่า อาจ้ารั้ย์ไมี่เห้นี้็ด้เห้นี้ื�อยบ้างห้รั้ือ ปัญ่ห้าต่างๆ ในี้โครั้งการั้ก็มีีไมี่นี้้อย อาจ้ารั้ย์มี้กจ้ะยิ�มี
แลั้ว่บอกว่่า ย้งมีีแรั้งทำก็ทำให้้เต็มีที�

ครั้้�งห้นี้ึ�ง ผมีนี้้�งคยุกบ้อาจ้ารั้ยร์ั้ะห้ว่า่งการั้เด้นิี้ทางไปเยี�ยมีพื�นี้ที�ปรั้ะสุบภย้พบิต้ทิี�จ้ง้ห้ว่ด้้อยธุิยา อาจ้ารั้ย์
เลั่าเรั้ื�องสุมี้ยทำงานี้เป็นี้แพทย์อยู่ที�อำเภอพิมีายเมีื�อห้ลัายสุิบปีก่อนี้ว่่า การั้ทำงานี้ที�นี้้�นี้ลัำบากกว่่าสุม้ียนี้ี� 
ศิูนี้ย์การั้แพทย์แลัะอนี้ามี้ย แมี้จ้ะมีีชื�อที�ดู้ห้รัู้ห้รั้า แต่จ้รั้ิงๆ มี้นี้เป็นี้แค่อนี้ามี้ยเก่าๆ ข้าว่ของห้รั้ืออุปกรั้ณ์
ทางการั้แพทย์ก็จ้ำก้ด้ เรั้ื�องพาห้นี้ะ เช่นี้ รั้ถยนี้ต์นี้้�นี้ไมี่ต้องพูด้ถึง แมี้แต่มีอเตอรั้์ไซ่ค์ก็ไมี่มีีให้้ใช้ จ้ะมีีก็ 
“มี้าแกลับ” ที�เลัี�ยงไว่้ 

ที�ศิูนี้ย์การั้แพทย์แลัะอนี้ามี้ยพิมีายจ้ึงไมี่มีีโรั้งรั้ถ มีีแต่โรั้งมี้า ภารั้กิจ้ของแพทย์ปรั้ะจ้ำศิูนี้ย์ฯ นี้อกจ้าก
การั้ตรั้ว่จ้ร้ั้กษาผู้ป่ว่ยแล้ัว่ ย้งต้องทำห้นี้้าที�ต้ด้ห้ญ่้ามีาเลัี�ยงมี้าด้้ว่ย เพรั้าะการั้ออกพื�นี้ที�ห้รั้ือออกห้นี้่ว่ย
แพทย์ก็ต้องอาศิ้ยขี�มี้าไป 

อาจ้ารั้ย์เล่ัาว่่า ครั้าว่ห้นี้ึ�ง ขี�มี้าไปออกห้น่ี้ว่ยเยี�ยมีพื�นี้ที�ห้่างไกลั ไปปรั้ะสุบอุบ้ติเห้ตุ มี้าลั้มีลังเพรั้าะ
กรั้ะโจ้นี้ข้ามีค้นี้นี้าแลั้ว่พลัาด้ท่า ต้ว่อาจ้ารั้ย์ห้ลุัด้จ้ากอานี้ห้ลั้งมี้า พุ่งทะยานี้ไปในี้อากาศิแลั้ว่ตกลังมีาห้้ว่
กรั้ะแทกเนี้ินี้ด้ินี้จ้นี้สุลับไป ห้ลั้บห้มีด้สุติไปนี้านี้แค่ไห้นี้ก็ไมี่ทรั้าบ 
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พอตื�นี้ขึ�นี้มีาอีกที มีึนี้ศิีรั้ษะ เสุื�อที�ใสุ่เลัอะเทอะท้�งจ้ากด้ินี้
โคลันี้แลัะนี้��าลัายที�ไห้ลัออกมีาตอนี้ที�สุลับไป พอห้้นี้ไปมีอง
รั้อบๆ มี้าที�ขี�มีานี้้�นี้ยืนี้เฝู้าอยู่ไมี่ไกลั มี้นี้แทะเลั็มีห้ญ่้าเห้มีือนี้
ก้บรั้อให้้นี้ายม้ีนี้ฟ้�นี้ขึ�นี้มีา มี้นี้มีีอิสุรั้ภาพที�จ้ะห้นี้ีไปเสุียก็ได้้ 
แต่มี้นี้ก็ไมี่ไปไห้นี้ 

“มี้นี้อาจ้จ้ะรั้้กเรั้า เพรั้าะเรั้าก็เอาใจ้ใสุ่มี้นี้อย่างด้ี”
อีกครั้้�ง อาจ้ารั้ย์เลั่าว่่าขี�มี้าออกพื�นี้ที�ไปเป็นี้รั้ะยะทางไกลั

มีาก ขากลั้บ รั้ะห้ว่่างทางเกิด้ฝูนี้ตกห้นี้้ก มี้าที�ขี�มีาตลัอด้ทาง
ก็เรั้ิ�มีมีีอาการั้เห้นี้ื�อยอย่างเห้็นี้ได้้ช้ด้ ฝูนี้ยิ�งตกก็ยิ�งห้นี้้ก จ้ะห้า
ที�พก้ ด้งึให้้ม้ีามีน้ี้ห้ยดุ้ ม้ีนี้ก็ไม่ียอมีห้ยุด้ ต้�งห้น้ี้าต้�งตาว่ิ�งเห้มีอืนี้
จ้ะให้้กลั้บถึงศิูนี้ย์การั้แพทย์ฯ 

พอมี้นี้กลั้บมีาถึงที�ศิูนี้ย์การั้แพทย์ฯ มี้นี้ยืนี้นี้ิ�งไมี่ขย้บเนี้ื�อ
ขย้บต้ว่อยู่กลัางฝูนี้ 

ห้มีอมีงคลัเดิ้นี้ไปเปิด้ปรั้ะตโูรั้งม้ีา แต่มีน้ี้กลับ้ยนืี้เฉย จ้งูมีน้ี้
เข้าไปมี้นี้ก็ไมี่ยอมีก้าว่เท้า ฉุด้ลัากอย่างไรั้ก็ไมี่ขย้บ 

ห้มีอมีงคลัต้องออกแรั้งด้้นี้ท้ายอย่างสุุด้ก�าลั้งอยู่นี้านี้ จ้นี้
มี้าต้ว่นี้้�นี้ค่อยๆ ขย้บห้ลับฝูนี้เข้าไปอยู่ในี้โรั้งมี้า แลั้ว่ม้ีนี้ก็ลั้มี
ต้ว่ลังนี้อนี้

ว้่นี้รัุ้ง่ขึ�นี้ ห้มีอมีงคลัตื�นี้แต่เช้ามีาที�โรั้งม้ีา ม้ีาต้ว่นี้้�นี้นี้อนี้นิี้�ง
ไรั้้ลัมีห้ายใจ้ มี้นี้ตายไปแลั้ว่

อาจ้ารั้ย์บอกว่่า “ผมีเรั้ียนี้รัู้้จ้ากมี้ามีากนี้ะ แมี้มี้นี้จ้ะเป็นี้
สุ้ตว่์เด้รั้้จ้ฉานี้ แต่มี้นี้ก็รัู้้แลัะรั้้กคนี้ที�เลัี�ยงดู้มี้นี้ ที�สุ�าค้ญ่ มี้นี้รั้้บ
ผิด้ชอบต่อห้นี้้าที� ท�างานี้ในี้ห้นี้้าที�อย่างไมี่ย่อท้อ มี้นี้อด้ทนี้ว่ิ�ง
ฝู่าฝูนี้มีาตลัอด้รั้ะยะทางที�ไกลัมีากๆ เพื�อพาผมีกลั้บมีาจ้นี้ถึง
ศิูนี้ย์การั้แพทย์ จ้นี้ต้ว่มี้นี้ตาย”

“เรั้าเองก็มีีห้นี้้าที�แลัะคว่ามีร้ั้บผิด้ชอบ ภาษีที�เรั้าใช้ก็มีา
จ้ากชาว่บ้านี้ เรั้าจึ้งต้องท�างานี้ ท�าไป... ตรั้าบเท่าที�เรั้าย้งมีี
แรั้งจ้ะท�า”

ว่้นี้นี้ี� คว่ามีเจ็้บป่ว่ยได้้มีาทำให้้อาจ้ารั้ย์ทำภารั้กิจ้เพื�อ
สุ้งคมีต่อไปไมี่ได้้แลั้ว่ แต่พี�นี้้องแลัะลัูกๆ ชาว่สุาธิารั้ณสุุข แลัะ
เครั้ือข่ายที�เคยทำงานี้รั้่ว่มีก้บอาจ้ารั้ย์ จ้ะย้งทำห้นี้้าที�สุืบทอด้
ภารั้กิจ้ของอาจ้ารั้ย์ต่อไป 

“ติราบัเท่าที�เรายังมีแรงจะทำ”
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หมอมงคล ณ สงขลา ในควัามทรงจำ
รศุ.ดร.ภัญ.จิราพร ลิ�มปานานนท์

แมี้ว่่าอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา จ้ะจ้ากเรั้าไปเกือบ 1 ปีแลั้ว่ก็ตามี แต่พว่กเรั้าที�ทำงานี้ด้้านี้
ทรั้้พย์สุินี้ทางปัญ่ญ่าด้้านี้ยาการั้เข้าถึงยาของปรั้ะชาชนี้ แลัะการั้คุ้มีครั้องผู้บรั้ิโภค ย้งจ้ด้จ้ำคุณูปการั้ที�
อาจ้ารั้ย์มีตีอ่ปรั้ะเทศิอย่างชด้้เจ้นี้ การั้ตด้้สิุนี้ใจ้ปรั้ะกาศิใช้มีาตรั้การั้ CL โด้ยจ่้ายค่าตอบแทนี้การั้ใช้สุทิธิิ CL 
ตามีพรั้ะรั้าชบญ้่ญ่ต้สิุทิธิบิต้รั้แกเ่จ้้าของสุทิธิิบต้รั้ เพื�อทำให้สุ้ามีารั้ถจ้้ด้ห้ายาจ้ำเปน็ี้ตอ่การั้มีชีวี่ติอยูข่องผูต้ดิ้
เชื�อเอชไอว่ี ผู้ป่ว่ยโรั้คห้้ว่ใจ้ แลัะโรั้คมีะเรั้็ง ที�มีีรั้าคาถูกเข้ามีาใช้ในี้ปรั้ะเทศิได้้ โด้ยไมี่ถูกผูกขาด้จ้ากยาที�ติด้
สุทิธิิบ้ตรั้ที�มีรีั้าคาแพงมีาก จ้ากงบปรั้ะมีาณที�จ้ำกด้้ของรั้ะบบห้ล้ักปรั้ะกน้ี้สุขุภาพถ้ว่นี้ห้น้ี้า เมืี�อรั้าคายาถูกลัง
มีาก ทำให้สุ้ามีารั้ถรั้ก้ษาชวี่ติผู้ปว่่ยมีากขึ�นี้ แลัะขยายชดุ้สิุทธิิปรั้ะโยชนี้ม์ีากขึ�นี้ ชว่่ยรั้ก้ษาชีว่ติผูป้ว่่ยมีากขึ�นี้

อาจ้ารั้ย์สุอนี้เรั้าจ้ากการั้กรั้ะทำเป็นี้แบบอย่าง ซ่ึ�งยากที�จ้ะค้นี้พบในี้สุ้งคมีไทย ท่านี้ในี้ฐานี้ะรั้้ฐมีนี้ตรีั้
สุาธิารั้ณสุุข เป็นี้ผู้นี้ำในี้การั้กำห้นี้ด้นี้โยบายด้้านี้สุาธิารั้ณสุุขของปรั้ะเทศิ เรั้าได้้เรั้ียนี้รัู้้ถึงการั้เป็นี้ผู้นี้ำที�ด้ ีมีี
คว่ามีกลั้าต้ด้สุินี้ใจ้ ยึด้ปรั้ะโยชนี้์สุาธิารั้ณะเป็นี้ที�ต้�ง ท่านี้ใช้องค์คว่ามีรัู้้ เลัือกก้ลัยาณมีิตรั้ที�มีีคว่ามีสุามีารั้ถ
มีารั้่ว่มีทำงานี้ โด้ยรั้้บฟังคว่ามีคิด้เห้็นี้จ้ากทุกภาคสุ่ว่นี้ในี้สุ้งคมี เกิด้การั้เคลัื�อนี้ของภาคปรั้ะชาสุ้งคมี โด้ย
เฉพาะเครั้ือข่ายผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ี ด้้งนี้้�นี้ จ้ึงสุามีารั้ถข้บคลัื�อนี้งานี้ยากๆ ไปได้้ เป็นี้ต้ว่อย่างของการั้ใช้สุามี
เสุาห้ลั้กที�สุำค้ญ่ คือ องค์คว่ามีรัู้้ ภาคการั้เมีือง แลัะภาคปรั้ะชาสุ้งคมี ซ่ี�งเป็นี้กลัยุทธิสุามีเห้ลัี�ยมีเขยื�อนี้
ภูเขาของอาจ้ารั้ย์ปรั้ะเว่ศิ ว่ะสุี

อาจ้ารั้ย์ย้งได้้ทำงานี้อื�นี้ๆ อีกมีากมีาย ท่านี้ให้้คว่ามีสุำค้ญ่ก้บการั้สุร้ั้างคว่ามีเข้มีแข็งของปรั้ะชาชนี้ 
องค์กรั้ผู้บรั้ิโภค แลัะการั้ทำงานี้ของห้นี้่ว่ยงานี้ต่างๆ ในี้พื�นี้ที�เพื�อการั้คุ้มีครั้องสุิทธิิของผู้บรั้ิโภค ท่านี้มีีสุ่ว่นี้
สุำค้ญ่อย่างมีากในี้การั้ข้บเคลัื�อนี้ให้้มีีองค์กรั้อิสุรั้ะเพื�อการั้คุ้มีครั้องผู้บรั้ิโภคตามีรั้้ฐธิรั้รั้มีนีู้ญ่ พ.ศิ. 2540 
แลัะฉบ้บต่อๆ มีา จ้นี้สุำเรั้็จ้ ได้้มีีการั้ปรั้ะกาศิใช้พรั้ะรั้าชบ้ญ่ญ่้ติการั้จ้้ด้ต้�งสุภาองค์กรั้ของผู้บรั้ิโภค พ.ศิ. 
2562 ในี้รั้าชกิจ้จ้านีุ้เบกษา เมีื�อ 22 พฤษภาคมี 2562 ซ่ึ�งเรั้าจ้ำเป็นี้ต้องสุนี้้บสุนีุ้นี้แลัะข้บเคลัื�อนี้การั้
ทำงานี้ของสุภาองค์กรั้ของผู้บรั้ิโภค เพื�อการั้คุ้มีครั้องผู้บรั้ิโภคต่อไป

17 พฤศจิิกายน 2564
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จุดเริ�มติ้น “ระบับัจัดหายารวัมที�คุ้มค่า มีคุณภัาพ”
รศุ.ดร.ภัก.วัิทยา กุลสมบั่รณ์ 
12 กุมภาพันธั์ 2564
https://www.facebook.com/631896666/posts/10159082093491667/

อาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา เป็นี้ปูชนี้ียบุคคลัในี้ว่งการั้สุุขภาพ มีีผลังานี้เชิงปรั้ะจ้้กษ์ให้้เรั้ียนี้
รัู้้มีากมีายห้ลัายด้้านี้ เนี้ื�องจ้ากท่านี้ได้้จ้ากไปอย่างยิ�งให้ญ่่ สุง่างามี จ้ากคุณูปการั้ที�ทำไว่้ จ้ึงขอบ้นี้ทึก
เรั้ื�องรั้าว่ในี้มีิติที�มีีโอกาสุได้้ทำงานี้แลัะเรั้ียนี้รัู้้จ้ากท่านี้

อาจ้ารั้ยห์้มีอมีงคลัทา่นี้เขา้ใจ้เรั้ื�องสุขุภาพในี้มีติกิารั้เขา้ถงึบรั้กิารั้แลัะการั้จ้ด้้การั้ให้้เข้าถึงบริั้การั้
ได้้อย่างท้�ว่ถึงแลัะเท่าเทียมี



4๘มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

บทบาทในี้ด้้านี้การั้เข้าถึงยาของท่านี้ที�โด้ด้เด้่นี้ คือ การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิ ห้รั้ือ ซ่ีแอลั (CL - Compulsory 
Licensing) เป็นี้ที�ปรั้ะจ้้กษ์ ทำให้้ผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ี ผู้ป่ว่ยมีะเรั้็ง แลัะอื�นี้ๆ ได้้เข้าถึงยาที�มีีปรั้ะสุิทธิิผลั 
แต่ย้งขาด้ปรั้ะสุิทธิิภาพเชิงเศิรั้ษฐศิาสุตรั้์ จ้ึงทำให้้เขาเห้ล่ัานี้้�นี้ไมี่สุามีารั้ถเข้าถึงเภสุ้ชสุิทธิิ (Right to 
Pharmaceutical ) ในี้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพได้้ 

ในี้ยุคเรั้ิ�มีต้นี้โรั้งพยาบาลัอำเภอ ท่านี้ขี�มี้าแกลับออกเยี�ยมีปรั้ะชาชนี้ สุะท้อนี้จิ้ตใจ้ห้มีอที�ต้องการั้ให้้
ปรั้ะชาชนี้ห้่างไกลัได้้รั้้บบรั้ิการั้ แมี้อยู่ที�โรั้งพยาบาลัอำเภอซ่ึ�งห้่างไกลัเมีืองให้ญ่่ แสุนี้จ้ะทุรั้ก้นี้ด้ารั้ ขาด้สุิ�ง
บ้นี้เทิงเรั้ิงรั้มีย์ย้งไมี่พอ ย้งขี�มี้าบุกป่าฝู่าด้งให้้ถึงห้มีู่บ้านี้ที�ห้่างไกลัออกไปอีก

อาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลันี้ำเงินี้โรั้งพยาบาลัมีาสุรั้้างถนี้นี้เข้าโรั้งพยาบาลั เพรั้าะทรั้าบว่่าคนี้ป่ว่ยแลัะญ่าติมีา
ห้าห้มีอ ถนี้นี้ขรัุ้ขรั้ะ ฝูนี้ตก ถนี้นี้เลัะเทะเฉอะแฉะ ยากลัำบาก แต่การั้ใช้เงินี้โรั้งพยาบาลัในี้อด้ีตมีีรั้ะเบียบ
คมุีมีากเพรั้าะคนี้ทำรั้ะเบียบอยูสุ่่ว่นี้กลัาง เน้ี้นี้คว่บคุมีแลัะกล้ัว่การั้โกง แต่ไม่ีรู้ั้ทกุขท์ี�ปลัายทาง ทา่นี้ทำถนี้นี้
แมี้มีีอุปสุรั้รั้คเรั้ื�องรั้ะเบียบแลัะพรั้้อมีให้้ตรั้ว่จ้สุอบ จ้นี้สุำเรั้็จ้

ผลังานี้เปน็ี้ที�ปรั้ะจ้ก้ษ ์ปรั้ะชาชนี้รั้ก้ใครั้ ่สุว่่นี้กลัางเห้น็ี้คว่ามีต้�งใจ้ มีอบงานี้ให้ญ่ใ่ห้ไ้ปด้แูลังานี้สุาธิารั้ณสุขุ
ท้�งจ้้งห้ว่้ด้ที�ลัำปาง แลัะต่อมีาที�โครั้าช

ที�ลัำปาง ท่านี้ทำเรั้ื�องการั้สุนี้้บสุนีุ้นี้ยาอย่างเป็นี้รั้ะบบ เรั้ียกว่่า “รั้ะบบจ้้ด้ซ่ื�อยารั้ว่มี” การั้นี้ำคว่ามี
ตอ้งการั้รั้ว่มี ห้รั้อื Collective Demand มีากำห้นี้ด้คว่ามีต้องการั้ในี้การั้จ้ด้้ห้า ทำให้้ มี ีอำนี้าจ้ (Bargaining 
Power) ในี้การั้ตอ่รั้องในี้การั้จ้ด้้ซ่ื�อยา คว่ามีไมีเ่ป็นี้รั้ะบบ ไมีเ่ชื�อมีโยง ไมีต่อ่เนี้ื�อง แลัะการั้ขาด้การั้ปรั้ะเมีนิี้ผลั
ในี้การั้จ้ด้้ซ่ื�อจ้ด้้ห้ายาเปน็ี้ปญั่ห้าที�นี้ำไปสุูก่ารั้จ้ด้้รั้ะบบ เปน็ี้ Collective Pharmaceutical Procurement. 
ปรั้ะกอบด้้ว่ยการั้ค้ด้เลัือกยา การั้จ้้ด้ห้ายา การั้กรั้ะจ้ายยาแลัะการั้ใช้ยาครั้บท้�งสุี�มีิติ 

การั้ค้ด้เลัือกยา มีีกฎกติกา ว่ิชาการั้ ไมี่ตามีใจ้ ห้รั้ือ ตามีผลัปรั้ะโยชนี้์ แต่ให้้มีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีแลัะ กำห้นี้ด้เป็นี้
บ้ญ่ชียาจ้ากรั้ะด้้บสุถานี้ีอนี้ามี้ยถึงโรั้งพยาบาลัจ้้งห้ว่้ด้ เรั้ียกว่่า “รั้ายการั้ยาจ้้งห้ว่้ด้” ทำให้้การั้คาด้การั้ณ์
จ้ำนี้ว่นี้ตอ่ป ีแลัะการั้ตกลังกบ้ผูจ้้ำห้นี้า่ยชด้้เจ้นี้ไมีเ่สุยีเว่ลัา ไมีเ่อาสุะด้ว่กเขา้ว่า่ โด้ยเฉพาะยาที�มีจี้ำนี้ว่นี้จ้ด้้
ซ่ื�อมีาก มีลูัคา่มีาก ยาที�อาจ้จ้ด้้ซ่ื�อนี้อ้ย เมีื�อรั้ว่มีทกุที�กม็ีจี้ำนี้ว่นี้มีากพอที�จ้ะสุำรั้องไว่ช้ว่่ยแบง่ปนัี้ยามีฉกุเฉนิี้
ขาด้แคลันี้ ยาที�ต้องเก็บรั้้กษาในี้อุณห้ภูมีิต�ำ บางทีเรั้ียกยาแช่เย็นี้ ห้รั้ือ ยาเย็นี้ ก็มีีรั้ะบบปรั้ะก้นี้อุณห้ภูมีิในี้
การั้จ้้ด้สุ่ง คุณภาพยาก็ให้้ไปดู้ก้นี้ต้�งแต่ที�โรั้งงานี้ว่่า ต้นี้ทางเป็นี้อย่างไรั้ 

การั้จ้้ด้ห้ายา การั้ต่อรั้องรั้าคาจ้ากคว่ามีต้องการั้ ทำให้้ผู้จ้้ด้ห้ามี้�นี้ใจ้ในี้รั้าคายาที�ห้าได้้ ไมี่ต้องก้งว่ลัคำ
ครั้ห้าเรั้ื�องผลัปรั้ะโยชนี้์ ผู้ผลัิตเตรั้ียมีต้ว่ได้้ลั่ว่งห้นี้้าว่่าผู้ซ่ื�อเอาแนี้่ อีกท้�งเมีื�อได้้ยาแลั้ว่ย้งไมี่ว่างใจ้ ก็สุ่งไป
ตรั้ว่จ้ห้ลั้งรั้้บยา โด้ยปรั้ะสุานี้ศิูนี้ย์ว่ิทยาศิาสุตรั้์การั้แพทย์ 

การั้กรั้ะจ้ายยา จ้้ด้รั้ะบบเชื�อมีต่อโรั้งพยาบาลัก้บสุถานี้ีอนี้ามี้ย กำห้นี้ด้รั้ายการั้แลัะจ้ำนี้ว่นี้ ตลัอด้จ้นี้
การั้ต่อสุายถึงกองทุนี้ยาปรั้ะจ้ำห้มีู่บ้านี้ ท้�งนี้ี�การั้ใช้ยาจ้ะต้องสุมีเห้ตุผลั
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การั้พฒ้นี้าตน้ี้แบบที�ลัำปาง ห้รั้อื ลัำปางโมีเด้ลั ภายใตก้ารั้นี้ำของอาจ้ารั้ยห์้มีอมีงคลั ได้ใ้ห้ป้รั้ะสุบการั้ณ์
แลัะได้น้ี้ำมีาพฒ้นี้าต่อที�โครั้าช จ้ากที�ทา่นี้เคยเป็นี้ผูอ้ำนี้ว่ยการั้โรั้งพยาบาลัอำเภอพิมีายแลัะร่ั้ว่มีงานี้ในี้โครั้าช 
ยอ่มีทรั้าบภมูีนิี้เิว่ศินี้ ์สุว่่นี้ผสุมีเห้ลัา่นี้ี� พรั้อ้มีกบ้บรั้รั้ด้าห้มีอ เภสุ้ชกรั้ที�มีาสุนี้บ้สุนี้นุี้ ทำให้บ้รั้รั้ยากาศิการั้จ้ด้้
ซ่ื�อยารั้ว่มีมีีคว่ามีคึกค้ก ท้�งด้้านี้การั้ปฏิบ้ติ การั้แลักเปลัี�ยนี้เรั้ียนี้รัู้้ ทางว่ิชาการั้ ภายใต้การั้อำนี้ว่ยการั้ของ 
คุณห้มีอบุษกรั้ อนีุ้ชาติว่รั้กุลั ห้รั้ือ ห้มีอป๋อง ห้รั้ือ ห้มีอฝูรั้้�งของชาว่ชุมีพว่ง ทำให้้งานี้มีีแผนี้ มีีการั้ปฏิบ้ติ 
มีีการั้กำก้บติด้ตามีแลัะปรั้ะเมีินี้ผลัได้้ อย่างเป็นี้รั้ะบบ

ผลัที�ได้ค้อืสุามีารั้ถจ้ด้้ซ่ื�อยาได้มู้ีลัค่ามีากขึ�นี้นี้บ้สิุบล้ัานี้บาทในี้งบปรั้ะมีาณเท่าเด้มิี มีหี้ลัก้ปรั้ะกน้ี้คุณภาพ
ยา ได้้ยาครั้อบคลัุมีครั้บถ้ว่นี้ มีีรั้ะบบยืมียายามีฉุกเฉินี้ รั้ะบบสุ่งต่อยากรั้ะจ้ายยาถึงสุถานี้ีอนี้ามี้ยสุามีารั้ถ 
ตดิ้ตามีได้ ้รั้ะบบของโครั้าชขยายไปในี้เขตบรุั้รีั้ม้ีย ์สุุรั้นิี้ทรั้ ์ช้ยภมิูี ตอ่มีาเปน็ี้นี้โยบายขยายทกุเขตท้�ว่ปรั้ะเทศิ 
สุืบต่อมีาจ้นี้อาจ้ารั้ย์มีงคลั เป็นี้ ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่ง แลัะ รั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข 

ห้นี้ึ�งปีที�ได้้เป็นี้ทีมีจ้้ด้ซ่ื�อยารั้ว่มีโครั้าช ภายใต้การั้อำนี้ว่ยการั้ของอาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลั คือห้นี้ึ�งปีแห้่ง
การั้เรีั้ยนี้รัู้้ กลัยุทธ์ิการั้เป็นี้ผู้เอื�อผู้อำนี้ว่ย ตลัอด้จ้นี้การั้สุ้�งการั้ที�สุำค้ญ่เพื�อให้้รั้ะบบให้ญ่่ ที�มีีโรั้งพยาบาลั
กว่่าสุามีสุิบแห้่งมีารั้่ว่มีการั้จ้้ด้ซ่ื�อยารั้ว่มีด้้ว่ยก้นี้ ภาว่ะการั้นี้ำของท่านี้ท้�งการั้สุ่งเสุรั้ิมี สุนี้้บสุนีุ้นี้แลัะสุ้�งการั้ 
สุะท้อนี้ผู้นี้ำที�มีีปรั้ะสุิทธิิภาพ มีีว่ิชาการั้มีีปรั้ะสุบการั้ณ์แลัะคว่ามีต้�งใจ้ 

ผลังานี้การั้จ้้ด้ซ่ื�อยารั้ว่มีได้้มีีการั้นี้ำไปเขียนี้เป็นี้งานี้ว่ิชาการั้แลัะว่ิจ้้ย มีีการั้ตีพิมีพ์ในี้ Essential Drug 
Monitor ขององค์การั้อนี้ามีย้โลัก ที�สุามีารั้ถแสุด้งปรั้ะสิุทธิภิาพแลัะปรั้ะสิุทธิผิลัของการั้บริั้ห้ารั้จ้ด้้การั้รั้ะบบ 
ตลัอด้จ้นี้บทคว่ามีว่ิจ้้ยที�ปรั้ะเมีินี้ผลัลั้พธิ์ท้�งทางคุณภาพยา คว่ามีคุ้มีค่าทางเศิรั้ษฐศิาสุตรั้์ แลัะคว่ามีเป็นี้ไป
ได้้ในี้การั้ขยายผลัการั้ด้ำเนี้ินี้การั้ไปย้งพื�นี้ที�อื�นี้ในี้ปรั้ะเทศิไทย

คณุปูการั้นี้ี�ไมีม่ีเีพยีงในี้ปรั้ะเทศิไทย แตผ่ลังานี้ย้งเปน็ี้เขม็ีทศิิตอ่ปรั้ะเทศิที�มีทีรั้พ้ยากรั้ด้า้นี้ยาแลัะสุขุภาพ
ที�จ้ำกด้้ ที�กำล้ังคว่านี้ห้านี้โยบายการั้จ้้ด้ห้ายาที�มีคีว่ามีคุ้มีค่าแลัะมีปีรั้ะสิุทธิภิาพ โปร่ั้งใสุ แลัะสุามีารั้ถป้องกน้ี้
ไมี่ให้้มีีนี้้กการั้เมีืองห้รั้ือผู้ที�จ้ะเข้ามีาแสุว่งปรั้ะโยชนี้์จ้ากการั้จ้้ด้ห้ายามีีช่องทางแทรั้กแซ่งได้้

นี้บ้เปน็ี้อกีห้นี้ึ�งมีติขิอง อาจ้ารั้ยห์้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา ที�สุมีคว่รั้ได้ร้ั้บ้การั้กลัา่ว่ขานี้ถงึผลังานี้เชงิปรั้ะจ้ก้ษ์
ที�อาจ้ารั้ย์ได้้สุรั้้างขึ�นี้เพื�อการั้เรั้ียนี้รัู้้แลัะเป็นี้แรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้แก่คนี้รัุ้่นี้ต่อๆไป

รศุ.ดร.ภัก.วัิทยา กุลสมบั่รณ์

ผ่้อำนวัยการสำนักงานแผนงานสนับัสนุนยุทธิศุาสติร์มหาวัิทยาลัยแห่งชิาติิระดับัโลก 
ภัายใติ้กองทุนศุติวัรรษที� 2 (C2F) จุฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย
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แรงผลักดันส่่ผลสำเร็จ “สภัาองค์กรของผ่้บัริโภัค”

สารี อ๋องสมหวััง 
12 ธัันวาคม 2563
https://www.facebook.com/100001022611894/posts/3753648944679156/

กราบัลา...อาจารย์มงคล ณ สงขลา

ปลัายเด้ือนี้ที�แลั้ว่มีีโอกาสุไปเยี�ยมีอาจ้ารั้ย์มีงคลั ก้บคุณห้มีอสุายพิณ ห้้ตถีรั้้ตนี้์ แลัะ คุณกรั้รั้ณิการั้์ 
กิจ้ติเว่ชกุลั ที�โรั้งพยาบาลัรั้ามีาธิิบด้ี อาจ้ารั้ย์สุด้ใสุ ไมี่มีีเห้นี้ื�อยห้อบ พูด้คุยก้บพว่กเรั้าในี้ห้ลัายเรั้ื�อง

คำถามีแรั้กที�อาจ้ารั้ยค์ยุกบ้สุารั้ ีอาจ้ารั้ยถ์ามีถงึการั้จ้ด้้ต้�ง “สุภาองคก์รั้ของผูบ้รั้โิภค” ว่า่เรั้ยีบรั้อ้ยแลัว้่ยง้ 
อาจ้ารั้ย์สุนี้้บสุนีุ้นี้เรั้ื�องนี้ี�มีาโด้ยตลัอด้แลัะให้้กำลั้งใจ้เครั้ือข่ายผู้บรั้ิโภคให้้เด้ินี้ห้นี้้าเรั้ื�องนี้ี�อย่างเต็มีกำลั้ง

อาจ้ารั้ย์มีงคลั ถือเป็นี้ห้นี้ึ�งในี้จ้ำนี้ว่นี้แพทย์ที�มีีบทบาทสุำค้ญ่ในี้การั้ผล้ักด้้นี้แลัะพ้ฒนี้าขบว่นี้การั้
คุ้มีครั้องผู้บรั้ิโภคในี้ปรั้ะเทศิไทย 

อาจ้ารั้ย์ช่ว่ยสุนี้้บสุนีุ้นี้แลัะสุรั้้างคว่ามีเข้มีแข็งให้้องค์กรั้ของผู้บรั้ิโภคในี้ช่ว่งเรั้ิ�มีต้นี้ จ้ำนี้ว่นี้ ๘ จ้้งห้ว่้ด้ 
เมีื�ออาจ้ารั้ยด์้ำรั้งตำแห้นี้ง่เลัขาธิกิารั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา (อย.) ทำให้เ้กดิ้องคก์รั้ผูบ้รั้โิภคทำงานี้ในี้
ต่างจ้้งห้ว่้ด้ แลัะเป็นี้เครั้ือข่ายผู้บรั้ิโภคที�ทำงานี้จ้นี้ถึงปัจ้จุ้บ้นี้ท้�ว่ปรั้ะเทศิ การั้สุนี้้บสุนีุ้นี้ของอาจ้ารั้ย์เป็นี้ท้�ง
กำล้ังใจ้แลัะคว่ามีมีุง่มี้�นี้ของพว่กเรั้า ทกุครั้้�งที�ปรั้ะชุมีร่ั้ว่มีกน้ี้ อาจ้ารั้ย์จ้ะสุอบถามีแลัะติด้ตามีคว่ามีก้าว่ห้น้ี้า 
รั้ว่มีท้�งชว่่ยอธิบิายให้ห้้น่ี้ว่ยงานี้ต่างๆ เข้าใจ้ ชว่่ยคดิ้ ชว่่ยผล้ักด้น้ี้งานี้คุม้ีครั้องผูบ้รั้โิภคแลัะสุภาองค์กรั้ผูบ้รั้โิภค

เครั้ือข่ายองค์กรั้ผู้บรั้ิโภคท้�ว่ปรั้ะเทศิ ขออารั้าธินี้าคุณพรั้ะศิรั้ีรั้้ตนี้ตรั้้ย แลัะคุณคว่ามีด้ีของอาจ้ารั้ย์ที�
สุนี้้บสุนีุ้นี้การั้ทำงานี้ทางสุ้งคมีมีาโด้ยตลัอด้แลัะต่อเนี้ื�อง ช่ว่ยนี้ำด้ว่งว่ิญ่ญ่าณของอาจ้ารั้ย์ไปสุู่สุุขคติ 

พว่กเรั้าจ้ะเด้นิี้ห้นี้า้อยา่งเตม็ีที� เตม็ีกำลัง้ ในี้การั้ผลัก้ด้น้ี้ให้้สุภาองคก์รั้ของผูบ้รั้โิภค เปน็ี้ตว้่แทนี้ผูบ้รั้โิภค
เปน็ี้องคก์รั้ที�สุร้ั้างคว่ามีเข้มีแขง็แลัะสุนี้บ้สุนุี้นี้ให้ผู้บ้รั้โิภคได้ร้ั้บ้การั้คุม้ีครั้องตามีสิุทธิอิน้ี้พงึมีพีงึได้ข้องตนี้เอง 

สารี อ๋องสมหวััง 
เลขาธัิการสภาองค์กรของผู้้�บริโภค
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ย้อนมองนโยบัายหลักประกันสุขภัาพถ้วันหน้า

นิมิติร์ เทียนอุดม ผ่้อำนวัยการม่ลนิธิิเข้าถึงเอดส์ 
5 มกราคม 2563
https://www.the101.world/nimit-tienudom-interview/

ควัามทรงจำและควัามประทับัใจ “หมอมงคล” 

ปรั้ะมีาณ 3-4 ปีที�แล้ัว่ พว่กเรั้าในี้นี้ามีกลัุ่มีคนี้รั้้กห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพตอนี้น้ี้�นี้ร่ั้ว่มีก้บเครืั้อข่ายภาค
ปรั้ะชาชนี้อื�นี้ๆ จ้้ด้เด้ินี้มีิตรั้ภาพจ้ากกรัุ้งเทพฯ ไปขอนี้แก่นี้ ห้รั้ือที�เรั้ียกว่่ากิจ้กรั้รั้มี We Walk เพรั้าะพว่ก
เรั้ามีองว่่ามีีคว่ามีจ้ำเป็นี้ที�จ้ะต้องพูด้ถึงปัญ่ห้าสุิ�งแว่ด้ลั้อมี ปัญ่ห้าชุมีชนี้ ปัญ่ห้าคว่ามีมี้�นี้คงของรั้ะบบห้ลั้ก
ปรั้ะก้นี้สุุขภาพ คว่ามีมี้�นี้คงด้้านี้อาห้ารั้ เรั้ื�องการั้เก็บเมีลั็ด้พ้นี้ธิุ์ ปัญ่ห้าเรั้ื�องข้อตกลังการั้ค้าเสุรั้ี (FTA) แลัะ
เรั้ื�องเสุรั้ีภาพทางว่ิชาการั้ รั้ะห้ว่่างทางเรั้าเอาปรั้ะเด้็นี้พว่กนี้ี�ไปพูด้คุยแลักเปลัี�ยนี้ก้บชาว่บ้านี้รั้อบๆ พี�นี้้อง
ที�รั้่ว่มีเด้ินี้ขบว่นี้ แลัะเครั้ือข่ายปรั้ะชาชนี้ในี้ลัะแว่กใกลั้เคียงก้บเสุ้นี้ทางของเรั้า

อย่างไรั้ก็ตามี ตอนี้นี้้�นี้เป็นี้ช่ว่งที�ห้้ามีจ้้ด้การั้ชุมีนุี้มี เพรั้าะย้งอยู่ภายใต้รั้ะบอบคณะร้ั้กษาคว่ามีสุงบ
แห้่งชาติ ก็เลัยมีีฝู่ายปกครั้องแลัะทห้ารั้ที�ต้�งจุ้ด้สุก้ด้ไมี่ให้้เรั้าทำกิจ้กรั้รั้มีนี้ี� ทำให้้แผนี้ของเรั้าที�ว่างไว่้ว่่าจ้ะ
นี้อนี้ว้่ด้นี้อนี้โรั้งเรั้ียนี้ไห้นี้บ้างก็ต้องผิด้แผนี้ไปห้มีด้ เรั้าไมี่สุามีารั้ถไปนี้อนี้ได้้ ช่ว่งห้นี้ึ�งที�เรั้าเดิ้นี้ใกล้ัจ้ะถึง
โครั้าชแลั้ว่เรั้าย้งห้าที�นี้อนี้ก้นี้ไมี่ได้้ ผมีก็นี้ึกถึงคุณห้มีอมีงคลั คุณห้มีอท่านี้ก็อนีุ้ญ่าตให้้พว่กเรั้าไปนี้อนี้ที�
บ้านี้พ้กของท่านี้ ท่านี้บอกว่่าเรั้ื�องแบบนี้ี�เรั้าต้องช่ว่ยก้นี้ ตรั้งนี้ี�แสุด้งถึงต้ว่ตนี้ของท่านี้ที�มีีคว่ามีเป็นี้ผู้ให้ญ่่ 
กลั้าต้ด้สุินี้ใจ้ กลั้าสุนี้้บสุนีุ้นี้ที�จ้ะผลั้กด้้นี้การั้ทำกิจ้กรั้รั้มีของภาคปรั้ะชาชนี้ ถึงแมี้จ้ะถูกสุก้ด้ก้�นี้ห้นี้้กก็ตามี 
เว่ลัาที�ผมีนี้ึกถึงคุณห้มีอมีงคลัผมีก็จ้ะนี้ึกถึงเรั้ื�องนี้ี�เลัย
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การผลักดันหลักประกันสุขภัาพถ้วันหน้า ในฐานะปลัดกระทรวังสาธิารณสุข

 ปรั้ะเด้น็ี้สุำคญ้่อยูท่ี�การั้ต้ด้สุนิี้ใจ้ในี้เชงินี้โยบายว่า่โรั้งพยาบาลัของรั้ฐ้ทกุแห้ง่ตอ้งอยูก่บ้รั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้
สุุขภาพ แลั้ว่ก็ต้องไมี่ใช่เป็นี้เรั้ื�องภาคสุมี้ครั้ใจ้ด้้ว่ย อ้นี้นี้ี�สุำค้ญ่มีากเพรั้าะในี้กฎห้มีายไมี่มีีเขียนี้บ้งค้บไว่้ มีี
บอกไว่้แค่ว่่าโรั้งพยาบาลัไห้นี้มีีคว่ามีปรั้ะสุงค์ที�จ้ะอยู่ก้บรั้ะบบก็ให้้มีาขึ�นี้ทะเบียนี้ เพรั้าะฉะนี้้�นี้ถ้าในี้เบื�อง
ต้นี้ ฝู่ายนี้โยบายไมี่กลั้าบอกว่่าทุกโรั้งพยาบาลัของรั้้ฐต้องมีาอยู่ในี้รั้ะบบ นี้โยบายแบบนี้ี�ก็จ้ะไมี่เกิด้ขึ�นี้ แต่
ห้มีอมีงคลัตอนี้น้ี้�นี้ก็มีองเห็้นี้ช้ด้เจ้นี้ว่่ารั้ะบบนีี้�มีีปรั้ะโยชน์ี้ต่อปรั้ะชาชนี้ ทำให้้ปรั้ะชาชนี้ไม่ีต้องล้ัมีลัะลัาย
ห้รั้ือต้องมีาคิด้ถึงเรั้ื�องค่ารั้้กษาพยาบาลัในี้การั้รั้้กษาแต่ลัะครั้้�ง จ้ึงต้ด้สุินี้ใจ้ผลั้กด้้นี้นี้โยบายนี้ี�

กลัไกสุำคญ้่ในี้รั้ะบบห้ล้ักปรั้ะกน้ี้สุขุภาพแบ่งเป็นี้สุองฝูั�ง ฝูั�งห้นี้ึ�งคอืผูซื้่�อบริั้การั้ก็คอืสุำนี้ก้งานี้ห้ล้ักปรั้ะกน้ี้
สุุขภาพแห้ง่ชาต ิ(สุปสุช.) อกีฝูั�งคอืผูใ้ห้บ้รั้กิารั้ ถา้ท้�งสุองฝูั�งนี้ี�ปรั้ะสุานี้งานี้กน้ี้ไม่ีได้ ้ทำงานี้ไปในี้ทางเดี้ยว่กน้ี้
ไมี่ได้้ นี้โยบายนี้ี�ก็ไปไมี่ได้้อีก ตอนี้นี้้�นี้ในี้ฝูั�งของ สุปสุช. มีีคุณห้มีอสุงว่นี้ นี้ิตยารั้้มีภ์พงศิ์ ซ่ึ�งเป็นี้ลัูกนี้้องเก่า
ของห้มีอมีงคลั เข้ามีาบรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้ แลัะในี้ฝูั�งของผู้ให้้บรั้ิการั้ซ่ึ�งก็คือสุาธิารั้ณสุุขตอนี้นี้้�นี้มีีคุณห้มีอมีงคลั
เป็นี้ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข แลัะในี้ตอนี้นี้้�นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีคือคุณห้ญ่ิงสุุด้ารั้้ตนี้์ เกยุรั้าพ้นี้ธิ์ แลัะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีช่ว่ย
คือคุณห้มีอสุุรั้พงษ์ สุืบว่งศิ์ลัี ซ่ึ�งต่างก็มีีแนี้ว่คิด้ช้ด้เจ้นี้เห้มีือนี้ก้นี้ที�อยากให้้โรั้งพยาบาลัรั้้ฐเข้าสุู่รั้ะบบ เมีื�อ
ทุกฝู่ายทำงานี้ด้้ว่ยก้นี้ ปรั้ะสุานี้งานี้ก้นี้อย่างด้ี นี้โยบายนี้ี�ถึงเด้ินี้ห้นี้้าไปได้้

ในี้ช่ว่งจ้้งห้ว่ะนี้้�นี้ โรั้งพยาบาลัห้รั้ือห้มีอจ้ำนี้ว่นี้มีากห้ว่้�นี้ใจ้ไมี่อยากเข้ารั้ะบบ เพรั้าะรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้
สุุขภาพไปกรั้ะทบก้บเงินี้บำรัุ้งของโรั้งพยาบาลัโด้ยตรั้ง รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพเข้ามีาเป็นี้คนี้ซ่ื�อบรั้ิการั้
แทนี้ปรั้ะชาชนี้ เพรั้าะฉะนี้้�นี้โรั้งพยาบาลัท้�งห้มีด้ที�เข้ามีาอยู่ในี้รั้ะบบจ้ะไมี่สุามีารั้ถเก็บค่ารั้้กษาพยาบาลัได้้ 
นี้อกจ้ากค่าธิรั้รั้มีเนี้ียมีต่อครั้้�งที�ปรั้ะชาชนี้ไปใช้บรั้ิการั้ซ่ึ�งกำห้นี้ด้ไว่้แค่ 30 บาท นี้้�นี้แปลัว่่าไปกรั้ะทบก้บ
ห้มี้อข้าว่ห้รั้ือขุมีทรั้้พย์ของโรั้งพยาบาลั เพรั้าะว่่าตามีรั้ะเบียบ โรั้งพยาบาลัสุามีารั้ถจ้้ด้ต้�งเงินี้บำรัุ้งได้้ เมีื�อมีี
ปรั้ะชาชนี้ไปรั้้กษา เขาก็เรั้ียกเก็บค่ารั้้กษาแลั้ว่เก็บเป็นี้เงินี้บำรัุ้งของโรั้งพยาบาลั แต่ว่่าปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งที�ชื�อ
ว่่าห้มีอมีงคลัต้ด้สุินี้ใจ้ว่่าทุกโรั้งพยาบาลัต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑิ์กติกาให้มี่นี้ี� ทำให้้โรั้งพยาบาลัไมี่สุามีารั้ถ
เรีั้ยกเกบ็เงนิี้ปรั้ะชาชนี้ได้ ้คว่ามีกลัา้ตด้้สุนิี้ใจ้ของห้มีอมีงคลัด้ว้่ยการั้มีองปรั้ะโยชนี้ข์องปรั้ะชาชนี้ผูเ้จ้บ็ปว่่ย
เป็นี้ห้ลั้ก ทำให้้รั้ะบบนี้ี�เด้ินี้ห้นี้้าได้้

 
การสานติ่อหลักประกันสุขภัาพถ้วันหน้า ในฐานะรัฐมนติรีสาธิารณสุข

 ในี้ช่ว่งเรั้ิ�มีต้นี้ออกนี้โยบายมีาให้ม่ีๆ ทุกคนี้ย้งกล้ัาๆ กล้ัว่ๆ เพรั้าะฉะน้ี้�นี้จึ้งทำก้นี้แบบรั้อบคอบ นี้ี�จ้ึง
ทำให้้มีีปรั้ะกาศิยกเว่้นี้บางโรั้คที�ต้องใช้ค่าใช้จ้่ายในี้การั้รั้้กษาสุูง รั้ะบบก็จ้ะไมี่ได้้ดู้แลัครั้อบคลัุมีไปถึง เช่นี้ 
การั้รั้้กษาผู้ติด้เชื�อ HIV ด้้ว่ยยาต้านี้ไว่รั้้สุ การั้รั้้กษาผู้ป่ว่ยโรั้คไตที�ต้องใช้เครั้ื�องฟอกไต แลัะภาว่ะการั้มีีบุตรั้
ยาก แต่ว่่าด้้ว่ยภาว่ะผู้นี้ำแลัะการั้ปรั้ะสุานี้งานี้ก้นี้รั้ะห้ว่่างกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขก้บสุปสุช. จ้ึงทำให้้เรั้ื�อง
พว่กนี้ี�ค่อยๆ ขย้บไปได้้

ต้ว่อย่างห้นี้ึ�งก็คือปรั้ะเด็้นี้ของยาต้านี้ไว่รั้้สุ HIV ซ่ึ�งในี้ตอนี้น้ี้�นี้ก็มีีรั้าคาสุูงมีาก ทำให้้ไม่ีสุามีารั้ถเข้าสุู่
รั้ะบบได้้เพรั้าะจ้ะต้องรั้้บภารั้ะค่าใช้จ้่ายห้นี้้ก สุาเห้ตุที�ยานี้ี�แพงก็เป็นี้เพรั้าะเรั้ื�องสุิทธิิบ้ตรั้ยา เพรั้าะฉะนี้้�นี้
ถ้าจ้ะทำให้้ยานี้ี�รั้าคาถูกลังแลัะผู้ป่ว่ยเข้าถึงได้้ เรั้าก็ต้องจ้้ด้การั้เรั้ื�องนี้ี� แลัะถ้าเรั้าไปดู้ในี้กฎห้มีายเรั้ื�อง
สุิทธิิบ้ตรั้ มีีการั้รั้ะบุเปิด้ช่องไว่้ว่่า ถ้าเกิด้เห้ตุว่ิกฤตทางสุุขภาพแลั้ว่มีีคว่ามีจ้ำเป็นี้ที�จ้ะต้องใช้ผลัิตภ้ณฑิ์ที�
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จ้ด้สิุทธิิบ้ตรั้ รั้้ฐสุามีารั้ถเอาสุิ�งปรั้ะดิ้ษฐ์นี้้�นี้มีาใช้ได้้โด้ยจ่้ายค่าธิรั้รั้มีเนีี้ยมีการั้ใช้ให้้ก้บผู้ถือสิุทธิิน้ี้�นี้ๆ ด้้ว่ย
เห้ตุนีี้� ปรั้ะกอบก้บคว่ามีกลั้าคิด้กลั้าต้ด้สุินี้ใจ้ ทำให้้คุณห้มีอต้ด้สุินี้ใจ้ทำปรั้ะกาศิบ้งค้บใช้สุิทธิิเห้นี้ือสิุทธิิ
บ้ตรั้ยา (Compulsory Licensing: CL) ซ่ึ�งก่อนี้ห้นี้้านี้ี�ไมี่มีีใครั้กลั้าทำเพรั้าะกลั้ว่จ้ะกรั้ะทบก้บเรั้ื�องการั้ค้า
รั้ะห้ว่่างปรั้ะเทศิ กลั้ว่บรั้ิษ้ทยา กลั้ว่สุห้รั้้ฐฯ ไมี่พอใจ้ เรั้ื�องนี้ี�จ้ึงถูกทิ�งมีานี้านี้จ้นี้กรั้ะท้�งคุณห้มีอมีงคลัขึ�นี้มีา
รั้้บตำแห้นี้่งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข

การั้ทำ CL มีีคุณูปการั้มีาก เพรั้าะว่่ามี้นี้สุรั้้างอำนี้าจ้ต่อรั้องของผู้ซ่ื�อยาซ่ึ�งคือ สุปสุช. ให้้แข็งแรั้งขึ�นี้ 
ทำให้บ้ริั้ษท้ยาเห็้นี้เลัยว่า่ ถา้มีคีว่ามีจ้ำเป็นี้ รั้ฐ้บาลัไทยก็มีคีว่ามีพร้ั้อมีที�จ้ะทำเรืั้�องแบบนีี้� นีี้�ทำให้เ้กิด้อำนี้าจ้
ในี้การั้ต่อรั้องรั้าคาก้นี้ แลัะในี้ช่ว่งห้ลั้งๆ ก็ทำได้้โด้ยสุะด้ว่กมีากขึ�นี้

จาก 30 บัาทรักษาทุกโรค ส่่รักษาฟรีทุกโรค

ตอนี้นี้้�นี้เกิด้ปรั้ะเด้็นี้ขึ�นี้มีาว่่ารั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพมีาจ้่ายค่ารั้้กษาพยาบาลัแทนี้ปรั้ะชาชนี้แลั้ว่ก็
จ้รั้ิง แต่ปรั้ะชาชนี้ที�ไปรั้้บการั้รั้้กษาก็ย้งมีีภารั้ะอยู่ ซ่ึ�ง 30 บาทสุำห้รั้้บใครั้ห้ลัายคนี้อาจ้จ้ะนี้้อยมีาก แต่
สุำห้รั้้บคนี้ชนี้บทห้าเช้ากินี้ค�ำ การั้ไปโรั้งพยาบาลัครั้้�งห้นี้ึ�งจ้ะต้องห้ยุด้งานี้ ขาด้รั้ายได้้ไปเลัยท้�งว่้นี้ โด้ย
เฉพาะคนี้ที�รั้้บจ้้างรั้ายว่้นี้ ตอนี้นีี้�ทุกคนี้ก็เลัยต้ด้สิุนี้ใจ้ก้นี้ว่่ายกเลิักค่ารั้้กษาตรั้งนีี้�ไปเลัยดี้กว่่า ซ่ึ�งตอนี้น้ี้�นี้
โรั้งพยาบาลัห้ลัายแห้ง่กไ็มีค่อ่ยพอใจ้เห้มีอืนี้กน้ี้ แตม่ีองอกีด้้านี้ห้นึี้�งผูบ้รั้หิ้ารั้กค็ดิ้ว่า่การั้เกบ็เงนิี้ตามีมีาด้ว้่ย
การั้ที�โรั้งพยาบาลัต้องลังทุนี้จ้้างคนี้มีาเซ่็ตรั้ะบบการั้เก็บเงินี้ รั้ะบบใบเสุรั้็จ้ แลัะต้องมีีเจ้้าห้นี้้าที�มีาคอยนี้้�ง
เก็บเงินี้อีก ขณะที�ค่ารั้้กษาตอนี้น้ี้�นี้ก็แค่ 30 บาทซ่ึ�งก็ถือว่่าโรั้งพยาบาลัได้้รั้ายได้้ไม่ีเยอะอยู่แล้ัว่ การั้ลัง
ต้นี้ทุนี้ไปก้บการั้เก็บเงินี้ตรั้งนี้ี�ก็เลัยไมี่คุ้มีก้บรั้ายได้้ที�ได้้มีา เรั้าก็เลัยมีองก้นี้ว่่ายกเลัิกเก็บเงินี้ไปเลัยด้ีกว่่า

ตอนี้นี้้�นี้ก็มีีนี้้กการั้เมีืองบางสุ่ว่นี้กลั้ว่ว่่าถ้าไมี่เก็บเงินี้เลัย คนี้จ้ะแห้่ไปใช้บรั้ิการั้ก้นี้แบบฟุ่มีเฟ้อย แต่เรั้า
ก็พบแลั้ว่ว่่าไมี่จ้รั้ิง ถ้าไปดู้สุถิติย้อนี้ห้ลั้งที�ผ่านี้มีา อ้ตรั้าการั้ไปใช้บรั้ิการั้ของปรั้ะชาชนี้สุมีเห้ตุสุมีผลัอยู่ ถึง
แมี้ว่่าไมี่ถูกเรั้ียกเก็บเงินี้ 30 บาท พว่กเขาก็ไมี่ได้้ไปใช้บรั้ิการั้แบบคิด้อยากจ้ะไปก็ไปเลัย เพรั้าะการั้เด้ินี้
ทางไปโรั้งพยาบาลัแต่ลัะครั้้�งก็มีีภารั้ะค่าใช้จ้่าย แต่ในี้ช่ว่งห้ลั้งก็มีีการั้เสุนี้อว่่าให้้เก็บค่าธิรั้รั้มีเนี้ียมี 30 
บาทเห้มืีอนี้เดิ้มี ขณะที�มีรั้ด้กของคุณห้มีอมีงคลัก็ย้งคงอยู่ซ่ึ�งก็คือการั้ห้้อยท้ายไว้่ในี้ปรั้ะกาศิเรีั้ยกเก็บค่า
ธิรั้รั้มีเนี้ียมี 30 บาทว่่า ปรั้ะชาชนี้ที�ไมี่ปรั้ะสุงค์จ้ะจ้่ายก็ไมี่ต้องจ้่ายก็ได้้ ซ่ึ�งภาคปรั้ะชาชนี้พยายามีช่ว่ยก้นี้
รั้ณรั้งค์ให้้คนี้รัู้้เงื�อนี้ไขข้อนี้ี�

หลักประกันสุขภัาพในยุค คสชิ. 

ในี้ยุค คสุช. ตอนี้นี้้�นี้รั้้ฐบาลันี้่าจ้ะถูกลั็อบบี�จ้ากฝูั�งห้มีอที�เสุียผลัปรั้ะโยชนี้์ แลัะรัู้้สุึกไมี่ชอบรั้ะบบห้ลั้ก
ปรั้ะก้นี้สุุขภาพ กลัุ่มีนีี้�จ้ะพูด้ตลัอด้เว่ลัาว่่าคว่รั้จ้ะต้องให้้ปรั้ะชาชนี้ร่ั้ว่มีจ่้าย เพรั้าะว่่าใช้เงินี้เยอะ กล้ัว่ว่่า
ปรั้ะเทศิจ้ะลั้มีลัะลัาย แต่ห้มีอมีงคลัท่านี้รัู้้ด้ีว่่ารั้ะบบเป็นี้อย่างไรั้ การั้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณมีาจ้ากสุ่ว่นี้ไห้นี้ 
อย่างไรั้บ้าง คุณห้มีอจ้ึงกลั้าลัุกขึ�นี้สุ่งเสุียงบอกว่่าไมี่เห้็นี้ด้้ว่ยก้บการั้ให้้ปรั้ะชาชนี้รั้่ว่มีจ้่าย เพรั้าะปรั้ะชาชนี้
บางสุ่ว่นี้ไมี่มีีจ้่ายจ้รั้ิงๆ ภาคปรั้ะชาชนี้ก็ลัุกขึ�นี้ค้ด้ค้านี้เห้มีือนี้ก้นี้ จ้นี้ต่อมีาปรั้ะเด้็นี้นี้ี�ก็เบาลังไป แต่ก็มีีเรั้ื�อง
ให้มี่ๆ เกิด้ขึ�นี้มีาอีก
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ปรั้ะเด็้นี้ต่อมีาคือการั้ที�ร้ั้ฐบาลัไม่ีเข้าใจ้รั้ะบบห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพ เชื�อไปว่่ามีีการั้ทุจ้ริั้ตเกิด้ขึ�นี้ ก็เลัย
ให้้มีีการั้ตรั้ว่จ้สุอบ จ้นี้มีีการั้แขว่นี้เลัขาธิิการั้ สุปสุช. อยู่ช่ว่งห้นี้ึ�ง แต่ผลัออกมีาก็พบว่่าไมี่มีีการั้ทุจ้รั้ิต ซ่ึ�ง
คุณห้มีอมีงคลัก็ออกมีาช่ว่ยย�ำว่่าไมี่มีีการั้ทุจ้รั้ิตเกิด้ขึ�นี้ แต่ว่่ารั้ะบบการั้กำก้บตรั้ว่จ้สุอบรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้
สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าของ คสุช.ในี้ลั้กษณะที�ขาด้คว่ามีรัู้้คว่ามีเข้าใจ้ก็มีีผลัพว่งตามีมีาอีกอย่าง ก็คือการั้บอกว่่า 
กฎห้มีายห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพไมีใ่ห้อ้ำนี้าจ้ซ่ื�อยา เพรั้าะไปตคีว่ามีนี้ยิามีของคำว่า่คา่รั้ก้ษาพยาบาลัอยา่งแคบๆ

ก่อนี้ห้นี้้านี้ี� สุปสุช. มีีสุำนี้้กยา ซ่ึ�งมีีบทบาทในี้การั้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณไปซ่ื�อยารั้าคาแพงในี้ลั้กษณะการั้
ซื่�อยารั้ว่มี ซ่ึ�งกรั้ะบว่นี้การั้ก็คือแต่ลัะโรั้งพยาบาลัมีารั้ว่มีต้ว่ก้นี้แล้ัว่ดู้ว่่าเรั้ามีียาต้ว่ไห้นี้บ้างที�จ้ำเป็นี้ต้องใช้ 
แลัว้่ก็ไปพดู้คุยตอ่รั้องกบ้บรั้ษิท้ที�ขายยาตว้่นี้้�นี้ ซ่ึ�งว่ธิินีี้ี�ทำให้เ้รั้าซ่ื�อยาได้ใ้นี้รั้าคาถกูลัง ปรั้ะห้ยด้้งบปรั้ะมีาณ
ของปรั้ะเทศิ แต่เมีื�อมีาถึงยุค คสุช. ก็บอกว่่า สุปสุช.ไมี่มีีอำนี้าจ้ ต้องโอนี้ไปให้้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขเป็นี้ผู้
ซ่ื�อ แต่เมีื�อดู้กฎห้มีายแบบเถรั้ตรั้งจ้รั้ิงๆ ก็ทำไมี่ได้้อีก รั้ะบบนี้ี�ก็เกือบจ้ะพ้ง จ้นี้สุุด้ท้ายต้องไปขอมีติคณะ
รั้้ฐมีนี้ตรีั้ให้ม่ีว่่าให้้กำห้นี้ด้โรั้งพยาบาลัห้นี้ึ�งแห่้งภายใต้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขเป็นี้ต้ว่แทนี้ซ่ื�อยารั้ว่มีแทนี้โรั้ง
พยาบาลัท้�งปรั้ะเทศิ นี้ี�เป็นี้ต้ว่อย่างของการั้ต้ด้สุินี้ใจ้ของผู้นี้ำปรั้ะเทศิที�ไมี่ได้้มีีคว่ามีเข้าใจ้ในี้ต้ว่รั้ะบบอย่าง
แท้จ้รั้ิง จ้นี้ทำให้้รั้ะบบเกือบไปไมี่รั้อด้ แต่ก็ถือว่่าโชคด้ีที�มีีคุณห้มีอมีงคลัคอยลัุกขึ�นี้มีาอธิิบายอย่างตรั้งไป
ตรั้งมีา แลั้ว่พอเป็นี้คุณห้มีอที�ออกมีาอธิิบาย รั้้ฐบาลัก็ต้องฟัง

นโยบัายบััติรทองรักษาได้ทุกที�

ตรั้งนีี้�ต้องให้้เครั้ดิ้ตคุณอนุี้ทินี้ ชาญ่วี่รั้กุลั รั้้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขคนี้ปัจ้จุ้บ้นี้ ที�นี้่าจ้ะ
มีองเห้็นี้ปัญ่ห้าว่่า การั้เรั้ิ�มีต้นี้ใช้บรั้ิการั้บ้ตรั้ทองจ้ะต้องไปที�ห้นี้่ว่ยบรั้ิการั้ปรั้ะจ้ำใกลั้บ้านี้ที�เรั้าเลัือก แลั้ว่มีี
ปัญ่ห้าว่่าห้นี้่ว่ยบรั้ิการั้ใกลั้บ้านี้เห้ลั่านี้้�นี้อาจ้จ้ะเลั็ก แลัะรั้้กษาบางโรั้คไมี่ได้้ ปรั้ะชาชนี้ก็ต้องไปรั้้บใบสุ่งต้ว่ 
ห้รั้ือปรั้ะชาชนี้บางคนี้ไมี่เชื�อโรั้งพยาบาลัขนี้าด้เลั็กก็จ้ะว่ิ�งไปห้าโรั้งพยาบาลัขนี้าด้ให้ญ่่เลัย ซ่ึ�งก็จ้ะถูกเรั้ียก
เก็บเงินี้ ข้ามีข้�นี้ตอนี้ของการั้รั้้กษาภายในี้รั้ะบบ การั้ออกนี้โยบายให้้บ้ตรั้ทองนี้ำไปใช้ได้้ทุกที�ก็จ้ะช่ว่ยแก้
ปัญ่ห้านี้ี�ได้้ แต่ว่่านี้โยบายนี้ี�ก็ต้องทำอย่างรั้อบคอบ เพรั้าะการั้ที�ปรั้ะชาชนี้จ้ะต้องขึ�นี้ทะเบียนี้ในี้แต่ลัะที�
จ้ะไปผูกพ้นี้ก้บงบปรั้ะมีาณที�จ้ะต้องจ้่ายให้้แต่ลัะโรั้งพยาบาลั เพรั้าะฉะนี้้�นี้เรั้าต้องมีาเปลัี�ยนี้ว่ิธิีคิด้ก้นี้ให้มี่
ว่า่จ้ะจ้ด้้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณให้แ้ต่ลัะโรั้งพยาบาลัที�รั้้บขึ�นี้ทะเบยีนี้อยา่งไรั้ แลัะการั้ต้�งรั้าคาจ้ะเป็นี้เทา่ไห้รั้ ่เพื�อ
ให้้โรั้งพยาบาลัย้งมีีรั้ายรั้้บที�แนี้่นี้อนี้ช้ด้เจ้นี้

ตอนี้นี้ี�นี้โยบายนี้ี�ย้งเพิ�งอยู่ในี้ช่ว่งเรั้ิ�มีต้นี้ โด้ยเรั้ิ�มีใช้ที�กรัุ้งเทพฯ เขต ๙ ก่อนี้ แลั้ว่เด้ี�ยว่เรั้าค่อยมีาดู้ก้นี้
ว่่าจ้ะมีีว่ิธิีการั้จ้้ด้การั้อย่างไรั้ให้้ท้�งฝูั�งผู้ให้้บรั้ิการั้แลัะผู้รั้้บบรั้ิการั้สุะด้ว่กมีากขึ�นี้ แลัะจ้ะพ้ฒนี้าไปอย่างไรั้ได้้
อีกบ้าง ตรั้งนี้ี�เป็นี้จุ้ด้เรั้ิ�มีต้นี้ที�ด้ี

 
CPTPP กับัปัญหา CL ยา

ห้ลัายคนี้อา้งว่า่ไทยคว่รั้เขา้ CPTPP เพรั้าะตลัาด้ให้ญ่่มีาก แตว่่า่มีมุีมีองแบบนี้ี�เปน็ี้มีมุีมีองของนี้ก้ธิรุั้กจิ้
แลัะผู้ค้าที�มีองว่่าการั้ขยายตลัาด้จ้ะทำให้้เขาได้้ปรั้ะโยชนี้์ แต่ก็ต้องเอาเรั้ื�องอื�นี้ไปแลัก เช่นี้ ทรั้้พย์สุินี้ทาง
ปัญ่ญ่า การั้ลัด้ภาษี เขตแด้นี้ศิุลักากรั้ ซ่ึ�งอาจ้จ้ะทำให้้พว่กเขาได้้ตลัาด้มีากขึ�นี้ แต่อีกด้้านี้ห้นี้ึ�งก็มีีคนี้ได้้
รั้้บผลักรั้ะทบ แลัะที�เรั้าสุามีารั้ถชะลัอไมี่ให้้รั้้ฐบาลัพิจ้ารั้ณาเข้ารั้่ว่มี CPTPP เป็นี้เพรั้าะว่่าจ้ะกรั้ะทบเรั้ื�อง
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สุุขภาพแนี้่ๆ โด้ยเฉพาะในี้ปรั้ะเด้็นี้สุิทธิิบ้ตรั้ยา เรั้าจ้ะทำ CL ไมี่ได้้เห้มีือนี้เด้ิมี ซ่ึ�งจ้ะทำให้้คนี้ไทยต้องซ่ื�อ
ยาแพงขึ�นี้ด้้ว่ย เพรั้าะเงื�อนี้ไขห้ลัายอย่างในี้ CPTPP ก็เข้มีงว่ด้มีาก แลัะย้งมีีเรั้ื�องการั้คุ้มีครั้องนี้้กลังทุนี้ด้้ว่ย 
ห้ากรั้ฐ้บาลัทำนี้โยบายสุาธิารั้ณะแลัว้่ไปกรั้ะทบกบ้นี้ก้ลังทนุี้กจ็้ะถกูฟ้อง รั้ฐ้บาลัห้รั้อืห้นี้ว่่ยงานี้ของรั้าชการั้
ที�เกี�ยว่ขอ้งกบ้เรั้ื�องนี้ี�กไ็มีม่ีคีว่ามีช้ด้เจ้นี้ว่า่คณุจ้ะเยยีว่ยาด้แูลัคนี้ที�ได้ร้ั้บ้ผลักรั้ะทบจ้ากเรืั้�องนี้ี�อยา่งไรั้ เพรั้าะ
ฉะนี้้�นี้เรั้าถึงสุามีารั้ถห้ยุด้เรั้ื�องนี้ี�ก้นี้ได้้

คุณห้มีอมีงคลัก็มีีจุ้ด้ยืนี้ช้ด้เจ้นี้ว่่า CL ยาเป็นี้ปรั้ะโยชนี้์ต่อปรั้ะชาชนี้ แลัะย้งตอบโจ้ทย์ช้ด้เจ้นี้ว่่าไมี่ใช่
การั้ขโมียทรั้้พย์สุินี้ทางปัญ่ญ่า แต่เป็นี้การั้ใช้สุิทธิิของรั้้ฐที�จ้ะดู้แลัปรั้ะชาชนี้ ถ้าเรั้าเข้า CPTPP ไปแลั้ว่ ตรั้ง
นี้ี�ก็จ้ะเกิด้คว่ามียุ่งยาก ตอนี้นี้ี�เรั้าเลัยห้ยุด้ CPTPP ได้้ แต่ก็ย้งไมี่รัู้้ว่่าจ้ะห้ยุด้ได้้อีกนี้านี้แค่ไห้นี้ คนี้ที�คอยมีา
สุ่งเสุียงช่ว่ยปรั้ะชาชนี้อย่างคุณห้มีอมีงคลัก็เสุียไปแลั้ว่ เรั้าก็อาจ้สุู้เรั้ื�องนี้ี�ก้นี้ลัำบากขึ�นี้

หลักประกันสุขภัาพถ้วันหน้า กับัวััคซีีนโควัิด-19

คนี้ไทยทุกคนี้มีีสุิทธิิจ้ะต้องได้้ร้ั้บการั้สุ่งเสุริั้มีแลัะป้องก้นี้โรั้คอยู่แล้ัว่ตามีรั้ะบบห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพ 
เช่นี้ เด้็กทุกคนี้ที�เกิด้มีาจ้ะต้องได้้รั้้บการั้ฉีด้ว่้คซ่ีนี้พื�นี้ฐานี้ 5 ต้ว่ แลัะเด้็กผู้ห้ญ่ิงในี้ช่ว่งช้�นี้ ป.5-6 ก็จ้ะได้้
ฉีด้ว่้คซ่ีนี้ป้องก้นี้มีะเรั้็งปากมีด้ลัูก แต่ว่่าการั้มีีโรั้คอุบ้ติให้มี่ขึ�นี้มีาอย่างนี้ี�ก็เป็นี้ห้นี้้าที�ของรั้ะบบที�ต้องไป
คิด้ว่่าจ้ะดู้แลัปรั้ะชาชนี้อย่างไรั้ รั้ะบบก็อาจ้ต้องคิด้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณห้าเงินี้มีาซ่ื�อว่้คซี่นี้โควิ่ด้-1๙ ให้้ได้้ 
ตอนี้นี้ี�ที�มีีข่าว่ว่่าเรั้าไปจ้องซ่ื�อว่้คซ่ีนี้ เรั้าก็ย้งใช้เงินี้กู้อยู่ แต่ในี้ปีถ้ด้ๆ ไป สุปสุช. ก็จ้ะต้องทำงบปรั้ะมีาณเพื�อ
ยื�นี้ขอจ้ากรั้้ฐบาลัโด้ยยกเห้ตุคว่ามีจ้ำเป็นี้ ห้ลั้งจ้ากนี้้�นี้พอมีีว่้คซ่ีนี้แลั้ว่ สุปสุช. แลัะกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขจ้ะ
ต้องเซ่็ตรั้ะบบร่ั้ว่มีก้นี้ว่่าจ้ะกรั้ะจ้ายว่้คซ่ีนี้อย่างไรั้ให้้เป็นี้ธิรั้รั้มีก้บทุกคนี้ ดู้ว่่าใครั้เป็นี้กลุ่ัมีเสีุ�ยงที�คว่รั้ได้้ร้ั้บ
ว่ค้ซ่นีี้กอ่นี้ พว่กเรั้ากต็อ้งเขา้ไปชว่่ยกน้ี้จ้้บตามีองให้ก้ารั้กรั้ะจ้ายว่ค้ซ่นีี้ไมีเ่กดิ้คว่ามีเห้ลืั�อมีลั�ำ ไมีมี่ีอภสิิุทธิิ�ชนี้

อนาคติของหลักประกันสุขภัาพถ้วันหน้า

เรั้ื�องแรั้ก ปรั้ะเทศิเรั้ามีรีั้ะบบห้ลัก้ปรั้ะก้นี้สุขุภาพห้ลัายกองทนุี้ มีที้�งของรั้าชการั้ ปรั้ะกน้ี้สุง้คมี บต้รั้ทอง 
ร้ั้ฐว่ิสุาห้กิจ้ แลัะครัู้โรั้งเรีั้ยนี้เอกชนี้นี้อกรั้ะบบ ทุกรั้ะบบย้งแตกต่างก้นี้อยู่ในี้ด้้านี้การั้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณ
ของรั้้ฐที�จ้ะมีาดู้แลัคนี้ในี้แต่ลัะกลัุ่มี คว่ามีท้าทายของเรั้าคือเรั้าจ้ะต้องค่อยๆ ห้ลัอมีรั้ว่มีรั้ะบบพว่กนี้ี� แลัะ
จ้ะลัด้คว่ามีเห้ลัื�อมีลั�ำของแต่ลัะรั้ะบบได้้อย่างไรั้ที�จ้ะทำให้้เกิด้สุิทธิิปรั้ะโยชนี้์ในี้การั้ดู้แลัร้ั้กษาที�เป็นี้ธิรั้รั้มี 
การั้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณที�สุนี้้บสุนีุ้นี้แต่ลัะกองทุนี้เป็นี้ธิรั้รั้มีก้บทุกคนี้ แต่ลัะรั้ะบบมีีปรั้ะสุิทธิิภาพในี้การั้
จ้่ายค่ารั้้กษาพยาบาลัในี้รั้ะด้้บที�ใกลั้เคียงก้นี้ ไมี่ใช่ว่่ารั้ะบบห้นี้ึ�งจ้่ายแพง รั้ะบบห้นี้ึ�งจ้่ายถูก เรั้าจ้ะต้องลัด้
คว่ามีเห้ลัื�อมีลั�ำตรั้งนี้ี�ให้้ได้้

เรั้ื�องที�สุอง จ้ะทำอย่างไรั้ให้บ้ริั้การั้การั้รั้ก้ษาดี้ขึ�นี้กว่่านีี้� เรั้ื�องนีี้�ก็ขึ�นี้อยูก่บ้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ ซ่ึ�งถอืว่า่
เป็นี้เจ้้าของโรั้งพยาบาลัที�ให้ญ่่ที�สุุด้ในี้ปรั้ะเทศิ กำก้บดู้แลัโรั้งพยาบาลัรั้้ฐ 1,000 กว่่าแห้่ง เรั้าต้องคิด้ว่่า
จ้ะทำอย่างไรั้ให้้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขมีีงบปรั้ะมีาณเพียงพอที�จ้ะจ้้ด้สุรั้รั้การั้จ้้ด้จ้้างแลัะกรั้ะจ้ายบุคลัากรั้
เข้าไปอยู่ในี้ทุกโรั้งพยาบาลัในี้แต่ลัะรั้ะด้้บไห้นี้ได้้อย่างด้ี ถ้าโรั้งพยาบาลัขนี้าด้เลั็กมีีบุคลัากรั้เพียงพอแลัะ
บุคลัากรั้เห้ลั่านี้ี�ย้งได้้รั้้บการั้สุ่งเสุรั้ิมีให้้มีีคว่ามีสุามีารั้ถที�ด้ี จ้นี้สุรั้้างคว่ามีนี้่าเชื�อถือให้้ก้บโรั้งพยาบาลัขนี้าด้
เลั็กในี้แต่ลัะแห่้งได้้ เรั้าก็จ้ะไปแก้ปัญ่ห้าคว่ามีแออ้ด้ของโรั้งพยาบาลัขนี้าด้ให้ญ่่ได้้ เพรั้าะคนี้จ้ะเชื�อว่่าไป
โรั้งพยาบาลัไห้นี้ก็เห้มีือนี้ก้นี้
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ผมีคิด้ว่่านี้ี�เป็นี้โจ้ทย์ท้าทายมีากว่่ากรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขก้บ สุปสุช. 
จ้ะทำงานี้รั้่ว่มีก้นี้อย่างไรั้เพื�อมีุ่งพ้ฒนี้าคุณภาพของโรั้งพยาบาลัในี้ทุก
รั้ะด้้บ เพรั้าะจ้ะทำให้้ปรั้ะชาชนี้เข้าถึงบรั้ิการั้ที�มีีคุณภาพโด้ยไมี่ต้อง
เด้ินี้ทางไกลั ทำให้้นี้โยบายที�บอกว่่าไปรั้้กษาฟรีั้ได้้ทุกที�ทำได้้จ้ริั้งแลัะมีี
ปรั้ะสุิทธิิภาพมีาก

เรืั้�องสุุด้ท้ายที�ผมีมีองว่่าเป็นี้เรั้ื�องให้ญ่่ เรั้าจ้ะทำอย่างไรั้ให้้รั้ะบบ
ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพเป็นี้รั้ะบบที�ดู้แลัคนี้ทุกคนี้บนี้ผืนี้แผ่นี้ด้ินี้นี้ี� ทุกว่้นี้นี้ี�
ย้งเป็นี้การั้ดู้แลัเฉพาะคนี้ไทย เพรั้าะบ้ตรั้ทองถูกตีคว่ามีโด้ยสุำนี้้กงานี้
กฤษฎีกาว่่าดู้แลัได้้เฉพาะคนี้ไทย ทำให้้มีีคนี้อีกจ้ำนี้ว่นี้ห้นี้ึ�งที�ตกห้ล่ันี้
ไป เช่นี้ คนี้ไทยที�ตกสุำรั้ว่จ้ไมี่ได้้ทำบ้ตรั้ปรั้ะชาชนี้นี้านี้แลั้ว่ คนี้ไทยบนี้
ที�รั้าบสุงูที�ถกูตคีว่ามีว่า่เปน็ี้ชนี้กลัุม่ีนี้อ้ยซ่ึ�งกำลัง้พสิุจู้นี้ก้์นี้ว่า่เปน็ี้คนี้ไทย 
คนี้กลัุ่มีนี้ี�มีีปัญ่ห้าในี้การั้เข้าถึงบรั้ิการั้ห้มีด้เลัย

ถ้าคุณจ้ะปอ้งก้นี้โรั้ค คุณต้องปอ้งกน้ี้ทกุคนี้ที�เข้ามีาอยูใ่นี้ปรั้ะเทศินี้ี� 
ถา้คณุปอ้งกน้ี้แค่คนี้ไทยแต่ไมีป่อ้งกน้ี้แรั้งงานี้ข้ามีชาติที�เขา้มีาเป็นี้กลัไก
สุำค้ญ่ของรั้ะบบเศิรั้ษฐกิจ้ไทย เรั้าก็จ้ะป้องก้นี้โรั้คไม่ีได้้ เพรั้าะฉะน้ี้�นี้
เรั้าต้องเซ่็ตรั้ะบบว่่าจ้ะสุรั้้างห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพสุำห้รั้้บคนี้ต่างปรั้ะเทศิ
ทุกคนี้ที�เข้ามีาในี้ปรั้ะเทศิอย่างไรั้ อาจ้จ้ะให้้คนี้ต่างชาติที�เข้ามีาต้องซ่ื�อ
ปรั้ะก้นี้สุุขภาพ แต่ที�สุำค้ญ่คือสุิ�งนี้ี�ต้องทำโด้ยรั้้ฐ อย่าไปให้้พว่กเขาซ่ื�อ
ปรั้ะก้นี้เอกชนี้ เพรั้าะมีีเงื�อนี้ไขเยอะซ่ึ�งจ้ะทำให้้มีีปัญ่ห้าในี้การั้ใช้สุิทธิิ

เพรั้าะฉะน้ี้�นี้นีี้�เป็นี้คว่ามีท้าทายที�ให้ญ่่มีากว่่าปรั้ะเทศิเรั้าจ้ะจ้้ด้
สุว้่สุดิ้การั้ให้้ก้บทุกคนี้ได้้ห้รืั้อไม่ี เพรั้าะตอนี้นีี้�เรั้าก็ถูกจ้้บตามีองอยู่ว่่า
เรั้าเลืัอกปฏิบ้ติต่อแรั้งงานี้ข้ามีชาติ แลัะที�สุำค้ญ่การั้เซ็่ตรั้ะบบเห้ล่ัานีี้�
ขึ�นี้มีาจ้ะต้องยืนี้อยู่บนี้ห้ลั้กคิด้ที�ว่่ารั้ะบบปรั้ะก้นี้สุุขภาพต้องดู้แลัทุกคนี้
อย่างเสุมีอภาคเท่าเทียมี
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ย้อนี้ไปเมีื�อเกือบ 30 ปีก่อนี้ ตอนี้จ้บแพทย์ให้ม่ีๆ เคยได้้ยินี้ข่าว่ครั้าว่อาจ้ารั้ย์ว่่าเคยเป็นี้ คุณห้มีอ
ผู้อำนี้ว่ยการั้โรั้งพยาบาลัอำเภอทางภาคอีสุานี้ ขี�มี้าไปตรั้ว่จ้ ไปเยี�ยมีชาว่บ้านี้ ดู้แลัปรั้ะชาชนี้ในี้ท้องถิ�นี้
ก้นี้ด้ารั้ให้้เข้าถึงบรั้ิการั้ เป็นี้แพทย์ในี้ชนี้บทรัุ้่นี้บุกเบิกคนี้ห้นี้ึ�งของปรั้ะเทศิไทย 

แต่ตอนี้ผมีจ้บมีาทำงานี้ตอนี้นี้้�นี้ อาจ้ารั้ย์เป็นี้นี้ายแพทย์สุาธิารั้ณสุุขจ้้งห้ว้่ด้นี้ครั้รั้าชสุีมีา แลั้ว่มีาเป็นี้
รั้องเลัขาธิิการั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา แลั้ว่เลัื�อนี้เป็นี้ตำแห้นี้่งผู้บรั้ิห้ารั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขอีกห้ลัาย
ตำแห้นี้่ง ไมี่ว่่า อธิิบด้ี รั้องปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข จ้นี้ถึงรั้้ฐมีนี้ตรั้ีกรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุขในี้ยุครั้้ฐบาลัท่านี้สุุรั้ยุทธ์ิ ได้้ทำงานี้ก้บอาจ้ารั้ย์ ห้รั้ือพบปะก้นี้ในี้การั้ปรั้ะชุมี ห้รั้ือว่ารั้ะการั้
ปรั้ะชุมีของชมีรั้มีแพทย์ชนี้บท ห้รั้ือช่ว่งที�อาจ้ารั้ย์มีาตรั้ว่จ้เยี�ยมีพื�นี้ที� 

จ้นี้กรั้ะท้�งในี้ปี 2554 ในี้โอกาสุครั้บรั้อบ 120 ปี บรั้ิษ้ทโอสุถสุภา ผมีได้้รั้้บการั้ค้ด้เลัือกให้้เป็นี้อำเภอ
ห้นี้ึ�งในี้ท้�งห้มีด้ 12 อำเภอในี้ปรั้ะเทศิไทยที�ได้้รั้้บเกียรั้ติมีาทำงานี้รั้่ว่มีก้บบรั้ิษ้ทในี้การั้ร่ั้ว่มีมีือก้นี้ด้ำเนี้ินี้
งานี้ในี้ “โครั้งการั้เพื�อชีว่ิตที�ด้ียิ�งกว่่า” เพื�อช่ว่ยเห้ลัือปรั้ะชาชนี้ในี้ถิ�นี้ทุรั้ก้นี้ด้ารั้ คนี้พิการั้ คนี้ชรั้า ให้้เข้าถึง
บรั้ิการั้สุาธิารั้ณสุุข การั้สุรั้้างกลัุ่มีอาชีพ ห้รั้ือสุ้มีมีาอาชีพ การั้สุรั้้างสุุขศิาลัาที�เกาะบูโห้ลันี้ เกาะกลัางทะเลั
อ้นี้ด้ามี้นี้ เพื�อให้้ชาว่เลัอูรั้้กลัาโว่ยจ้ได้้เข้าถึงบรั้ิการั้ทางการั้แพทย์แลัะสุาธิารั้ณสุุข

ปรั้ะชากรั้สุ่ว่นี้ให้ญ่่ ๙5 % เป็นี้ชาว่เลั ไมี่มีีสุถานี้บรั้ิการั้สุาธิารั้ณสุุขบนี้เกาะ เว่ลัาห้นี้้ามีรั้สุุมีปรั้ะชาชนี้
บนี้เกาะกต็อ้งด้แูลัตว้่เองรั้ก้ษาตว้่เองตามีมีีตามีเกดิ้ ทางโรั้งพยาบาลัจ้งึได้ท้ำการั้สุอนี้ท้�งภาคทฤษฎแีลัะภาค
ปฏบิต้ ิให้้กบ้เด้ก็ชาว่เลัที�โรั้งพยาบาลัลัะงเูปน็ี้เว่ลัา 1 ป ีแลัะกอ่สุรั้า้งสุขุศิาลัาให้บ้นี้เกาะเพื�อเปน็ี้สุถานี้ที�ทำงานี้ 
ตรั้ว่จ้รั้้กษาปรั้ะชาชนี้บนี้เกาะ รั้ว่มีถึงอุปกรั้ณ์การั้แพทย์ที�จ้ำเป็นี้ โด้ยใช้งบปรั้ะมีาณจ้ากบรั้ิษ้ทโอสุถสุภา 

ช่ว่งเว่ลัาด้้งกลั่าว่นี้ี�เอง ต้�งแต่ปี พ.ศิ 2554- 2563 เป็นี้เว่ลัาเกือบ 10 ปี อาจ้ารั้ย์ได้้มีาลังพื�นี้ที�อำเภอ
ลัะง ูอาจ้ารั้ยไ์ด้เ้สุนี้อแนี้ว่คดิ้ ชี�แนี้ะ แนี้ะนี้ำ ชี�ทางให้้พว่กเรั้าเจ้า้ห้นี้า้ที�ที�ทำงานี้เรืั้�องนี้ี� แลัะเครั้อืขา่ย อาจ้ารั้ย์
ลังพื�นี้ที�ห้ลัายครั้้�งมีาก ผมีได้้มีีโอกาสุติด้ตามีอาจ้ารั้ย์ไปห้ลัายๆ พื�นี้ที� 

อาจารย์มงคล ที�ผมร่้จัก
นพ.ปวัิติร วัณิชิชิานนท์ 
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อาจ้ารั้ย์เป็นี้ผู้ให้ญ่่ใจ้ด้ี เสุียงทุ้มีนีุ้่มี สุุภาพ มีาด้ด้ี ต้ว่ให้ญ่่ นี้่าเกรั้งขามี อาจ้ารั้ย์เข้า
ได้้ก้บทุกๆคนี้ ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้เจ้้าห้นี้้าที� ห้รั้ือปรั้ะชาชนี้ พรั้้อมีที�จ้ะทำตามีคำแนี้ะนี้ำของ
อาจ้ารั้ย์ ด้ว้่ยคว่ามีเต็มีใจ้แลัะคว่ามีสุขุ อาจ้ารั้ย์สุรั้า้งพล้ัง สุรั้า้งคว่ามีมีุง่มี้�นี้ในี้การั้ทำงานี้ 
ให้้ก้บพว่กเรั้า เป็นี้แบบอย่างที�ด้ีในี้การั้ออกกำลั้งกาย การั้ดู้แลัต้ว่เอง ปกติอาจ้ารั้ย์ด้ื�มี 
wine ในี้เว่ลัาที�เรั้าทานี้อาห้ารั้เย็นี้ก้นี้ แต่ช่ว่งห้ลั้งอาจ้ารั้ย์ก็จ้ะทานี้มี้งสุว่ิรั้้ติแลัะลัด้
ปรั้ิมีาณ wine ลังไป 

ห้ลัายๆ งานี้แลัะห้ลัายๆ เครั้ือข่ายที�ลัะงูที�ได้้รั้้บคำแนี้ะนี้ำจ้ากอาจ้ารั้ย์ ห้รืั้องบ
ปรั้ะมีาณจ้ากบรั้ิษ้ทโอสุถสุภาก็ย้งคงทำงานี้ก้นี้อย่างต่อเนี้ื�อง ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้เรั้ื�องห้มีอ
นี้้อยห้รั้ือผู้ช่ว่ยดู้แลัสุุขภาพที�เกาะบูโห้ลันี้ ซ่ึ�งภายห้ล้ัง สุมีเด้็จ้พรั้ะเทพรั้้ตนี้รั้าขสุุด้าฯ 
สุยามีบรั้มีรั้าชกุมีารั้ี (พรั้ะยศิในี้ขณะนี้้�นี้) ได้้พรั้ะรั้าชทานี้ทุนี้ให้้โรั้งพยาบาลัลัะงูผลัิต
ห้มีอนี้้อยเพิ�มีขึ�นี้อีก 2 คนี้ ผ่านี้ทางมีูลันี้ิธิิช้ยพ้ฒนี้า ในี้พรั้ะบรั้มีรั้าชูปถ้มีภ์ การั้เยี�ยมี
บ้านี้แบบสุห้สุาขาอาชีพที�เรั้าสุ่งพยาบาลัไปฝูึกว่ิทยายุทธิถึงโรั้งพยาบาลักุฉินี้ารั้ายณ์ 
กาฬสุินี้ธิุ์ ห้รั้ือ โรั้งพยาบาลัอุบลัรั้้ตนี้์ ขอนี้แก่นี้, เครั้ือข่ายธินี้าคารั้ปู ซ่ึ�งต่อมีาขยายกลัุ่มี
เปน็ี้เครืั้อข่ายสุม้ีมีาอาชีพ, เครืั้อข่ายผก้ปลัอด้สุารั้พิษ, เครืั้อข่ายผูสูุ้งอายุตำบลัแห้ลัมีสุนี้, 
เครั้อืขา่ยแพทย์แผนี้ไทยตำบลัลัะงู, คว่ามีเข้มีแขง็ของสุภากาแฟ ที�บา้นี้บอ่เจ้ด็้ลักู ตำบลั
ปากนี้�ำ, ว่ิสุาห้กิจ้ชุมีชนี้ท่องเที�ยว่บ้านี้ห้้ว่ห้ินี้ ตำบลัลัะงู เป็นี้ต้นี้ 

ผลังานี้เห้ลั่านี้ี� คุณค่าที�เกิด้ขึ�นี้ สุิ�งที�ด้ีๆ ที�เกิด้ขึ�นี้ก้บปรั้ะชาชนี้ ก้บสุ้งคมีในี้อำเภอ
ลัะงูนี้ี� เกิด้ขึ�นี้อย่างเป็นี้รัู้ปธิรั้รั้มีแลัะย้�งยืนี้ได้้ ก็เกิด้จ้ากนี้�ำพ้กนี้�ำแรั้ง คว่ามีต้�งใจ้ คว่ามี
มีุ่งมี้�นี้ ของพว่กเรั้าชาว่ลัะงู แตสุ่ิ�งห้นี้ึ�งที�ปฏเิสุธิไมี่ได้้เลัยคือคว่ามีสุำเรั้็จ้เห้ลั่านี้ี�จ้ะเกิด้ขึ�นี้
ไมี่ได้้ ห้รั้ือไมี่ถึงรั้ะด้้บนี้ี� ถ้าไมี่มีีอาจ้ารั้ย์แพทย์ชนี้บทที�เข้าใจ้ชนี้บทอย่างลัึกซ่ึ�ง คนี้ที�ชื�อ
นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา มีาชี�แนี้ะพว่กเรั้า 

พว่กเรั้าชาว่อำเภอลัะงู ขอกรั้าบคารั้ว่ะอาจ้ารั้ย์ ขออารั้าธินี้าสุิ�งศิ้กด้ิ�สุิทธิิ�ท้�งห้ลัาย
ในี้ท้�ว่ทุกสุากลัโลัก ด้ลับ้นี้ด้าลัให้้อาจ้ารั้ย์ดี้ขึ�นี้จ้ากโรั้คในี้เร็ั้ว่ว่้นี้ ขอให้้อาจ้ารั้ย์มีีพล้ัง 
มีีกำลั้งใจ้ที�ด้ี ที�เข้มีแข็งในี้การั้ต่อสุู้ก้บโรั้ครั้้าย 

นพ.ปวัิติร วัณิชิชิานนท์
ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลละง้ จิ.สตู้ล
พฤศจิิกายน 2563
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อุดมคติิสามัญชิน อุดมการณ์แพทย์ชินบัท
“อาจารย์มงคล ณ สงขลา”

นพ.สุภััทร ฮาสุวัรรณกิจ 
13 ธัันวาคม 2563
https://www.facebook.com/206100476595421/posts/893504801188315/

คิดถึงอาจารย์มงคล ณ สงขลา 

ผมีได้้เข้าถึงคว่ามีเป็นี้อาจ้ารั้ย์มีงคลัห้ลัายครั้้�ง อาจ้ารั้ย์มีงคลั ณ สุงขลัาเคยรั้้บตำแห้นี้่งสุูงสุุด้ในี้รั้ะบบ
รั้าชการั้ คือตำแห้นี้่งปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข แลัะรั้้บตำแห้นี้่งสุูงเกือบสุุด้ในี้ทางการั้เมีือง คือตำแห้นี้่ง
รั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข แต่สุิ�งที�ผมีสุ้มีผ้สุได้้จ้ากอาจ้ารั้ย์มีงคลัเสุมีอไมี่ว่่าในี้ตำแห้นี้่งใด้ ก็คือ
คว่ามีเป็นี้ก้นี้เอง ไมี่มีีคว่ามีเป็นี้ศิ้กด้ินี้าห้รั้ือคว่ามีเป็นี้เจ้้าขุนี้มีูลันี้ายให้้เรั้าต้องรัู้้สุึกอยากอยู่ห้่างๆเลัย 

ในี้ครั้้�งที�อาจ้ารั้ย์มีงคลั ณ สุงขลัา ด้ำรั้งตำแห้นี้่งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข อาจ้ารั้ย์มีงคลั
มีีนี้โยบายการั้แก้ไขปัญ่ห้าคว่ามีไมี่สุงบในี้จ้้งห้ว่้ด้ชายแด้นี้ใต้แลัะการั้ขาด้แคลันี้พยาบาลัในี้พื�นี้ที�ชายแด้นี้
ใต้ ด้้ว่ยการั้ทำโครั้งการั้รั้้บพยาบาลั 3,000 คนี้ (รั้้บนี้้กเรั้ียนี้เข้าศิึกษาเป็นี้พยาบาลัสุำห้รั้้บ 3 จ้้งห้ว่้ด้ 4 
อำเภอชายแด้นี้ครั้้�งเด้ียว่ 3,000 คนี้ในี้ปี 2550) ซ่ึ�งบรั้รั้ด้าแพทย์ ผอ.โรั้งพยาบาลัในี้พื�นี้ที� รั้ว่มีท้�งผมี
ด้้ว่ยมีีคว่ามีเห้็นี้ต่าง คิด้ว่่าทำ 10 ปีๆ ลัะ 300 คนี้ นี้่าจ้ะด้ีกว่่า แต่อาจ้ารั้ย์มีงคลักลั้บมีองต่าง คิด้ว่่าทำ
ทีเด้ียว่ให้้เสุรั้็จ้ไปเลัย 
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ผมีพบว่่า แมี้อาจ้ารั้ย์มีงคลัจ้ะด้ื�อมีาก แต่ก็เข้าถึงได้้ แลักเปลัี�ยนี้ได้้ ถกเถียงได้้ ถือเป็นี้ deliberative 
bureaucracy ที�ไมี่เห้มีือนี้ใครั้ที�มีีตำแห้นี้่งให้ญ่่โตถึงรั้้ฐมีนี้ตรั้ี 

อีกครั้้�งห้นี้ึ�งที�ผมีได้้พบก้บอาจ้ารั้ย์มีงคลัในี้บรั้รั้ยากาศิที�ผ่อนี้คลัาย ในี้คร้ั้�งที�อาจ้ารั้ย์มีงคลัไม่ีได้้มีี
ตำแห้นี้่งใด้ๆ แลั้ว่ ไมี่มีีผู้ติด้ตามี อาจ้ารั้ย์แว่ะมีาเยี�ยมีพื�นี้ที�จ้ะนี้ะ ผมีพาไปที�สุว่นี้กง ไปกินี้ปูกินี้ปลัา กินี้
กุ้งก้�งที�นี้้�นี้ ให้้ชาว่ปรั้ะมีงเตรั้ียมีอาห้ารั้ที�สุด้ให้มี่ ปูปลัาขึ�นี้จ้ากเรั้ือก็เอามีาทำให้้สุุกเลัย ทำให้้มีีรั้สุห้ว่านี้สุด้
อรั้่อยตามีธิรั้รั้มีชาติ อาจ้ารั้ย์มีงคลัแลัะคณะทานี้อย่างเอรั้็ด้อรั้่อย 

พอเสุร็ั้จ้ก็นี้อนี้เล่ันี้กินี้ลัมีใต้รั้ม่ีสุนี้ที�สุน้ี้ทรั้ายชายห้าด้ของห้าด้เต่าไข่แห่้งบ้านี้สุว่นี้กง ทะเลัแลัะสุน้ี้ทรั้าย
ที�สุว่ยที�สุุด้ของอำเภอจ้ะนี้ะ แลัะนี้่าจ้ะสุว่ยติด้อ้นี้ด้้บต้นี้ๆ ของฟากฝูั�งอ่าว่ไทย ลัมีที�โชยอ่อนี้ๆ ก้บอาห้ารั้ที�
อิ�มีในี้กรั้ะเพาะ ทำให้อ้าจ้ารั้ยม์ีงคลันี้อนี้ห้ลับ้ไปอยา่งมีคีว่ามีสุขุ เปน็ี้การั้นี้อนี้บนี้เสุื�อที�ตดิ้ด้นิี้อย่างมีาก เปน็ี้
สุามี้ญ่ชนี้โด้ยแท้ แมี้จ้ะเคยมีียศิถาบรั้รั้ด้าศิ้กด้ิ� เป็นี้ถึงขุนี้นี้างให้ญ่่ครั้องเมีืองมีาแลั้ว่ก็ตามี ว่ิธิีติด้ด้ินี้เช่นี้นี้ี�
แห้ลัะ ที�สุะท้อนี้จ้ิตว่ิญ่ญ่าณคว่ามีเป็นี้ “แพทย์ชนี้บท” ของอาจ้ารั้ย์มีงคลัต้�งแต่อด้ีตที�สุ้�งสุมีมีาถึงปัจ้จุ้บ้นี้ 

แลัะรั้าว่ครั้ึ�งปีที�ผ่านี้มีา อาจ้ารั้ย์มีงคลัได้้ไลัฟ์สุด้พูด้ถึงจ้ะนี้ะอีกครั้้�ง รั้ว่มีท้�งพูด้ถึงผมีด้้ว่ยว่่า “ห้ากผมี
ถูกย้ายออกจ้ากพื�นี้ที�จ้ะนี้ะ เพรั้าะผมีค้านี้การั้สุรั้้างนี้ิคมีอุตสุาห้กรั้รั้มีจ้ะนี้ะที�ทำลัายผู้คนี้แลัะทำลัายฐานี้
ทรั้้พยากรั้ ห้ากผมีถูกย้าย ถูกรั้้งแก อาจ้ารั้ย์มีงคลัจ้ะมีาห้าด้สุว่นี้กง อำเภอจ้ะนี้ะ มีานี้้�งปรั้ะท้ว่งอยู่ที�นี้ี� เพื�อ
ค้ด้ค้านี้การั้รั้้งแกข้ารั้าชการั้คนี้เลั็กๆ อย่างผมี” 

ผมีซ่าบซ่ึ�งในี้คว่ามีมีุ่งมี้�นี้จ้รั้ิงใจ้ของอาจ้ารั้ย์มีงคลัมีาก แต่ผมีก็คิด้ในี้ใจ้ว่่า “ถ้าจ้ะนี้้�งปรั้ะท้ว่ง นี้่าจ้ะไป
ทำเนี้ียบรั้้ฐบาลัมีากกว่่าไห้มี” แต่อย่างไรั้ก็ตามีการั้ที�อาจ้ารั้ย์ออกมีาพูด้ในี้ครั้้�งนี้้�นี้ก็เท่าก้บเป็นี้การั้ปกป้อง
ผมีจ้ากการั้ถูกย้ายที�มีีพลั้งอย่างยิ�งแลั้ว่ 

อุด้มีคติของคว่ามีเป็นี้สุามี้ญ่ชนี้ อุด้มีการั้ณ์คว่ามีเป็นี้แพทย์ชนี้บท คือสุิ�งที�ผมีเคารั้พรั้้กในี้ต้ว่อาจ้ารั้ย์
มีงคลัมีากที�สุุด้ครั้้บ 

เมีื�อว่านี้ว่้นี้ที� 12 ธิ้นี้ว่าคมี 2563 อาจ้ารั้ย์มีงคลัได้้ออกเด้ินี้ทางไกลัอีกครั้้�งแลั้ว่ไปย้งด้ินี้แด้นี้ไกลัโพ้นี้
ที�ทุกคนี้ต่างต้องไปท้�งสุิ�นี้ คว่ามีเป็นี้สุามี้ญ่ชนี้ของอาจ้ารั้ย์มีงคลัแลัะคว่ามีมีุ่งมี้�นี้ทำงานี้เพื�อสุ้งคมีไทยเพื�อ
ปรั้ะเทศิชาติ จ้ะย้งคงเก็บไว่้ในี้คว่ามีทรั้งจ้ำของผมีตลัอด้ไป

"อาจ้ารั้ย์นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา คือแพทย์ชนี้บทท่านี้ห้นี้ึ�งที�ผมีเคารั้พแลัะศิรั้้ทธิายิ�งครั้้บ" 

นพ.สุภััทร ฮาสุวัรรณกิจ 
ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลจิะนะ จิ.สงขลา
ประธัานชมรมแพทย์ชนบท 

13 ธัันวาคม 2563
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แพทย์นักส่้เพ่�อประชิาชิน

ผศุ.ดร.นพ.วัิชิชิ์ เกษมทรัพย์
บ�านเมืองนนท์ พฤศจิิกายน 2563

ผมียง้คงจ้ำได้ถึ้งปรั้ะสุบการั้ณ์ตรั้งที�ได้เ้ห็้นี้บทบาทของท่านี้อาจ้ารั้ย์ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา รั้ฐ้มีนี้ตรีั้ว่า่การั้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขในี้ขณะนี้้�นี้ ชี�แจ้งรั้ายลัะเอียด้ให้้ก้บคณะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีของ พณฯ พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์ 
ในี้การั้ขออนุี้มี้ติให้้ สุำน้ี้กงานี้ห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห่้งชาติ (สุปสุช.) ได้้ขยายคว่ามีครั้อบคลุัมีสุิทธิิในี้การั้
เข้าถึงบรั้ิการั้ทด้แทนี้ไต (renal replacement therapy; RRT) เมีื�อปลัายเด้ือนี้ตุลัาคมี ปี พ.ศิ.2550 ที�
ท่านี้ได้้พยายามีให้้ข้อมีูลัคว่ามีทุกข์ยากของผู้ป่ว่ยไตว่ายรั้ะยะสุุด้ท้ายที�ต้องทุกข์ทรั้มีานี้จ้นี้เสุียชีวิ่ตเพรั้าะ
ไมี่มีีเงินี้ที�จ้ะเข้ารั้้บบริั้การั้ทด้แทนี้ไตที�มีีรั้าคาแพงถึงสุองสุามีแสุนี้บาทต่อปี ซ่ึ�งท่านี้แสุด้งให้้เห็้นี้ถึงคว่ามี
เข้าใจ้แลัะเข้าถึงคว่ามีทุกข์คว่ามียากของปรั้ะชาชนี้ได้้เป็นี้อย่างด้ี 

พว่กเรั้าที�เปน็ี้ฝู่ายสุนี้บ้สุนุี้นี้ว่ชิาการั้ต่างเอาใจ้ช่ว่ยให้เ้รั้ื�องนีี้�ผา่นี้ไปได้เ้พรั้าะค่าใช้จ้า่ยในี้การั้ขยายบริั้การั้
ทด้แทนี้ไตเป็นี้ภารั้ะแก่ร้ั้ฐบาลักว่่าห้มีื�นี้ลั้านี้บาทต่อปีนี้้�นี้ถือว่่าสูุงมีากสุำห้รั้้บโรั้คเพียงโรั้คเดี้ยว่ แต่ถ้า
ผู้ป่ว่ยเห้ลั่านี้ี�ไมี่ได้้รั้้บการั้ช่ว่ยเห้ลัือก็ต้องเสุียชีว่ิตจ้รั้ิง ลั้มีลัะลัายจ้รั้ิง เพรั้าะในี้ห้ลัายกรั้ณีญ่าติพี�นี้้องจ้ะขอ
รั้้กษาผู้ป่ว่ยเต็มีที�จ้ึงจ้ำต้องขายทรั้้พย์สุินี้ ห้รั้ือ ไปกู้ห้นี้ี�ยืมีสุินี้ มีาให้้ผู้ป่ว่ยได้้เข้าถึงบรั้ิการั้ทด้แทนี้ไต ซ่ึ�งก็
จ้ะได้้รั้้บบรั้ิการั้จ้นี้กรั้ะท้�งห้มีด้เงินี้ก้นี้ท้�งครั้อบครั้้ว่ ในี้ที�สุุด้ทางคณะรั้้ฐมีนี้ตรั้ีก็มีีมีติขยายบรั้ิการั้ทด้แทนี้ไต
ให้แ้ก่ผูป้ว่่ยที�มีสีุทิธิิบ้ตรั้ทอง ด้ว้่ยการั้เรั้ิ�มีจ้ากการั้ลัา้งไตทางชอ่งทอ้ง ซ่ึ�งนี้บ้เป็นี้นี้ว่ต้กรั้รั้มีให้มีข่องนี้โยบาย
สุนี้้บสุนีุ้นี้การั้เข้าถึงบรั้ิการั้ทด้แทนี้ไตในี้รั้ะด้้บชาติแลัะนี้านี้าชาติ 
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 ภาพของผู้ให้ญ่่คนี้สุำค้ญ่ในี้ สุปสุช. แลัะ ภาพของร้ั้ฐมีนี้ตรั้ีภายใต้
รั้ะบอบปรั้ะชาธิิปไตยครั้ึ�งใบบ้างเต็มีใบบ้างในี้สุายตาของแพทย์นี้้กวิ่ชาการั้
อย่างผมีอาจ้จ้ะมีีแง่มีุมีลับเสุียเป็นี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่คือ ไมี่เป็นี้เจ้้าให้ญ่่นี้ายโต ก็เป็นี้
เจ้้าพ่อนี้ายทุนี้ผู้ที�จ้้องจ้ะห้าผลัปรั้ะโยชน์ี้ให้้ก้บกลัุ่มีก๊ว่นี้ของตนี้เอง การั้ได้้
ทำงานี้เรั้ื�องการั้ขยายบรั้ิการั้ทด้แทนี้ไตของผมีทำให้้ได้้เห้็นี้การั้ทำงานี้ของ
เลัขาธิิการั้ สุปสุช. ในี้ขณะนี้้�นี้คือ นี้พ.สุงว่นี้ นี้ิตยารั้้มีภ์พงศิ์ ที�ป่ว่ยเป็นี้มีะเรั้็ง
รั้ะยะสุดุ้ทา้ยนี้อนี้รั้อในี้รั้ถเพื�อเขา้รั้ว่่มีชี�แจ้งขอ้มีลูัเพื�อขยายบรั้กิารั้ทด้แทนี้ไต
นี้้�นี้ด้้ว่ยสุภาพทรัุ้ด้โทรั้มี แต่เปี�ยมีด้้ว่ยคว่ามีมีุ่งมี้�นี้ที�จ้ะขยายบรั้ิการั้ที�เคยนี้ำ
ไปสุูค่ว่ามีล้ัมีลัะลัายของปรั้ะชาชนี้คนี้ไทยจ้ำนี้ว่นี้มีาก แลัะภาพของ อาจ้ารั้ย์ 
นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ในี้การั้ปรั้ะชุมีคณะรั้้ฐมีนี้ตรั้เีพื�อเสุนี้อขยายบรั้ิการั้นี้ี�แก่
ปรั้ะชาชนี้คนี้เลั็กคนี้นี้้อย

ที�ผมีได้้มีีโอกาสุได้้สุ้มีผ้สุในี้ว้่นี้น้ี้�นี้ ก็ทำให้้ผมีเกิด้คว่ามีเข้าใจ้ มีีมุีมีมีอง
ให้มี่ที�แมี้จ้ะไมี่เรั้ียกว่่าถูกต้องที�สุุด้แต่ก็ทำให้้เห้็นี้ว่่าคนี้ที�เป็นี้เจ้้าให้ญ่่นี้ายโต
ในี้คว่ามีคิด้ของเรั้า เขาก็เป็นี้คนี้ธิรั้รั้มีด้าที�สุามีารั้ถเข้าใจ้คว่ามีทุกข์คว่ามี
ยากของปรั้ะชาชนี้ได้ ้รั้ว่มีถงึตอกย�ำสิุ�งที�ผมีเคยได้ย้นิี้จ้ากอาจ้ารั้ยร์ัุ้น่ี้พี�ห้ลัาย
ทา่นี้ที�เคยเป็นี้ทีมีแพทย์จ้ากจ้ง้ห้ว่ด้้นี้ครั้รั้าชสีุมีาแลัะเคยเป็นี้ลูักน้ี้อง ลักูศิษิย์ 
ของท่านี้อาจ้ารั้ย์ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ว่่าท่านี้ทำงานี้อย่างถึงลัูกถึงคนี้เพื�อ
พ้ฒนี้างานี้สุาธิารั้ณสุขุให้ก้้บปรั้ะชาชนี้ในี้ชนี้บทห่้างไกลั มีคีว่ามีคิด้กว่า้งไกลั
สุนี้บ้สุนุี้นี้นี้ว่ต้กรั้รั้มีให้ม่ีด้า้นี้การั้บริั้ห้ารั้ เช่นี้ รั้ะบบการั้ซ่ื�อยารั้ว่มีที�พฒ้นี้าเมีื�อ
กว่่า 30 ปีที� ลัำปาง แลัะ นี้ครั้รั้าชสุีมีา ทำให้้รั้้ฐปรั้ะห้ย้ด้ค่ายานี้้บห้ลัายสุิบ
ห้ลัายรั้้อยลั้านี้ต่อปี สุิ�งต่างๆเห้ลั่านี้ี�ทำให้้เห้็นี้ว่่าเรั้านี้ี�โชคด้ีที�มีีคนี้รัุ้่นี้ก่อนี้ที�มีี
อำนี้าจ้ได้ท้ำงานี้ที�ให้ป้รั้ะโยชน์ี้แก่ปรั้ะชาชนี้ท้�ว่ไปที�ไม่ีใช่แม้ีแต่จ้ะเป็นี้ญ่าติพี�
นี้้องพ้องเพื�อนี้ของท่านี้เห้ลั่านี้้�นี้ ทำให้้เกิด้กำลั้งใจ้ที�จ้ะทำงานี้ทำห้นี้้าที�เพื�อ
ปรั้ะโยชนี้์ของปรั้ะชาชนี้บ้างจ้ากแบบอย่างที�ได้้เห้็นี้แลัะได้้ยินี้มีา

ผศุ.ดร.นพ.วัิชิชิ์ เกษมทรัพย์ 
ภาควิชาเวชศาสตูร์ชุมชน 
คณะแพทยศาสตูร์โรงพยาบาลรามาธัิบดีี
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เส้นทางสุขภัาพดีในชิ่องปาก
ทีมงาน บัริษัท ไลอ้อน (ประเทศุไทย) จำกัด 

 คุณหมอมงคล ณ สงขลา กับัเส้นทาง “การสร้างเสริมสุขภัาพชิ่องปาก”

การสร้างผ่้นำการเปลี�ยนแปลงด้านทันติสาธิารณสุข

ห้ลัายปมีีานี้ี�คุณห้มีอมีงคลัได้เ้ด้นิี้ทางไปยง้พื�นี้ที�จ้ง้ห้ว่ด้้ตา่งๆ เพื�อสุง่เสุรั้มิีรั้ณรั้งคป์อ้งกน้ี้ให้ท้กุชว่่งว่ย้ โด้ย
เฉพาะเด้ก็ๆ แลัะผูสุ้งูอายมุีสีุขุภาพชอ่งปากที�ด้ ีเพรั้าะ “สุขุภาพชอ่งปากที�ดี้เป็นี้ปรั้ะตูสุำค้ญ่สุูก่ารั้มีีสุขุภาพ
รั้่างกายที�แข็งแรั้ง” คือคำพูด้ที�คุณห้มีอพูด้อยู่เสุมีอในี้ห้ลัายๆ ที�แลัะทุกครั้้�งเมีื�อมีีโอกาสุพบก้บสุาธิารั้ณสุุข
จ้้งห้ว่้ด้ต่างๆ กลัุ่มีท้นี้ตแพทย์ กลัุ่มีท้นี้ตาภิบาลั แลัะเจ้้าห้นี้้าที�สุาธิารั้ณสุุขทุกคนี้ 

สุิ�งนี้ี�คณุห้มีอได้ท้ำให้ป้รั้ากฏเป็นี้จ้รั้งิเรั้ิ�มีขึ�นี้ในี้ปี พ.ศิ. 2552 เมีื�อได้พ้ดู้คยุห้ารั้อืกบ้ รั้ศิ.ทพ.ปรั้ะทีป พน้ี้
ธิุมีว่นี้ิช ปรั้ะธิานี้ชมีรั้มีท้นี้ตสุาธิารั้ณสุุขแห้่งปรั้ะเทศิไทย ในี้ขณะนี้้�นี้ แลัะ ผศิ.ทพญ่.ด้รั้.ยุพินี้ สุ่งไพศิาลั จ้้ด้
ทำโครั้งการั้ Lion oral health award (รั้างว่้ลัไลัอ้อนี้เพื�อสุุขภาพช่องปาก) เพื�อเชิด้ชูเกียรั้ติ บุคคลั คณะ
บคุคลั ห้รั้อืสุถาบ้นี้ที�มีีผลังานี้ดี้เด่้นี้ ด้้านี้ทน้ี้ตสุาธิารั้ณสุขุแลัะการั้สุร้ั้างเสุริั้มีสุขุภาพช่องปากจ้นี้เป็นี้ที�ปรั้ะจ้ก้ษ์ 
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ติลอดระยะเวัลา 12 ปีที�ผ่านมา 
ในี้แตล่ัะปขีองงานี้ปรั้ะชมุีวิ่ชาการั้ชมีรั้มีทน้ี้ตสุาธิารั้ณสุขุแห้ง่ปรั้ะเทศิไทยแลัะพธิิมีีอบรั้างว่ล้ั Lion oral 

health award คณุห้มีอได้เ้ชญิ่ว่ทิยากรั้ชาว่ไทยบา้ง ชาว่ตา่งปรั้ะเทศิบา้ง ที�มีผีลังานี้ว่จิ้ย้แลัะปรั้ะสุบการั้ณ์
สุรั้้างเสุรั้ิมีสุุขภาพช่องปากมีารั้่ว่มีแลักเปลัี�ยนี้เรั้ียนี้รัู้้ก้บผู้เข้าปรั้ะชุมี แลัะในี้งานี้พิธิีมีอบรั้างว่้ลั Lion oral 
health award ซ่ึ�งทุกปีคุณห้มีอจ้ะมีาร่ั้ว่มีบรั้รั้ยายแลัะมีีคว่ามีสุุขทุกครั้้�งที�ได้้พบปะพูด้คุยก้บบุคลัากรั้
สุาธิารั้ณสุขุ พรั้อ้มีท้�งกลัา่ว่เชดิ้ช ูชื�นี้ชมี ให้ก้ำลัง้ใจ้กบ้ผูท้ี�ได้ร้ั้บ้รั้างว่ล้ั ผูสุ้ง่ผลังานี้เขา้ปรั้ะกว่ด้ แลัะผูท้ำงานี้
ในี้พื�นี้ที�ทุกคนี้ ที�ผ่านี้มีา 12 ปี มีีผู้ได้้รั้้บรั้างว่้ลัแลั้ว่ 36 ทีมี จ้าก 23 จ้้งห้ว่้ด้ สุิ�งนี้ี�เป็นี้คว่ามีมีุ่งมี้�นี้ที�ต้องการั้
สุ่งเสุรั้ิมีแลัะสุรั้้างให้้เกิด้ผู้นี้ำการั้เปลัี�ยนี้แปลังที�จ้ะไปสุรั้้างเครั้ือข่ายสุุขภาพในี้พื�นี้ที�ต่างๆต่อไป

Smart Technique เพ่�อเด็กที�กลัวัการอุดฟัน
“เด้็กในี้ช่ว่ง 6 ปีแรั้ก เป็นี้โอกาสุทองของพ้ฒนี้าการั้สุมีองแลัะรั้่างกาย เป็นี้ช่ว่งที�สุมีองเติบโตอย่าง

รั้ว่ด้เรั้็ว่แลัะเป็นี้ช่ว่งของการั้เรีั้ยนี้รัู้้จ้ด้จ้ำสุิ�งต่างๆ ด้้งนี้้�นี้การั้ให้้เด้็กมีีสุุขภาพช่องปากที�ดี้จ้ึงเป็นี้สุิ�งสุำค้ญ่ 
เพรั้าะฟันี้ผุทำให้้เจ้็บ ไมี่อยากเคี�ยว่ ไมี่อยากทานี้ สุารั้อาห้ารั้ที�ได้้ไมี่ครั้บย่อมีสุ่งผลัต่อการั้เติบโต” เป็นี้สุิ�ง
ที�คุณห้มีอบอกแก่ครัู้ ผู้ปกครั้อง แลัะการั้บรั้รั้ยายในี้พื�นี้ที�จ้้งห้ว่้ด้ต่างๆ 

แต่จ้ากการั้ไปลังพื�นี้ที�จ้้งห้ว่้ด้ต่างๆ ได้้พบว่่าสุุขภาพฟันี้เด้็กก่อนี้ว่้ยเรั้ียนี้แลัะเด้็กอนีุ้บาลัมีีปัญ่ห้ามีาก 
อีกท้�งคว่ามีกลั้ว่เสุียงเครั้ื�องกรั้อฟันี้ การั้ที�ต้องอ้าปากค้างไว่้นี้านี้ๆ เปรั้ียบเสุมีือนี้ยาขมีที�เด้็กจ้ะข้ด้ขืนี้อย่าง
มีาก เพื�อที�จ้ะให้้การั้บรั้ิการั้สุามีารั้ถแก้ปัญ่ห้าได้้ โด้ยเด้็กไมี่มีีคว่ามีรัู้้สุึกกลั้ว่การั้อุด้ฟันี้ จ้ึงได้้นี้ำ Smart 
Technique ห้รั้ือ Simplified Modified Atraumatic Restoration Technique ที�คิด้ค้นี้โด้ย รั้ศิ.ทพ.
ปรั้ะทีป พ้นี้ธิุมีว่นี้ิช เป็นี้เทคนี้ิคการั้อุด้ฟันี้ของเด้็กที�ไมี่ต้องใช้เครั้ื�องกรั้อฟันี้ ใช้เพียงช้อนี้เลั็กๆ ต้กเนี้ื�อฟันี้
ที�เสุียออก ทำคว่ามีสุะอาด้ ฆ่าเชื�อ แลั้ว่ทำการั้อุด้ด้้ว่ย GI 

คว่ามีมีุ่งห้ว่้งของโครั้งการั้ Smart technique เพื�อสุอนี้ให้้ผู้ปฏิบ้ติงานี้ได้้เรั้ียนี้รัู้้แลัะมีีคว่ามีชำนี้าญ่ก้บ
ว่ธิิกีารั้ SMART แลัะการั้แปรั้งฟันี้ที�ถกูว่ธิิ ีแลัว้่แยกยา้ยกลับ้ไปด้แูลัร้ั้บผดิ้ชอบเด็้กๆ ในี้ศูินี้ยเ์ด้ก็เลัก็ทุกอำเภอ 
ทกุพื�นี้ที� เมีื�อเด้ก็ไมีก่ลัว้่ทน้ี้ตบคุลัากรั้อกีตอ่ไป ยอ่มีจ้ะด้แูลัสุขุภาพปากแลัะฟนัี้ของตนี้เองได้อ้ยา่งด้ใีนี้อนี้าคต 

KENKOBI เพ่�อคุณภัาพชิีวัิติผ่้ส่งวััย
คว่ามีมีุ่งมี้�นี้ในี้การั้สุรั้้างเสุรั้ิมีสุุขภาพช่องปากทุกช่ว่งว่้ย เมีื�อมีาถึงยุคเข้าสุู่สุ้งคมีผู้สุูงอายุ คุณห้มีอพูด้

เสุมีอว่่า ทำอย่างไรั้ที�จ้ะให้้ผู้สุูงอายุมีีสุุขภาพที�ด้ีตลัอด้อายุข้ยเฉลัี�ย จ้ากไปแบบ ending quality ไมี่เป็นี้
ผู้ป่ว่ยติด้เตียง 

ในี้ปี พ.ศิ. 255๙ คุณห้มีอได้้พบก้บ Dr. Noriko Takei ปรั้ะธิานี้สุมีาคมีท้นี้ตาภิบาลัปรั้ะเทศิญ่ี�ปุ่นี้ 
ผูค้ดิ้คน้ี้การั้บรั้หิ้ารั้ชอ่งปากแบบ Kenkobi ซ่ึ�งปรั้ะกอบด้้ว่ยการั้ฝูกึกลัา้มีเนี้ื�อบรั้เิว่ณปาก กลัา้มีเนี้ื�อการั้เคี�ยว่ 
กลัา้มีเนี้ื�อการั้กลืันี้ แลัะการั้ทำคว่ามีสุะอาด้ช่องปาก เพื�อให้ก้ล้ัามีเนี้ื�อบรั้เิว่ณช่องปากสุ่ว่นี้ตา่งๆ แข็งแรั้งขึ�นี้ 
สุามีารั้ถกลืันี้อาห้ารั้ได้้ดี้ขึ�นี้ อาห้ารั้ไม่ีห้กจ้ากปาก สุามีารั้ถบด้เคี�ยว่อาห้ารั้ได้้ลัะเอียด้ ทำให้้สุารั้อาห้ารั้
ด้ดู้ซ่มึีเขา้สุูร่ั้า่งกายได้ม้ีาก สุง่ผลัให้สุ้ขุภาพโด้ยรั้ว่มีด้ขีึ�นี้ แลัะยง้พบว่า่สุามีารั้ถปอ้งกน้ี้ภาว่ะสุมีองเสุื�อมีแลัะ
ปอด้อ้กเสุบจ้ากการั้สุำลั้กอาห้ารั้ด้้ว่ย 
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คุณห้มีอได้้เชิญ่ Dr. Noriko Takei มีาบรั้รั้ยายให้้ท้นี้ตบุคลัากรั้ฟัง ซ่ึ�งเป็นี้การั้จุ้ด้ปรั้ะกายให้้บุคลัากรั้
ห้ลัายๆ จ้้งห้ว่้ด้มีาสุนี้ใจ้ Kenkobi เพื�อจ้ะได้้กล้ับไปดู้แลักลัุ่มีผู้สูุงอายุ เพรั้าะห้ลัายจ้้งห้ว่้ด้เรั้ิ�มีก้าว่เข้าสุู่
สุ้งคมีผู้สุูงอายุ ห้ลัายจ้้งห้ว่้ด้มีีผู้สุูงอายุที�ติด้บ้านี้ ติด้เตียง เป็นี้ปัญ่ห้าในี้การั้ดู้แลั 

จ้้งห้ว่้ด้แพรั้่โด้ย ทพญ่. สุุขจ้ิตตรั้า ว่นี้าภิรั้้กษ์ แลัะทีมี ได้้เป็นี้จ้้งห้ว่้ด้ต้นี้แบบที�มีีการั้ฝูึก Kenkobi ให้้
ก้บผู้สุูงอายุทุกอ�าเภอ แลัะมีีการั้เก็บติด้ตามีผลัมีาอย่างต่อเนี้ื�องจ้นี้ได้้ผลัล้ัพธิ์เป็นี้ที�นี้่าพอใจ้แลัะนี้่าสุนี้ใจ้
อย่างยิ�ง ผู้สุูงอายุที�ได้้บรั้ิห้ารั้ Kenkobi มีีกลั้ามีเนี้ื�อช่องปากที�แข็งแรั้งขึ�นี้ อาการั้ปากแห้้งลัด้ลัง การั้สุ�าลั้ก
ลัด้ลัง ท�าให้้ผู้สุูงอายุกลัุ่มีอื�นี้ๆ สุนี้ใจ้แลัะบรั้ิห้ารั้ตามี สุี�ปีที�ผ่านี้มีาคุณห้มีอได้้เด้ินี้ทางไปรั้่ว่มีติด้ตามีผลัตามี
อ�าเภอต่างๆ แลัะเยี�ยมีเยียนี้ทีมีท�างานี้พื�นี้ที�ด้้ว่ยคว่ามีชื�นี้ชมี แลัะมีีคว่ามีสุุขทุกครั้้�งที�ได้้พบปะก้บทีมีงานี้
สุาธิารั้ณสุุขที�เคยรั้่ว่มีงานี้ก้นี้

บัทส่งท้าย 
“โลัโก้สุุขภาพด้ี เรั้ิ�มีที�ปาก” เป็นี้โลัโก้ที�คุณห้มีอออกแบบด้้ว่ยตนี้เอง เป็นี้สุ้ญ่ลั้กษณ์ ของสุองมีือที�มีุ่ง

มี้�นี้ในี้การั้โอบอุ้มีสุร้ั้างเสุรั้ิมีสุุขภาพช่องปากที�ด้ีแก่ปรั้ะชากรั้ทุกช่ว่งว่้ย คุณห้มีอมีงคลัไม่ีใช่เป็นี้เพียงนี้าย
แพทย์ ไมี่ใช่เป็นี้เพียงแพทย์ชนี้บทด้ีเด้่นี้ ไมี่ใช่เป็นี้เพียงรั้้ฐมีนี้ตรั้ีที�ทำ CL ในี้ปรั้ะเทศิไทย แต่เป็นี้ผู้ที�มีุ่งมี้�นี้
แลัะแนี้่ว่แนี้่ในี้การั้สุรั้้างคุณภาพชีว่ิตที�ด้ีให้้ก้บปรั้ะชาชนี้ แลัะสุรั้้างสุุขภาพที�ด้ีให้้ก้บสุ้งคมี

คำบรั้รั้ยายภาพ เป่ากบ
เป่ากบ กีฬาบ้านี้ๆ ของคนี้ไทย สุำห้รั้้บเด้็กใช้ห้นี้้งยางมีาเป็นี้กบเป่าแข่งก้นี้ สุำห้รั้้บผู้สุูงว้่ยมีากด้้ว่ย

ปรั้ะสุบการั้ณ์ ต้องเป่ากบจ้รั้ิงๆ การั้พ้บกบช่ว่ยฝูึกสุมีาธิิฝูึกคว่ามีจ้ำแลัะฝูึกกลั้ามีเนี้ื�อ การั้เป่าช่ว่ยบรั้ิห้ารั้
กลั้ามีเนี้ื�อช่องปาก เป่ากบช่ว่ยให้้อารั้มีณ์ แจ้่มีใสุ

กบแป้ก เป่าไมี่ไปห้้ว่รั้่องอห้าย
กบทะยานี้แบบคิบโชเก้ตกโต๊ะเกิด้คว่ามีภาคภูมีิใจ้... กูแนี้่เห้มีือนี้เตะปี�บด้้ง

#ภูมีิปัญ่ญ่าท้องถิ�นี้
#เคนี้โคบิไทยสุไตลั์
กรั้าบขอบพรั้ะคุณ นี้ายแบบกิตติมีศิ้กด้ิ� 
Mongkol Na Songkhla #ห้มีอมีงคลั

ห้มีายเห้ตุ ภาพปรั้ะกอบพรั้้อมีคำบรั้รั้ยาย นี้ำมีาจ้ากเพจ้ Sukajittra Wanapirak 
https://www.facebook.com/kannikar.kij/posts/1015๘๙1๗๘3๙๗2666๗

คำบรั้รั้ยายภาพ Lion 
พิธิีมีอบรั้างว่้ลั ไลัอ้อนี้ เพื�อสุุขภาพช่องปาก ปรั้ะจ้ำปี 2562 (ว่้นี้ที� 16 สุิงห้าคมี 2562)
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“หมอผ่้มีควัามเมติติา ไม่ด่ดายในควัามทุกข์ยากของผ่้คน”

ทพญ.สุขจิติติรา วันาภัิรักษ์ 
รองนายแพทย์สาธัารณสุขจิังหวัดีแพร่ 
18 ธัันวาคม 2563
https://youtu.be/YFTgv2Y7oBA

ได้้ฟัังเพลง “แพลาเกอปอ” ภาษาปกากะญอ ที่่�ลูกศิิษย์์ชาวเขาของอาจารย์์มงคลร้องให้้อาจารย์์
ฟัังบนด้อย์วัด้จันที่ร์ 

เพลังมีีเนี้ื�อห้าเกี�ยว่ก้บผู้ห้ญ่ิงนี้้�งคอยคนี้รั้้กในี้คืนี้พรั้ะจ้้นี้ทรั้์เต็มีด้ว่ง เป็นี้เพลังที�อาจ้ารั้ย์ชอบมีาก ทำให้้
นี้ึกถึงว่้นี้ที�พาอาจ้ารั้ย์ไปเยี�ยมีผู้ห้ญ่ิงชนี้เผ่าคนี้ห้นี้ึ�งแห้่งบ้านี้ค้างปินี้ใจ้ อ.ว่้งชิ�นี้ 

ผูห้้ญ่งิคนี้นี้ี�ไมีใ่ชป่กากะญ่อ เธิอรั้อ้งเพลังนี้ี�ไมีเ่ปน็ี้แตเ่ธิอใฝูฝู่นัี้แลัะเฝูา้รั้ออยากเห้น็ี้ห้นี้า้คนี้คนี้ห้นี้ึ�งที�มีา
เปลัี�ยนี้แปลังชีว่ิตเธิอรั้าว่ก้บได้้เกิด้ให้มี่ 

เธิอ...ยากจ้นี้ ป่ว่ยติด้เตียง เด้ินี้ไมี่ได้้ ตามีองไมี่เห้็นี้ อยู่โด้ยลัำพ้งก้บสุามีีสุองคนี้ที�คอยดู้แลัแลัะไปไรั้่
ไปสุว่นี้เพื�อห้ารั้ายได้้มีาจุ้นี้เจ้ือ 

เธิอ...ใช้ชีว่ิตไปว่้นี้ๆอย่างไร้ั้คว่ามีห้ว่้ง ห้ล้ังจ้ากที�เคยไปพบห้มีอเพื�อผ่าต้ด้ต้อที�ตาท้�งสุองข้างเพรั้าะ
ห้มีอบอกเพียงว่่าไมี่ต้องทำห้รั้อกถึงทำก็มีองไมี่เห้็นี้ 
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แต่ด้้ว่ยคว่ามีโชคด้ีที�เธิออยู่ในี้พื�นี้ที�คว่ามีดู้แลัของบรั้รั้ด้าลัูกๆ (พสุช.พนี้้กงานี้
สุาธิารั้ณสุุขชุมีชนี้) ของพ่ออาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา แลัะได้้รั้ายงานี้ให้้อาจ้ารั้ย์
ทรั้าบ อาจ้ารั้ย์ก็ห้าเว่ลัาลังไปเยี�ยมีแลัะให้้กำลั้งใจ้ถึงบ้านี้ เกลัี�ยกลั่อมีให้้เข้ารั้้บการั้
รั้ก้ษา อกีท้�งย้งปรั้ะสุานี้ห้มีอที� รั้พ.เพื�อทำการั้ผา่ตด้้ แลัะให้ค้ว่ามีชว่่ยเห้ลัอืเรั้ื�องการั้
ปรั้้บปรัุ้งบ้านี้ตามีโครั้งการั้เพื�อชีว่ิตที�ด้ีกว่่าของโอสุถสุภา 

เธิอ...เข้ารั้้บการั้ผ่าต้ด้แลัะกลั้บมีามีองเห้็นี้ได้้อีกครั้้�ง ชีว่ิตของเธิอกลั้บมีาสุด้ใสุ
อีกครั้้�ง สุามีีสุามีารั้ถออกไปทำงานี้ในี้ไรั้่ในี้สุว่นี้ได้้นี้านี้ขึ�นี้โด้ยไมี่ต้องก้งว่ลัเรั้ื�องกลั้บ
มีาป้อนี้ข้าว่ป้อนี้นี้�ำ สุภาพบ้านี้ถูกปรั้้บให้้เอื�อต่อการั้ใช้ชีว่ิตบนี้ว่ีลัแชรั้์ได้้ง่ายขึ�นี้ 

“คุณห้มีอมีงคลัห้นี้้าตาเป็นี้อย่างไรั้ ได้้ยินี้แต่เสุียง อยากเห้็นี้จ้้งเลัย” เป็นี้คว่ามี
ห้ว่้งที�เธิอต้�งห้นี้้าต้�งตารั้อทุกว่้นี้ท้�งคืนี้พรั้ะจ้้นี้ทรั้์เต็มีด้ว่งแลัะไมี่เต็มีด้ว่ง รั้าว่ก้บสุาว่
ปกากะญ่อรั้อคนี้รั้้ก 

ในี้ที�สุุด้คว่ามีฝูันี้ก็เป็นี้จ้รั้ิงอาจ้ารั้ย์กลั้บมีาเยี�ยมีแลัะให้้กำลั้งใจ้ถึงบ้านี้อีกครั้้�ง 
เธิอ...ยิ�มีท้�งใบห้นี้้าแลัะแว่ว่ตาแลัะบอกอาจ้ารั้ย์ว่่า “คนี้นี้ี�แห้ลัะอยากเห้็นี้ที�สุุด้ 

อยากเห้็นี้มีากกว่่าห้นี้้าแฟนี้อีก ด้ีใจ้มีาก” อาจ้ารั้ย์ยิ�มีกว่้าง ถามีสุารั้ทุกข์สุุขด้ิบ พูด้
ให้้กำลั้งใจ้แลัะย้งเข็นี้ว่ีลัแชรั้์พาออกไปชมีว่ิว่รั้อบๆบ้านี้ 

นี้ี�แห้ลัะคืออาจ้ารั้ย์ห้มีอมีงคลัท่านี้มีีคว่ามีเมีตตา ไม่ีดู้ด้ายในี้คว่ามีทุกข์ยาก
ของผู้คนี้ถึงแมี้จ้ะเป็นี้คนี้ต้ว่เลั็กต้ว่นี้้อย ยินี้ด้ีช่ว่ยเห้ลัือ ทำให้้เขามีีคุณภาพชีว่ิตที�ด้ี 
อาจ้ารั้ย์เข้าถึงชุมีชนี้แลัะที�สุำค้ญ่คือให้้กำลั้งใจ้คนี้ทำงานี้ แลัะให้้คุณค่าในี้ผลังานี้ที�
ทำอยู่เสุมีอ ทำให้้มีีกำลั้งใจ้ในี้การั้ทำงานี้แลัะช่ว่ยเห้ลัือผู้อื�นี้อยู่เสุมีอ

อาจ้ารั้ย์ทำเพื�อผู้อื�นี้อยู่ตลัอด้เว่ลัาแม้ีว่้นี้ห้ยุด้ก็ไมี่ได้้พ้ก เพรั้าะอาจ้ารั้ย์บอกว่่า
ทำแลัว้่มีีคว่ามีสุขุ แม้ีในี้ชว่่งว่ารั้ะสุดุ้ท้ายของชวี่ติกย็ง้บอกเลัา่ปรั้ะสุบการั้ณ์เพื�อเปน็ี้
ว่ิทยาทานี้แก่ลัูกศิิษย์ลัูกห้าแลัะปรั้ะชาชนี้ท้�ว่ไป 

ด้้ว่ยคว่ามีเคารั้พรั้้กแลัะอาลั้ยเป็นี้อย่างยิ�ง
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นพ.มงคล ณ สงขลา 
กับการัขับเคุล่�อนเพิ่�องานกำลังคุนดี้านสุขภาพิ

สำนักงานวัิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภัาพ
15 ธัันวาคม 2563

กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพเป็นี้บุคลัากรั้ที�จ้ำเป็นี้อย่างยิ�งสุำห้รั้้บการั้จ้้ด้บริั้การั้
สุุขภาพให้้ก้บปรั้ะชาชนี้ แต่ปัญ่ห้าที�เกี�ยว่ข้องก้บการั้บรั้ิห้ารั้แลัะจ้้ด้การั้กำลั้งคนี้
ด้า้นี้สุขุภาพกด็้ำรั้งอยูใ่นี้ปรั้ะเทศิไทยต้�งแตช่ว่่งแรั้กๆ ของการั้เรั้ิ�มีมีบีริั้การั้สุขุภาพ
สุมี้ยให้มี่เกิด้ขึ�นี้ในี้ปรั้ะเทศิมีาจ้นี้ถึงปัจ้จุ้บ้นี้ เป็นี้ห้นี้ึ�งในี้ปฐมีบทแห้่งปัญ่ห้าคว่ามี
เห้ลัื�อมีลั�ำในี้การั้เข้าถึงบริั้การั้สุุขภาพรั้ะห้ว่่างคนี้เมืีองแลัะคนี้ชนี้บท คนี้จ้นี้แลัะ
คนี้รั้ว่ย ท้�งปัญ่ห้าการั้ขาด้แคลันี้กำลั้งคนี้ ปัญ่ห้าการั้กรั้ะจุ้กต้ว่ในี้เมีือง ขาด้แคลันี้
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ในี้ชนี้บท การั้ไม่ีสุามีารั้ถธิำรั้งกำล้ังคนี้ไว่้ในี้รั้ะบบ การั้สูุญ่เสุียให้้ก้บภาคเอกชนี้ คว่ามีข้ด้แย้งรั้ะห้ว่่าง
ว่ิชาชีพ แลัะอื�นี้ๆ อีกมีากมีาย เป็นี้ปัญ่ห้าที�แมี้จ้ะได้้รั้้บคว่ามีสุนี้ใจ้จ้ากกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขมีาตลัอด้ แต่
ก็ย้งคงท้าทายรั้ะบบสุุขภาพของไทยมีาอย่างต่อเนี้ื�อง นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา เป็นี้ผู้ห้นี้ึ�งที�ทุ่มีเทแรั้งกายแรั้ง
ใจ้เกือบจ้ะท้�งห้มีด้ในี้ชีว่ิตเพื�อแก้ปัญ่ห้ากำล้ังคนี้ในี้รั้ะบบสุุขภาพจ้นี้ว่ารั้ะสุุด้ท้ายของชีว่ิตเดิ้นี้ทางมีาถึงในี้
คืนี้ว่้นี้ที� 11 ธิ้นี้ว่าคมี 2563 สุำนี้้กงานี้ว่ิจ้้ยแลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพ เขียนี้บทคว่ามีนี้ี� เพื�อแสุด้ง
คว่ามีอาลั้ยต่อการั้จ้ากไปของท่านี้

สร้างคนเพ่�อชินบัท
ห้ากศิึกษาปรั้ะว่้ติชีว่ิตของคุณห้มีอมีงคลัแลั้ว่ จ้ะพบว่่าท่านี้ได้้ทำห้นี้้าที�สุรั้้างแพทย์ให้้ก้บสุ้งคมีชนี้บท

ต้�งแต่ว่้นี้ที�ชีว่ิตเปลัี�ยนี้คำนี้ำห้นี้้าจ้าก “นี้าย” มีาเป็นี้ “นี้พ.” เลัยทีเด้ียว่ ย้อนี้กลั้บไปช่ว่งปลัายทศิว่รั้รั้ษ 
2510 ต่อต้นี้ทศิว่รั้รั้ษ 2520 สุ้งคมีชนี้บทมีีแพทย์ปรั้ะจ้ำนี้้อยมีาก เป็นี้ช่ว่งที�เพิ�งห้มีด้ยุคของการั้เห้่อไป
อเมีริั้กา คุณห้มีอมีงคลัในี้ว่้ยห้นีุ้่มีรั้้บรั้าชการั้ด้้ว่ยการั้เป็นี้แพทย์ใช้ทุนี้ทำห้น้ี้าที�ในี้ฐานี้ะ “ห้มีอให้ญ่่” ให้้
ก้บห้ลัายพื�นี้ที�ในี้เขตอำเภอพิมีาย นี้ครั้รั้าชสุีมีา ไมี่เพียงรั้อรั้้บผู้ป่ว่ยในี้ รั้พ. แต่ย้งออกห้นี้่ว่ยด้้ว่ยการั้ขี�มี้า 
ท้�งเพื�อตรั้ว่จ้รั้้กษาคนี้ที�ไมี่สุามีารั้ถเดิ้นี้ทางไป รั้พ. ได้้ ท้�งเพื�อให้้กำล้ังใจ้ “ห้มีออนี้าม้ีย” ห้รั้ือเจ้้าห้น้ี้าที�
สุาธิารั้ณสุุขที�ดู้แลัสุุขภาพปรั้ะชาชนี้ในี้พื�นี้ที�ห้่างไกลัแทนี้ “ห้มีอให้ญ่่” การั้ทุ่มีเทเพื�อให้้ปรั้ะชาชนี้ในี้พื�นี้ที�
ห้่างไกลัของอาจ้ารั้ยแ์ลัะเพื�อนี้ๆ ห้มีอในี้รัุ้น่ี้ไลั่ๆ  ก้นี้ กลัายเป็นี้ตน้ี้แบบให้ห้้มีอรัุ้น่ี้ห้ลัง้อทุิศิตนี้เพื�อคนี้ชนี้บท 
ชมีรั้มีแพทย์ชนี้บท กลัุ่มีก้อนี้ของแพทย์ที�ครั้้�งห้นี้ึ�งมีีบทบาทสุูงยิ�งในี้การั้ข้บเคลัื�อนี้เพื�อแพทย์แลัะรั้ะบบ
บรั้ิการั้ด้้านี้สุุขภาพเพื�อคนี้ในี้ชนี้บทก็เกิด้ก่อมีาจ้ากการั้ได้้เห้็นี้ต้นี้แบบนี้ี�

จ้ากปรั้ะสุบการั้ณ์ของ สุว่ค. ซ่ึ�งก่อต้�งขึ�นี้ในี้ปี 254๘ แลัะได้้ทำงานี้ใกลั้ชิด้ก้บคุณห้มีอมีา พบว่่าการั้
สุร้ั้างกำล้ังคนี้ให้ร้ั้ะบบบริั้การั้สุขุภาพในี้สุง้คมีชายขอบอย่างเป็นี้รั้ปูธิรั้รั้มีเกิด้ขึ�นี้ในี้ช่ว่งที�อาจ้ารั้ย์มีบีทบาทในี้
การั้บรั้ิห้ารั้ เมีื�อครั้้�งด้ำรั้งตำแห้นี้่งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข (๘ ตุลัาคมี 254๙ – 6 กุมีภาพ้นี้ธิ์ 
2551) คุณห้มีอได้้ผลั้กด้้นี้ให้้เกิด้โครั้งการั้ผลัิตพยาบาลั 3,000 คนี้ เพื�อพื�นี้ที�ชายแด้นี้ใต้ เพื�อแก้ปัญ่ห้า
การั้ขาด้แคลันี้พยาบาลั ในี้ช่ว่งนี้้�นี้พื�นี้ที�ชายแด้นี้ใต้คือยะลัา ปัตตานี้ี นี้รั้าธิิว่าสุ แลัะบางอำเภอของสุงขลัา
แลัะสุตูลั ปรั้ะสุบปัญ่ห้าคว่ามีรัุ้นี้แรั้งในี้พื�นี้ที� จ้นี้พยาบาลัแลัะบุคลัากรั้สุาธิารั้ณสุุขจ้ำนี้ว่นี้มีากที�ไม่ีได้้มีี
ภูมีิลัำเนี้าที�นี้้�นี้ต้องขอย้ายออก ห้ลัายคนี้ได้้ย้าย ขณะที�อีกห้ลัายคนี้ไมี่สุามีารั้ถย้ายได้้เพรั้าะไมี่มีีกำลั้งคนี้
ให้มี่เข้าไปร้ั้บห้น้ี้าที�แทนี้ โครั้งการั้ผลิัตพยาบาลั 3,000 คนี้จึ้งเกิด้ขึ�นี้บนี้แนี้ว่คิด้ของการั้นี้ำคนี้ในี้พื�นี้ที�
ชายแด้นี้ใต้มีาผลัิตพยาบาลัเพื�อให้้ทำงานี้ที�นี้้�นี้ ชด้เชยกำลั้งคนี้ที�ย้ายออก โด้ยมีีข้อเสุนี้อของการั้ได้้รั้้บการั้
บรั้รั้จ้เุปน็ี้ขา้รั้าชการั้ทน้ี้ททีี�สุำเรั้จ็้การั้ศิกึษาเปน็ี้แรั้งจ้งูใจ้ แมีก้ารั้ด้ำเนี้นิี้โครั้งการั้จ้ะปรั้ะสุบปญั่ห้าการั้ห้าคนี้
ที�มีคุีณสุมีบติ้เห้มีาะสุมีเข้ามีาเรั้ยีนี้จ้นี้ตอ้งมีกีารั้ทบทว่นี้แลัะปรั้บ้เปลัี�ยนี้คุณสุมีบติ้ผู้มีสีุทิธิสิุอบเขา้โครั้งการั้
ห้ลัายรั้อบ แต่โครั้งการั้นีี้�ก็ทำให้้พื�นี้ที�ชายแด้นี้ใต้มีีพยาบาลัเพียงพอก้บคว่ามีต้องการั้ แลัะเปิด้โอกาสุให้้
พยาบาลัต่างถิ�นี้สุามีารั้ถย้ายออกจ้ากพื�นี้ที�ได้้ตามีต้องการั้
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แผนยุทธิศุาสติร์ทศุวัรรษกำลังคนด้านสุขภัาพแห่งชิาติิ
นี้อกเห้นืี้อจ้ากโครั้งการั้พยาบาลั 3,000 คนี้แล้ัว่ ในี้ช่ว่งที�อาจ้ารั้ย์ด้ำรั้งตำแห้น่ี้งรั้้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้

กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ย้งผลั้กด้้นี้ให้้เกิด้การั้แก้ปัญ่ห้ากำลั้งคนี้ในี้รั้ะบบสุุขภาพอย่างเป็นี้รั้ะบบ ในี้ช่ว่งนี้ี�มีี
การั้ตรั้าพรั้ะรั้าชบญ้่ญ่ต้สิุขุภาพแห้ง่ชาต ิพ.ศิ. 2550 นี้ำสุูก่ารั้จ้้ด้ทำแผนี้ยทุธิศิาสุตรั้ท์ศิว่รั้รั้ษกำลัง้คนี้ด้า้นี้
สุุขภาพแห้่งชาติ ฉบ้บที� 1 (2550-2555๙) แลัะเป็นี้ต้นี้กำเนี้ิด้ของคณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพ
แห้่งชาติ ถือเป็นี้รัู้ปธิรั้รั้มีของคว่ามีพยายามีแก้ไขปัญ่ห้ากำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพอย่างเป็นี้รั้ะบบเป็นี้ครั้้�งแรั้ก

แผนทศุวัรรษกำลังคน ฉบัับัแรกประกอบัด้วัย 5 ยุทธิศุาสติร์
ยทุธิศิาสุตรั้ท์ี� 1 สุรั้า้งแลัะพ้ฒนี้ากลัไกในี้การั้กำห้นี้ด้นี้โยบายแลัะยทุธิศิาสุตรั้ก์ำลัง้คนี้ด้า้นี้สุขุภาพของ

ปรั้ะเทศิ โด้ยมีีคณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติเป็นี้กลัไกห้ลั้ก
ยุทธิศิาสุตรั้์ที� 2 ปรั้้บเปลัี�ยนี้รั้ะบบการั้ผลัิตแลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพเพื�อให้้ได้้กำล้ังคนี้ที�เพียง

พอสุามีารั้ถตอบสุนี้องคว่ามีต้องการั้ด้้านี้สุุขภาพของปรั้ะชาชนี้ นี้ำสุู่การั้สุร้ั้างคว่ามีเสุมีอภาคในี้การั้เข้า
ถึงบรั้ิการั้สุุขภาพ

ยทุธิศิาสุตร์ั้ที� 3 ปรั้บ้เปลัี�ยนี้รั้ะบบการั้บริั้ห้ารั้จ้ด้้การั้กำล้ังคนี้ด้า้นี้สุขุภาพเพื�อให้ม้ีกีารั้กรั้ะจ้ายบุคลัากรั้
อย่างเป็นี้ธิรั้รั้มี แลัะคงอยู่ในี้รั้ะบบอย่างมีีคว่ามีสุุข

ยุทธิศิาสุตรั้์ที� 4 สุรั้้างแลัะจ้้ด้การั้คว่ามีรัู้้เพื�อนี้ำสุู่การั้พ้ฒนี้ากำลั้งคนี้ที�มีีปรั้ะสุิทิภาพ สุนี้้บสุนีุ้นี้ให้้เกิด้
การั้สุรั้้างเครั้ือข่ายรั้ะห้ว่่างนี้้กว่ิชาการั้ ผู้บรั้ิห้ารั้ นี้้กปฏิบ้ติ แลัะทุกคนี้ที�เกี�ยว่ข้องก้บรั้ะบบบรั้ิการั้สุุขภาพ

ยุทธิศิาสุตรั้์ที� 5 สุ่งเสุรั้ิมีแลัะพ้ฒนี้าภูมีิปัญ่ญ่าไทยแลัะผู้ดู้แลัสุุขภาพในี้ชุมีชนี้ให้้มีีบทบาทในี้การั้ดู้แลั
ปัญ่ห้าสุุขภาพของปรั้ะชาชนี้ในี้รั้ะด้้บพื�นี้ที�

นี้อกเห้นี้ือจ้ากข้บเคลัื�อนี้การั้ทำงานี้ผ่านี้ทางแผนี้ยุทธิศิาสุตรั้์ 10 ปี แลั้ว่ คุณห้มีอย้งให้้คว่ามีสุำค้ญ่
กบ้การั้สุรั้า้งองคค์ว่ามีรัู้เ้พื�อพฒ้นี้าการั้บรั้กิารั้แลัะจ้ด้้การั้กำลัง้คนี้ด้า้นี้สุขุภาพด้ว้่ยการั้รั้บ้ตำแห้นี้ง่ปรั้ะธิานี้
คณะกรั้รั้มีการั้กำก้บทิศิทาง (steering committee) ของสุำนี้้กงานี้ว่ิจ้้ยแลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพ 
ในี้ช่ว่งปรั้ะมีาณปี 254๙- 2554 ซ่ึ�งคาบเกี�ยว่ก้บการั้เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ี แลัะปรั้ะธิานี้คณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้
ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติ

ทำปัญหากำลังคนด้านสุขภัาพให้เป็นประเด็นสาธิารณะ
เป็นี้เว่ลัานี้านี้มีากที�ปัญ่ห้ากำล้ังคนี้ด้้านี้สุขุภาพถูกยึด้โยงให้เ้ป็นี้ปัญ่ห้าภายในี้ของกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ 

เมีื�อคณะกรั้รั้มีการั้กำลัง้คนี้ด้า้นี้สุขุภาพแห้ง่ชาติถอืกำเนี้ิด้ขึ�นี้ภายใตแ้ผนี้ยทุธิศิาสุตรั้ท์ศิว่รั้รั้ษกำลัง้คนี้ด้า้นี้
สุุขภาพแห้่งชาติ การั้บรั้ิห้ารั้จ้ด้้การั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพถูกนี้ำออกจ้ากกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข เปิด้โอกาสุให้้
สุาธิารั้ณะได้้เขา้มีามีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีในี้การั้แก้ไขปัญ่ห้ามีากขึ�นี้ โด้ยเฉพาะในี้ช่ว่งที�อาจ้ารั้ย์มีงคลัพน้ี้ว่ารั้ะจ้ากการั้
เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีแลัะเข้ามีาด้ำรั้งตำแห้นี้่งปรั้ะธิานี้คณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติ ในี้ช่ว่งนี้้�นี้คณะ
กรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติ มีีการั้จ้้ด้เว่ทีสุาธิารั้ณะในี้ปรั้ะเด้็นี้ที�เกี�ยว่ข้องก้บการั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้
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กำลั้งคนี้ในี้รั้ะบบสุุขภาพห้ลัายปรั้ะเด้็นี้ เช่นี้ การั้เปิด้โอกาสุให้้สุ้งคมีได้้รั้่ว่มีถกเถียงแลัะแสุด้งคว่ามีเห้็นี้ต่อ
คว่ามีพยายามีของโรั้งเรั้ยีนี้แพทยใ์นี้การั้เปดิ้ห้ลัก้สุตูรั้แพทยศิาสุตรั้ศ์ิกึษานี้านี้าชาต ิในี้ว่น้ี้ที�ห้ลัายพื�นี้ที�ในี้สุง้คมี
ไทยยง้คงมีปีญั่ห้าการั้ขาด้แคลันี้แพทยอ์ยู ่การั้เปดิ้เว่ทรีั้ะด้มีคว่ามีเห้น็ี้ตอ่รั้า่ง พ.รั้.บ.คุ้มีครั้องผูเ้สุยีห้ายจ้าก
บรั้ิการั้สุาธิารั้ณสุุข ที�ในี้ตอนี้นี้้�นี้กำลั้งเป็นี้ปรั้ะเด้็นี้รั้้าว่ฉานี้รั้ะห้ว่่างผู้ป่ว่ยแลัะแพทย์

กา้ว่ย่างของคณะกรั้รั้มีการั้กำล้ังคนี้ด้า้นี้สุขุภาพภายใต้การั้นี้ำของคุณห้มีอมีงคลั ทำให้เ้กิด้การั้รั้บ้รัู้ร่้ั้ว่มี
ก้นี้ในี้สุ้งคมีว่่าปัญ่ห้ากำล้ังคนี้ด้้านี้สุุขภาพเป็นี้เรืั้�องที�เกี�ยว่ข้องก้บทุกคนี้ ไม่ีใช่เพียงเฉพาะโรั้งเรีั้ยนี้แพทย์
ห้รั้ือกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขเท่านี้้�นี้ ทำให้้สุ้งคมีเกิด้คว่ามีตื�นี้ต้ว่ที�จ้ะเข้ามีามีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีในี้การั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้
กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพไปพรั้้อมีๆ ก้นี้

แผนแม่บัทชิุมชิน ขับัเคล่�อนกำลังคนในระดับัพ่�นที�
“แมี้ว่่ากรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขจ้ะได้้ด้ำเนี้ินี้การั้ว่างแผนี้แลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้มีาอย่างยาว่นี้านี้ แต่ปัจ้จุ้บ้นี้

ปัญ่ห้ากำลั้งคนี้ก็ย้งเป็นี้สุิ�งที�ท้าทายอยู่ ไม่ีว่่าจ้ะเป็นี้การั้ขาด้แคลันี้กำลั้งคนี้ในี้ชนี้บท การั้กรั้ะจ้ายกำล้ัง
คนี้ที�ไมี่เป็นี้ธิรั้รั้มี คนี้ทำงานี้ขาด้ขว่้ญ่แลัะกำลั้งใจ้ เป็นี้ต้นี้ สุิ�งนี้ี�บอกเห้ตุว่่าการั้ว่างแผนี้กำลั้งคนี้ที�เคยรั้ว่มี
ศิูนี้ย์ที�สุ่ว่นี้กลัางอาจ้จ้ะไมี่สุามีารั้ถแก้ไขปัญ่ห้ากำลั้งคนี้ในี้รั้ะด้้บพื�นี้ที�ได้้” สุ่ว่นี้ห้นึี้�งของคำนี้ำที�คุณห้มีอ
มีงคลั เขียนี้ให้้ก้บห้นี้้งสุือ สุรั้้างสุมีดุ้ลัคนี้สุุขภาพ บทเรั้ียนี้จ้ากภาคอีสุานี้ (ด้าว่นี้์โห้ลัด้ได้้ที� https://hrdo.
org/wp-content/uploads/201๘/12/บทเรั้ียนี้จ้ากอีสุานี้.pdf) ที�สุำนี้้กงานี้ว่ิจ้้ยแลัะพ้ฒนี้ากำลั้งคนี้
ด้้านี้สุุขภาพ (สุว่ค.) พิมีพ์เผยแพรั้่ในี้ปี 2552 เพื�อบอกเลั่าคว่ามีพยายามีของคณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้
สุุขภาพในี้การั้ข้บเคลัื�อนี้ให้้เกิด้รัู้ปธิรั้รั้มีการั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพจ้ากรั้ะด้้บพื�นี้ที�ขึ�นี้มีา แทนี้
การั้จ้้ด้การั้จ้ากสุ่ว่นี้กลัางลังไป

แนี้ว่คิด้ในี้การั้สุรั้้าง “แผนี้แมี่บทชุมีชนี้” ของคณะกรั้รั้มีการั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติในี้ยุคนี้้�นี้ 
มีีฐานี้สุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งมีาจ้ากการั้เปลัี�ยนี้แปลังโครั้งสุร้ั้างทางนี้โยบายของปรั้ะเทศิที�เนี้้นี้สุร้ั้างคว่ามีเข้มีแข็งให้้ก้บ
ท้องถิ�นี้ แลัะเป็นี้ช่ว่งที�ภาคปรั้ะชาสุ้งคมีเข้ามีามีีบทบาทในี้การั้กำห้นี้ด้ทิศิทางพ้ฒนี้าปรั้ะเทศิมีากขึ�นี้ แลัะ
รั้ะบบบรั้กิารั้สุขุภาพในี้ภมูีภิาคห้ลัายแห้ง่ได้สุ้รั้า้งนี้ว่ต้กรั้รั้มีการั้บรั้หิ้ารั้จ้ด้้การั้กำลัง้คนี้ของตว้่เองขึ�นี้มีาเพรั้าะ
แนี้ว่ทางจ้ากสุ่ว่นี้กลัางไมี่ตอบโจ้ทย์บริั้บททางสุ้งคมีแลัะคว่ามีต้องการั้ของพื�นี้ที� เช่นี้ การั้สุรั้้างพยาบาลั
ชุมีชนี้ของ รั้พ.นี้�ำพอง ในี้ขอนี้แก่นี้ ที�รั้่ว่มีมีือก้บแห้ลั่งผลัิตในี้พื�นี้ที� คือคณะพยาบาลัศิาสุตรั้์ มีห้าว่ิทยาลั้ย
ขอนี้แก่นี้ โด้ยการั้สุนี้้บสุนีุ้นี้งบปรั้ะมีาณจ้าก อบต. เพื�อผลัิตพยาบาลัใช้เอง ในี้ รั้พ. แลัะสุ่งกรั้ะจ้ายไปย้ง 
รั้พ.สุต. ในี้พื�นี้ที� ห้รั้ือการั้ที� รั้พ. มีห้ารั้าชนี้ครั้รั้าชสุีมีา จ้้ด้รั้ะบบบรั้ิห้ารั้บุคลัากรั้ให้มี่ ด้ึงนี้้กกายภาพบำบ้ด้
มีารั้้บผิด้ชอบงานี้ด้้านี้การั้ฟ้�นี้ฟูสุภาพแลัะดู้แลัผู้สุูงอายุแลัะผู้พิการั้ในี้รั้ะบบบรั้ิการั้ปฐมีภูมีิ ไปจ้นี้ถึงการั้ที�
สุถานี้บรั้ิการั้ห้ลัายแห้่งผลัิตกำลั้งคนี้ในี้รั้ะด้้บที�ไมี่ใช่ว่ิชาชีพ เพื�อป้อนี้สุู่รั้ะบบบรั้ิการั้รั้ะด้้บปฐมีภูมีิ เช่นี้ การั้
สุร้ั้างโครั้งการั้ผลัติผูช้ว่่ยพยาบาลัแลัะทน้ี้ตาภบิาลัของ สุสุจ้. อบุลัรั้าชธิานี้ ีห้รั้อืการั้ที� รั้พ. สุมีเด้จ็้พรั้ะยพุรั้าช
ด้า่นี้ซ่า้ย แกป้ญั่ห้าคว่ามีตอ้งการั้นี้ก้กายภาพบำบด้้ แต่ไมีม่ีกีรั้อบอ้ตรั้ากำล้ังด้ว้่ยการั้ใชเ้งนิี้บรั้จิ้าคจ้ากชุมีชนี้
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ตว้่อยา่งคว่ามีสุำเรั้จ็้ของห้ลัายพื�นี้ที�ด้ง้กลัา่ว่ทำให้ค้ณะกรั้รั้มีการั้กำลัง้คนี้ด้า้นี้สุขุภาพในี้ยคุนี้้�นี้มีองเห้น็ี้
ว่่าการั้บรั้ิห้ารั้แลัะจ้้ด้การั้กำลั้งด้้านี้สุุขภาพต้องมีีคว่ามีห้ลัากห้ลัายเพื�อตอบโจ้ทย์สุ้งคมีพหุ้ลั้กษณ์ แลัะการั้
เปลัี�ยนี้แปลังทางนี้โยบาย “แผนี้แมี่บทชุมีชนี้” เพื�อข้บเคลัื�อนี้การั้บรั้ิห้ารั้แลัะจ้้ด้การั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพ
ในี้มีิติที�ชุมีชนี้แลัะท้องถิ�นี้เข้ามีามีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีในี้ทุกข้�นี้ตอนี้จ้ึงเกิด้ขึ�นี้ เป็นี้แผนี้แมี่บท ที�ไมี่มีีการั้จ้้ด้พิมีพ์แผนี้
เป็นี้ต้ว่เลั่มีให้้เป็นี้ตำรั้าอ้างอิง ห้ากเนี้้นี้ที�การั้พ้ฒนี้ากรั้ะบว่นี้การั้แลักเปลีั�ยนี้เรั้ียนี้รัู้้จ้ากปรั้ะสุบการั้ณ์ตรั้ง
ของพื�นี้ที�ที�มีีการั้ข้บเคลัื�อนี้เพื�อแก้ไขปัญ่ห้ากำล้ังคนี้ด้้านี้สุุขภาพของตนี้เองมีาแล้ัว่ มีีแผนี้การั้ข้บเคลัื�อนี้
ในี้ทุกภูมีิภาค โด้ยอีสุานี้เป็นี้ภูมีิภาคแรั้ก แมี้ห้ลั้งจ้ากการั้จ้้ด้เว่ทีจุ้ด้ปรั้ะกายการั้ข้บเคลัื�อนี้แผนี้แมี่บทกำลั้ง
คนี้ด้้านี้สุุขภาพสุู่การั้สุรั้้างสุุขภาพ ภาคอีสุานี้ ในี้เด้ือนี้พฤศิจ้ิกายนี้ 2552 จ้ะไมี่มีีการั้จ้้ด้เว่ทีข้บเคลัื�อนี้ที�
เป็นี้ทางการั้มีาอีก แต่บทเรั้ียนี้จ้ากอีสุานี้ในี้ครั้้�งนี้้�นี้ทำให้้แนี้ว่คิด้ในี้การั้สุรั้้างแลัะบรั้ิการั้กำลั้งคนี้โด้ยคว่ามี
รั้่ว่มีมีือของ อปท. แห้ลั่งผลัิต แลัะสุถานี้บรั้ิการั้ ในี้พื�นี้ที�กรั้ะจ้ายไปย้งภูมีิภาคอื�นี้ๆ

ท้�งห้มีด้นีี้�เป็นี้เพียงสุ่ว่นี้ห้นี้ึ�งของรูั้ปธิรั้รั้มีการั้ข้บเคลัื�อนี้เพื�อแก้ไขปัญ่ห้ากำล้ังคนี้ด้้านี้สุุขภาพให้้ก้บ
ปรั้ะเทศิ ของคุณห้มีอมีงคลั ในี้ช่ว่งที�คุณห้มีอด้ำรั้งตำแห้น่ี้ง รั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข เรั้าได้้
เห้็นี้คว่ามีพยายามีข้บเคลัื�อนี้ให้้เกิด้การั้เปลัี�ยนี้แปลังในี้รั้ะบบบรั้ิการั้สุุขภาพอีกห้ลัายอย่างที�ห้ากทำสุำเรั้็จ้
นี้อกจ้ากจ้ะนี้ำสูุ่รั้ะบบรั้กิารั้สุขุภาพจ้ะท้�ว่ถงึแลัะเปน็ี้ธิรั้รั้มีมีากขึ�นี้แลัว้่ย้งสุง่เสุรั้มิีให้ก้ารั้บรั้หิ้ารั้จ้้ด้การั้กำลัง้
คนี้ด้า้นี้สุขุภาพมีปีรั้ะสุทิธิภิาพแลัะเห้มีาะสุมีก้บบรั้บิทที�ห้ลัากห้ลัายมีากขึ�นี้ เชน่ี้การั้พยายามีผลัก้ด้น้ี้ให้สุ้ถานี้
บรั้ิการั้ที�มีีคว่ามีพรั้้อมีออกนี้อกรั้ะบบให้้เป็นี้องค์กรั้มีห้าชนี้ภายใต้การั้กำก้บดู้แลัของกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข 
อย่าง รั้พ. บ้านี้แพ้ว่ โด้ยครั้้�งนี้้�นี้ ได้้มีีการั้ห้ยิบ รั้พ.ป่าตอง ซ่ึ�งปรั้ะสุบก้บปัญ่ห้าว่ิกฤติทางการั้เงินี้แลัะการั้
ขาด้แคลันี้กำลั้งคนี้อย่างมีาก ขณะที�บรั้ิบททางสุ้งคมีเอื�อต่อการั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้นี้โยบายแลัะงบปรั้ะมีาณ
ต้ว่เอง มีาเป็นี้เป้าห้มีายการั้ข้บเคลัื�อนี้ แต่ก็ถูกค้ด้ค้านี้ จ้นี้ตกไป ห้รืั้อคว่ามีพยายามีผล้ักด้้นี้ให้้เกิด้การั้
ถ่ายโอนี้สุถานี้ีอนี้ามี้ยไปสุู่องค์กรั้ปกครั้องสุ่ว่นี้ท้องถิ�นี้ก็พบว่่าห้ลั้งจ้ากการั้ถ่ายโอนี้ชุด้แรั้กสุมี้ยที�คุณห้มีอ
เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขแล้ัว่ก็ไมี่มีีการั้ถ่ายโอนี้ตามีมีาอีก (อ่านี้เพิ�มีเติมี https://hrdo.
org/wp-content/uploads/201๘/12/Butterfly_0๗.pdf)

แนี้่นี้อนี้ว่่าคว่ามีสุำเรั้็จ้ในี้การั้ข้บเคลืั�อนี้แลัะว่างรั้ะบบการั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพที�กลั่าว่
มีา ไมี่ใช่ผลังานี้ของคุณห้มีอมีงคลัเพียงคนี้เด้ียว่ ห้ากมีีบุคคลัอื�นี้อีกมีากมีายเข้ามีามีีบทบาทนี้ำรั้่ว่มีก้นี้ แต่
ปฏิเสุธิไมีไ่ด้ว้่า่คว่ามีสุนี้ใจ้แลัะการั้ทุม่ีเทแรั้งกาย แรั้งใจ้ของคณุห้มีอมีงคลัโด้ยเฉพาะ การั้ใชอ้ำนี้าจ้ทางการั้
บรั้หิ้ารั้ในี้ชว่่งที�อยูใ่นี้ตำแห้นี้ง่แห้ง่อำนี้าจ้ท้�งรั้ฐ้มีนี้ตรั้วี่า่การั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุแลัะปรั้ะธิานี้คณะกรั้รั้มีการั้
กำลั้งคนี้ด้้านี้สุุขภาพแห้่งชาติ เป็นี้ปัจ้จ้้ยสุำค้ญ่

คว่ามีทุม่ีเทในี้การั้ “ทำ” เพื�อกำลัง้คนี้ด้า้นี้สุุขภาพอยูก่บ้อาจ้ารั้ยต์ลัอด้จ้นี้ชว่่งทา้ยสุดุ้ของชีว่ติ ห้ลัายคนี้คง
ได้้เห้็นี้การั้ live ผ่านี้เฟสุบุ๊คของอาจ้ารั้ย์ตลัอด้ 2 เด้ือนี้ของการั้รั้้กษาต้ว่ในี้โรั้งพยาบาลัก่อนี้ที�จ้ะเสุียชีว่ิต 
อาจ้ารั้ย์บอกเล่ัาอาการั้คว่ามีเจ็้บป่ว่ยของร่ั้างกายต้ว่เอง ใช้คว่ามีรัู้้ทางการั้แพทย์ว่ิเครั้าะห์้อาการั้ภายในี้
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รั้่างกายต้ว่เอง ก่อนี้แลัะห้ลั้งการั้รั้้กษา กลัายเป็นี้คว่ามีรัู้้ที�ปรั้ะเมีินี้ค่าไมี่ได้้ของบุคลัากรั้
ทางการั้แพทย์ อีกท้�งย้งอุทิศิรั้่างกายตนี้เองเพื�อเป็นี้ครัู้ให้้ก้บนี้้กศิึกษาแพทย์ในี้อนี้าคต
โด้ยตรั้ง ปิด้ฉากชีว่ิตของผู้ชายคนี้ห้นี้ึ�งที�เข้าสุู่รั้ะบบบรั้ิการั้สุุขภาพในี้ฐานี้ะ “ห้มีอให้ญ่่” 
ของคนี้ไขใ้นี้ชนี้บท แลัะจ้ากไปในี้ฐานี้ะ “อาจ้ารั้ยใ์ห้ญ่”่ ของนี้ก้ศิกึษาแพทย ์อย่างงด้งามี

ขอแสดงควัามคารวัะอาจารย์หมอมงคล ณ สงขลา มา ณ ที�นี�



๗4มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

นพ.มงคล ณ สงขลา ผ่้คิดและทำเพ่�อผ่้อ่�นอย่่ติลอดเวัลา 
จนถึงวัาระสุดท้ายของชิีวัิติ

ผมีได้้รั้้บการั้ปรั้ะสุานี้จ้ากรัุ้่นี้พี�ที�นี้้บถือให้้เขียนี้บทคว่ามีเกี�ยว่ก้บอาจ้ารั้ย์อาวุ่โสุที�เคารั้พร้ั้กท่านี้ห้นึี้�ง
นี้้�นี้ก็คืออาจ้ารั้ย์มีงคลั ณ สุงขลัา ทำให้้คว่ามีคิด้ในี้อด้ีตที�ได้้ทำงานี้ก้บอาจ้ารั้ย์ปรั้ะด้้งเข้ามีามีีงานี้มีากมีาย
ที�ได้้ทำก้บอาจ้ารั้ย์ ลั้ว่นี้แลั้ว่แต่เป็นี้งานี้ที�ทำแลั้ว่มีีคว่ามีสุุข เป็นี้งานี้ที�มีีแรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้ต่อชีว่ิตผมีมีาก ไมี่ว่่า
จ้ะเป็นี้งานี้ในี้พื�นี้ที� ที�ได้้ทำสุ้ว่มีให้้ก้บชาว่บ้านี้กลัุ่มีเปรั้าะบางที�อยู่ จ้.สุงขลัา ซ่ึ�งผมีเพิ�งไปเป็นี้ผู้อำนี้ว่ยการั้
โรั้งพยาบาลัเทพาให้มี่ๆ ปี พ. ศิ. 255๘

ก่อนี้ห้นี้้านี้ี�อาจ้ารั้ย์มีงคลัเคยลังพื�นี้ที�ในี้อำเภอเทพา สุงขลัานี้านี้มีากแลั้ว่ แต่อาจ้ารั้ย์ย้งนี้ึกถึงคนี้กลัุ่มี
นี้ี� ซ่ึ�งผมีเห้็นี้คว่ามีต้�งใจ้ของอาจ้ารั้ย์ที�คอยมีองห้าโอกาสุที�จ้ะช่ว่ยผู้คนี้อยู่ตลัอด้เว่ลัา เมีื�อมีีโอกาสุ ที�จ้ะช่ว่ย
คนี้เห้ลั่านี้ี�ได้้ ก็จ้ะช่ว่ยท้นี้ที ปรั้ากฏว่่า ที�ห้มีู่บ้านี้สุุรั้ินี้ทรั้์ มีีครั้อบครั้้ว่ที�ย้งไมี่มีีสุ้ว่มีใช้อยู่ปรั้ะมีาณ 20 กว่่า
ห้ลั้งคาเรั้ือนี้ ต้องไปถ่ายอุจ้จ้ารั้ะอยู่ตามีชายทะเลั ห้ลั้งจ้ากทำสุ้ว่มีมีอบให้้ กลัุ่มีคนี้เห้ลั่านี้ี�รัู้้สุึกปลัาบปลัื�มี
แลัะขอบคุณที�ย้งมีีคนี้นี้ึกถึงพว่กเขาอยู่ 

นพ.เดชิา แซี่หลี 

ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลเทพา จิ.สงขลา
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นี้ึกถึง โครั้งการั้ของบรั้ิษ้ท โอสุถสุภา จ้ำก้ด้ ชื�อโครั้งการั้เพื�อชีวิ่ตที�ดี้ยิ�งกว่่าซึ่�ง
อาจ้ารั้ย์มีงคลัเป็นี้โต้โผให้ญ่่ร่ั้ว่มีก้บอาจ้ารั้ย์โกมีาตรั้ จ้ึงเสุถียรั้ทรั้้พย์ ผมีได้้รั้้บการั้
ปรั้ะสุานี้จ้ากทมีีของอาจ้ารั้ยม์ีงคลั โด้ยให้ผ้มีเปน็ี้ผูป้รั้ะสุานี้งานี้ทมีีทำงานี้สุาธิารั้ณสุุข
ของ 3 จ้้งห้ว่้ด้ชายแด้นี้ใต้ ซึ่�งขณะน้ี้�นี้ผมีย้งทำงานี้อยู่โรั้งพยาบาลักะพ้อ จ้้งห้ว่้ด้
ปัตตานี้ี โครั้งการั้เพื�อชีว่ิตเป็นี้โครั้งการั้ที�ด้ีที�ได้้เปลัี�ยนี้กรั้ะบว่นี้ท้ศินี้์ในี้การั้ทำงานี้ของ
เจ้้าห้นี้้าที�สุาธิารั้ณสุุขรั้ว่มีท้�งผมีด้้ว่ย 

กรั้ะบว่นี้ท้ศินี้์ที�อาจ้ารั้ย์ทำให้้มีุมีมีองการั้ช่ว่ยเห้ลัือผู้คนี้ในี้พื�นี้ที�ในี้สุถานี้การั้ณ์
คว่ามีไมีสุ่งบ จ้นี้ทำให้เ้กดิ้เรั้ื�องรั้าว่ด้ีๆ มีากมีายในี้พื�นี้ที� 3 จ้ง้ห้ว่ด้้ชายแด้นี้ใต ้การั้สุรั้า้ง
อาชีพ จ้นี้ทำให้้คุณภาพชีว่ิตผู้คนี้ด้ีขึ�นี้ ภายใต้แนี้ว่คิด้มีารั้่ว่มีก้นี้สุรั้้างสุ้งคมีที�ไมี่ดู้ด้าย
ในี้คว่ามีทุกข์ยากของผู้คนี้ 

แต่อีกโครั้งการั้ที�ยิ�งให้ญ่่กว่่าแลัะคว่รั้ถูกบ้นี้ทึกเอาไว่้ในี้ฐานี้ะผลังานี้ของอาจ้ารั้ย์
มีงคลั คือโครั้งการั้ที�อาจ้ารั้ย์ได้้ผล้ักด้้นี้นี้โยบายสุำค้ญ่ในี้การั้แก้ปัญ่ห้าคว่ามีไม่ีสุงบ
จ้้งห้ว่้ด้ชายแด้นี้ใต้ขณะที�เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรีั้ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข โด้ยมีีนี้โยบาย
ผลัิตพยาบาลัเพิ�มีจ้ำนี้ว่นี้ 3,000 คนี้โด้ยรั้้บสุมี้ครั้ภายในี้ปีเด้ียว่ โด้ยค้ด้เลัือกมีาจ้าก
คนี้ในี้พื�นี้ที� 5 จ้้งห้ว่้ด้ชายแด้นี้ใต้ปรั้ะกอบด้้ว่ย นี้รั้าธิิว่าสุ ยะลัา ปัตตานี้ี สุตูลั แลัะ 
4 อำเภอของจ้้งห้ว่้ด้สุงขลัา แลัะกรั้ะจ้ายการั้เรั้ียนี้การั้สุอนี้ไปย้งว่ิทยาล้ัยพยาบาลั
บรั้มีรั้าชชนี้นี้ีท้�ว่ปรั้ะเทศิ 

ช่ว่งเว่ลัาก็ผ่านี้มีาเกือบจ้ะ 10 ปีนี้้บต้�งแต่พยาบาลั 3,000 คนี้จ้บแลัะบรั้รั้จุ้เป็นี้
ขา้รั้าชการั้ทำงานี้ในี้พื�นี้ที� นี้กึยอ้นี้ถงึโครั้งการั้ผลัติพยาบาลั 3,000 คนี้แคก่รั้ะบว่นี้การั้
คิด้ช่ว่งแรั้ก ก็ต้องยอมีรั้้บว่่า มีีแรั้งต้านี้จ้ากบุคลัากรั้ในี้สุ่ว่นี้ของสุาธิารั้ณสุุขอย่างมีาก 
แต่ด้้ว่ยกรั้ะบว่นี้การั้สุรั้้างการั้มีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีต้�งแต่กรั้ะบว่นี้การั้เปิด้รั้้บสุมี้ครั้ การั้กรั้ะจ้าย
สุถานี้ที�ศิึกษาในี้ว่ิทยาล้ัยพยาบาลัท้�ว่ปรั้ะเทศิ การั้ดู้แลัน้ี้กศิึกษาขณะเรีั้ยนี้พยาบาลั
อยา่งใกลัช้ดิ้ จ้นี้ถงึการั้เตรั้ยีมีสุถานี้ที�ปฏบิต้งิานี้ให้พ้รั้อ้มีสุำห้รั้บ้พยาบาลัที�จ้ะจ้บออก
มีา ทำให้้พยาบาลัที�จ้บออกมีาสุามีารั้ถมีีที�ยืนี้ในี้สุ้งคมีได้้อย่างภาคภูมีิ 

แนี้่นี้อนี้ที�สุุด้โครั้งการั้ที�แรั้กเรั้ิ�มีคนี้สุ่ว่นี้ให้ญ่่มีองว่่าไมี่มีีทางสุำเรั้็จ้ แต่ว่้นี้นี้ี�เรั้าได้้
พยาบาลัที�มีีศิ้กยภาพที�กลั้บมีาดู้แลัคนี้ในี้บ้านี้เกิด้ต้ว่เอง พยาบาลัที�กรั้ะจ้ายถึงชุมีชนี้ 
พยาบาลัที�ย้งทำงานี้อยู่ภายใต้สุถานี้การั้ณ์คว่ามีไม่ีสุงบ ทำให้้คนี้ในี้จ้้งห้ว้่ด้ชายแด้นี้
ภาคใต้เข้าถึงรั้ะบบบรั้ิการั้สุาธิารั้ณสุุขมีากขึ�นี้ นี้้บเป็นี้คุณูปการั้ที�อาจ้ารั้ย์มีงคลั ณ 
สุงขลัา ได้้มีอบให้้ไว่้ก้บแผ่นี้ด้ินี้นี้ี� 

จ้งึสุมีคว่รั้กลัา่ว่ได้ว้่า่ ทา่นี้เปน็ี้บิด้าผู้ให้้กำเนี้ดิ้พยาบาลั 3,000 คนี้ บดิ้าผูใ้ห้ช้วี่ติให้มี่
ถงึ 3,000 คนี้แล้ัว่ แลัะยง้สุ่งผลัให้ชี้ว่ติผูค้นี้อีกน้ี้บไม่ีถว้่นี้ในี้พื�นี้ที�มีคุีณภาพชีว่ติที�ด้ขีึ�นี้ 

ถ้าจ้ะมีีใครั้สุ้กคนี้ที�คิด้แลัะทำเพื�อผู้อื�นี้อยู่ตลัอด้เว่ลัา จ้นี้ถึงว่ารั้ะสุุด้ท้ายของชีว่ิต 
ห้นี้ึ�งในี้นี้้�นี้ก็นี้่าจ้ะเป็นี้อาจ้ารั้ย์มีงคลั ณ สุงขลัา ด้้ว่ยจ้ิตคารั้ว่ะ
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อ.มีงคลั ณ สุงขลัา ที�ด้ิฉ้นี้เรั้ียกติด้ปากว่่า ‘ลัุงห้มีอ’ จ้ากไปครั้บรั้อบ 1 ปี เป็นี้ครั้้�งแรั้กที�ด้ิฉ้นี้สุามีารั้ถ
ต้�งห้ลั้กเขียนี้ถึงท่านี้ได้้ สุำห้รั้้บเรั้ื�องงานี้แลัะคว่ามีมีุ่งมี้�นี้ที�ท่านี้ทำเพื�อปรั้ะชาชนี้คนี้เลั็กคนี้น้ี้อยแลัะเพื�อ
ทำให้้สุ้งคมีด้ีขึ�นี้ ข้อเขียนี้ต่างๆ ที�มีีอยู่ในี้ห้นี้้งสุือที�รั้ะลัึกนี้ี� สุามีารั้ถเป็นี้ภาพสุะท้อนี้บอกเลั่าเรั้ื�องรั้าว่ผ่านี้
ปากคำแลัะคว่ามีรัู้สึุ้กของผูค้นี้ที�ได้้สุ้มีผ้สุก้บท่านี้อย่างดี้ ด้ง้น้ี้�นี้ ด้ฉิน้ี้จึ้งเลืัอกเขียนี้คำสุอนี้ที�ลังุห้มีอย�ำบ่อยครั้้�ง 
แมี้ในี้ช่ว่งท้ายๆของชีว่ิต ซ่ึ�งเชื�อว่่าจ้ะเป็นี้ปรั้ะโยชนี้์ก้บทุกๆคนี้ เพรั้าะท่านี้ได้้สุอนี้ผ่านี้ชีว่ิตต้ว่เอง

ลังุห้มีอเล่ัาให้ฟั้งว่า่ ทา่นี้เป็นี้นี้ก้กีฬาที�เอาจ้ริั้งเอาจ้ง้มีาแต่ไห้นี้แต่ไรั้ ท้�งรั้ก้บี� ตอ่ยมีว่ย พายเรืั้อ แลัะเทนี้นิี้สุ 
จ้นี้เมีื�อเข้าอายุ 50 อาการั้บาด้เจ้็บจ้ากการั้เลั่นี้กีฬาในี้ว่้ยห้นีุ้่มีได้้มีาทำรั้้ายจ้นี้กรั้ะท้�งเกือบเด้ินี้ไมี่ได้้แลัะได้้
รั้้บคำแนี้ะนี้ำให้้ผ่าต้ด้ที�ห้ลั้ง แต่อาจ้ารั้ย์ห้มีอที�นี้้บถือก้นี้แนี้ะนี้ำว่่า อย่าเข้าผ่าต้ด้เลัย เพรั้าะนี้้�นี้จ้ะทำลัาย
ชีว่ิตที�แอคทีฟของคุณห้มีอ แต่ให้้อด้ทนี้สุรั้้างกลั้ามีเนี้ื�อด้้ว่ยการั้ว่ิ�ง เพรั้าะถึงที�สุุด้แลั้ว่ กลั้ามีเนี้ื�อจ้ะแข็งแรั้ง
กว่่ากรั้ะดู้ก จ้ะคอยพยุงกรั้ะดู้กที�เสืุ�อมีได้้ ลัุงห้มีอใช้เว่ลัาเป็นี้ปีกว่่าจ้ะว่ิ�งได้้แลัะอีกห้ลัายปีสุู่การั้เสุพติด้
การั้ว่ิ�ง ไม่ีว่า่จ้ะเดิ้นี้ทางไปไห้นี้ต่อไห้นี้ รั้องเท้าวิ่�งแลัะชุด้ออกกำล้ังกายสุำคญ้่ที�สุดุ้ ทกุเช้ามืีด้จ้ะออกว่ิ�งสุำรั้ว่จ้
บ้านี้เมีืองต่างถิ�นี้ที�เด้ินี้ทางไป ห้ลัายครั้้�งต้องคอยเตือนี้ต้ว่เองให้้เผื�อรั้ะยะทางว่กกลั้บมีาเพรั้าะว่ิ�งจ้นี้เพลัินี้ 

แลัะนี้่าจ้ะเป็นี้เพรั้าะ ด้ิฉ้นี้อ้ว่นี้ ห้ายใจ้สุ้�นี้ๆห้อบๆ แลัะมีีแนี้ว่โนี้้มีจ้ะเป็นี้ผู้ป่ว่ยสุารั้พ้ด้โรั้ค NCDs ในี้
อนี้าคตอ้นี้ใกลั้ ลัุงห้มีอมี้กพยายามีโนี้้มีนี้้าว่ให้้ลัด้การั้กินี้แลัะออกกำลั้งกายอย่างสุมี�ำเสุมีอ เมีื�อไมี่สุามีารั้ถ
โนี้ม้ีนี้า้ว่เรั้ื�องลัด้กนิี้ได้้ กช็ว่นี้ไปว่ิ�ง ด้ฉิน้ี้ยง้จ้ำว่น้ี้แรั้กที�ไปห้ด้้ว่ิ�งได้ ้ลังุห้มีอบอกว่า่ ชา้แคไ่ห้นี้กไ็ด้ ้แตห่้า้มีเด้นิี้ 
เพรั้าะเด้ินี้มี้นี้เปิด้โอกาสุให้้ย้ายพุง สุบายเกินี้ไป แมี้ลัุงห้มีอจ้ะวิ่�งช้าลังมีากๆ แต่ด้ิฉ้นี้ก็ย้งตามีไมี่ค่อยท้นี้ 
พยายามีล้ัด้สุนี้ามีห้ญ้่าก็ด้้นี้ไปเจ้อเนิี้นี้ก้บที�ชื�นี้แฉะ จ้นี้ต้องว่ิ�งตามีทางปกติไปน้ี้�นี้แห้ลั่ะจ้นี้กว่่าจ้ะท้นี้ก้นี้ 
ลัุงห้มีอใช้คว่ามีอด้ทนี้อย่างมีากเป็นี้เด้ือนี้ๆกว่่าจ้ะเข็นี้ด้ิฉ้นี้ให้้ว่ิ�งพรั้้อมีก้นี้ได้้อย่างนี้้อย 3-4 กิโลัเมีตรั้ 
แต่ลัุงห้มีอก็ต้องทำใจ้สุำห้รั้้บคว่ามีเป็นี้ห้มีูแข็งแรั้งของด้ิฉ้นี้ ที�ว่ิ�งจ้รั้ิงจ้้งแต่ลัด้กินี้ไมี่ได้้

3 คำสอน
กรรณิการ์ กิจติิเวัชิกุล
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ช่ว่งที�ลัุงห้มีอได้้รั้้บการั้วิ่นี้ิจ้ฉ้ยว่่าเป็นี้มีะเรั้็งไต บางครั้้�งเคยบ่นี้
ด้้ว่ยนี้�ำเสีุยงน้ี้อยใจ้ “ออกกำล้ังกายมีาท้�งชีวิ่ตก็ย้งป่ว่ย” แต่เมืี�อ
ถูกถามีว่่า ถ้าย้อนี้กลั้บไปได้้จ้ะไมี่ออกกำลั้งกายแบบนี้ี�ห้รั้ือ ลัุงห้มีอ
กย็ิ�มีอยา่งใจ้ด้ ี“ออกซ่ ิออกแบบนี้ี�แห้ลัะ่” คำทก้ทายที�ลังุห้มีอมีก้จ้ะมีี 
แมีใ้นี้ชว่่งรั้ะยะท้ายที�พ้กรั้ก้ษาตว้่อยูท่ี� รั้พ. “กายง้ไปว่ิ�งใชไ่ห้มี” รั้อย
ยิ�มีกว่้างโยนี้กลั้บให้้ท้นี้ทีเมีื�อรั้ายงานี้ผลัการั้ว่ิ�งให้้ฟัง ยิ�งเลั่าว่่า ตอนี้
นี้ี�พามี่ามี้าป่าป๊าไปออกกำลั้งกายด้้ว่ย มีีพ้ฒนี้าการั้อย่างไรั้บ้างแลั้ว่ 
รั้อยยิ�มีของลัุงห้มีอยิ�งกว่้างกว่่าเด้ิมี 

นี้ี�ก็คือค�าสุอนี้ที�สุองที�ลัุงห้มีอเนี้้นี้ย��า คือ ดู้แลัคนี้ในี้ครั้อบครั้้ว่
ให้้ด้ี ลัุงห้มีอเลั่าว่่า สุมี้ยก่อนี้ท�างานี้ห้นี้้ก อ้นี้ที�จ้รั้ิงก็สุนี้ใจ้ท�าแต่งานี้
ท้�งชวี่ติ ท�าให้้เว่ลัาที�จ้ะเอาใจ้ใสุ่ด้แูลัคนี้ในี้ครั้อบครั้ว้่อาจ้มีไีม่ีมีากนี้ก้ 
“อย่าเอาอย่างลังุห้มีอ กาจ้ะท�างานี้ห้นี้ก้ ห้รั้อืจ้ะไปเที�ยว่ จ้ะไปท�างานี้
ตบตกีบ้ใครั้ต่อใครั้เขากไ็ด้้ แต่ต้องแบ่งเว่ลัาดู้แลัคนี้ในี้ครั้อบครั้ว้่ด้้ว่ย” 
ถ้าย้อนี้เว่ลัาได้้ ด้ิฉ้นี้เชื�อว่่า ลัุงห้มีออยากกลั้บไปแก้ไขให้้ด้ีกว่่านี้ี�

อย่างไรั้ก็ตามี สุ�าห้รั้้บด้ิฉ้นี้ ค�าสุอนี้สุุด้ท้ายสุ�าค้ญ่ที�สุุด้ นี้้�นี้คือ 
การั้ฝูึกอาณาปานี้สุติแลัะฝูึกมีรั้ณานีุ้สุติ 

เรั้าสุองคนี้ลัุงห้ลัานี้มีีเรั้ื�องคุยก้นี้แทบทุกเรั้ื�อง ตอนี้ที�ลัุงห้มีอเลั่า
ให้้ฟังว่่าได้้รั้บ้การั้ว่นิี้จิ้ฉย้ว่่าเป็นี้มีะเรั้ง็ไต แลัะต้องได้้รั้บ้การั้ผ่าตด้้เอา
ไตออกข้างห้นี้ึ�ง “อย่างที�กาบอกลังุห้มีอเสุมีอ เรั้าสุองคนี้ท�างานี้ร่ั้ว่มี
ก้นี้ห้ลัายเรั้ื�อง แค่เฉพาะเรั้ื�องปรั้ะกาศิ CL ก้บยาต้านี้ไว่รั้้สุเอชไอว่ี/
เอด้สุ์ ยารั้้กษาลัิ�มีเลัือด้ห้้ว่ใจ้ แลัะยามีะเรั้็ง ก็ช่ว่ยคนี้ได้้ต้�งมีากมีาย 
ปรั้ะห้ย้ด้งบปรั้ะมีาณค่ายาได้้ก็เอาไปเรั้ิ�มีสุิทธิิปรั้ะโยชนี้์ลั้างไตให้้ผู้
ป่ว่ยโรั้คไตรั้ะยะท้ายได้้อีก ท�าขนี้าด้นี้ี�เรั้าสุองคนี้ตายตาห้ลั้บได้้แลั้ว่ 
แต่ถ้าย้งมีีชีว่ิตอยู่ต่อได้้ ก็ถือเป็นี้ก�าไรั้ให้้ท�างานี้ต่อไปอีกเรั้ื�อยๆ” ลัุง
ห้มีอห้้ว่เรั้าะเสุียงด้้งก่อนี้ที�จ้ะเขกห้้ว่ด้ิฉ้นี้ 1 ที ก่อนี้จ้ะย��าว่่า “แต่กา
ต้องเริั้�มีฝูึกอาณาปานี้สุติได้้แลั้ว่นี้ะ ขนี้าด้ลุังห้มีอฝูึกมีาห้ลัายสิุบปี
ช่ว่งเว่ลัาอย่างนี้ี�ย้งรัู้้สุึกว่่า ฝูึกสุติมีาไมี่พอ อยากให้้กาฝูึกต้�งแต่ตอนี้
นี้ี� เพรั้าะถึงที�สุุด้แลั้ว่ มี้นี้จ้�าเป็นี้จ้รั้ิงๆ ถ้าเรั้าไมี่ฝูึกมีา ห้รั้ือฝูึกมีาไมี่
มีากพอ ไมี่มีีใครั้ช่ว่ยเรั้าได้้” 

คิดถึงลุงหมอเสมอ
กรรณิการ์ กิจติิเวัชิกุล
22 พฤศจิิกายน 2564
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"วัิ�ง" ออกกำลังกายได้ "สมาธิิ"

นิชิานันท์ นาไชิย 

นิตูยสารหมอชาวบ�าน ฉบับที� 395 มีนาคม 2555

นี้ายแพทย์มีงคลั ณ สุงขลัา ห้รั้ือ "ห้มีอขี�มี้าแกลับ" อด้ีตรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข เป็นี้แพทย์ที�ทำงานี้ในี้ชนี้บทมีากว่่า 30 ปี ด้้ว่ยคว่ามี
ทุ่มีเท ตรั้งไปตรั้งมีา เอาจ้ริั้งเอาจ้้ง แลัะไม่ียอมีให้้รั้ะเบียบของรั้าชการั้เป็นี้
อุปสุรั้รั้คต่อการั้ช่ว่ยรั้้กษาผู้ป่ว่ย

ห้มีอมีงคลั ได้ฉ้ายาว่า่ "ห้มีอขี�มีา้แกลับ" เพรั้าะครั้้�งแรั้กที�ไปทำงานี้นี้้�นี้ได้ไ้ป
ปรั้ะจ้ำที�อำเภอพิมีาย จ้้งห้ว่้ด้นี้ครั้รั้าชสุีมีา โด้ยใช้มี้าเป็นี้พาห้นี้ะเด้ินี้ทางออก
เยี�ยมีผู้ป่ว่ยซ่ึ�งสุะด้ว่กแลัะเข้าถึงชาว่บ้านี้ได้้ง่าย

ปจั้จ้บุน้ี้ห้มีอมีงคลั อาย ุ๗0 ปแีลัว้่ แตย่ง้มีสีุขุภาพรั้า่งกายที�แขง็แรั้ง เพรั้าะ
ทำกิจ้กรั้รั้มีเพื�อสุุขภาพอย่างต่อเนี้ื�อง แลัะเลั่นี้กีฬาอีกห้ลัายชนี้ิด้
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เริ�มออกกำลังกายจริงจังติั�งแติ่เม่�อไหร่

จ้รั้ิงๆ แล้ัว่เป็นี้คนี้ออกกำล้ังกายมีาโด้ยตลัอด้ เป็นี้นี้้กกีฬาที�เลั่นี้กีฬาห้ลัาย
ชนี้ิด้ ไมี่ว่่าจ้ะเป็นี้การั้แข่งเรั้ือ รั้้กบี� ยูโด้ ว่ิ�ง ห้รั้ือมีว่ยไทย

การั้ว่ิ�งออกกำลั้งกายนี้้�นี้ว่ิ�งจ้รั้ิงๆ จ้้งๆ มีาต้�งแต่ พ.ศิ. 2530 โด้ยเฉลัี�ยว่้นี้ลัะ 5 
กิโลัเมีตรั้ ก่อนี้ห้นี้้านี้้�นี้จ้ะเลั่นี้กีฬาห้ลัายๆ อย่างผสุมีผสุานี้ก้นี้ไป

ด้้ว่ยว่้ยที�เพิ�มีขึ�นี้... ทุกว่้นี้นี้ี�ก็ย้งว่ิ�ง 5 กิโลัเมีตรั้ อยู่เห้มีือนี้เด้ิมี แต่ก็ว่ิ�งช้าลังตามี
อายุที�เพิ�มีขึ�นี้เช่นี้ก้นี้

ผลดีจากการวัิ�งอย่างติ่อเน่�อง

การั้ออกกำล้ังกายอย่างต่อเนี้ื�องต้�งแต่ พ.ศิ. 2530 สุ่งผลัดี้จ้นี้ถึงปัจ้จุ้บ้นี้
เพรั้าะ... การั้ว่ิ�งทำให้สุ้ขุภาพดี้ ไมีเ่คยเปน็ี้อะไรั้เลัย ไม่ีเคยปว่่ยห้นี้ก้ๆ จ้นี้ตอ้งห้ามีเข้า
โรั้งพยาบาลั นี้อกจ้ากรั้า่งกายไมีเ่จ้บ็ปว่่ยแล้ัว่ การั้ออกกำล้ังกายยง้ทำให้ก้ารั้ทำงานี้
อะไรั้ต่างๆ รัู้้สุึกโลั่ง จ้ิตใจ้ก็ผ่องใสุไมี่เครั้ียด้มีากเท่าที�คว่รั้ ถึงแมี้ว่่าจ้ะมีีเห้ตุการั้ณ์
อะไรั้ต่างๆ มีารั้ายลั้อมีก็ตามี

การั้ออกกำลั้งกายทำให้้ได้ท้้�งสุขุภาพกายแลัะสุขุภาพใจ้ คือรั้า่งกายได้้พลัง้งานี้
จ้ากการั้ออกกำลั้งกาย กลั้ามีเนี้ื�อแข็งแรั้ง ขณะที�ว่ิ�งสุารั้เอนี้ด้อรั้์ฟินี้ห้ลั้�ง เห้มีือนี้ก้บ
มีีมีอรั้์ฟีนี้ของรั้่างกายห้ลั่อเลัี�ยง ทำให้้จ้ิตใจ้เรั้าสุงบ ว่ิ�งไปว่ิ�งมีา บางครั้้�งสุามีารั้ถเข้า
สุมีาธิิได้้

การั้ว่ิ�งเห้มีือนี้ก้บการั้เด้ินี้จ้งกรั้มีนี้้�นี้แห้ลัะ ซ่้าย-ขว่า ยก-ย่างห้นี้อ เห้มีือนี้ก้นี้
เลัย ว่ิ�งไปดู้ปลัายเท้าของต้ว่เองไปสุ้กปรั้ะเดี้�ยว่ทุกสิุ�งทุกอย่างตรั้งนี้้�นี้คือการั้เข้า
สุมีาธิิ จ้ิตเรั้าจ้ะสุงบ มีีพลั้งกลั้บจ้ากว่ิ�ง อาบนี้��าอาบท่าแลั้ว่ ท�าให้้เรั้าคิด้อะไรั้ คิด้ได้้
อย่างสุงบ โปรั้่ง โลั่ง ช้ด้เจ้นี้

กินแติ่พอดี.... สร้างสุขภัาพให้แข็งแรง

เรั้ื�องอาห้ารั้การั้กินี้ ต้องไมี่ให้้มีากห้รั้ือนี้้อยเกินี้ไป แลัะก็ไมี่ได้้เครั้่งครั้้ด้จ้นี้เกินี้
ไป สุำค้ญ่อยู่ที�การั้กินี้แต่พอด้ี คือกินี้ไมี่ให้้อิ�มีจ้นี้เกินี้ไป

ของที�กินี้ไมีเ่ลัอืกมีาก แลัะถา้มีื�อกินี้อาห้ารั้มี้นี้มีากไปแลัว้่ มีื�อตอ่ไปก็ตอ้งลัด้มีน้ี้
ลังด้ว้่ย จ้ะได้ไ้มีท่ำให้ต้ว้่เองรัู้สุ้กึอดึ้อด้้ นี้้�นี้คอืเฉลัี�ยการั้กนิี้ ด้้ว่ยการั้ด้อูยา่ให้ม้ีากเกนิี้
ไปในี้อาห้ารั้แต่ลัะชนี้ิด้



๘0มงคล ณ สงขลา
นายแพทย์

ออกกำลังกายง่ายนิดเดียวั
 การั้ที�จ้ะเด้ินี้ไปให้้ถึงจุ้ด้ห้มีายปลัายทางของการั้มีีสุุขภาพด้ี จ้ะต้องลังมืีอเด้ินี้ทาง

เอง... สุมีมีติว่่าเรั้าบอกว่่าจ้ะให้้มีีสุุขภาพด้ี เรั้าต้องลังมีือเด้ี�ยว่นี้ี� เพียง 2 อย่างเท่านี้้�นี้
คือ อย่าไปคิด้อย่างอื�นี้มีาก

 ห้นี้ึ�ง ออกกำลั้งกาย การั้ออกกำลั้งจ้ะทำให้้ได้้ท้�งกำลั้งที�กายแลัะกำลั้งที�ใจ้ จ้ิตเรั้า
ก็จ้ะสุงบรั้ะห้ว่่างที�ออกกำลั้งกาย โด้ยเฉพาะการั้ว่ิ�งที�เป็นี้แอโรั้บิก จ้ะทำให้้จ้ิตสุงบทำ
สุมีาธิิไปพรั้้อมีๆ ก้นี้ได้้ด้้ว่ย เรั้ียกว่่าได้้ท้�งกาย ได้้ท้�งใจ้

 สุอง การั้กินี้ จ้ะต้องกินี้อย่างพอด้ี ห้ลั้บก็สุนี้ิท การั้เคลัื�อนี้ไห้ว่ การั้ทำงานี้อะไรั้
ต่างๆ ก็โลั่ง ปลัอด้โปรั้่ง ถ้ากินี้มีาก ท้องเรั้ายืด้ ท้องอืด้ การั้ทำงานี้เคลัื�อนี้ไห้ว่อะไรั้
ต่างๆ ก็จ้ะไมี่สุะด้ว่ก แลัะเว่ลัานี้อนี้ก็อึด้อ้ด้ ฝูันี้รั้้าย

 เพรั้าะฉะนี้้�นี้ ทำ 2 อย่าง คือออกกำลั้งกายแลัะกินี้ที�พอด้ี เห้มีาะสุมี จ้ะได้้ไมี่ต้อง
ไปเสุียเว่ลัาตรั้ว่จ้สุุขภาพ ไมี่ต้องเสุียเว่ลัานี้อนี้โรั้งพยาบาลั

 ชวี่ติคนี้เรั้าก็มีแีค่นี้ี� ทกุคนี้ก็รัู้อ้ยูแ่ล้ัว่ว่า่การั้เกิด้มีาพร้ั้อมีก้บคว่ามีตาย ไม่ีมีใีครั้ห้นีี้พน้ี้
 
เรื่าต้�องกัารื่ต้ายอย่างม่ศักัดื้�ศรื่่ ไม่ใช่ต้ายคาเครื่ื�องมือแพี่ทย์ท่�เส่่ยบส่ารื่พี่ัดืส่าย 

เวัลาจัะไปีขอให�ไปีอย่างใบไม�รื่่วัง
 กินี้พอด้ี อยู่พอด้ี ออกกำลั้งกายพอด้ี เว่ลัาห้ลัุด้รั้่ว่งจ้ากข้�ว่ จ้ะห้ลัุด้ไปโด้ยไมี่ต้อง

มีีเพลัี�ยห้รั้ือห้นี้อนี้มีากินี้ เป็นี้ชีว่ิตสุุขสุงบ... ห้ลัุด้รั้่ว่งตามีธิรั้รั้มีชาติ
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“ซีีแอล” เพิ�มการเข้าถึงยา 
 รักษาชิีวัิติผ่้ป่วัยทั�วัโลก
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภัาพ 
16 ธัันวาคม 2563
(แปลจิาก Putting Health Before Trade: The importance of Political Leadership)
https://www.facebook.com/133669246752882/posts/3685329961586775/

ขอไวั�อาลัยแดื่ นพี่. มงคล ณ ส่งขลา อดื่ต้รื่ัฐมนต้รื่่วั่ากัารื่กัรื่ะทรื่วังส่าธิารื่ณสุ่ข ผู้ซ่ึ�งกลั้าต้ด้สุินี้ใจ้
นี้ำมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิบ้ตรั้ยาเพื�อปกป้องการั้สุาธิารั้ณสุุขอย่างที�ไมี่เคยมีีใครั้กล้ัามีาก่อนี้ เพื�อ
แก้ปัญ่ห้าการั้ขาด้แคลันี้ยาจ้ำเป็นี้ที�มีีรั้าคาสูุงเกินี้เอื�อมี ซ่ึ�งสุามีารั้ถช่ว่ยให้้ผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ีห้ลัายแสุนี้คนี้
แลัะผูป่้ว่ยที�กำล้ังทนี้ทุกขท์รั้มีานี้จ้ากโรั้คมีะเร็ั้งแลัะโรั้คห้ลัอด้เลืัอด้สุามีารั้ถเข้าถงึยาแลัะมีชีีว่ติรั้อด้ต่อไปได้้

สุขภัาพติ้องมาก่อนการค้า: ควัามสำคัญของภัาวัะผ่้นำทางการเม่อง
ปรั้ะเทศิไทยได้ร้ั้บ้การั้ยอมีรั้บ้จ้ากท้�ว่โลักว่า่ เปน็ี้ห้นี้ึ�งในี้กลัุม่ีปรั้ะเทศิที�ปรั้ะสุบคว่ามีสุำเรั้จ็้ในี้การั้ตอ่กรั้

ก้บการั้รั้ะบาด้ของโรั้คเอด้สุ์ แลัะในี้การั้สุง่เสุรั้ิมีสุทิธิิด้้านี้สุขุภาพผา่นี้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุขุภาพแห้่งชาติ ซ่ึ�ง
ให้้บรั้ิการั้ดู้แลัสุุขภาพอย่างมีีคุณภาพแก่พลัเมีืองไทยทุกคนี้ 
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ปฏิบ้ติการั้ที�มีีนี้้ยสุำค้ญ่ที�สุ่งผลันี้ำไปสูุ่คว่ามีสุำเร็ั้จ้ของรั้ะบบห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห่้งชาติ เกิด้ขึ�นี้ช่ว่ง
รั้ะห้ว่่างปี พ.ศิ.254๙ – 2551 เมีื�อ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ได้้รั้้บแต่งต้�งให้้เป็นี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุขุไทย ทา่นี้ได้สุ้รั้า้งปรั้ะว่ต้ศิิาสุตรั้เ์ปน็ี้คนี้แรั้ก ที�ใชม้ีาตรั้การั้ปกปอ้งการั้สุาธิารั้ณสุขุ ที�เรั้ยีกว่า่การั้
ใช้สุิทธิิโด้ยรั้้ฐ (government use of license) ห้รั้ือการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิ (compulsory license: CL) เพื�อ
แก้ปัญ่ห้าการั้เข้าถึงยาจ้ำเป็นี้ช่ว่ยชีว่ิตที�มีีรั้าคาสุูงเกินี้เอื�อมี, ทำให้้สุามีารั้ถช่ว่ยเห้ลัือผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ีห้ลัาย
แสุนี้คนี้แลัะผู้ป่ว่ยที�กำลั้งทนี้ทุกข์ด้้ว่ยโรั้คมีะเรั้็งแลัะโรั้คห้ลัอด้เลัือด้อุด้ต้นี้ การั้เข้าถึงยาที�มีีรั้าคาต�ำลังมีาก 
อน้ี้เปน็ี้ผลัมีาจ้ากการั้บง้ค้บใชสิุ้ทธิิตอ่สุทิธิิบ้ตรั้ในี้เด้อืนี้พฤศิจ้กิายนี้ พ.ศิ.254๙, มีกรั้าคมี พ.ศิ.2550 แลัะ
มีกรั้าคมี พ.ศิ.2551 ทำให้ร้ั้ะบบปรั้ะกน้ี้สุุขภาพภาครั้ฐ้ของไทยสุามีารั้ถขยายการั้เขา้ถงึการั้รั้ก้ษาแลัะเกดิ้
การั้ปรั้้บปรัุ้งบรั้ิการั้การั้ดู้แลัสุุขภาพให้้ด้ีขึ�นี้ได้้ด้้ว่ย

การั้ตดิ้เชื�อเอชไอว่ ี(HIV) แลัะโรั้คเอด้สุน์ี้บ้เปน็ี้ห้ายนี้ะทางสุขุภาพข้�นี้วิ่กฤตที�มีีอ้ตรั้าตายสุงูในี้ปรั้ะเทศิไทย. 
ปรั้ะชากรั้ไทยเกือบ 600,000 คนี้ตายด้ว้่ยโรั้คนีี้�นี้บ้ต้�งแตมี่ีการั้รั้ะบาด้ในี้ทศิว่รั้รั้ษที� 1๙๘0s (พ.ศิ.2523-
2532) ยาต้านี้ไว่รั้้สุเรั้โทรั้ (anti-retroviral drugs: ARVs) ซ่ึ�งเป็นี้ยาช่ว่ยชีว่ิต (lifesaving drugs) นี้้�นี้ ไมี่
สุามีารั้ถเข้าถึงได้้ทุกคนี้ที�จ้ำเป็นี้ต้องใช้เพรั้าะรั้าคาสุูงลัิบ ผู้ติด้เชื�อ HIV ห้ลัายพ้นี้คนี้ไมี่มีีกำลั้งทรั้้พย์เพียง
พอที�จ้ะซ่ื�อยาต้านี้ฯเห้ลั่านี้ี� แลัะรั้้ฐบาลัก็มีีงบปรั้ะมีาณจ้ำก้ด้ ไมี่สุามีารั้ถแจ้กจ้่ายยาเห้ลั่านี้ี�ให้้ก้บทุกคนี้ได้้ 
เครั้ือข่ายผู้ติด้เชื�อฯ ได้้พยายามีอย่างต่อเนี้ื�องในี้การั้รั้ณรั้งค์ ผลั้กด้้นี้แลัะเรั้ียกรั้้องเพื�อให้้เกิด้การั้เข้าถึงการั้
รั้ก้ษา แลัะในี้ที�สุดุ้ก็ปรั้ะสุบคว่ามีสุำเร็ั้จ้ในี้เดื้อนี้ตุลัาคมี พ.ศิ.254๘ เมืี�อองค์การั้เภสุช้กรั้รั้มี (Government 
Pharmaceutical Organization: GPO) สุามีารั้ถผลิัตยาต้านี้ฯสุูตรั้ผสุมี 3 ชนิี้ด้ (triple cocktail of 
ARVs) ที�มีีรั้าคาต�ำเนี้ื�องจ้ากอายุสุิทธิิบ้ตรั้ของยาท้�งสุามีสุิ�นี้สุุด้ลังแล้ัว่ แลัะรั้้ฐบาลัก็ได้้ปรั้ะกาศิขยายสุิทธิิ
ปรั้ะโยชนี้์ของรั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติให้้ครั้อบคลัุมีการั้รั้้กษาด้้ว่ยยาต้านี้ฯด้้ว่ย

อย่างไรั้ก็ตามีย้งมีีผู้ติด้เชื�ออีกเป็นี้จ้ำนี้ว่นี้มีากที�เชื�อในี้รั้่างกายนี้้�นี้ได้้เรั้ิ�มีด้ื�อต่อยา ห้รั้ือผู้ติด้เชื�อนี้้�นี้ไมี่
สุามีารั้ถทนี้ต่อผลัข้างเคียงของยาต้านี้ไว่รั้้สุเอชไอวี่สุูตรั้พื�นี้ฐานี้ได้้ จ้ำเป็นี้ต้องพึ�งยาต้านี้ฯรัุ้่นี้ให้ม่ีกว่่า ในี้
เว่ลัานี้้�นี้, Efavirenz (EFV) แลัะ lopinavir/ritonavir (LPV/r) ได้้รั้้บคว่ามีนี้ิยมีให้้เป็นี้ยาต้านี้ฯสุูตรั้ข้�นี้ที�
สุอง (second-line ARVs) แตร่ั้าคาของ EFV แลัะ LPV/r ที�ว่างตลัาด้ในี้ไทยโด้ยบรั้ษิท้ตน้ี้ตำรั้บ้สุงูกว่า่รั้าคา
ยาชื�อสุามี้ญ่ในี้ปรั้ะเทศิอินี้เด้ียถึงสุองเท่า 

งบปรั้ะมีาณด้้านี้สุุขภาพที�จ้้ด้สุรั้รั้โด้ยร้ั้ฐบาลัไม่ีเพียงพอที�จ้ะให้้บริั้การั้ยาสูุตรั้ข้�นี้ที�สุองแก่ผู้ที�มีีคว่ามี
จ้ำเป็นี้ท้�งปรั้ะเทศิได้้ งบปรั้ะมีาณสุำห้รั้้บผู้ติด้เชื�อฯ ในี้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าในี้ปีงบปรั้ะมีาณ 
2550 จ้ำก้ด้เพด้านี้อยู่ที� 3,๘55 ลั้านี้บาท (12๘ ลั้านี้เห้รั้ียญ่สุห้รั้้ฐ) สุำห้รั้้บกลัุ่มีเป้าห้มีายที�มีีจ้ำนี้ว่นี้ 
10๘,000 คนี้ ด้้งนี้้�นี้การั้ผลัิตเองห้รั้ือการั้นี้ำเข้ายาต้านี้ฯ ชื�อสุามี้ญ่เข้ามีาในี้ปรั้ะเทศิไทยเพื�อทด้แทนี้ยา
ต้นี้ตำรั้้บจ้ะทำให้้รั้าคายาลัด้ลังแลัะเพิ�มีจ้ำนี้ว่นี้ผู้ป่ว่ยที�สุามีารั้ถเข้าถึงยาต้านี้ฯเห้ลั่านี้ี�ได้้

นี้อกจ้ากการั้ติด้เชื�อเอชไอว่ีแลัะโรั้คเอด้สุ์แลั้ว่ โรั้คห้้ว่ใจ้ขาด้เลัือด้แลัะโรั้คเสุ้นี้เลัือด้สุมีองอุด้ต้นี้ก็เป็นี้
ภารั้ะโรั้คสุำค้ญ่ในี้ปรั้ะเทศิไทยที�นี้ำไปสุู่คว่ามีตายห้รั้ือคว่ามีพิการั้ในี้อ้ตรั้าสุูง มีีอ้ตรั้าตายอยู่ในี้สุามีอ้นี้ด้้บ
แรั้กในี้แต่ลัะปี ท้�งสุองโรั้คนี้ี�เป็นี้สุาเห้ตุสุำค้ญ่ที�ทำให้้เกิด้การั้สุูญ่เสุียปีสุุขภาว่ะ (DALY loss) แลัะติด้อ้นี้ด้้บ
ในี้สุิบอ้นี้ด้้บแรั้กในี้ปรั้ะเทศิไทยท้�งสุองเพศิ ในี้ด้้านี้คว่ามีต้องการั้ยาในี้การั้ร้ั้กษานี้้�นี้ ปรั้ะมีาณการั้ได้้ว่่า
เฉพาะผู้มีีสุิทธิิในี้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้า (Universal Health Coverage scheme: UHC) 
จ้ำนี้ว่นี้ 45 ลั้านี้คนี้ มีีคนี้จ้ำนี้ว่นี้ห้นี้ึ�งที�จ้ำเป็นี้ต้องใช้ยานี้ี� 20.5 ลั้านี้เมี็ด้ต่อปี แลัะด้้ว่ยเห้ตุที�บรั้ิษ้ทยาต้นี้
ตำรั้้บต้�งรั้าคายานี้ี�ไว่้สุูง
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ปรั้ะกอบก้บงบปรั้ะมีาณที�มีีจ้ำก้ด้ ทำให้้มีีคนี้ไข้สุิทธิิห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้าเพียง 20% เท่านี้้�นี้ที�
สุามีารั้ถเขา้ถงึยานี้ี�เพื�อรั้ก้ษาโรั้คห้้ว่ใจ้ ปรั้ะมีาณการั้ได้ว่้่าถา้ไมีมี่ีการั้ผกูขาด้การั้จ้ำห้นี้า่ยยาโรั้คห้้ว่ใจ้ที�มีสีุทิธิิ
บ้ตรั้นี้ี� แลัะมีีการั้แข่งข้นี้ในี้ตลัาด้ด้้ว่ยยาที�ผลัิตในี้ปรั้ะเทศิห้รั้ือมีีการั้นี้ำเข้ายาชื�อสุามี้ญ่ รั้าคายาจ้ะลัด้ต�ำลัง
อยา่งฮว่บฮาบแลัะเพิ�มีการั้เข้าถึงยาได้ถึ้ง 6 ถงึ 12 เท่าตว้่ ซ่ึ�งเป็นี้ไปตามีนี้โยบายห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุขุภาพถ้ว่นี้ห้น้ี้า

ทำนี้องเด้ยีว่กบ้โรั้คห้้ว่ใจ้ มีะเรั้็ง (โด้ยเฉพาะมีะเรั้็งปอด้แลัะมีะเรั้็งเต้านี้มี, มีะเรั้็งเมี็ด้เลัอืด้ (leukemia) 
แลัะมีะเรั้ง็ทางเด้นิี้อาห้ารั้ (gastro-intestinal stromal tumour: GIST) กต็ดิ้อน้ี้ด้บ้ของการั้เป็นี้สุาเห้ตขุอง
คว่ามีตายในี้ลัำด้บ้ตน้ี้ๆ อยา่งตอ่เนืี้�องในี้ปรั้ะเทศิไทย คนี้ไขต้อ้งเผชญิ่ท้�งคว่ามีทกุขท์รั้มีานี้จ้ากคว่ามีรั้นุี้แรั้ง
ของโรั้คแลัะคา่รั้ก้ษาที�มีรีั้าคาสุงูมีาก ทำให้เ้ปน็ี้ภารั้ะอยา่งมีากตอ่คนี้ไขแ้ลัะครั้อบครั้ว้่ โด้ยเฉพาะภารั้ะทาง
เศิรั้ษฐกจิ้ ครั้อบครั้ว้่ที�มีรีั้ายได้น้ี้อ้ยแลัะที�มีรีั้ายได้ป้านี้กลัางจ้ำนี้ว่นี้มีากตอ้งเผชญิ่กบ้ห้ายนี้ะทางการั้เงนิี้ห้รั้อื
แมี้กรั้ะท้�งถึงข้�นี้ลั้มีลัะลัายด้้ว่ยสุาเห้ตุจ้ากค่าใช้จ้่ายในี้การั้รั้้กษาโรั้คมีะเรั้็ง

ยาต้นี้ตำรั้้บที�จ้ำเป็นี้สุำห้รั้้บการั้รั้้กษาเอชไอว่ี โรั้คห้ลัอด้เลัือด้ห้้ว่ใจ้แลัะสุมีอง แลัะโรั้คมีะเรั้็ง มีีรั้าคา
แพงมีากในี้ปรั้ะเทศิไทยเพรั้าะการั้คุม้ีครั้องสุทิธิบิต้รั้ยา ซึ่�งทำให้ผู้ท้รั้งสุทิธิบิต้รั้ผูกขาด้ตลัาด้ได้โ้ด้ยปรั้าศิจ้าก
การั้แข่งข้นี้ ท้�ง GPO แลัะผู้ผลัิตยารั้ายอื�นี้ๆ ไมี่สุามีารั้ถด้ำเนี้ินี้การั้ผลัิตในี้ปรั้ะเทศิห้รั้ือไมี่สุามีารั้ถนี้ำเข้ายา
ชื�อสุามี้ญ่มีาเพื�อจ้ำห้นี้่ายให้้มีีการั้ใช้ในี้ปรั้ะเทศิไทยได้้ 

แมีว้่า่กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขจ้ะมีอีำนี้าจ้ที�จ้ะใชสิุ้ทธิิภายใตสิุ้ทธิิบต้รั้ได้ท้น้ี้ทตีามีมีาตรั้า 51 แห้ง่ พ.รั้.บ.สุทิธิิ
บ้ตรั้ แต่กรั้ะทรั้ว่งฯ ก็ย้งสุู้อุตสุ่าห้์ด้ำเนี้ินี้การั้ต่อรั้องก่อนี้ห้ลัายเด้ือนี้เพื�อให้้บรั้ิษ้ทเจ้้าของสุิทธิิบ้ตรั้ลัด้รั้าคา
ให้้ แต่การั้ต่อรั้องก็ไม่ีสุามีารั้ถตกลังก้นี้ได้้ แมี้ว่่าบรั้ิษ้ทเจ้้าของสุิทธิิบ้ตรั้บางบริั้ษ้ทเสุนี้อลัด้รั้าคาให้้ แต่ก็
ย้งสุูงกว่่ารั้าคายาชื�อสุามี้ญ่เป็นี้อ้นี้มีาก นี้อกจ้ากนี้ี�เงื�อนี้ไขที�มีาพรั้้อมีก้บการั้ลัด้รั้าคาย้งเป็นี้อุปสุรั้รั้คห้ลัาย
ปรั้ะการั้ต่อรั้ะบบการั้บรั้ิห้ารั้จ้้ด้การั้ยา กรั้ะทรั้ว่งฯ มีิอาจ้ปลั่อยให้้ผู้ติด้เชื�อฯ ผู้ป่ว่ยโรั้คห้้ว่ใจ้แลัะผู้ป่ว่ย
มีะเรั้ง็ภายใต้รั้ะบบห้ล้ักปรั้ะกน้ี้สุุขภาพแห่้งชาตต้ิองรั้อยาที�มีรีั้าคาเห้มีาะสุมีโด้ยไม่ีมีกีำห้นี้ด้เว่ลัาที�แน่ี้ชด้้ได้้

ปฏิญ่ญ่าโด้ฮาว่่าด้้ว่ยข้อตกลังทริั้ปส์ุก้บการั้สุาธิารั้ณสุุข (The Doha Declaration on the TRIPs 
Agreement and Public Health) ยืนี้ย้นี้ว่่าปรั้ะเทศิสุมีาชิกขององค์การั้การั้ค้าโลักมีีสุิทธิิตามีกฎห้มีาย
ที�จ้ะใช้มีาตรั้การั้ปกป้องคุ้มีครั้องการั้สุาธิารั้ณสุุขที�รั้ะบุไว่้ในี้ข้อตกลังทรั้ิปสุ์ขององค์การั้การั้ค้าโลักเพื�อแก้
ปัญ่ห้าสุาธิารั้ณสุุข โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อสุ่งเสุรั้ิมีการั้เข้าถึงยาอย่างถ้ว่นี้ห้นี้้า ด้้ว่ยเห้ตุนี้ี� พ.รั้.บ.สุิทธิิบ้ตรั้
ของไทยจ้ึงให้้อำนี้าจ้แก่ กรั้ะทรั้ว่ง ทบว่ง กรั้มี ในี้การั้ใช้สุิทธิิภายใต้สุิทธิิบ้ตรั้ใด้ๆโด้ยไมี่ต้องรั้อให้้ผู้ทรั้งสุิทธิิ
อนีุ้ญ่าตก่อนี้ ท้�งนี้ี� เพื�อให้้เกิด้บรั้ิการั้แลัะปรั้ะโยชนี้์ต่อสุาธิารั้ณะด้้งกลั่าว่แลั้ว่ 

เพื�อแก้ปัญ่ห้าว่ิกฤตสุาธิารั้ณสุุขที�กำลั้งจ้ะเกิด้ขึ�นี้จ้ากการั้ขาด้แคลันี้ยาจ้ำเป็นี้ในี้รั้าคาที�สุามีารั้ถจ้่ายได้้ 
นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา รั้มีว่.กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขแห้่งปรั้ะเทศิไทยรั้ะห้ว่่าง พ.ศิ.254๙ - 2551 ได้้แสุด้ง
คว่ามีกลั้าห้าญ่อย่างที�ไมี่เคยมีีใครั้ทำมีาก่อนี้ ด้้ว่ยการั้ปรั้ะกาศิใช้สุิทธิิภายใต้มีาตรั้า 51 แห้่ง พ.รั้.บ.สุิทธิิ
บ้ตรั้ไทย บทบ้ญ่ญ่้ติตามีมีาตรั้านีี้�เป็นี้ไปตามีข้อตกลังทริั้ปสุ์แลัะปฏิญ่ญ่าโด้ฮาที�ให้้อำนี้าจ้ในี้การั้ปรั้ะกาศิ
บ้งค้บใช้สุิทธิิในี้สุิทธิิบ้ตรั้ใด้ๆ แลัะสุามีารั้ถนี้ำเข้ายาชื�อสุามี้ญ่เพื�อใช้ปรั้ะโยชนี้์ที�มิีใช่ในี้เชิงการั้ค้า แต่เป็นี้
ไปเพื�อปรั้ะโยชนี้์สุาธิารั้ณะ คือเพื�อใช้ในี้การั้รั้้กษาผู้ป่ว่ยทุกคนี้ในี้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติ 

รั้ายการั้ยาที�มีีการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิในี้ครั้้�งน้ี้�นี้ปรั้ะกอบด้้ว่ยยาต้านี้ฯสุองรั้ายการั้คือ efavirenz แลัะ 
lopinavir/ritonavir, ยาที�ใช้ในี้โรั้คห้ลัอด้เลัือด้ 1 รั้ายการั้คือ clopidogrel, แลัะยาต้านี้มีะเรั้็ง 4 รั้ายการั้ 
คือ docetaxel, letrozole, erlotinib แลัะ imatinib.
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ผลัจ้ากการั้บ้งค้บใช้สิุทธิิทำให้้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติสุามีารั้ถจ้้ด้ห้ายาชื�อสุามี้ญ่ของยา
เห้ลั่านี้้�นี้ได้้ในี้รั้าคาที�ลัด้ลัง ๘0% - ๙0% ต�ำกว่่ารั้าคายาต้นี้ตำรั้้บในี้ปรั้ะเทศิไทย รั้าคาที�ลัด้ลังสุ่งผลัให้้
สุามีารั้ถเพิ�มีการั้รั้้กษาผู้ติด้เชื�อฯได้้อีก 25,000 รั้ายเฉพาะยา efavirenz แลัะอีก ๗,000 รั้ายเฉพาะยา 
lopinavir/ritonavir เป็นี้เว่ลัา 5 ปี

ถึงเด้ือนี้ตุลัาคมี 2563 ผู้ติด้เชื�อฯมีากกว่่า 500,000 รั้าย ในี้ปรั้ะเทศิไทยสุามีารั้ถเข้าถึงยาต้านี้ฯ
ภายใตโ้ครั้งการั้ห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพถ้ว่นี้ห้นี้า้ คนี้ไข้ที�สุามีารั้ถเขา้ถงึยา clopidogrel เพิ�มีขึ�นี้เป็นี้อยา่งนี้อ้ย 
40,๙4๗ รั้ายในี้ 5 ปี สุำห้รั้้บยาต้านี้มีะเรั้็งสุี�ชนี้ิด้นี้้�นี้ ในี้ช่ว่ง 5ปีมีีผู้ป่ว่ยที�ได้้รั้้บยาเพิ�มีขึ�นี้อย่างนี้้อยที�สุุด้ 
๘,๙16 รั้ายสุำห้รั้้บ letrozole, 10,๘13 รั้ายสุำห้รั้้บ docetaxel, 1,๘46 รั้ายสุำห้รั้้บ imatinib, แลัะ 
256 รั้ายสุำห้รั้้บ erlotinib

รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้า (Universal Health Coverage: UHC) (ห้นี้ึ�งในี้สุามีรั้ะบบห้ลั้ก
ปรั้ะก้นี้สุุขภาพของรั้้ฐ ครั้อบคลัุมี ๗๘% ของปรั้ะชากรั้ท้�งห้มีด้ในี้ปรั้ะเทศิไทย) สุามีารั้ถปรั้ะห้ย้ด้เงินี้ได้้
มีากกว่่า 6 พ้นี้ลั้านี้บาท (200 ลั้านี้เห้รั้ียญ่สุห้รั้้ฐ) ในี้ช่ว่งรั้ะห้ว่่าง พ.ศิ.2552 - 2554 จ้ากการั้บ้งค้บ
ใช้สุิทธิิ ปรั้ะมีาณการั้ได้้ว่่าทุกๆ 300 ลั้านี้บาท (10 ลั้านี้เห้รั้ียญ่สุห้รั้้ฐ) ที�ปรั้ะห้ย้ด้ได้้ จ้ะมีีคนี้ไข้เข้าถึงยา
ต้านี้ฯ เพิ�มีขึ�นี้ 10,000 รั้าย นี้อกจ้ากนี้ี�รั้ะบบ UHC ย้งสุามีารั้ถจ้้ด้สุรั้รั้เงินี้ที�ปรั้ะห้ย้ด้ได้้ว่งเงินี้ 1,500 
ลั้านี้บาท (50 ลั้านี้เห้รั้ียญ่สุห้รั้้ฐ) ไปใช้ในี้การั้ปรั้้บปรัุ้งบรั้ิการั้สุุขภาพสุำห้รั้้บผู้ป่ว่ยไตว่าย

ผลักรั้ะทบจ้ากการั้บง้คบ้ใชสุ้ทิธิทิี�เปน็ี้ผลังานี้ของ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา มีเิพยีงแตสุ่ง่ผลัต่อปรั้ะชาชนี้คนี้
ไทยเท่านี้้�นี้ แต่ย้งสุ่งผลัอย่างมีีนี้้ยสุำค้ญ่ต่อการั้สุ่งเสุรั้ิมีการั้เข้าถึงยาจ้ำเป็นี้ท้�ว่โลักด้้ว่ย โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง
การั้ด้ง้กล่ัาว่มีอีทิธิพิลัอย่างมีากต่อบรั้รั้ษท้ยาข้ามีชาติ ผูเ้ป็นี้เจ้า้ของสิุทธิบิต้รั้ยา efavirenz แลัะ lopinavir/
ritonavir ในี้ห้ลัายๆปรั้ะเทศิ บรั้รั้ษ้ทยาเห้ลั่านี้ี�ได้้ปรั้ะกาศิลัด้รั้าคาลังอย่างมีากสุำห้รั้้บยา efavirenz แลัะ 
lopinavir/ritonavir ท้�ว่โลักเมีื�อมีีการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิในี้ปรั้ะเทศิไทย อีกท้�งย้งเป็นี้แรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้ให้้รั้้ฐบาลั
บรั้าซ่ิลัก้าว่ตามีปรั้ะเทศิไทยด้้ว่ยการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิบ้ตรั้ยา efavirenz เพื�อแก้ปัญ่ห้าการั้รั้ะบาด้ของ
เอชไอว่ีในี้ปรั้ะเทศิของตนี้

การั้ต้ด้สุินี้ใจ้ปรั้ะกาศิบ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิบ้ตรั้โด้ย นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ย้งเป็นี้ต้ว่อย่างที�ดี้สุ�าห้ร้ั้บ
ปรั้ะเทศิก�าลั้งพ้ฒนี้าต่างๆ ว่่ามีาตรั้การั้คุ้มีครั้องการั้สุาธิารั้ณสุุขตามีข้อตกลังทรั้ิปสุ์ไมี่ได้้จ้�าก้ด้การั้ใช้อยู่ที�
การั้แก้ปัญ่ห้าเอชไอวี่เท่านี้้�นี้ ปรั้ะเทศิไทยได้้ปฏิบ้ตติามีปฏิญ่ญ่าโด้ฮาที�ยนืี้ย้นี้ว่่า ข้อตกลัง ทริั้ปส์ุมีีรั้ะด้บ้ของ
คว่ามียดื้ห้ยุน่ี้ที�อนุี้ญ่าตให้้รั้ฐ้บาลัพจิ้ารั้ณาทางเลืัอกต่างๆ ในี้การั้ก�าห้นี้ด้เป็นี้ข้อกฎห้มีายห้รืั้อนี้โยบายที�เป็นี้
คว่ามีสุ้มีพ้นี้ธิ์รั้ะห้ว่่างการั้คุ้มีครั้องสุิทธิิบ้ตรั้ก้บการั้สุาธิารั้ณสุุข ที�รั้ว่มีถึงการั้ใช้มีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิด้้ว่ย. 
ภายห้ลั้งการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิบ้ตรั้ยาโรั้คห้้ว่ใจ้แลัะยาโรั้คมีะเรั้็งในี้ปรั้ะเทศิไทยรั้ะห้ว่่าง พ.ศิ. 254๙ - 
2551 สุ�าน้ี้กงานี้สุิทธิิบ้ตรั้ของอินี้เด้ียอนีุ้มี้ติตามีค�ารั้้องของบรั้ิษ้ทยาชื�อสุาม้ีญ่ที�ขอบ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิ
บ้ตรั้ยาต้านี้มีะเรั้็งที�ชื�อ sorafenib tosylate, ในี้ปีพ.ศิ. 2554 แลัะเมีื�อ พ.ศิ. 2560 รั้้ฐบาลัมีาเลัเซ่ียก็
ปรั้ะกาศิบ้งค้บใช้สุิทธิิต่อสุิทธิิบ้ตรั้ยา sofosbuvir ยาที�ใช้รั้้กษาโรั้คไว่รั้้สุต้บอ้กเสุบ-ซ่ี

การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิที�มีีมีามีากกว่่าสุิบปีก่อผลักรั้ะทบแมี้กรั้ะท้�งในี้ช่ว่งที�โคว่ิด้-1๙ รั้ะบาด้ การั้บ้งค้บใช้
สุิทธิิต่อสิุทธิิบ้ตรั้ยา lopinavir/ritonavir (LPV/r) ทำให้้ปรั้ะเทศิไทยสุามีารั้ถใช้ยาชื�อสุามี้ญ่สูุตรั้นีี้�เป็นี้
ทางเลัอืกในี้การั้รั้ก้ษาผูป้ว่่ยโคว่ดิ้-1๙ ในี้ชว่่งเรั้ิ�มีตน้ี้ของการั้รั้ะบาด้ ในี้ขณะที�ห้ลัายปรั้ะเทศิท้�ว่โลักขาด้แคลันี้
ยานี้ี� รั้้ฐบาลัอิสุรั้าเอลัต้ด้สุินี้ใจ้ปรั้ะกาศิบ้งค้บใช้สุิทธิิยาสุูตรั้ LPV/r เมีื�อว่้นี้ที� 1๙ มีีนี้าคมี พ.ศิ. 2563 
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เพื�อที�จ้ะแก้ปัญ่ห้าว่ิกฤตโคว่ิด้-1๙ บรั้ิษ้ทยาเจ้้าของสุิทธิิบ้ตรั้ยานี้ี�ปรั้ะกาศิว่่าจ้ะไมี่สุงว่นี้สุิทธิิ�ต่อสุิทธิิบ้ตรั้นี้ี�
ท้�ว่โลักภายห้ลั้งจ้ากการั้บ้งค้บใช้สุิทธิิของอิสุรั้าเอลั

ปรั้ะชาสุ้งคมีโลัก (Global civil society) รัู้้จ้้ก นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา มีานี้านี้แลั้ว่ในี้ด้้านี้คว่ามีกลั้าห้าญ่ 
กลัา้ตด้้สุนิี้ใจ้ใชม้ีาตรั้การั้คุม้ีครั้องการั้สุาธิารั้ณสุขุที�ถกูกฎห้มีายเพื�อแกป้ญั่ห้าคว่ามีจ้ำเปน็ี้ในี้เรั้ื�องสุขุภาพ มีี
การั้กล่ัาว่กน้ี้ในี้ปรั้ะเทศิไทยว่า่เป็นี้การั้ใช้ยทุธิวิ่ธิสีุามีเห้ลัี�ยมีเขยื�อนี้ภูเขา สุามีเห้ลัี�ยมีคือการั้สุร้ั้างองค์คว่ามีรัู้ ้
การั้เคลัื�อนี้ไห้ว่ทางสุ้งคมีแลัะคว่ามีรั้่ว่มีมีือจ้ากทางการั้เมีือง 

นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา แลัะกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุภายใต้การั้นี้ำของเขาแสุด้งให้เ้ห็้นี้ถงึคว่ามีสุำคญ้่ของคว่ามี
รั้ว่่มีมีอืจ้ากทางการั้เมีอืงแลัะภาว่ะคว่ามีเปน็ี้ผูน้ี้ำที�ด้ใีนี้การั้ใชข้อ้ยดื้ห้ยุน่ี้ของทรั้ปิสุเ์พื�อคุม้ีครั้องสุขุภาพ การั้
ต้ด้สุินี้ใจ้ของเขาทำให้้รั้ะบบห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห้่งชาติสุามีารั้ถเพิ�มีการั้เข้าถึงการั้รั้้กษาอย่างมีีนี้้ยสุำค้ญ่
แลัะสุามีารั้ถปรั้้บปรัุ้งคุณภาพบรั้ิการั้สุุขภาพของปรั้ะเทศิด้้ว่ย การั้กรั้ะทำของเขากลัายเป็นี้แรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้
แก่ปรั้ะเทศิกำลั้งพ้ฒนี้าต่างๆ ในี้การั้ใช้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิเป็นี้เครั้ื�องมีือต่อสุู้ก้บภ้ยคุกคามีด้้านี้สุาธิารั้ณสุุข
อ้นี้เนี้ื�องมีาจ้ากกำแพงสุิทธิิบ้ตรั้ 

การั้บ้งคบ้ใช้สิุทธิิของไทยยง้คงเป็นี้การั้ใชป้รั้ะโยชนี้อ์ยา่งสุำคญ้่มีากที�สุดุ้ของปฏิญ่ญ่าโด้ฮาที�ว่า่ด้ว้่ยทริั้ปสุ์
ก้บการั้สุาธิารั้ณสุุขที�ยืนี้ย้นี้ได้้ว่่า ปรั้ะเทศิสุมีาชิกองค์การั้การั้ค้าโลักมีีสิุทธิิตามีกฎห้มีายที�จ้ะใช้มีาตรั้การั้
คุ้มีครั้องการั้สุาธิารั้ณสุุขแลัะชูธิงว่่า สุุขภาพของปรั้ะชาชนี้ต้องมีาก่อนี้การั้ค้า

รั้ายชื�อผู้รั้่ว่มีไว่้อาลั้ย 
องค์กรั้ : 

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)

บุคคลั : 
Brigitte Tenni, Australia

Kajal Bhardwaj, India
Karyn Kaplan, USA
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หมอมงคล กับัการติ่อส่้เพ่�อการเจรจาการค้า
ระหวั่างประเทศุที�เป็นธิรรม

FTA Watch (กลุม่ศุึกษาข้อติกลงเขติการค้าเสรีภัาคประชิาชิน) 
16 ธัันวาคม 2563

https://www.facebook.com/ftawatch/posts/3869505529726905 

สุำห้รั้บ้กลุ่ัมีศิกึษาขอ้ตกลังเขตการั้คา้เสุรั้ภีาคปรั้ะชาชนี้ (FTA Watch) ผศิ.ภญ่.
สุำลั ีใจ้ด้ ีเปน็ี้ผูก้อ่ต้�งแลัะเปน็ี้ปรั้ะธิานี้กลุ่ัมีถาว่รั้ตลัอด้กาลั กต็อ้งกลัา่ว่คว่บกน้ี้ไปว่า่ 
คุณห้มีอมีงคลั ณ สุงขลัา เป็นี้ผู้สุนี้้บสุนีุ้นี้ห้ลั้กอย่างไมี่เป็นี้ทางการั้ 

การั้เจ้รั้จ้าเอฟทีเอไทย-สุห้รั้้ฐ ต้นี้ปี 254๙ สุห้รั้้ฐฯได้้ยื�นี้ข้อบทว่่าด้้ว่ยทรั้้พย์สุินี้
ทางปัญ่ญ่าที�สุูงที�สุุด้เท่าที�สุห้รั้้ฐเคยทำเอฟทีเอก้บปรั้ะเทศิต่างๆ 

ว่ิฑิูรั้ย์ เลัี�ยนี้จ้ำรัู้ญ่ ผอ.ไบโอไทย ให้้คำจ้ำก้ด้คว่ามีข้อเรั้ียกรั้้องว่่า ด้้ว่ยเรั้ื�อง
ทรั้พ้ยส์ุนิี้ทางปญั่ญ่าของสุห้ร้ั้ฐว่่า "นี้า่เกลัยีด้มีากๆ" ถงึขนี้าด้ที�คณะเจ้รั้จ้าฝูั�งกรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุขุตอ้งคว่น้ี้ออกห้กูบ้ขอ้เรั้ยีกรั้อ้งที�สุห้รั้ฐ้รั้ะบไุว่อ้ยา่งมีากมีายกา่ยกอง รั้าว่กบ้
ดู้ถูกสุติปัญ่ญ่าของคณะเจ้รั้จ้าไทยแลัะปรั้ะชาชนี้ไทย
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รั้ศิ.ด้รั้.ภญ่.จิ้รั้าพรั้ ลัิ�มีปานี้านี้นี้ท์ อาจ้ารั้ย์จ้ากคณะเภสุ้ชศิาสุตร์ั้ จุ้ฬาลังกรั้ณ์มีห้าวิ่ทยาล้ัย ที�ศิึกษา
เรั้ื�องสุิทธิิบ้ตรั้ยามีากว่่า 30 ปี บอกว่่า เห้็นี้เอกสุารั้นี้ี�แลั้ว่ตกใจ้มีาก 

"เนี้ื�อห้ามี้นี้แย่ที�สุุด้เท่าที�เคยเห้็นี้มีาเลัย ท้�งที�เรั้ื�องนี้ี�มี้นี้เกี�ยว่ข้องก้บชีว่ิตมีนีุ้ษย์โด้ยตรั้ง" 
ท้�งการั้จ้ด้สุิทธิิบ้ตรั้พ้นี้ธิุ์พืชพ้นี้ธิุ์สุ้ตว่์ ขยายอายุสุิทธิิบ้ตรั้ให้้ยาว่นี้านี้ออกไป ผูกขาด้ข้อมีูลัทางยาเพื�อ

กีด้ก้นี้ยาชื�อสุามี้ญ่เข้าสุู่ตลัาด้ แลัะจ้ำก้ด้การั้ใช้กลัไกยืด้ห้ยุ่นี้ตามีคว่ามีตกลังทริั้ปส์ุที�เป็นี้ช่องห้ายใจ้ของ
ปรั้ะเทศิต่างๆ รั้ว่มีถึงจ้ำก้ด้การั้ใช้ซ่ีแอลัด้้ว่ย

จ้ากรั้า่งขอ้บทที�สุห้รั้ฐ้ฯยื�นี้ครั้้�งนี้้�นี้ ทำให้ก้ลัุม่ีนี้ก้ว่ชิาการั้ด้า้นี้ยาแลัะภาคปรั้ะชาสุง้คมีเพื�อการั้เขา้ถงึยา 
ทำงานี้รั้ว่่มีกบ้คณุห้มีอสุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีพงศิ ์แลัะทมีีสุำนี้ก้งานี้ห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพแห้ง่ชาตผิลัก้ด้น้ี้ให้เ้กดิ้การั้
ปรั้ะกาศิบ้งค้บใช้สุทิธิเิห้นี้อืสิุทธิบิต้รั้ (ปรั้ะกาศิซี่แอลั) ในี้ยาเอชไอวี่เอด้สุ ์ท้�งเพื�อแกป้ญั่ห้าการั้เข้าถงึยาตา้นี้
ไว่รั้้สุรั้าคาแพงในี้ขณะนี้้�นี้ พรั้้อมีก้บทด้สุอบคุณปรั้ะโยชนี้์ของกลัไกที�สุห้รั้้ฐฯห้มีายจ้ะต้ด้ทิ�ง

การั้ทำงานี้ด้้านี้ข้อมีูลัอย่างเข้มีแข็งรั้่ว่มีก้บทีมีงานี้ของคุณห้มีอมีงคลั ท้�งในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข แลัะ 
สุปสุช. รั้ว่มีท้�งการั้ที�เครั้ือข่ายปรั้ะชาชนี้ องค์กรั้ผู้ป่ว่ย ผู้ติด้เชื�อฯท้�งไทยแลัะท้�ว่โลัก เป็นี้ห้ลั้งอิงที�แข็งแกรั้่ง
ให้้คุณห้มีอมีงคลั สุามีารั้ถยืนี้ห้ย้ด้การั้ปรั้ะกาศิซ่ีแอลัก้บยาเอด้สุ์ 2 รั้ายการั้ แลัะยาห้้ว่ใจ้ 1 รั้ายการั้แลัะ
ยามีะเรั้็งอีก 4 รั้ายการั้ในี้เว่ลัาต่อมีา สุามีารั้ถช่ว่ยคนี้ไข้เข้าถึงยาเพิ�มีขึ�นี้ได้้มีห้าศิาลั แลัะในี้ที�สุุด้บรั้ิษ้ทยา
ก็ยอมีลัด้รั้าคายาเห้ลั่านี้้�นี้ท้�ว่โลัก เป็นี้แรั้งบ้นี้ด้าลัใจ้ให้้รั้้ฐบาลัอีกห้ลัายปรั้ะเทศิด้ำเนี้ินี้รั้อยตามีท้าทายการั้
แสุว่งห้ากำไรั้อย่างบ้าคลั้�งของอุตสุาห้กรั้รั้มียาข้ามีชาติ

ด้ง้นี้้�นี้ ทกุครั้้�งที�จ้ะมีกีารั้เจ้รั้จ้าเอฟทีเอไมีว่่า่ฉบ้บใด้กบ้ปรั้ะเทศิให้ญ่่ๆ  ท้�งสุห้รั้ฐ้ สุห้ภาพยโุรั้ป ห้รืั้อ กรั้ณี
ของ CPTPP ที�มีเีนี้ื�อห้ากรั้ะทบตอ่การั้เขา้ถงึยา การั้เขา้ถงึการั้รั้ก้ษา สุง่เสุรั้มิีทนุี้ให้ญ่จ่้นี้สุง่ผลักรั้ะทบทางลับ
ตอ่คนี้เล็ักคนี้น้ี้อย จ้ำกด้้สิุทธิเิกษตรั้กรั้ในี้การั้เกบ็เมีล็ัด้พน้ี้ธิุ ์จ้ำกด้้การั้ออกนี้โยบายสุาธิารั้ณะเพื�อปรั้ะชาชนี้ 
เรั้าจ้ะเห้็นี้คุณห้มีอมีงคลัออกมีาเป็นี้แนี้ว่ห้นี้้าเตือนี้สุติรั้้ฐบาลัอย่างห้นี้้กแนี้่นี้ทุกครั้้�ง แมี้ในี้ยามีที�ท่านี้เจ้็บ
ป่ว่ยก็ตามี

คุณห้มีอมีงคลัไมี่เพียงออกมีาเตือนี้สุติรั้้ฐบาลั ในี้ฐานี้ะผู้อาวุ่โสุของสุ้งคมียามีไมี่มีีตำแห้นี้่ง แต่เมีื�อยามี
ที�รั้้ฐบาลัของ พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์ กำล้ังจ้ะด้ำเนี้ินี้นี้โยบายผิด้พลัาด้ ทำคว่ามีตกลังหุ้้นี้สุ่ว่นี้เศิรั้ษฐกิจ้
ไทย-ญ่ี�ปุ่นี้ (JTEPA) เมีื�อปี 2550 คุณห้มีอมีงคลัสุว่มีห้้ว่โขนี้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีรั้่ว่มีรั้้ฐบาลัขิงแก่ ก็ย้งด้ำรั้งคว่ามีกลั้า
ห้าญ่ทางจ้รั้ิยธิรั้รั้มี ค้ด้ค้านี้การั้ลังนี้ามีคว่ามีตกลังนี้ี� 

ด้้ว่ยห่้ว่งใยว่่า คว่ามีตกลัง JTEPA อนุี้ญ่าตให้้จ้ด้สิุทธิิบ้ตรั้จุ้ลัชีพ เปิด้ทางให้้มีีการั้นี้ำเข้าขยะของเสีุย
อ้นี้ตรั้ายมีาทิ�งที�ปรั้ะเทศิไทย คุ้มีครั้องนี้้กลังทุนี้ต่างชาติอย่างเกินี้เลัยจ้นี้อาจ้นี้ำไปสุู่การั้ฟ้องร้ั้องรั้้ฐบาลั
ไทยเพื�อลัม้ีนี้โยบายสุาธิารั้ณะ แลัะเรั้ยีกรั้อ้งคา่ชด้เชยจ้ากภาษปีรั้ะชาชนี้ การั้คด้้คา้นี้ในี้คณะรั้ฐ้มีนี้ตรั้อียา่ง
จ้รั้ิงจ้้งแลัะห้นี้้กแนี้่นี้ด้้ว่ยข้อมีูลั 

แมี้ในี้ที�สุุด้ คุณห้มีอมีงคลัไมี่สุามีารั้ถห้ยุด้ย้�งการั้ลังนี้ามีคว่ามีตกลังฯ ได้้ มีีผลักรั้ะทบที�ตามีมีาจ้ากการั้
อนีุ้ญ่าตนี้ำเข้าขยะอ้นี้ตรั้ายนี้้บจ้ากคว่ามีตกลังฯ มีีผลับ้งค้บใช้ปี 2551 แต่อย่างนี้้อย รั้้ฐบาลัในี้ขณะนี้้�นี้
สุ้�งให้้กรั้ะทรั้ว่งการั้ต่างปรั้ะเทศิ จ้้ด้ทำ Side Letter ก้บรั้้ฐบาลัญ่ี�ปุ่นี้ที�จ้ะไมี่แก้กฎห้มีายสุิทธิิบ้ตรั้ของไทย
เพื�ออนีุ้ญ่าตให้้มีีการั้รั้้บจ้ด้สุิทธิิบ้ตรั้จุ้ลัชีพ

                                                  กราบัคารวัะคุณหมอด้วัยดวังใจ
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จากส่�อมวัลชิน... มองย้อน หมอมงคล

มงคล ณ สงขลา
อีกหนึ�ง “แรงดัน” ชิ่วัย “30 บัาทรักษาทุกโรค”

Gossipสาสุข 21 ธิันวัาคม 2563
www.facebook.com/345328789343543/posts/843036369572780/

มีรั้ณกรั้รั้มีของ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา เมีื�อว่้นี้ที� 11 ธิ้นี้ว่าคมีที�ผ่านี้มีา สุรั้้างคว่ามีอาลั้ย
อย่างมีากให้้กบ้คนี้ในี้แว่ด้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ เพรั้าะย้อนี้กลับ้ไป 1๙ ปีที�แล้ัว่ “ห้มีอมีงคลั” คอื
ผูท้ี�มีีสุ่ว่นี้สุ�าคญ้่อย่างยิ�งในี้การั้สุร้ั้างรั้ะบบ “ห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้น้ี้า” ให้้เรั้ิ�มีต้นี้ได้้จ้รั้งิ
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ห้ลั้งการั้เลัือกต้�งให้ญ่่ ในี้ว่้นี้ที� 6 มีกรั้าคมี 2544 ที�พรั้รั้คไทยรั้้กไทยชนี้ะการั้เลัือกต้�ง
ถลัม่ีทลัาย นี้โยบาย 30 บาทรั้ก้ษาทุกโรั้ค ตอ้งรั้บีเคลัื�อนี้อย่างรั้ว่ด้เร็ั้ว่ ในี้เว่ลัาน้ี้�นี้ ไม่ีมีใีครั้รัู้ว่้่า
ฝูา่ย “ขา้รั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ” จ้ะคดิ้อยา่งไรั้ จ้ะเด้นิี้ห้นี้า้ตอ่ห้รั้อืไมี ่ห้รั้อืจ้ะ “ขว่าง” ไมีใ่ห้ไ้ปตอ่..

เพรั้าะห้ากคดิ้ด้ว้่ยฐานี้ของขา้รั้าชการั้ปรั้ะจ้ำ 30 บาทรั้ก้ษาทกุโรั้ค นี้า่จ้ะเปน็ี้เรั้ื�อง “เพอ้
ฝูันี้” รั้ะบบงบปรั้ะมีาณของปรั้ะเทศิ ไมี่มีีทางที�จ้ะ “อุ้มี” โครั้งการั้นี้ี�ได้้พอ ท้�งรั้ะบบรั้าชการั้
ยง้เปน็ี้แบบ “บนี้ลังล่ัาง” ห้มีอ – พยาบาลัในี้กรั้ะทรั้ว่งจ้ำนี้ว่นี้มีากออกมีาแต่งชดุ้ด้ำปรั้ะท้ว่ง 
เพรั้าะเห้น็ี้ว่า่รั้ะบบ 30 บาทรั้ก้ษาทกุโรั้ค จ้ะทำให้ภ้ารั้ะงานี้ห้นี้ก้ โรั้งพยาบาลัตดิ้ห้นี้ี�บ้กโกรั้ก 
แลัะถึงอย่างไรั้ เงินี้เห้มีาจ้่ายรั้ายห้้ว่ ที�ต้�งต้นี้ไว่้ 1,200 บาทต่อคนี้ต่อปี ก็ไมี่มีีทางพอ

แต่ห้มีอมีงคลั ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขในี้ขณะนี้้�นี้ คือผู้ที�เชื�อในี้คว่ามีเป็นี้ไปได้้ แมี้จ้ะ
ถูกต้�งเป็นี้ปลั้ด้ฯ ในี้รั้้ฐบาลัชว่นี้ ห้ลัีกภ้ย 2 ของพรั้รั้คปรั้ะชาธิิปัตย์ แต่เมีื�อคุณห้ญ่ิงสุุด้ารั้้ตนี้์ 
เกยุรั้าพ้นี้ธิุ์ รั้้บตำแห้นี้่ง รั้มีว่.สุาธิารั้ณสุุข แลัะห้มีอเลัี�ยบ นี้พ.สุุรั้พงษ์ สุืบว่งศิ์ลัี รั้้บตำแห้นี้่ง 
รั้มีช.สุาธิารั้ณสุุข ว่้นี้แรั้ก ห้มีอมีงคลั ก็บอกท้นี้ทีว่่า “พรั้้อมี” สุนี้้บสุนีุ้นี้นี้โยบายนี้ี�เต็มีที� แลัะ
จ้ะทำให้้เป็นี้ไปได้้จ้รั้ิงรั้ว่ด้เรั้็ว่ขึ�นี้

จ้ากค�าบอกเลั่าของห้มีอเลีั�ยบ เด้ิมีทีพรั้รั้คไทยรั้้กไทยต้�งเป้าไว่้ว่่าจ้ะท�าให้้โครั้งการั้นีี้� 
“ต้�งไข่” ให้้ได้้ภายในี้ 1 ปี กลั่าว่คือ ต้องใช้เว่ลัาถึงปี 2545 จ้ึงจ้ะสุามีารั้ถนี้�ารั้่องได้้ในี้
ห้ลัายจ้้งห้ว่้ด้ เนี้ื�องจ้ากต้องเปลัี�ยนี้รั้ะบบงบปรั้ะมีาณให้มี่ท้�งห้มีด้ รั้ะบบ 30 บาทรั้้กษาทุก
โรั้ค ไมี่สุามีารั้ถใช้รั้ะบบงบปรั้ะมีาณปกติได้้อีกแลั้ว่ แต่ต้องเป็นี้รั้ะบบ “เห้มีาจ้่ายรั้ายห้้ว่” 
คือคิด้ตามีจ้�านี้ว่นี้ปรั้ะชากรั้ในี้พื�นี้ที� แลัะต้องสุรั้้างรั้ะบบเครั้ือข่ายห้นี้่ว่ยบรั้ิการั้ เพื�อจ้�าก้ด้
ว่งว่่าปรั้ะชากรั้ในี้แต่ลัะเขต แต่ลัะจ้้งห้ว่้ด้ ลังไปถึงแต่ลัะต�าบลันี้้�นี้มีีจ้�านี้ว่นี้เท่าไห้รั้่ แลัะจ้ะ
ใช้ห้นี้่ว่ยบรั้ิการั้ไห้นี้

แนี้่นี้อนี้ นี้้�นี้เป็นี้เรั้ื�องยาก สุ�าห้รั้้บปี 2544 ที�รั้ะบบทะเบียนี้รั้าษฎรั้ ข้อมีูลัพื�นี้ฐานี้ แทบ
จ้ะเป็นี้ 0 แม้ีแต่การั้แจ้้งตาย บางคนี้กย้็งไม่ีได้้แจ้้ง ไม่ีต้องพดู้ถงึการั้เคลืั�อนี้ย้ายของปรั้ะชากรั้
ไปย้งพื�นี้ที�อื�นี้ ซ่ึ�งรั้้ฐ แทบจ้ะไมี่รัู้้เรั้ื�องอะไรั้เลัย.. 

แต่ห้มีอมีงคลั บอกว่่าโครั้งการั้นี้ี�สุามีารั้ถเรั้ิ�มีต้นี้ได้้ท้นี้ทีในี้ว่้นี้ที� 1 เมีษายนี้ 2544 ในี้ 
6 จ้้งห้ว่้ด้คือ สุมีุทรั้สุาครั้ ปทุมีธิานี้ี ยโสุธิรั้ นี้ครั้สุว่รั้รั้ค์ พะเยา แลัะ ยะลัา เพื�อเป็นี้ Pilot 
Project ว่่าโครั้งการั้นี้ี� จ้ะมีีปัญ่ห้าอะไรั้บ้าง แลัะเป็นี้ไปได้้จ้รั้ิงห้รั้ือไมี่

ที�เห้ลัือจ้ากนี้้�นี้คือปรั้ะว่้ติศิาสุตรั้์ มีีการั้รั้ะด้มีข้ารั้าชการั้จ้ากกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขมีานี้้�ง
รั้ว่มีก้นี้ในี้ “ว่อรั้์รัู้มี” โด้ยมีี นี้พ.มีงคลั เป็นี้ห้้ว่เรั้ือให้ญ่่ฝู่ายข้ารั้าชการั้ปรั้ะจ้�า คอยติด้ตามี
คว่ามีคืบห้นี้้าของการั้ “ปฏิว่้ติ” ว่งการั้สุาธิารั้ณสุุข กรั้ะท้�ง “ห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้
ห้นี้้า” ขย้บไปถึงเฟสุ 2 เพิ�มีอีก 15 จ้้งห้ว่้ด้ในี้เด้ือนี้มีิถุนี้ายนี้ปีนี้้�นี้ แลัะตามีเสุียงเรั้ียกรั้้อง
จ้าก สุสุ.ท้�ว่ปรั้ะเทศิ 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้ค กลัายเป็นี้นี้โยบายรั้ะด้้บชาติ สุามีารั้ถใช้งานี้ได้้
จ้รั้ิงท้�ว่ปรั้ะเทศิก็ภายในี้ว่้นี้ที� 1 ตุลัาคมี 2544 ใช้เว่ลัาเพียง ๗ เด้ือนี้เท่านี้้�นี้ ห้ลั้งจ้ากที�
ไทยรั้้กไทยชนี้ะการั้เลัือกต้�ง..
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1 ตุลัาคมี 2544 ห้ลั้งจ้ากห้มีอมีงคลัเกษียณอายุ ปล้ัด้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุขคนี้ถ้ด้ๆ มีา ห้ลัายคนี้กล้ับกลัายเป็นี้ “ต้ว่ขว่าง” โครั้งการั้นีี้� 
เพรั้าะรัู้ด้้วี่า่ห้ากยิ�งทำตอ่ไป อำนี้าจ้การั้บรั้หิ้ารั้จ้ด้้การั้ของกรั้ะทรั้ว่งจ้ะลัด้ลัง
ไปเรั้ื�อยๆ งบปรั้ะมีาณจ้ะห้ายไปอยูท่ี�สุำนี้ก้งานี้ห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพแห้ง่ชาติ 
(สุปสุช.) แทนี้ แลัะตามีห้ลั้กการั้ที�คว่รั้จ้ะเป็นี้ “กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข” ไมี่
คว่รั้จ้ะบริั้ห้ารั้โรั้งพยาบาลั ไม่ีคว่รั้จ้ะได้ร้้ั้บงบปรั้ะมีาณก้อนี้ให้ญ่โ่ตอีกต่อไป 
งบปรั้ะมีาณการั้รั้ก้ษา จ้ะห้ายไปอยูท่ี� สุปสุช. ซ่ึ�งห้ล้ังจ้ากห้มีอมีงคลัเกษียณ 
“คว่ามีขด้้แยง้” รั้ะห้ว่่างกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ แลัะ สุปสุช. กม็ีากขึ�นี้เรืั้�อยๆ

โด้ยปกติ นี้พ.มีงคลั ถูกตีตรั้าว่่าเป็นี้พว่ก “แพทย์ชนี้บท” เลัือกข้าง 
สุปสุช. อยู่ในี้ฝูักฝู่ายเด้ียว่ก้บพว่ก “ตรั้ะกูลั สุ.” ซ่ึ�งเด้ินี้คนี้ลัะสุายก้บปลั้ด้
กรั้ะทรั้ว่งสุว่่นี้ให้ญ่ ่ที�มีก้จ้ะมีาจ้ากนี้ายแพทยส์ุาธิารั้ณสุขุจ้ง้ห้ว่ด้้ (สุสุจ้.) ซ่ึ�ง
สุมีาทานี้แนี้ว่คิด้ “กรั้ะทรั้ว่งเป็นี้ให้ญ่่”

สุุด้ท้าย ห้มีอมีงคลั กลั้บมีาเป็นี้ให้ญ่่อีกครั้้�ง รั้อบนี้ี�รั้้บตำแห้นี้่ง รั้มีว่.
สุาธิารั้ณสุุข ในี้รั้้ฐบาลั พลั.อ.สุุรั้ยุทธ์ิ จุ้ลัานี้นี้ท์ ห้ลั้งการั้รั้้ฐปรั้ะห้ารั้ 1๙ 
ก้นี้ยายนี้ 254๙

ในี้เว่ลัานี้้�นี้ 30 บาทรั้้กษาทุกโรั้ค ติด้ “คอขว่ด้” เรั้ื�องการั้จ้้ด้การั้ยา 
โด้ยเฉพาะยาเอด้สุ์ ซ่ึ�งมีีรั้าคาแพงมีาก แลัะผู้ป่ว่ยเอด้สุ์เรั้ียกรั้้องให้้ทำสุิทธิิ
เห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยา (Compulsory Licensing) เพื�อปลัด้ลั็อกยารั้าคาแพง
ซ่ึ�งติด้สุิทธิิบ้ตรั้ ให้้สุามีารั้ถนี้ำยาอื�นี้ที�มีีรั้าคาถูกลังมีาใช้ สุำห้รั้้บยาเอด้สุ์ 
ได้แ้กย่าเอฟฟาไว่เรั้นี้ซ่ ์ยาสุตูรั้พื�นี้ฐานี้ที�ใชร้ั้ก้ษาการั้ตดิ้เชื�อเอชไอว่ ีแลัะยา
ผสุมีรั้ะห้ว่่างโลัพินี้าเว่ียรั้์ แลัะรั้ิโทนี้าเว่ียรั้์ รั้ว่มีถึงยาโคลัพิโด้เกรั้ลั สุำห้รั้้บ
ลัะลัายลัิ�มีเลัือด้

ขณะเด้ียว่ก้นี้ ย้งช่ว่ยปลัด้ล็ัอกให้้ผู้ป่ว่ยไตว่ายเรั้ื�อรั้้งรั้ะยะสุุด้ท้าย 
สุามีารั้ถเข้าสุู่ “สุิทธิิบ้ตรั้ทอง” ได้้สุำเรั้็จ้ รั้ว่มีถึงผลั้กด้้นี้การั้ลั้างไตผ่านี้ช่อง
ท้อง การั้ฟอกไต ยาว่ไปจ้นี้ถึงการั้ปลัูกถ่ายไต ซ่ึ�งเรั้ื�องพว่กนี้ี� ลั้ว่นี้มีีรั้าคา
แพง แลัะต้องด้้นี้เงินี้เข้าสุู่รั้ะบบบ้ตรั้ทองมีห้าศิาลั ซ่ึ�ง นี้พ.มีงคลั ต้ด้สุินี้ใจ้
ผลั้กด้้นี้สุำเรั้็จ้ในี้ช่ว่งปลัายรั้้ฐบาลั พลั.อ.สุุรั้ยุทธิ์ จ้นี้สุามีารั้ถช่ว่ยผู้ป่ว่ยไต
ว่ายเรั้ื�อรั้้งได้้จ้ำนี้ว่นี้มีาก

อาจ้กล่ัาว่ได้้ว่า่ ด้ว้่ย “แรั้งด้น้ี้” ของห้มีอมีงคลั เป็นี้สุว่่นี้สุำคญ้่ต้�งแต่เปน็ี้
ฝูา่ยสุน้ี้บสุนี้นุี้ ต้�งแตก่ารั้ต้�งไขร่ั้ะบบ 30 บาทร้ั้กษาทกุโรั้ค ไปจ้นี้ถงึการั้ผลัก้
รั้ะบบบ้ตรั้ทอง จ้ากการั้รั้้กษาธิรั้รั้มีด้า ให้้ครั้อบคลัุมีโรั้คที�รั้าคาแพงอย่าง
เอด้สุ์ แลัะโรั้คที�ยาก – ซ่้บซ่้อนี้ อย่างโรั้คไตจ้นี้ปรั้ะสุบคว่ามีสุำเรั้็จ้ กลัาย
เป็นี้ที�พูด้ถึงท้�งในี้ไทย แลัะเป็นี้นี้โยบายที�ถูกพูด้ถึงท้�ว่โลัก
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เร่�องราวัระหวั่างบัรรทัด 'นพ.มงคล ณ สงขลา' 
ผ่้ประกาศุ 'ซีีแอล' สะเท่อนโลก

The Coverage 
12 ธัันวาคม 2563
https://www.facebook.com/thecoverage.info/posts/3502721553143487

ก่อนี้ปี 2550 ผู้ป่ว่ยโรั้คเอด้สุ์ในี้ปรั้ะเทศิไทยเสุียชีว่ิตรั้าว่ก้บใบไมี้รั้่ว่ง
สุาเห้ตุห้ลั้กคือ “ยาต้านี้ไว่รั้้สุเอชไอว่ี” มีีรั้าคาแพงจ้นี้ผู้ป่ว่ยไมี่สุามีารั้ถเข้าถึง
แมี้ว่่าปรั้ะเทศิไทยจ้ะมีีรั้ะบบห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห่้งชาติ (บ้ตรั้ทอง) มีาต้�งแต่ปี 2545 ทว่่าในี้

ช่ว่งแรั้กรั้ะบบก็ย้งไมี่รั้องรั้้บการั้จ้่ายยาต้านี้ไว่รั้้สุฯ ให้้ก้บผู้มีีสุิทธิิ
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แนี้่นี้อนี้ว่่า ก็เพรั้าะยาด้้งกลั่าว่แพงหู้ฉี�ชนี้ิด้ที�รั้ะบบแบกรั้้บค่าใช้จ้่ายไมี่ไห้ว่
ภาพที�เกิด้ขึ�นี้ในี้ขณะนี้้�นี้ คือผู้ป่ว่ยเอด้สุ์จ้ำนี้ว่นี้มีากต้องด้ิ�นี้รั้นี้ห้าเงินี้เพื�อรั้้กษา ก่อห้นี้ี� ลั้มีลัะลัาย ขาย

ทุกอย่างแมี้แต่ลัูกสุาว่
จ้นี้เมีื�อเด้ินี้มีาถึงทางต้นี้ ทางเลัือกสุุด้ท้ายที�ห้ลังเห้ลัือก็คือการั้กลั้บไปจ้บชีว่ิตลังที�บ้านี้
เพื�อห้ยุด้ย้�งการั้ลั่มีสุลัายแลัะการั้ลั้มีลัะลัายของผู้คนี้ “นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา” ซ่ึ�งอยู่ในี้ตำแห้นี้่ง รั้มีว่.

สุาธิารั้ณสุุข จ้ึงต้ด้สุินี้ใจ้ปรั้ะกาศิมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้ “สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้ยา” ห้รั้ือซ่ีแอลั (Compulsory 
Licensing: CL)

การั้ด้ำเนี้ินี้นี้โยบายด้้งกลั่าว่ สุรั้้างแรั้งสุ้�นี้สุะเทือนี้ออกไปท้�ว่ท้�งโลัก
แมีใ้นี้มุีมีห้นี้ึ�งจ้ะถูกโจ้มีตีว่า่ปรั้ะเทศิแห่้งนี้ี�เพกิเฉยต่อการั้คุม้ีครั้องทรั้พ้ย์สุนิี้ทางปัญ่ญ่า แต่อกีมีมุีห้นี้ึ�งได้้

จุ้ด้ปรั้ะกายคว่ามีห้ว่้งให้้ผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ีจ้ำนี้ว่นี้มีห้าศิาลั โด้ยเฉพาะก้บปรั้ะเทศิที�ยากจ้นี้แรั้้นี้แค้นี้
คว่ามีกลั้าห้าญ่ทางจ้รั้ิยธิรั้รั้มีครั้้�งนี้้�นี้ ทำให้้ผู้ป่ว่ยสุามีารั้ถเข้าถึงยาได้้ในี้รั้าคาที�ถูกลัง นี้ำไปสุู่อ้ตรั้าการั้

เสุียชีว่ิตที�ต�ำลัง
เว่ลัา 22.52 นี้. ของว่้นี้ที� 11 ธิ.ค. 2563 “นี้พ.มีงคลั” ออกเด้ินี้ทางไกลัแลั้ว่ รั้่างกายบรั้ิจ้าคให้้เป็นี้

อาจ้ารั้ย์ให้ญ่่แก่คณะแพทยศิาสุตรั้์ ศิิรั้ิรั้าชพยาบาลั มีห้าว่ิทยาลั้ยมีห้ิด้ลั ตามีคว่ามีปรั้ะสุงค์
“The Coverage” ขอแสุด้งคว่ามีอาลั้ย แลัะขอบ้นี้ทึกว่ีรั้กรั้รั้มีบางช่ว่งบางตอนี้ของท่านี้ไว่้เพื�อสุดุ้ด้ี
บรั้รั้ท้ด้ถ้ด้ห้ล้ังจ้ากนีี้�คือเรั้ื�องรั้าว่แลัะบทสุ้มีภาษณ์ของ “นี้พ.มีงคลั” ก่อนี้ที�ท่านี้จ้ะเข้าโรั้งพยาบาลั

รั้้กษาต้ว่ด้้ว่ยโรั้คมีะเรั้็งที�ไต

--- ‘ซีีแอล’ สะเท่อนโลก ---
แม้ีปรั้ะเทศิไทยถูกโจ้มีตีว่่าเพิกเฉยต่อการั้คุ้มีครั้องทรั้้พย์สุินี้ทางปัญ่ญ่า แต่ก็เป็นี้เพรั้าะเงื�อนี้ไขของ

บรั้ิษ้ทยาเองที�ทำให้้การั้ปรั้ะกาศิมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิกลัายเป็นี้ “ห้นี้ทางเด้ียว่” ที�จ้ะช่ว่ยชีว่ิตผู้คนี้ได้้
ต้�งแต่มีกีารั้ทำนี้โยบายห้ลัก้ปรั้ะกน้ี้สุขุภาพถ้ว่นี้ห้น้ี้าในี้ปี 2544 เรืั้�อยมีาจ้นี้มี ีพ.รั้.บ.ห้ล้ักปรั้ะกน้ี้สุุขภาพ

แห้่งชาติ พ.ศิ. 2545 ข้อเท็จ้จ้รั้ิงที�พบก็คืองบปรั้ะมีาณที�มีีอยู่ในี้ขณะนี้้�นี้ไมี่สุามีารั้ถซ่ื�อยาให้้ครั้อบคลัุมีผู้
ป่ว่ยโรั้คเรั้ื�อรั้้งแลัะรั้้ายแรั้งได้้

นี้โยบาย 30 บาทจ้ึงย้งไมี่สุามีารั้ถรั้้กษาทุกโรั้คได้้จ้รั้ิงอย่างที�ปรั้ะกาศิไว่้
“เรั้าพยายามีต่อรั้องมีา 10 ปี แต่ไมี่ได้้ผลั” นี้พ.มีงคลั ห้มีายถึง “การั้ต่อรั้องรั้าคาต้านี้ไว่รั้้สุ”
ก่อนี้ที� นี้พ.มีงคลั ซ่ึ�งขณะนี้้�นี้อยู่ในี้ตำแห้นี้่ง รั้มีว่.สุาธิารั้ณสุุข จ้ะต้ด้สุินี้ใจ้ปรั้ะกาศิซ่ีแอลัยารั้าคาแพง มีี

การั้เชื�อเชิญ่บรั้ิษ้ทยาเจ้้าของสุิทธิิบ้ตรั้เข้ามีาพูด้คุยเพื�อเจ้รั้จ้าต่อรั้องรั้าคายาเป็นี้ครั้้�งสุุด้ท้าย
การั้พดู้คยุในี้ครั้้�งนี้้�นี้ “นี้พ.มีงคลั” ได้น้ี้ำรั้ายการั้ยาที� “นี้พ.สุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิ”์ เลัขาธิกิารั้สุำนี้ก้งานี้

ห้ล้ักปรั้ะก้นี้สุุขภาพแห่้งชาติ (สุปสุช.) ในี้ขณะน้ี้�นี้ ค้ด้เลืัอกมีาแล้ัว่ว่่ามีีคว่ามีจ้ำเป็นี้ต่อผู้ป่ว่ยจ้ำนี้ว่นี้มีาก 
พรั้้อมีก้บรั้าคาที� สุปสุช.จ้่ายไห้ว่มีาเป็นี้ฐานี้ในี้การั้เจ้รั้จ้า 
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แต่สุุด้ท้ายเจ้รั้จ้าไมี่เป็นี้ผลั นี้พ.มีงคลัคว่้านี้�ำเห้ลัว่
“บรั้ิษ้ทยาไมี่สุนี้ใจ้ข้อมีูลั เขาไมี่ลัด้แมี้แต่บาทเด้ียว่” นี้พ.มีงคลั บอกว่่า สุาเห้ตุที�บรั้ิษ้ทยาไมี่ยอมีลัด้

รั้าคาเนี้ื�องจ้ากมีองว่่าปรั้ะเทศิไทยเปน็ี้ปรั้ะเทศิเลัก็ ห้ากลัด้ให้ป้รั้ะเทศิไทยก็จ้ะทำให้ป้รั้ะเทศิที�มีีขนี้าด้ให้ญ่่
กว่่าขอลัด้รั้าคาด้้ว่ย

ไมี่ใช่แค่บรั้ิษ้ทยาที�ไมี่เคยลัด้รั้าว่าศิอก แต่ รั้มีว่.สุาธิารั้ณสุุข ก่อนี้ห้นี้้านี้้�นี้ห้ลัายต่อห้ลัายคนี้ก็ไมี่กลั้า
พอที�จ้ะปรั้ะกาศิมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิ เพรั้าะนี้้�นี้ห้มีายถึงผลักรั้ะทบต่อคว่ามีสุ้มีพ้นี้ธ์ิรั้ะห้ว่่างปรั้ะเทศิ
แลัะเศิรั้ษฐกิจ้การั้ค้าของไทย 

ทว่่า สุำห้รั้บ้ “นี้พ.มีงคลั” แล้ัว่ คงไม่ีอาจ้ปลัอ่ยให้ก้ารั้ลัม่ีสุลัายแลัะการั้ล้ัมีลัะลัายของผูค้นี้ด้ำเนิี้นี้ตอ่ไปได้้
เด้อืนี้พฤศิจ้กิายนี้ 254๙ รั้ฐ้บาลัไทยจึ้งได้สุ้รั้า้งคว่ามีสุ้�นี้สุะเทอืนี้เลืัอนี้ลั้�นี้ไปท้�ว่ท้�งโลัก ด้ว้่ยการั้ปรั้ะกาศิ

มีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิเห้นี้ือสุิทธิิบ้ตรั้เป็นี้ครั้้�งแรั้กในี้ปรั้ะว่้ติศิาสุตรั้์ โด้ยอาศิ้ยอำนี้าจ้ตามีมีาตรั้า 51 ของ 
พ.รั้.บ.สุิทธิิบ้ตรั้ พ.ศิ. 2522 

ยาที�ถูกทลัายกำแพงรั้าคา คือเอฟฟาไว่เรั้นี้ซ่์ (Effavirenz) ชื�อทางการั้ค้าคือ Stocrin เป็นี้ยาต้านี้ไว่รั้้สุ
สุูตรั้พื�นี้ฐานี้ที�ใช้รั้้กษาการั้ติด้เชื�อเอชไอวี่ ช่ว่ยลัด้ปริั้มีาณเชื�อเอชไอวี่ในี้รั้่างกายแลัะทำให้้รั้ะบบภูมีิคุ้มีก้นี้
ทำงานี้ด้ีขึ�นี้

ถ้ด้มีาอีกไมี่ถึง 2 เด้ือนี้ คือมีกรั้าคมี 2550 รั้้ฐบาลัไทยปรั้ะกาศิเพิ�มีอีก ได้้แก่ ยาโคลัพิโด้เกรั้ลั 
(Clopidogrel) ชื�อทางการั้ค้าคือ Plavix เป็นี้ยาลัะลัายลัิ�มีเลัือด้ใช้รั้้กษาแลัะป้องก้นี้การั้อุด้ต้นี้ในี้เสุ้นี้เลัือด้
แด้งที�ไปเลัี�ยงสุมีองแลัะห้้ว่ใจ้ แลัะยาสุตูรั้ผสุมีรั้ะห้ว่า่งโลัพนิี้าเว่ยีรั้แ์ลัะรั้โิทนี้าเว่ยีร์ั้ (Lopinavir & Ritonavir) 
ชื�อทางการั้ค้าคือ Kaletra ยาสุำห้รั้้บผู้ติด้เชื�อเอชไอว่ีแลัะผู้ป่ว่ยโรั้คเอด้สุ์ที�ด้ื�อยาสุูตรั้พื�นี้ฐานี้

“พอยาเอฟฟาไว่เรั้นี้ซ์่เขา้มีา โรั้คเอด้ส์ุที�เคยตายกน้ี้ปหี้นี้ึ�งสุี�แสุนี้ห้า้แสุนี้คนี้กล้ับเห้ลัอืไมีถ่งึแสุนี้ ที�ตายก็
เพรั้าะป่ว่ยรั้ะยะสุดุ้ทา้ยแลัว้่ แตห่้ลัง้จ้ากน้ี้�นี้เกอืบพูด้ได้ว้่า่จ้นี้ถึงว่น้ี้นี้ี�ไมีม่ีใีครั้ตายจ้ากโรั้คเอด้ส์ุอกี” นี้พ.มีงคลั 
เลั่าถึงด้อกผลัที�เกิด้ขึ�นี้จ้ากการั้ต้ด้สุินี้ใจ้

--- แรงปะทะ ---
ท้นี้ทีที�รั้้ฐบาลัปรั้ะกาศิมีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิ บรั้ิษ้ทยาต่างปรั้ะเทศิได้้ออกข่าว่โจ้มีตีแลัะรั้้องเรั้ียนี้

ต่อกรั้มีทรั้้พย์สุินี้ทางปัญ่ญ่า กรั้ะทรั้ว่งพาณิชย์ กลั่าว่อ้างว่่ากรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขของไทยไมี่ได้้ทำตามีข้�นี้
ตอนี้ในี้กฎห้มีายสุิทธิิบ้ตรั้ 

เพรั้าะไมี่ได้้เจ้รั้จ้าก้บบรั้ิษ้ทยาอย่างถึงที�สุุด้ก่อนี้ แต่กลั้บปรั้ะกาศิใช้มีาตรั้การั้บ้งค้บใช้สุิทธิิโด้ยลัำพ้ง
แนี้่นี้อนี้ว่่า อาการั้เห้ลั่านี้ี�เป็นี้ปฏิกิรั้ิยาปกติที� นี้พ.มีงคลั รัู้้ด้ีว่่าจ้ะต้องเกิด้ขึ�นี้อย่างแนี้่นี้อนี้
“มีีการั้โจ้มีตีเยอะแยะเลัย โด้นี้ท้�งรั้้ฐบาลัแลัะต้ว่บุคคลั เรั้ื�องสุ่ว่นี้ต้ว่ก็มีีบ้าง เป็นี้เรั้ื�องธิรั้รั้มีด้า แต่ผมี

ได้้คุยก้บท่านี้นี้ายกฯ (พลัเอกสุุรั้ยุทธิ์ จุ้ลัานี้นี้ท์) ไว่้ก่อนี้ห้นี้้านี้้�นี้แลั้ว่ว่่าถ้าปรั้ะกาศิซ่ีแอลัจ้ะลัด้คนี้ตายในี้
บ้านี้เรั้าได้้ไมี่นี้้อยกว่่าปีลัะ 5 แสุนี้รั้าย จ้ากโรั้คมีะเรั้็ง โรั้คเอด้สุ์ แลัะการั้ลั้มีลัะลัายจ้ากการั้รั้้กษาจ้ะห้มีด้
ไป ท่านี้นี้ายกฯ ก็โอเค”
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ท้นี้ทีที�ปรั้ะกาศิซ่ีแอลั ปรั้ะเทศิไทยถูกต้�งคำถามีจ้ากนี้านี้าปรั้ะเทศิอย่างไมี่ไว่้ห้นี้้า 
ทีมีที�มีีสุ่ว่นี้ช่ว่ยในี้การั้ชี�แจ้งข้อเท็จ้จ้ริั้งในี้เว่ทีโลักก็คือ ทีมีคณะทูตของไทยในี้เว่ลัาน้ี้�นี้ 
ที�ปรั้ะกอบด้้ว่ย กฤษณ์ กาญ่จ้นี้กุญ่ชรั้ เอกอ้ครั้รั้าชทูต ณ กรัุ้งว่อชิงต้นี้ สุห้รั้้ฐอเมีรั้ิกา 
แลัะ ว่ีรั้ช้ย พลัาศิรั้้ย อธิิบด้ี (นี้้กบรั้ิห้ารั้ 10) กรั้มีสุนี้ธิิสุ้ญ่ญ่าแลัะกฎห้มีาย กรั้ะทรั้ว่ง
การั้ต่างปรั้ะเทศิ 

สุิ�งที�ทมีีคณะทตูของไทยยนืี้ยน้ี้ห้น้ี้กแนี้น่ี้มีาโด้ยตลัอด้คอื ปรั้ะเทศิไทยทำถกูตอ้งตามี
กฎห้มีายท้�งในี้ปรั้ะเทศิแลัะตา่งปรั้ะเทศิ แลัะยง้เปน็ี้ไปตามีกฎห้มีายขององค์การั้การั้คา้โลัก

มีีอยู่ครั้้�งห้นี้ึ�ง นี้พ.มีงคลั พรั้้อมีคณะ ได้้รั้้บเชิญ่ให้้ไปตอบคำถามี พรั้้อมีทีมีคณะทูต
ของไทย ณ ห้นี้่ว่ยงานี้ด้้านี้การั้ค้ารั้ะห้ว่่างปรั้ะเทศิของสุห้รั้้ฐอเมีริั้กา ซ่ึ�งเมีื�อคณะของ
ปรั้ะเทศิไทยเด้ินี้เข้าไปในี้ห้้องก็ถูกชี�ห้นี้้าตำห้นี้ิ 

“You are the bad guy.” ผู้บรั้ิห้ารั้ท่านี้ห้นึี้�งจ้ากห้นี้่ว่ยงานี้ด้้านี้การั้ค้ารั้ะห้ว่่าง
ปรั้ะเทศิ (Commerce for International Trade) ของสุห้รั้้ฐอเมีรั้ิกาในี้ตอนี้นี้้�นี้ เปิด้
ฉายท้กทายคณะของปรั้ะเทศิไทยด้้ว่ยปรั้ะโยคนี้ี�

นี้พ.มีงคลั โค้งรั้้บ
ผู้แทนี้จ้ากห้นี้่ว่ยงานี้ด้้านี้การั้ค้ารั้ะห้ว่่างปรั้ะเทศิ ขณะนี้้�นี้ ยืนี้กรั้านี้ว่่าสิุ�งที�รั้้ฐบาลั

ไทยทำผิด้กฎห้มีาย ทมีีทตูของไทยในี้เว่ลัาน้ี้�นี้ จ้งึแจ้กแจ้งกฎห้มีายต่างปรั้ะเทศิ กฎห้มีาย
องค์การั้การั้ค้าโลัก แลัะกฎห้มีายไทย สุรัุ้ปแลั้ว่ปรั้ะเทศิไทยทำถูกต้องท้�ง 3 ฉบ้บ แลัะ
ตอบคำถามีได้้ทุกปรั้ะเด้็นี้ ซ่ึ�งเจ้้าห้นี้้าที�องค์การั้การั้ค้าโลักที�รั้่ว่มีคณะไปด้้ว่ยก้นี้ก็ยืนี้ย้นี้
คว่ามีถูกต้องนี้ี�

“ใครั้ย้งมีีข้อข้องใจ้เรั้ื�องการั้ทำซี่แอลัของไทยอีกบ้าง” ทีมีไทยถามี ถึงตอนี้น้ี้�นี้ไม่ีมีี
ใครั้แสุด้งคว่ามีคิด้เห้็นี้เพิ�มีเติมีอีกแลั้ว่ 

ก่อนี้จ้ะแยกย้าย นี้พ.มีงคลั เดิ้นี้กล้ับไปห้าคนี้ของห้น่ี้ว่ยงานี้ด้้านี้การั้ค้ารั้ะห้ว่่าง
ปรั้ะเทศิท่านี้นี้้�นี้พรั้้อมีชี�ห้นี้้า

“You are the real bad guy.” 
แลั้ว่ผู้แทนี้สุองคณะก็ลัาจ้ากก้นี้

The Coverage ขอแสุด้งคว่ามีอาลัย้ แลัะขอให้ด้้ว่งว่ญิ่ญ่าณของ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา 
ไปสุู่สุุคติ ในี้สุ้มีปรั้ายภพ ณ แด้นี้สุรั้ว่งสุว่รั้รั้ค์ ด้้ว่ยเทอญ่
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‘นพ.มงคล ณ สงขลา’ 
ติำราชิีวัิติข้าราชิการ อุปสรรคไม่ได้มีไวั้ให้ยอมจำนน

พงศุ์เมธิ ล่องเซี่ง The Active, ThaiPBS
14 ธัันวาคม 2563
https://theactive.net/read/mongkol-na-songkhla/

ว่งการั้สุาธิารั้ณสุุขไทย สุูญ่เสีุยบุคคลัสุำค้ญ่ นี้พ.มีงคลั ณ สุงขลัา ห้ลั้งใช้ว่ารั้ะสุุด้ท้ายรั้้บมืีอก้บโรั้ค
มีะเรั้็งมีานี้านี้ปรั้ะมีาณ 1 ปี 

นี้พ.มีงคลั เป็นี้ข้ารั้าชการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ที�เรั้ิ�มีต้นี้จ้ากการั้เป็นี้ห้มีอในี้ชนี้บท ก่อนี้รั้้บตำแห้นี้่ง
ผู้บรั้ิห้ารั้ห้ลัายห้นี้่ว่ยงานี้ในี้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข เช่นี้ อธิิบด้ีกรั้มีว่ิทยาศิาสุตรั้์การั้แพทย์ เลัขาธิิการั้คณะ
กรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา อธิิบด้ีกรั้มีการั้แพทย์ ปลั้ด้กรั้ะทรั้ว่งฯ แลัะรั้้บตำแห้นี้่งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุข

ในี้ชว่่งเว่ลัาสุำคญ้่ที�ด้ำเนี้นิี้นี้โยบายสุทิธิิบ้ตรั้ยา ในี้ว่ารั้ะสุุด้ทา้ยของชวี่ติ นี้พ.มีงคลั ได้้มีอบปรั้ะสุบการั้ณ์
การั้เผชิญ่คว่ามีตายอย่างสุงบไว่้เป็นี้บทเรั้ียนี้ต่อคนี้รัุ้่นี้ห้ลั้ง โด้ยเตรั้ียมีต้ว่แลัะสุ้�งเสุียให้้จ้้ด้การั้พิธิีศิพอย่าง
เรั้ียบง่าย พรั้้อมีอุทิศิรั้่างให้้เป็นี้อาจ้ารั้ย์ให้ญ่่เพื�อปรั้ะโยชนี้์ในี้การั้ศิึกษาของบุคลัากรั้ที�จ้ะไปเป็นี้ห้มีอของ
ปรั้ะชาชนี้ต่อไป 
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บ่ายว่้นี้ที� 12 ธิ.ค. 2563 ก่อนี้การั้สุ่งมีอบรั้่างตามีเจ้ตนี้ารั้มีณ์ พิธิีรั้ด้นี้�ำศิพถูกจ้้ด้ขึ�นี้อย่างเรั้ียบง่ายที�
ภาคว่ิชากายว่ิภาคศิาสุตรั้์ คณะแพทยศิาสุตรั้์ ศิิรั้ิรั้าชพยาบาลั มีีบุคคลัใกลั้ชิด้ อด้ีตผู้บรั้ิห้ารั้แลัะข้ารั้าชการั้
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ กลัุม่ีแพทย ์นี้ก้วิ่ชาการั้ ตว้่แทนี้ภาคเอกชนี้ รั้ว่มีถงึตว้่แทนี้เครั้อืขา่ยภาคปรั้ะชาสุง้คมี 
มีารั้่ว่มีก้นี้ไว่้อาลั้ย แลัะรั้ำลัึกถึงคุณงามีคว่ามีด้ีที�ได้้มีอบไว่้ให้้ก้บสุ้งคมี

ผลั้กด้้นี้สุิทธิิ� 30 บาท ปฏิว่้ติรั้ะบบสุุขภาพไทย
สุิ�งที� นี้พ.มีงคลั ห้รั้ือที�รัู้้จ้้กแลัะเรีั้ยกก้นี้ติด้ปากว่่า ห้มีอมีงคลั ได้้เริั้�มีต้นี้ว่างรั้ากฐานี้ให้้ก้บว่งการั้

สุาธิารั้ณสุุขไทยจ้นี้กลัายเป็นี้นี้โยบายสุำค้ญ่ห้ลัายเรั้ื�อง ได้้ถูกสุะท้อนี้ผ่านี้คำบอกเลั่าของบุคคลัที�มีีโอกาสุ
ทำงานี้ใกลั้ชิด้ ห้นี้ึ�งในี้นี้้�นี้ คือ นี้พ.พิพ้ฒนี้์ ยิ�งเสุรั้ี อด้ีตเลัขาธิิการั้คณะกรั้รั้มีการั้อาห้ารั้แลัะยา (อย.) เลั่า
ย้อนี้ถึงการั้ทำงานี้รั้่ว่มีก้บห้มีอมีงคลั เพื�อผลั้กด้้นี้นี้โยบายห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพถ้ว่นี้ห้นี้้า ห้รั้ือ บ้ตรั้ทอง 30 
บาท ที�ชว่่ยให้ค้นี้ไทยเขา้ถงึสุทิธิสิุว่สุ้ด้กิารั้การั้รั้ก้ษาพยาบาลัอยา่งท้�ว่ถงึ ชว่่ยให้ค้รั้อบครั้ว้่ผูป้ว่่ยไมีต่อ้งเปน็ี้
ห้นี้ี�เพยีงเพรั้าะการั้ร้ั้กษาพยาบาลัที�มีรีั้าคาแพง แตท่ำให้ค้นี้ต้ว่เลัก็ ตว้่นี้อ้ย ผูย้ากไรั้ ้สุามีารั้ถเขา้ถงึสุทิธิกิารั้
รั้้กษาพยาบาลัได้้อย่างเท่าเทียมี

ถา้เปรั้ยีบให้ ้นี้พ.สุงว่นี้ นี้ติยารั้ม้ีภพ์งศิ ์เปน็ี้ผูร้ั้เิรั้ิ�มีแนี้ว่คิด้ เปน็ี้ห้ว้่ห้นี้า้ทมีีเรืั้�องนี้ี� ห้มีอมีงคลักไ็มีต่า่งจ้าก
ผู้ว่างทิศิทางการั้ปฏิบ้ติงานี้ ซ่ึ�งตนี้เองในี้ฐานี้ะผู้ปฏิบ้ติ เป็นี้ฝู่ายจ้้ด้การั้ดู้แลัเรั้ื�องการั้จ้้ด้สุรั้รั้งบปรั้ะมีาณคิด้
คำนี้ว่นี้คา่ใชจ้้า่ย กต็อ้งรั้ว่่มีก้นี้คดิ้เพื�อให้เ้กดิ้งบปรั้ะมีาณรั้ายห้ว้่ที�ท้�ว่ถงึรั้ด้้กมุี ซ่ึ�งเปน็ี้สุิ�งที� นี้พ.มีงคลั เนี้น้ี้ย�ำ 
เมีื�อทุกฝู่ายช่ว่ยก้นี้ มีีปัญ่ห้าก็รั้่ว่มีก้นี้แก้ นี้โยบาย 30 บาทจ้ึงถูกว่างรั้ะบบให้้เป็นี้รัู้ปเป็นี้รั้่างมีาจ้นี้ทุกว่้นี้นี้ี�

“พี�มีงคลั มีองทะลัุ มีองเห้็นี้อนี้าคตช้ด้เจ้นี้ อยากเห้็นี้อะไรั้ที�รั้ว่ด้เรั้็ว่ แมี้บางคนี้จ้ะบอกว่่าใจ้รั้้อนี้ แต่
จ้รั้ิง ๆ ที�ใจ้รั้้อนี้เพรั้าะพี�มีงคลัมีองเห้็นี้แลั้ว่ว่่ามี้นี้ทำได้้ แลัะเป็นี้ไปได้้จ้ึงไมี่คว่รั้ช้กช้า ต้องเรั้่งรั้้ด้ให้้เกิด้ผลั
โด้ยเรั้็ว่ แต่ต้องช่ว่ยก้นี้ดู้ให้้รั้อบคอบรั้้ด้กุมี เพรั้าะการั้เข้าถึงการั้รั้้กษาของชาว่บ้านี้บางครั้้�งรั้อไมี่ได้้”

สุอด้คลั้องก้บ นี้พ.โกมีาตรั้ จ้ึงเสุถียรั้ทรั้้พย์ ผู้อำนี้ว่ยการั้ศิูนี้ย์มีานีุ้ษยว่ิทยาสุิรั้ินี้ธิรั้ (องค์การั้มีห้าชนี้) 
ย้อนี้เรั้ื�องรั้าว่ที�สุะท้อนี้ถึงคว่ามีมีุ่งมี้�นี้ในี้การั้ทำงานี้ของห้มีอมีงคลั ซ่ึ�งเกิด้ขึ�นี้มีาต้�งแต่ในี้ยุคที�คุณห้มีอรั้้บ
รั้าชการั้อยู่ในี้พื�นี้ที�ชนี้บท เมีื�อได้้เห้็นี้คว่ามียากลัำบากของชาว่บ้านี้ที�ไมี่สุามีารั้ถเข้าถึงการั้รั้้กษาพยาบาลั 
ทำให้้เรั้ื�องห้ลั้กปรั้ะก้นี้สุุขภาพเป็นี้สุิ�งที�เมีืองไทยต้องมีี แลัะต้องเรั้่งผลั้กด้้นี้ให้้สุำเรั้็จ้โด้ยเรั้็ว่

“คณุห้มีอมีงคลัไมีม่ีเีกยีรั้ถ์อย แมีรู้้ั้ท้�งรู้ั้ว่า่การั้ผลัก้ด้้นี้เรืั้�อง 30 บาท ถอืเปน็ี้คว่ามีทา้ทายสุำค้ญ่ของเมีอืง
ไทยที�ตอ้งเด้ินี้ห้นี้้านี้โยบายให้้ได้พ้รั้อ้มีก้นี้ท้�ว่ปรั้ะเทศิ ทา่มีกลัางอปุสุรั้รั้คท้�งการั้ปรั้้บตว้่ของรั้ะบบ แลัะการั้
อาศิ้ยคว่ามีรั้่ว่มีมีือจ้ากห้ลัายภาคสุ่ว่นี้ แต่สุำห้รั้้บคุณห้มีอแลั้ว่อุปสุรั้รั้คว่่าก้นี้ทีห้ลั้ง ค่อย ๆ แก้ก้นี้ไป การั้
ทำงานี้ภายใต้การั้นี้ำของผู้นี้ำแบบนี้ี� ทำให้้คนี้ทำงานี้มีุ่งมี้�นี้ตามีไปด้้ว่ย เพรั้าะเรั้ื�องที�ทำถูกพุ่งเป้าให้้เห้็นี้ว่่า
ปรั้ะโยชนี้์ต้องตกอยู่ก้บปรั้ะชาชนี้โด้ยตรั้ง”

นี้พ.โกมีาตรั้ ยง้เห้น็ี้ว่า่ ชวี่ติของห้มีอมีงคลัเปรั้ยีบได้ก้บ้ตำรั้าเลัม่ีให้ญ่ ่ที�ไมีใ่ชแ่คบ่คุลัากรั้ทางการั้แพทย์
รัุ้่นี้ห้ล้ัง ๆ จ้ะได้้เรีั้ยนี้รัู้้ แต่ห้มีายถึงคนี้ทุกอาชีพ คว่รั้ต้องยึด้มีาเป็นี้แนี้ว่ทางปฏิบ้ติ โด้ยเฉพาะการั้ทุ่มีเท
แรั้งกาย แรั้งใจ้ ทำงานี้ให้้ก้บชาว่บ้านี้ เพื�อที�จ้ะได้้เข้าใจ้คว่ามีเด้ือด้รั้้อนี้ นี้ำไปสุู่การั้แก้ปัญ่ห้าให้้ชาว่บ้านี้
ได้้ปรั้ะโยชนี้์มีากที�สุุด้
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บทเรั้ียนี้จ้ากสุิ�งที�ห้มีอมีงคลัทำไว่้ จ้ึงสุรัุ้ปได้้ 3 เรั้ื�องสุำค้ญ่ คือ 1. ต้องไมี่ยอมีจ้ำนี้นี้ต่ออุปสุรั้รั้ค ถ้ามีี
ปัญ่ห้าที�รั้ะบบก็ต้องแก้ไข 2. ทำงานี้ต้องเนี้้นี้ให้้รัู้้ซ่ึ�งถึงปัญ่ห้าของปรั้ะชาชนี้ ต้�งคำถามีอยู่ตลัอด้ว่่าที�ทำไป
แลั้ว่ชาว่บ้านี้จ้ะได้้ปรั้ะโยชนี้์อะไรั้ ใช้งบฯ ไปแลั้ว่จ้ะคุ้มีค่าห้รั้ือไมี่ ถ้าไมี่เกิด้ปรั้ะโยชนี้์ ไมี่ย้�งยืนี้ ไมี่ถึงชาว่
บ้านี้ก็ไมี่ต้องไปเสุียเว่ลัาทำ 3. ต้องทำงานี้สุรั้้างปรั้ะโยชนี้์จ้นี้นี้าทีสุุด้ท้ายของชีว่ิต

ปรั้ะกาศิ CL ยา “คว่ามีกลั้า” เพื�อผู้ป่ว่ย
อีกเรั้ื�องที�ห้มีอมีงคลัได้้เข้าไปมีีบทบาทจ้นี้เรั้ียกได้้ว่่า ช่ว่ยพลัิกว่ิกฤตด้้านี้สุุขภาพให้้ก้บเมีืองไทย คือ 

การั้ปรั้ะกาศิสิุทธิิ�เห้นืี้อสิุทธิิบ้ตรั้ยา ห้รั้ือ การั้ปรั้ะกาศิทำ CL นี้ี�คืออีกผลังานี้ชิ�นี้สุำค้ญ่ที�ห้มีอมีงคลัทำไว้่
ให้้ แลัะย้งเป็นี้เรั้ื�องรั้าว่ที� เฉลัิมีศิ้กด้ิ� กิตติตรั้ะกูลั เครั้ือข่ายภาคปรั้ะชาชนี้ที�ข้บเคลัื�อนี้การั้เข้าถึงยาให้้ก้บ
ผู้ติด้เชื�อ HIV ให้้คำจ้ำก้ด้คว่ามีว่่า “ถ้าไมี่มีีห้มีอมีงคลั ก็ไมี่รัู้้ว่่าจ้ะมีีนี้้กการั้เมีืองคนี้ไห้นี้ที�เข้าใจ้แลัะกลั้าทำ
เรั้ื�องสุำค้ญ่แบบนี้ี�”

เพรั้าะถา้ยอ้นี้กลับ้ไปเมืี�อเกอืบ 20 ปกีอ่นี้ โรั้คเอด้สุ ์คอื ภย้คกุคามีด้า้นี้สุขุภาพที�กรั้ะทบตอ่ปรั้ะเทศิไทย 
เป็นี้วิ่กฤตที�พบผู้ติด้เชื�อ HIV ในี้สุ้ด้สุ่ว่นี้ที�สุูงมีาก ตอนี้นี้้�นี้สุิ�งที�ทำได้้คือผู้ป่ว่ยห้ลัายคนี้ต่างก็รั้อคว่ามีตาย 
เพรั้าะการั้จ้ะเข้าถึงการั้รั้้กษาถือว่่าห้่างไกลัมีาก รัู้้ท้�งรัู้้ว่่ามีียาแต่ยาก็มีีรั้าคาสุูง มีีสุิทธิิบ้ตรั้ของบรั้ิษ้ทผู้ผลัิต
ยาข้ามีชาติในี้ปรั้ะเทศิมีห้าอำนี้าจ้

แมี้ช่ว่งนี้้�นี้ท้�งกลัุ่มีนี้้กว่ิชาการั้ แลัะภาคปรั้ะชาชนี้ พยายามีชี�ให้้เห้็นี้ว่่า รั้ะด้้บนี้โยบายอย่างกรั้ะทรั้ว่ง
สุาธิารั้ณสุุขสุามีารั้ถปรั้ะกาศิท�า CL ซ่ึ�งถือเป็นี้สุิทธิิ�ที�ท�าได้้ตามีกฎห้มีายว่่าด้้ว่ยทรั้้พย์สุินี้ทางปัญ่ญ่า ห้าก
เกิด้กรั้ณีที�มีีว่ิกฤตรัุ้นี้แรั้งด้้านี้สุุขภาพในี้ปรั้ะเทศิที�ต้องเข้าถึงยาจ้�าเป็นี้ ห้ลัายฝู่ายพยายามีกด้ด้้นี้ให้้ท�า แต่
กลั้บเป็นี้เรั้ื�องที�ฝู่ายการั้เมีืองในี้ยุคนี้้�นี้ปฏิเสุธิ ไมี่กลั้าท�า เกรั้งกลั้ว่การั้ถูกกด้ด้้นี้จ้ากชาติมีห้าอ�านี้าจ้เจ้้าของ
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สุทิธิิบต้รั้ยา จ้นี้มีาถึงช่ว่งรั้ะยะเว่ลัาสุ้�นี้ ๆ  ที�ห้มีอมีงคลั เข้ารั้้บต�าแห้น่ี้งรั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่า่การั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุขุ 
ก็ได้้แสุด้งคว่ามีกลั้าห้าญ่ปรั้ะกาศิท�า CL ก้บยา ๗ รั้ายการั้ สุ�าห้รั้้บกลัุ่มีผู้ติด้เชื�อ HIV, ผู้ป่ว่ยโรั้คห้ลัอด้เลัือด้
สุมีอง ห้ลัอด้เลัือด้ห้้ว่ใจ้ แลัะ มีะเรั้็ง ท�าให้้ผู้ป่ว่ยเห้ลั่านี้ี�ได้้เข้าถึงยาที�มีีคุณภาพ รั้าคาถูกลังห้ลัายเท่าต้ว่

“ห้มีอมีงคลัทำงานี้ใกล้ัชดิ้กบ้ชาว่บ้านี้ เห็้นี้ชวี่ติ เห็้นี้คว่ามีทุกขข์องผูป่้ว่ย เข้าใจ้ปรั้ะเด็้นี้ เข้าใจ้อุปสุรั้รั้ค
การั้เขา้ไมีถ่งึยารั้าคาแพง เมีื�อห้ลัายเสุยีงสุนี้บ้สุนี้นุี้ แลัะมีชีอ่งทางตามีกฎห้มีายที�พอแกป้ญั่ห้าการั้เขา้ถงึยา
ให้ร้ั้าคาถกูลังได้ ้คณุห้มีอกไ็มีร่ั้อชา้ แลัะทำให้ด้้ว้่ยคว่ามีกลัา้ห้าญ่ แมีจ้้ะตอ้งเจ้อการั้กด้ด้้นี้อยา่งมีากในี้ตอนี้
นี้้�นี้ แต่ต้องบอกว่่าการั้ที�ไทยปรั้ะกาศิทำ CL ยิ�งทำให้้บรั้ิษ้ทยาข้ามีชาติต้องปรั้้บต้ว่ นี้ำไปสุู่การั้ปรั้ะกาศิลัด้
รั้าคายาลังท้�ว่โลัก เห้็นี้ได้้ช้ด้ว่่าการั้ปรั้ะกาศิ CL ได้้เปลัี�ยนี้คว่ามีเข้าใจ้ผู้นี้ำในี้ห้ลัายปรั้ะเทศิท้�ว่โลัก ให้้เลั็ง
เห้็นี้คว่ามีสุำค้ญ่ของการั้เข้าถึงยาของผู้ป่ว่ย ซ่ึ�งเป็นี้สุิ�งที�ไทยเด้ินี้ห้นี้้าทำให้้เห้็นี้ แลัะได้้รั้้บการั้ยกย่องอย่าง
มีากจ้ากนี้านี้าปรั้ะเทศิ”

จ้้บทุจ้รั้ิต(ยา) คลัี�ปัญ่ห้าใต้พรั้มีรั้ะบบรั้าชการั้
ไมีเ่พียงแค่การั้สุร้ั้างแลัะว่างรั้ากฐานี้ให้ก้บ้รั้ะบบห้ล้ักปรั้ะกน้ี้สุขุภาพ ชว่่ยให้ค้นี้ไทยเข้าถึงบริั้การั้สุขุภาพ

ที�มีีคุณภาพเท่านี้้�นี้ ห้ลัาย ๆ ปมีปัญ่ห้าในี้แว่ด้ว่งสุาธิารั้ณสุุข ก็ได้้เห้็นี้การั้เข้ามีามีีบทบาทที�สุำค้ญ่ของห้มีอ
มีงคลัด้้ว่ย ช้ด้เจ้นี้ที�สุุด้ คือ การั้ออกมีาเปิด้โปงปัญ่ห้าทุจ้รั้ิตยา 1,400 ลั้านี้บาทของกรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุข

นี้ี�คือบทบาทของข้ารั้าชการั้ในี้ฝูันี้ที� รั้สุนี้า โตสุิตรั้ะกูลั อด้ีตสุมีาชิกวุ่ฒิสุภา ในี้ฐานี้ะของภาคปรั้ะชาชนี้
ที�เคยต่อสุู้เรั้ื�องนี้ี�มี้�นี้ใจ้ เพรั้าะที�ผ่านี้มีาถือเป็นี้เรั้ื�องยากที�ข้ารั้าชการั้รั้ะด้้บสุูงในี้แต่ลัะกรั้ะทรั้ว่งฯ จ้ะออก
มีารั้้บลัูกข้อรั้้องเรั้ียนี้จ้ากข้ารั้าชการั้ จ้นี้นี้ำไปสุู่การั้เอาผิด้ก้บขบว่นี้การั้ทุจ้รั้ิต แลัะสุาว่ไปถึงการั้เอาผิด้
น้ี้กการั้เมีอืง ถา้ยอ้นี้ไปที�ปญั่ห้าทจุ้รั้ติยาซ่ึ�งกลัุม่ีแพทยช์นี้บทเปดิ้ปรั้ะเด้น็ี้ แตเ่ปน็ี้สุิ�งที�ผูบ้รั้หิ้ารั้รั้ะด้บ้สุงูของ
กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขออกมีาสุนี้้บสุนีุ้นี้ โด้ยเฉพาะห้มีอมีงคลั ในี้ฐานี้ะเลัขาธิิการั้ อย. ในี้ช่ว่งเว่ลัานี้้�นี้ก็ช่ว่ย
ให้้กรั้ะบว่นี้การั้ต่อจ้ากนี้้�นี้ห้ลัายเรั้ื�องข้บเคลัื�อนี้ไปได้้

“ปัญ่ห้าทุจ้รั้ิตยาเกิด้ขึ�นี้ห้ลั้งว่ิกฤตต้มียำกุ้ง เพรั้าะในี้ช่ว่งนี้้�นี้ที�เกิด้ว่ิกฤตเศิรั้ษฐกิจ้งบฯ แต่ลัะกรั้ะทรั้ว่ง
ถูกต้ด้ห้มีด้ พอเรั้ิ�มีกลั้บมีาฟ้�นี้ฟู เรั้ิ�มีมีีเงินี้กู้เข้ามีา เงินี้ที�โด้นี้ต้ด้ห้ลัายเรั้ื�องก็ถูกโอนี้กลั้บคืนี้สุู่กรั้ะทรั้ว่ง ก็เลัย
เปน็ี้ชอ่งทางให้เ้กดิ้ขบว่นี้การั้ทจุ้รั้ติเรั้ื�องนี้ี� แตท่ี�นี้า่สุะเทอืนี้ใจ้คอืการั้ทจุ้รั้ติกบ้งบฯ การั้จ้ด้้ซ่ื�อยาที�ไว่สุ้ำห้รั้บ้
ช่ว่ยเห้ลัือปรั้ะชาชนี้ คนี้ยากจ้นี้ การั้ทำงานี้ขุด้คุ้ยของภาคปรั้ะชาชนี้ รั้่ว่มีก้บสุื�อมีว่ลัชนี้ในี้เว่ลัานี้้�นี้เกิด้ขึ�นี้
ได้้ก็เพรั้าะการั้ออกมีารั้้บลูักของข้ารั้าชการั้รั้ะด้้บสูุงของกรั้ะทรั้ว่งฯ อย่างห้มีอมีงคลั ที�เกาะติด้จ้นี้สุร้ั้าง
แรั้งกรั้ะเพื�อมีมีีผลัให้้รั้้ฐมีนี้ตรั้ีว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขปรั้ะกาศิลัาออก เพรั้าะคิด้ว่่าเรั้ื�องจ้ะเงียบลัง แต่
เรั้ื�องกลับ้ไมีเ่งยีบยง้ถกูขดุ้คุย้ตอ่ นี้ี�คอืสุิ�งที�สุะทอ้นี้ชด้้เจ้นี้ว่า่ถา้ไมีมี่ีห้มีอผูใ้ห้ญ่่ออกมีาเลัน่ี้ด้ว้่ย ไมีอ่อกมีาพดู้
เปิด้โปง ทุจ้รั้ิตเรั้ื�องนี้ี�ก็คงไมี่มีีจุ้ด้จ้บ เพรั้าะที�ผ่านี้มีาผู้ให้ญ่่แต่ลัะกรั้ะทรั้ว่ง รัู้้ ๆ  ก้นี้อยู่ว่่าเรั้ื�องที�ไมี่ด้ี ๆ  ก็เอา
ไปซุ่กไว่้ใต้พรั้มี กลั้ว่ว่่ากรั้ะทรั้ว่งจ้ะเสุียชื�อ แต่ห้มีอมีงคลั มีีอุด้มีการั้ณ์ที�ต้องการั้ทำเพื�อปรั้ะโยชนี้์สุ่ว่นี้รั้ว่มี 
แลัะทำให้้องค์กรั้ที�สุ้งก้ด้อยู่ปลัอด้จ้ากทุจ้รั้ิต เรั้ื�องนี้ี�จ้ึงเด้ินี้ห้นี้้าจ้นี้สุำเรั้็จ้”
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รั้สุนี้า ย้งชี�ให้้เห้็นี้ว่่า เรั้ื�องทุจ้รั้ิตยา เป็นี้กรั้ณีศิึกษาสุำค้ญ่ที�ได้้เห้็นี้บทบาทของภาคปรั้ะชาชนี้ในี้ช่ว่ง
เปลัี�ยนี้ผ่านี้สุ้งคมีที�ได้้ใช้รั้้ฐธิรั้รั้มีนีู้ญ่ ปี 2540 ซ่ึ�งถือเป็นี้การั้เปิด้ศิ้กรั้าชให้มี่ให้้มีีกลัไกภาคปรั้ะชาชนี้ตามี
ร้ั้ฐธิรั้รั้มีนีู้ญ่สุามีารั้ถเข้าชื�อ ตรั้ว่จ้สุอบ ถอด้ถอนี้นี้้กการั้เมีืองได้้ ซ่ึ�งกรั้ณีทุจ้รั้ิตยา เป็นี้คด้ีแรั้ก ๆ ที�ห้าก
ปรั้าศิจ้ากแรั้งสุนี้้บสุนีุ้นี้จ้ากห้มีอมีงคลั เรั้ื�องนี้ี�ก็อาจ้ไมี่ง่าย เพรั้าะทุกคนี้รัู้้ว่่าเป็นี้เรั้ื�องภายในี้ แต่พอเปิด้โปง
ออกมีาก็สุามีารั้ถโยงใยไปถึงรั้้ฐมีนี้ตรั้ี

“ทุกคนี้เชื�ออยู่แลั้ว่ว่่านี้้กการั้เมีืองมีีเอี�ยว่ทุจ้รั้ิต นี้ี�จ้ึงเป็นี้กรั้ณีแรั้กที�เรั้าสุามีารั้ถจ้้บทุจ้รั้ิตของรั้้ฐมีนี้ตรีั้
ว่่าการั้กรั้ะทรั้ว่งสุาธิารั้ณสุุขได้้ จ้นี้นี้ำไปสุู่การั้ยึด้ทรั้้พย์ ได้้รั้้บโทษทางอาญ่าข้อห้ารั้้บสุินี้บนี้ แลัะถูกต้ด้
สุิทธิิ�ทางการั้เมีือง เป็นี้คด้ีสุำค้ญ่ที�เปิด้ให้้ปรั้ะชาชนี้มีีสุ่ว่นี้รั้่ว่มีตรั้ว่จ้สุอบแทบทุกข้�นี้ตอนี้ กรั้ณีเรั้ื�องทุจ้รั้ิต
ยาจ้ึงเห้็นี้ช้ด้เจ้นี้ว่่า ห้มีอมีงคลัคือฟันี้เฟ้องสุำค้ญ่ที�ข้บเคลัื�อนี้ให้้เกิด้การั้ตรั้ว่จ้สุอบในี้แว่ด้ว่งรั้าชการั้จ้นี้
ปรั้ะสุบคว่ามีสุำเรั้็จ้”

แง่มีุมีตลัอด้ชีว่ิตการั้ทำงานี้ของ ห้มีอมีงคลั ถูกรั้้บรัู้้แลัะจ้ด้จ้ำในี้ฐานี้ะของผู้ที�ไม่ียอมีจ้ำนี้นี้ต่อปัญ่ห้า
อุปสุรั้รั้ค แลัะพร้ั้อมีที�ก้าว่ผ่านี้เพื�อจุ้ด้มุ่ีงห้ว่้งให้้เกิด้ปรั้ะโยชนี้์แก่สุ่ว่นี้รั้ว่มี ซ่ึ�งพิธิีรั้ด้นี้�ำศิพ ด้ำเนิี้นี้ไปอย่าง
สุงบ แลัะเรั้ียบง่าย ตามีที�ห้มีอมีงคลัสุ้�งเสุียเอาไว่้

ห้ลัง้จ้ากนี้ำร่ั้างเข้าสุูก่รั้ะบว่นี้การั้เป็นี้อาจ้ารั้ย์ให้ญ่แ่ล้ัว่ ครั้อบครั้ว้่จ้ะนี้ำรูั้ปถ่ายของห้มีอมีงคลั ไปปรั้ะกอบ
พิธิีสุว่ด้พรั้ะอภิธิรั้รั้มี ที�ว่้ด้ปรั้ิว่าสุ ถ.พรั้ะรั้ามี 3 กรัุ้งเทพมีห้านี้ครั้ ในี้ว่้นี้ที� 15 ธิ.ค. 2563 เป็นี้เว่ลัา 1 คืนี้ 
จ้ากนี้้�นี้ว่้นี้รัุ้่งขึ�นี้ จ้ะปรั้ะกอบพิธิีฌาปนี้กิจ้ด้้ว่ยรัู้ปถ่าย สุำห้รั้้บผู้มีารั้่ว่มีงานี้ห้มีอมีงคลัแสุด้งเจ้ตจ้ำนี้งช้ด้เจ้นี้
ว่่าขอให้้มีาต้ว่เปลั่า ห้ากต้องการั้รั้่ว่มีทำบุญ่ ขอให้้บรั้ิจ้าคก้บโรั้งพยาบาลัที�ขาด้แคลันี้ได้้ทุกแห้่ง ถือว่่าเป็นี้
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คารวัาลัย ท่านอาจารย์ นพ.มงคล ณ สงขลา

มีงคล ติ่อวังศ์์ ณ สุงขลา

มีงคล ติ่อประชาชนี้สุยามี

มีงคล ติ่อชาติิไทำยเรืองนี้ามี

มีงคล ติ่อโลกงามีคุณควัามีด้ี

ยามีชีพคงสุ่งเสุริมีสุร้างสุุขประชา

ยามีชราป่วัยชี�ธรรมีลำ�าวัิถีี

ยามีวัาระสุุด้ทำ้ายมีอบกายพลี

ทำุกยามีนี้ี�เป็นี้ผู้้้ให้้ติลอด้กาล

ขอกราบลาทำ่านี้อาจารย์ห้มีอมีงคล

ขอกุศ์ลผู้ลบุญมีห้าศ์าล

สุ่งด้วังวัิญญาณทำ่านี้สุ้่ทำิพย์วัิมีานี้

สุุขสุราญกับกัลยาณมีิติรนี้ิจนี้ิรันี้ด้ร์.

ด้้วยความเคารพรักย่�ง

สภาเภสัชกรรม
ประพัันธ์์โดย ภญ.ดร.ยุภาพัรรณ  มันกระโทก
ในนามสภาเภสัชกรรม

๑๑ ธ์.ค.๒๕๖๓
https://www.facebook.com/thaipharmacycouncil/posts/4711963315540351
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มกราคม 2565 

จัดทำโดย 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตูิ 

เลขที� 120 หม้่ 3 ชั�น 4 อาคาร B ศ้นย์ราชการฯ ถ.แจิ�งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห�อง เขตูหลักสี� กรุงเทพมหานคร10210

โทร. 02-1414000

E-mail: saraban@nhso.go.th

บัรรณาธิิการ  กรรณิการ์ กิจิตูิเวชกุล

กองบัรรณาธิิการ  สุภาพร นิภานนท์   ศิรประภาว์ ผู้ลิสินเอี�ยม   ดีวงกมล อิทธัิสารนัย

ศุิลปกรรม  พันศักดีิ� เตู็งประเสริฐ    สหรัฐ สมสกุล

ภัาพ  พีรัช อาชามาส

พิส่จน์อักษร  สุกัญญา ศรีประวรรณ

“ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ควัามทรงจำที�เป็น “มงคล” ไม่มีวัันสิ�นสุด ” 

E-book 

หนังส่อรวัมบัันทึกควัามทรงจำจากเพ่�อนพ้องน้องพี� 

ในวัาระครบัรอบั 1 ปี การจากไปของนายแพทย์มงคล (11 ธิันวัาคม 2564)

และวัาระ 16 มกราคม 2565 ครบั 80 ปีชิาติกาลนายแพทย์มงคล


